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Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
БНР 
 
√ Стефан Янев: Противоепидемичните мерки трябва да са "безкрайно щадящи за бизнеса" 
Мерките за ограничаване на разпространението на коронавируса трябва да са "безкрайно щадящи за бизнеса". Това 
коментира премиерът Стефан Янев: 
"Бизнесът трябва да работи, животът трябва да тече нормално независимо от ситуацията. Ние сме достатъчно отговорни, 
всеки един от нас, в случай на необходимост да вземем и индивидуални мерки. Не можем да разчитаме, че със стихийни 
действия - със затваряне, отваряне, даване на празни обещания, ще постигнем нещо. Бизнесът трябва да работи, ако 
искаме да имаме икономика, ако искаме да имаме всички други сфери добре финансирани и работещи". 
Това каза премиерът Янев, след като по-рано главният здравен инспектор Ангел Кунчев предложи ограничителни мерки. 
Служебният премиер посочи още, че е в областта на здравната система са взети мерки за справяне с Covid-19. Направен е 
план за нарастване на усилията, а ако е необходимо и за откриване на нови клиники. 
Финансирането на допълнителната здравна помощ е въпрос на актуализация на бюджета, каза още служебният премиер. 
По думите му от актуализацията на бюджета зависят и допълнителните пари за медиците на първа линия. Ако има 
административни проблеми, коментар трябвало да даде служебният министър на здравеопазването, заяви служебният 
премиер. 
"Дали ще има пик в четвъртата вълна, предстои да видим", каза още Стефан Янев. Той не коментира политически въпроси. 
Някои от тях предвиждат заведенията да приемат посетители само в откритите си части, а на закрито да работят само, ако 
са ваксинирани 100 процента от персонала и поне 50 процента от клиентите. 
В отговор на предложените мерки от ресторантьорския бранш заплашиха с нови протести. 
Премиерът Стефан Янев и министърът на образованието и науката проф. Николай Денков посетиха Центъра по молекулна 
медицина и Катедрата по медицинска химия и биохимия в Медицинския университет - София, които са основни звена от 
Националния университетски комплекс за биомедицински и приложни иизследвания. Обещаха повече финансиране за 
геномни изследвания.  
Цялото интервю слушайте в звуковия файл. 
 
√ Започва изплащането на помощта за малките предприятия, засегнати от Covid кризата 
Започва изплащането на средствата по процедура „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за 
преодоляване на икономическите последствия от пандемията Covid-19“, съобщава пресцентърът на министерството на 
икономиката. 
Мярката е с общ бюджет от 184,6 млн. лева. По процедурата първоначално бяха заложени 78 млн. лв., но с изменение на 
Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) и решение на Министерски съвет беше 
осигурен допълнителен финансов ресурс за наддоговаряне в размер на близо 106 млн. лв. 
Осигурените допълнителни средства ще позволят поетапно наддоговаряне на фирми от резервния списък, като по този 
начин финансирането ще обхване много повече компании, извън първоначално одобрените. Очаква се близо 3700 
предприятия да се възползват от безвъзмездна финансова помощ по процедурата, посочват от икономическото 
министерство. 
От 24 август е отворена системата за достъп в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС 
в България (ИСУН), където одобрените фирми могат да подават отчетите си. Към 30 август са подадени 24 броя финални 
отчета. 
 
√ Министър Бозуков обеща обезщетения на земеделци в Пловдивско, пострадали от градушка 
Изпадали по земята и унищожени чушки, домати, патладжан и други земеделски култури видя в землището 
на пловдивското село Ръжево Конаре служебният министър на земеделието Христо Бозуков. Производителите, чиято 
реколта беше унищожена преди ден от градушка, го заведоха да се запознае с пораженията, а часове преди това 
блокираха моста край Ръжево Конаре с настояване държавата да им изплати обезщетения. 
Протестиращите поискаха също да бъде потърсена отговорност от тези, които са забранили изстрелването на ракети по 
времето, когато градоносните облаци са били над района. Близо 15 са засегнатите от ледените късове села на север от 
Пловдив.  Продукция за милиони е унищожена и сега гние на хиляди декари, разказаха пред БНР отчаяните стопани.   

https://bnr.bg/post/101519879/stefan-anev-protivoepidemichnite-merki-trabva-da-sa-bezkraino-shtadashti-za-biznesa
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Служебният министър на земеделието обеща, че ще се получат обезщетения във възможно най-голям размер. Той увери, 
че ще се обърне внимание на всеки конкретен случай, защото производителите имат различни договори за реализация на 
продукцията си. По-различни са и положенията им за засаждане и семена на културите, които отглеждат. 
Бозуков уточни, че трябва да се подават заявления в земеделските служби и допълни: 
„Във възможно най-кратък срок направете заявленията до общинските служби „Земеделие“ днес или утре. Не оставяйте 
за края на седмицата, тези дни, първите дни, за да може да започне да се работи по въпроса, да идват на терен хората от 
службите, за да огледат нещата и да направят протоколите“. 
Министърът не се ангажира, че стопаните ще получат 100-процентово обезщетение, както те настояват, но подчерта, че ще 
се търсят възможности компенсациите да са възможно максимални. 
Запитан каква е причината да спре близо за час изстрелването на ракети, за да бъдат предотвратени евентуалните 
поражения от градушката, Христо Бозуков уточни, че паузата е била заради кацането в района на военен транспортен 
самолет от съюзническите сили. 
Той ще се срещне и с представители на Министерството на отбраната и тогава ще се запознае с конкретните причини. 
Христо Бозуков, заедно с производители от Ръжево Конаре, извърши оглед на поразените от градушката масиви край 
селото. Мостът, който беше блокиран от производителите, вече е освободен. 
 
√ Изтича срокът за представяне на застрахователните полици в областните дирекции на ДФ "Земеделие" 
Днес изтича срокът, в който стопаните, кандидатствали за съфинансиране на застраховките си за земеделска продукция, 
трябва да представят застрахователните си полици в областните дирекции на ДФ "Земеделие". 
Тази година фермерите ще получат по схемата 5 милиона лева. 
Договорите за съфинансиране ще бъдат сключени до 20 работни дни след представяне на полиците, а изплащането на 
парите ще стане десет дни след подписването им. 
Максималният размер на подкрепата, която може да получи един фермер, който отглежда овощни, зеленчукови, 
етерично-маслени култури и тютюн, е до 65 на сто от стойността на застрахователната премия. 
Сумата за подпомагане е до 195 лева на хектар при размер на застрахователната премия от 300 лева на хектар. 
Стопаните, които застраховат зърнени и маслодайни култури, могат да получат до 35 процента от стойността на 
застрахователната премия. 
Размерът на подпомагането е до 21 лева на хектар при размер на застраховката от 60 лева на хектар. 
Целта на помощта е насърчаване на фермерите доброволно да застраховат продукцията си. По данни на агроведомството 
обаче, интересът към схемата е слаб, тъй като се изисква съфинансиране. 
 
√ САЩ се изтеглиха от Афганистан 
Американските военни са приключили изтеглянето си от Афганистан, с което се поставя край на 20-годишната война на 
САЩ в страната. 
Изтеглянето приключи с масова операция по евакуация на американци и афганистанци, помогнали на коалиционните сили 
по време на войната. Според Пентагона от летището в Кабул са били евакуирани над 123 хиляди души. 
Процесът беше белязан от атентат, при който загинаха десетки афганистанци и 13 американски военни. Атентатът, за който 
пое отговорност групировката "Ислямска държава", повиши степента на тревожност и доведе до ускоряване на 
евакуациите. Инцидентът също показа и възможните препятствия пред талибаните, под чийто контрол попадна страната.  
Краят на изтеглянето се случи преди поставения от американския президент Джо Байдън срок от 31 август. С него беше 
приключена най-дългата водена от Съединените щати война, при която загинаха над 2400 американски военнослужещи.  
В изявления Байдън посочи, че военните единодушно са препоръчали приключване на евакуацията в срок. Според Белия 
дом Байдън ще говори за края на войната в Афганистан в телевизионно обръщение, което е планирано за 20:30 ч. 
българско време.  
Войната на САЩ в Афганистан започна малко след атентатите от 11 септември 2001 г. и доведе до свалянето на талибаните 
от власт. Завръщането на талибаните преди около две седмици причини масово напускане на страната от тези, които се 
притесняват, че предстои въвеждане на суров режим. 
В понеделник Съветът за сигурност на ООН прие резолюция, които изисква талибаните да изпълнят ангажимента си да 
позволят напускането на страната на тези, които не искат да останат, както и да допуснат ООН и други агенции.  
Междувременно от Пентагона разследват американски ракетен удар по групировката "Ислямска държава" в Кабул, при 
който се твърди, че са убити 10 цивилни, включително и деца. Военните казват, че ударът е бил по автомобил бомба, който 
е представлявал "непосредствена" заплаха за летището в Кабул и признават, че има цивилни пострадали, но засега няма 
официална информация. 
Ударът с безпилотен самолет беше вторият по рода си в отговор на атентата в района на летището в Кабул миналия 
четвъртък. 
 
√ EK замразява част от евросубсидиите за Чехия 
Европейската комисия е уведомила правителството на Чехия, че замразява част от евросубсидиите за страната докато не 
бъдат затегнати законовите мерки срещу конфликт на интереси при разпределянето на средствата, предаде Ройтерс. 
В Прага днес е получено предупреждение от Брюксел, че няма да бъдат възстановявани никакви бюджетни разходи по 
европроекти, изпълнители на които са компании формална собственост на тръстови фондове. 
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Такъв е случаят с конгломерата от компании "Агроферт", който се управлява от два такива фонда, но всъщност е 
собственост на чешкия премиер Андрей Бабиш. За това още през април Еврокомисията заключи, че той е в конфликт на 
интереси. 
"Агроферт" е сред най-големите работодатели в Чехия в земеделието, производството на храни, химикали и дори в 
медийния сектор. Въпреки скандала с еврофондовете обаче, оглавяваната от Бабиш центристка и популистка политическа 
формация води в рейтинговите класации преди парламентарните избори, които са насрочени за 8 и 9 октомври. 
 
Investor.bg 
 
√ Денков: Навсякъде, където е възможно, учебната година ще започне присъствено 
За 1-ви клас, ако е много тежка ситуацията, ще се постараем да се видят и съберат поне в двора на училището, каза 
образователният министър  
Навсякъде, където е възможно, учебната година ще започне присъствено. Това каза министърът на образованието и 
науката Николай Денков при посещението си в Медицински университет – София, цитиран от агенция „Фокус“. 
„Многократно обяснихме, че нашата основна грижа е максимално присъствено обучение при здрави учители, защото 
иначе няма как да направим присъствено обучение. Това означава, че съгласно новия подход в зависимост от това каква е 
ситуацията в даден град и регион ние ще позволим максимално присъствено обучение“, обясни Денков и добави, че 
оценката за това какво предстои се прави седмица за седмица и има доста голяма доза неопределеност. 
„Изчакайте да наближи 15 септември. Навсякъде, където е възможно, учебната година ще започне присъствено. Поне за 
1-ви клас, ако е много тежка ситуацията, ще се постараем да се видят и съберат поне в двора на училището. Ако можем, 
ще го направим и за останалите“, обясни просветният министър.  
Той припомни, че съгласно плана първи в дистанционно обучение ще излизат високите класове – 11-и и 12-и и ако трябва 
след това 10-и и 9-и клас. 
„Поставили сме като изискване при тежка ситуация да осигурим 50% присъствие на учениците. Как ще стане това зависи 
от конкретните училища, ще бъде решавано на ниво училище със съгласуване и наша санкция“, допълни той. 
За пример Денков посочи, че някои училища могат да минат на сутрешна или следобедна смяна, а други могат да минат 
на ротации на паралелките. В градове като София обаче, където има много деца обучението на смени е факт и преди 
идването на пандемията. 
Междувременно омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до министъра на образованието, в която поиска да 
бъдат изготвени заселени мерки за психосоциална подкрепа на учениците в контекста на предстоящата нова COVID вълна 
и евентуалното преминаването на децата отново в дистанционен режим на обучение. Според омбудсмана е необходимо 
училищните психолози да имат проактивна роля за ранно идентифициране на проблемите при учениците, включително и 
чрез онлайн срещи и консултации.   
Повод за препоръката са десетки жалби до омбудсмана, в която разтревожени родители споделят, че след 
продължителното онлайн обучение децата им са показали по-ниска мотивация за учене, по-ниски резултати в края на 
годината, трудности с концентрацията, проблеми с езиковото и физическото развитие, разсеяност, липса на желание и 
интерес за учене, загуба на училищни навици. 
 
√ Предлагат 5% ДДС за медикаментите от Позитивния лекарствен списък 
Мярката ще помогне да бъдат закупени допълнително лекарства за над 300 млн. лв., твърдят от здравното 
министерство  
Министерството на здравеопазването (МЗ) предлага ставката по ДДС за лекарствата, включени в Позитивния лекарствен 
списък, да бъде 5% вместо сегашните 20%. Става дума за медикаменти за домашно и болнично лечение, заплащани от 
Здравната каса или министерството, и намаляването на данъка ще позволи значително увеличение на броя и вида на 
лекарствата, купувани с публични средства, съобщиха от ведомството. 
Според изчисленията, ако годишните разходи на здравното министерство и НЗОК за лекарства са 2 млрд. лв., намаляването 
на ставката ще позволи да се платят допълнително лекарства на обща стойност с 300 млн. лв. повече. „Сега тези пари, 
събрани от здравни вноски, не се разходват за лекарства, а се връщат в държавния бюджет под формата на ДДС“, уточняват 
от ведомството на Стойчо Кацаров.  
България е сред страните с най-високо доплащане на медицинската помощ и основен дял в него има доплащането за 
лекарства. Само пациентите с ограничен брой заболявания у нас получават напълно безплатни лекарства за основното си 
заболяване. Всички останали заплащат почти изцяло стойността на лечението си. Подпомагането за тях от страна на НЗОК 
и МЗ е минимално или липсва. Намаляването на ставката на ДДС от 20% на 5% за лекарствата от Позитивния лекарствен 
списък ще позволи да се увеличи броят и вида на лекарства, които се предлагат безплатно или с намаление, което ще 
намали доплащането от болните, категорични са от здравното министерство. 
Диференцираната ставка на ДДС върху лекарствата не е новост за страната. При създаването на НЗОК преди 20 години 
имаше нулева ставка на ДДС върху лекарствата, заплащани с бюджета на касата, припомнят още от МЗ. 
Становището на Министерството на здравеопазването е прието и изпратено до Постоянната комисията по здравеопазване 
при 46-то Народно събрание във връзка с постъпил Законопроект за допълнение на Закона за данък върху добавената 
стойност, внесен от народния представител Корнелия Нинова и група народни представители на 30 юли 2021 г. 
 
√ Производствените цени в България се увеличиха с близо 12% през юли 
Повишението на индекса на месечна база се ускорява до 3%, показват данни на НСИ  
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Производствените цени в България се увеличават с 11,9% през юли в сравнение със същия месец на 2020 г. Това показват 
данните на Националния статистически институт (НСИ) за миналия месец. 
Повишение на цените е регистрирано в добивната промишленост - с 21,5%, при производството и разпределението на 
електрическа и топлоенергия и газ - с 12,8%, и в преработващата промишленост - с 10,8%. 
От данните се вижда, че сериозно покачване на цените има в преработващата промишленост, като най-висок ръст се 
наблюдава при: производството на основни метали - с 44,5%, производството на химични продукти - с 24,8%, 
производството на електрически съоръжения - с 12,1%, производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 
9,8%, производството на изделия от каучук и пластмаси - с 9,6%. 

 
Индекси на цените на производител на вътрешния пазар в промишлеността (2015 = 100) 

 
 
Общ индекс на цените на производител в промишлеността 
Общият индекс на цените на производител през юли се увеличава с 13,6% в сравнение със същия месец на миналата 
година. Нарастване на цените е регистрирано в добивната промишленост - с 24,8%, при производството и разпределението 
на електрическа и топлоенергия и газ - с 15,1%, и в преработващата промишленост - с 12,8%. 
По-значителен ръст е отчетен при: производството на основни метали - с 39%, производството на дървен материал и 
изделия от него, без мебели - с 15,1%, производството на химични продукти - с 13,8%, производството на изделия от каучук 
и пластмаси - с 10,8%. Намаление на цените се наблюдава при производството на текстил и изделия от текстил, без облекло 
- с 1,5%, и при производството на компютърна техника, електронни и оптични продукти - с 0,4%. 
 

Общ индекс на цените на производител в промишлеността (2015 = 100) 
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Месечна промяна 
Общият индекс на цените на производител през юли се увеличава с 3% спрямо юни. НСИ регистрира повишение при 
производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - със 7,6%, в добивната промишленост - с 6,7%, 
и в преработващата промишленост - с 1,4%. 
НСИ отчита по-високи цени на производител в преработващата промишленост – при производството на дървен материал 
и изделия от него, без мебели - с 3,2%, производството на основни метали - с 2,2%, производството на химични продукти 
- с 2%. 
Понижение на цените има при производството на изделия от каучук и пластмаси - с 1,2%, и при производството, 
некласифицирано другаде - с 0,6%. 
Индекси на цените на производител на вътрешния пазар 
Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през юли се увеличава с 3,4% спрямо юни. Повишение е 
регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - със 7,2%, в преработващата 
промишленост - с 1,2%, и в добивната промишленост - с 1%. 
По-голямо увеличение на цените на производител за месец има в преработващата промишленост: производството на 
химични продукти - с 3,4%, производството на метални изделия без машини и оборудване и производството на 
електрически съоръжения - по 1,5%. 
Намаление е отчетено при: производството на облекло - с 0,3%, производството на напитки - с 0,2%, производството на 
текстил и изделия от текстил, без облекло - с 0,1%. 
Индекси на цените на производител на международния пазар 
Индексът на цените на производител на международния пазар през юли нараства с 2,4% спрямо юни, а спрямо съответния 
месец на 2020 г. е регистриран ръст от 16,4%. 
Индексите на цените на производител измерват средното изменение на цените на промишлените продукти, 
произвеждани и продавани от българските предприятия. Те могат да се разглеждат като ранен измерител на инфлацията 
и да се използват за международни сравнения. 
 
√ В края на лятото индексът на бизнес климата у нас пак тръгна надолу 
Наблюдава се влошена стопанска конюнктура в промишлеността, търговията на дребно и сектора на услугите  
След застоя от юли през август общият показател на бизнес климата в България се устреми отново надолу, този път с 2,3 
пункта. Причината е във влошената стопанска конюнктура в промишлеността, търговията на дребно и сектора на услугите. 
Това става ясно от данни на Националния статистически институт, публикувани днес. 
Припомняме, че годината започна с подобрение на показателя, след като през януари се вдигна с близо 7 пункта. 
Последваха четири поредни месеца на подобрение, като през май индексът на стопанската конюнктура се покачи с повече 
от 12 пункта. През юни обаче общият показател на бизнес климата се устреми надолу заради негативните оценки в 
секторите промишленост и строителство, породени от трудностите с намиране на работна ръка, както и несигурната 
икономическа среда. 

 
 
През август съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ намалява с 1,5 пункта в резултат на 
неблагоприятните очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите 
шест месеца. Същевременно и прогнозите им за производствената активност през следващите три месеца са резервирани. 

https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/riazko-podobrenie-na-biznes-klimata-prez-ianuari-320856/
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Несигурната икономическа среда продължава да бъде факторът, затрудняващ в най-голяма степен развитието на бизнеса, 
следвана от недостига на работна сила и недостатъчното търсене от страната. 
 

 
 
При бизнес климатът в строителството НСИ отчита леко подобрени от 0,7 пункта през август. Това се дължи на подобрените 
оценки на строителните предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията. Същевременно обаче 
прогнозите им както за бизнес състоянието през следващите шест месеца, така и за строителната активност през 
следващите три месеца. Основните пречки за дейността на предприятията остават несигурната икономическа среда, 
недостигът на работна сила, цените на материалите и конкуренцията в бранша. 
 

 
 
При търговията на дребно показателят се срива с 5,7 пункта в резултат на по-резервираните очаквания на търговците на 
дребно за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Прогнозите им за обема на продажбите и 
поръчките към доставчиците през следващите три месеца също са неблагоприятни. Несигурната икономическа среда, 
конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене продължават да са основните проблеми за развитието на бизнеса, като 
през последния месец анкетата отчита засилване на негативното им влияние. 
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През август бизнес климатът при услугите се понижава с 3,7 пункта, което се дължи на неблагоприятните очаквания на 
мениджърите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. По-резервирани са и мненията им 
относно настоящото и очакваното търсене на услуги. Най-сериозните затруднения за дейността остават свързани с 
несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша. 
 

 
 
√ Климатичните действия ще буксуват, докато не се реши финансовият проблем 
Голямото препятствие вече не е предлагането на чиста енергия, а нуждата от преоборудване на цялата икономика 
Дебатът за климата, пише за Financial Times Сам Айри (анализатор в UBS), може да бъде обхванат от три прости въпроса: 
Има ли спешна ситуация? Ще я адресираме ли? И кой трябва да плати разходите? 
Изглежда, че първият въпрос бе уреден от последния доклад на Междуправителствения панел за климатичните промени 
(IPCC) и заключението му, че вероятно ще изпитаме глобално затопляне с 1,5°C в рамките на 20 години, което Парижкото 
споразумение се надяваше да избегне. Вторият въпрос трябва да бъде решен този ноември на Конференцията по климата 
на ООН в Глазгоу, на която за първи път в историята ще участват САЩ, Европа и Китай, вече като обещали път към нулеви 
нетни емисии. Така че повторението на конференцията от 2019 г., където не беше договорено нищо забележително, 
изглежда почти немислимо. Което означава, че днес оставаме с последния и най-труден въпрос: как да платим за зеления 
преход. 
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Това вече не е въпрос за енергийния сектор, където чистите технологии узряват от десетилетия. Нашето изследване 
показва, че ако можем просто да вземем капитала, който все още инвестираме всяка година във въглища, нефт и газ 
(напоследък около трилион долара) и го прехвърлим към зелени проекти (където харчим много по-малко), бихме могли 
най-малкото да удвоим нашия бюджет за чиста енергия и да се поставим на пътя за постигане на 100% снабдяване с чиста 
енергия.  
Но предлагането на чиста енергия не е единственото, от което се нуждаем. Имаме нужда и от търсене на чиста енергия. В 
крайна сметка това означава, че ще трябва да заменим всички активи в икономиката, като например сгради, бойлери и 
готварски печки, които работят с изкопаеми горива. Нашето изследване сочи, че точно тук ще са необходими големите 
пари. 
Вземете като прост пример домашен хладилник-фризер с рейтинг A. Ако работи с типично захранване, той може да 
излъчва 175 кг CO2 емисии всяка година. За да се отървете от тези емисии, трябва да го включите към възобновяемо 
захранване. Тъй като премията за възобновяемите енергийни източници вече клони към нула, това скоро ще бъде опция 
на много места. 
По-трудно е да си представим как ще смените този хладилник, когато той се повреди. Тогава ще ви трябват много неща, 
които все още не съществуват: метали, пластмаси, гума, стъкло, бои, лепила, електроника, хладилен агент, пяна за 
изолацията и т.н., всичките с нулев въглерод. 
Ще ви трябват тези неща, произведени, експедирани и сглобени чрез верига за доставки с нулев въглерод. Служителите 
по тази верига на доставки ще трябва да работят в офиси и фабрики с нулев въглерод по целия свят. И когато новият уред 
излезе на пазара, ще трябва да го купите чрез уебсайт с нулеви въглеродни емисии, който предлага доставка в 
рециклируеми опаковки и за предпочитане с възможност за рециклиране на стария ви уред. 
Това, което важи за вас, се отнася за всички. В света има 1,5 милиарда домашни хладилници, a 200 милиона нови се 
продават всяка година. И това, което важи за хладилниците, ще важи за всичко останало - от смесителни уреди до острилки 
за моливи. Общо смятаме, че до 300 трлн. долара допълнителни инвестиции може да са необходими за преоборудване 
на световната икономика с активи, които могат да бъдат произведени, дистрибутирани, експлоатирани и в крайна сметка 
рециклирани, използвайки само чисти енергийни източници. 
За да поставим това в контекст, инвестиционните разходи на човечеството днес (за всичко, което правим) са около 20 
трилиона долара годишно. Намирането на още 300 трилиона долара за 30 години може да не е невъзможно. Но в такъв 
случай нашият инвестиционен бюджет трябва да се увеличи с 50% от утре, като увеличението трябва да бъде финансирано 
по някакъв начин. Вариантите са да се увеличи дългът, да се вдигнат данъците (включително върху богатството) или да се 
възприеме военновременен манталитет, като се жертва жизненият стандарт. Никой от тях не е политически 
привлекателен, което в дълбочина е причината финансовият въпрос да остава без отговор - и климатичната криза 
нерешена. 
Друга възможност е да си поставяме големи цели, но да не ги постигаме, като само наблюдаваме как се развиват по-
екстремните температурни сценарии, очертани от IPCC. Ако искаме да избегнем този ужасен резултат, трябва спешно да 
се заемем с въпроса как може да платим за по-добър. 
 
В. Труд 
 
√ Жилищата в София поскъпнаха с 66%  
За период от пет години и три месеца 
Общото увеличение на стойността на имотите в страната е с над 45% 
Пловдив е втори в класацията 
Жилищата в София поскъпнаха с близо 66% за период от пет години и три месеца. Това нарежда столицата на първо място 
сред градовете в страната с над 120 хил. жители в класация за поскъпване на имотите. Цените на апартаментите ново 
строителство в София през първото тримесечие на годината са с над 60% по-високи спрямо 2015 г., показват данни на 
Националния статистически институт. 
При съществуващите апартаменти поскъпването за същия период е малко по-голямо - с 67,8%. Така столицата държи и 
първото място по поскъпване на старите жилища. Данните за такъв дълъг период от време показват, че в София има 
сериозно търсене както на ново строителство, така и на съществуващи къщи и апартаменти, а цените стабилно вървят 
нагоре. 
На второ място сред шестте най-големи града в страната се класира Пловдив, с повишение на цените на имотите с 54% за 
период от малко повече от пет години. В повечето големи градове в страната поскъпването на старите жилища е по-голямо 
от това на новото строителство. Повишението на цените на новите апартаменти в Пловдив е с 54,4% спрямо 2015 г. 
Жилищата в съществуващи сгради в града под тепетата за същия период са поскъпнали с 55,8%. 
Челната четворка на големите градове с най-бързо поскъпващи имоти се допълва от Стара Загора и Русе, където 
нарастването на цените за периода е с близки темпове - с 42-47%. На трето място в общата класация е Стара Загора (+47%), 
следвана от Русе (+42,2%). Но за всеки от двата града има съществена разлика между движението на цените на новите и 
съществуващите жилища. В Стара Загора значително по-голямо е поскъпването на новото строителство - с 61,3%, като в 
този сегмент от пазара градът изпреварва дори София и се нарежда на първо място в класацията. 
При новото строителство движението на цените много зависи от това колко нови сгради излизат на пазара, в кой квартал 
се намират, както и от типа строителство - дали е луксозен затворен комплекс или по-обикновена кооперация. Всички тези 
фактори са довели до това в Стара Загора новите апартаменти да са поскъпнали повече отколкото в София, въпреки че 
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търсенето на жилища в столицата е най-голямо заради бързото разрастване на града. При съществуващите апартаменти в 
Стара Загора нарастването на цените също е сериозно - с 42,4%, показват данните на националната статистика. 
В Русе ситуацията е различна - апартаментите в съществуващи сгради са поскъпнали с 46% за периода, докато при новите 
нарастването на цените е значително по-малко - с 20%. Русе е градът в класацията с най-голяма разлика между 
поскъпването на новите и старите жилища. 
Варна остава на пето място с поскъпване на жилищата с 34% за пет години и три месеца. Във Варна новите апартаменти са 
поскъпнали с близо 25% за периода, а при съществуващите нарастването на цените е много по-голямо - с 40%. Като в 
данните на НСИ не са включени сделките с имоти в курортните комплекси. 
Последното шесто място в класацията за поскъпване на имотите в най-големите градове е за Бургас. Цените на жилищните 
в морския град са нараснали средно с 26,8% спрямо 2015 г., показват данните на НСИ. При новите апартаменти 
поскъпването е само с 18%, но при жилищата в съществуващи сгради повишението на цените е доста по-голямо - с над 
35%. 
Общо за страната жилищата за периода са поскъпнали с 45,7% като при движението на цените на новото и старото 
строителство има преднина за съществуващите жилища. Апартаментите в стари сгради са поскъпнали с 48,7%, а ръстът на 
цените на новото строителство е с 40,7%. 
Най-високи са наемите в Женева 
Искат 30 евро за кв. м 
В Лондон е най-скъпо 
Средният наем на жилищата в Европа е 15,46 евро за кв. м, показва анализ на консултантска компания, в който влизат 
данни за 61 града в 19 държави. България обаче не е включена в данните. 
Най-ниски са наемите на жилища в белгийския град Лиеж (9,30 евро на кв. м), следван от испанския град Малага със среден 
наем от 9,40 евро на кв. м и Бърно в Чехия с 9,50 евро на кв. м. Най-скъпият пазар на жилища под наем е Женева, 
Швейцария, с 30,10 евро на кв. м. В Люксембург наемите са нараснали с 16% за година до 29 евро на кв. м, а търсени 
европейски градове като Париж и Дъблин също продължават да поддържат високи нива на наемите. 
Високите наеми на жилищата привличат инвеститори, които насочват капитали в покупката на апартаменти. Средната 
доходност в Европа от първокласни жилищни сгради е намаляла до 3,19%. Най-ниска е доходността от жилищни имоти в 
Стокхолм, където за съществуващи апартаменти достига едва 1,30%, следван от Цюрих с 1,40%. Най-привлекателна 
доходност от първокласни жилища сред анализираните 61 пазара осигуряват балтийските градове Рига и Вилнюс - 5,35%, 
следвани от Вроцлав в Полша с 5,3%. 
Средната цена за покупка на апартамент в Европа в момента е 5017 евро на кв. м. Цените варират от 1700 евро на кв. м в 
Рига до 15 430 евро на кв. м в Лондон. Британската столица продължава да е най-скъпият пазар за апартаменти в Европа. 
Женева е на второ място със средна цена от 13 760 евро на кв. м. 
 
√ Димитър Димитров, зам.-председател на ЦИК пред “Труд”: Времето започва да притиска ЦИК 
Може да изпаднем в конституционна криза 
Новите партии не искат хартиени бюлетини 
Времето ще започне да ни притиска, когато бъде назначена поне една от датите за избори, тъй като графикът е 60-дневен, 
без значение какви са изборите, заяви за “Труд” зам.-председателят на ЦИК Димитър Димитров днес. 
Когато нямаш дата на изборите, фактическа подготовка няма, по-скоро се обмисля какво трябва да се направи на първия, 
втория ден и т. н. по хронограмата, поясни Димитров. 
Ако парламентът се разпусне на 10-15 септември, както заяви лидерката на БСП Корнелия Нинова, това означава, че 
депутатите трябва да са определили датата за президентските избори. Ние чакаме това негово решение. Ако депутатите 
не го вземат и се изчерпа третият мандат, ще последва конституционна криза, тъй като само депутатите имат власт да 
насрочват датата за президентските избори. Те не могат да си отидат без да са казали тази дата. 
Вече бяха пропуснати две от възможните дати - 24 и 31 октомври, припомни Димитър Димитров. Последната възможна 
дата е тази на евентуален втори тур на президентските избори - 21 ноември, но това означава, че първият тур трябва да 
бъде седмица по-рано - на 14 ноември. Има и още една възможна дата - 7 ноември. То няма голям избор. 
Ако се реши да има гласуване и с хартиени бюлетини, в момента, в който се реши датата, ние гласуваме как да изглежда 
бюлетината, предварително сме заявили на печатница да купи хартия. А в печатницата си знаят какъв е обемът. 
Дали ще се гласува или не с хартиени бюлетини е решено в кодекса. Хартия има само в малките секции, в големите - 
задължително с машина. Според мен промяна няма да има, защото новите партии не искат да се ползват хартии с 
обяснението, че гласуването с хартия е различно от гласуването с машини и с хартия най-много гласове получава ГЕРБ, 
след това БСП и т. н. Но става дума и за различен електорат. Това е оценка след случилото се на предишните парламентарни 
избори - ако се пусне хартия, това ще даде повече шанс на по-традиционните партии. В чужбина ще има хартиени 
бюлетини във всички секции, в които няма машини, каза още зам.-председателят на ЦИК. 
Сагата със “Сиела” продължава 
При избори 2 в 1 ще се купуват машини  
Утре се чака последният вариант на софтуера 
Утре чакаме “Сиела” да ни предадат последния вариант на софтуера, ние сме извикали експерти да го оценят, заяви 
Димитър Димитров. Според него това е една дълга сага, в която фирмата дава на ЦИК парченце по парченце. 
“Ние всеки път искаме нещо, но за това трябва да поискаме експертиза, защото ние не можем да гледаме софтуера. 
Изглежда като недоразумение, но според мен е умишлено поведение на “Сиела”, за да си запази монопола. Не е много 
сигурно, че и тя разполага с контрол върху софтуера, може би той е на “Смартматик” - веднъж се намесиха и те. Но това са 
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детайли. Идеята е да се стигне до такова състояние, че софтуера да са пипа и управлява без необходимост от съдействие 
на “Сиела”, “Смартматик” и т. н. Но със сигурност не сме на този етап”, каза Димитров. 
Ако в един и същи ден да се правят парламентарни и президентски избори, независимо дали ще е първи или втори тур на 
президентските, най-вероятно ще се купуват допълнително машини, но за това още няма решение, коментира зам.-
председателят на ЦИК. Ако обаче изборите са с последователност от 2 седмици, няма да има нужда от нови машини. Ще 
го разгледаме този въпрос, ще напишем доклад - колко са използвани, колко са натоварени или не, но това е текущ анализ. 
 
√ Европейски министри обсъждат общ отговор на миграцията от Афганистан  
Министрите на правосъдието и на вътрешните работи на страните от ЕС ще обсъдят на заседание в Брюксел общ отговор 
на миграцията от Афганистан, предаде БНР. 
Това се случва след среща на постоянните представители на ЕС миналата седмица, на която те дискутираха последния 
развой на събитията в страната, в т.ч. миграцията и сигурността, както и сътрудничеството в тази насока със съседни на 
Афганистан страни. 
Според изтекла вчера чернова на обща позиция на министрите те ще се противопоставят на безконтролната миграция 
оттам, както и ще настояват за щателна проверка на евакуираните вече от страната и приети в различни страни-членки на 
ЕС мигранти. 
Върховният представители по външната политика и сигурността Жозеп Борел заяви, че Общността ще подпомогне 
финансово съседните на Афганистан страни за приемане на бежанци. 
От Европейската комисия потвърдиха, че ще направят това от предвидената за страната хуманитарна помощ, но отказаха 
да назоват конкретни суми за тази цел. 
Председателката на Комисията Урсула фон дер Лайен съобщи, че хуманитарната помощ на ЕС, която е над 50 млн. евро за 
страната, ще бъде увеличена на над 200 млн.  
 
Капитал 
 
√ Великото преселение на гроздето: Климатичните промени изместват производството на вино на север 
По-високите температури преначертават картата на лозовите масиви в Европа и оспорват вековни традиции  
Ветровитите пасища на височина под морското равнище в северна Нидерландия едва ли са типичното място, където бихме 
си представили, че се отглежда гроздето за виното ни - далеч от слънчевите хълмове на Франция и Италия. Но точно там 
Руби ван Кревел е решила да засади лозята си. Производството на вино се измества на север от обичайните си ширини, 
подтиквано от ефектите на климатичните промени. 
В последните години глобалното затопляне даде възможност на хора от обикновено по-студени места като Нидерландия 
да правят вино, а това преди е било немислимо. Тясната ивица между 35-ия и 50-ия паралел традиционно е оптималната 
зона за отглеждане на лозя според Кийс ван Леувен, професор по лозарство в Университета в Бордо. Но това се променя с 
покачването на температурите. "Ако си над 50-ия, е твърде студено, а ако си под 35-ия - твърде топло. Сега, с промяната 
на климата, тези географски ширини ще се изместят", казва Ван Леувен. 
32-годишната Кревел управлява винарната Wijntuin Ronja с партньора си Айл ван Маанен. "Никога не се захващаш с 
производство на вино в Нидерландия заради пари, трябва да си малко луд", споделя тя пред Politico. Подобно на 
едноименната героиня от детската книга на Астрид Линдгрен "Роня, дъщерята на разбойника", на която е кръстена 
винарната, тя предизвиква съдбата. С насаждения, разположени над 52-ия паралел, северно от Харлем, винарната не 
използва химически пестициди или торове за лозята. Това създава допълнителни усложнения, тъй като влажността в 
региона увеличава риска от гъбички. 
Макар изменението на климата да отвори нови възможности за винопроизводителите на север, то нанесе щети на 
лозарите на юг, които сега са изправени пред по-големи заплахи от суша и пожари. Преминаването към сортове, по-
устойчиви на новите климатични условия, обаче заплашва да наруши вековни традиции и повдига въпроси за това как 
жадните за вода лози могат да се отглеждат устойчиво занапред. 
Лозарството все повече се разпространява в Англия, Белгия, Нидерландия, дори Швеция. "Те определено могат да бъдат 
считани за победители. А тези в най-топлите райони вероятно ще бъдат губещите", смята ван Леувен. 
Сортовете се сменят, за да се спаси виното 
Изменението на климата увеличава вероятността от суша в горещите райони, намалява реколтата и застрашава 
възможността за производство на вино на места като Южна Испания, Франция, Кипър и Сицилия. Изправени пред все по-
сухи сезони, фермерите често прибягват до напояване на лозите, но това от своя страна натоварва водоизточниците и 
затова се оказва краткосрочно решение. Потреблението на вода за напояване в Испания се е увеличило шест пъти от 1995 
до 2015 г., а 70% от повишението се дължи на напояването на лозите в Ла Манча - сухо, но плодородно плато. 
Леувен сравнява използването на вода с невъзобновяемия петрол. Вместо това той смята, че фермерите първо трябва да 
опитат други методи за приспособяване, като например промяна на сорта на лозята, които отглеждат. Но това пък означава 
оспорване на основополагащи норми на винопроизводството. 
Лозарство в Европа и преди е претърпявало драстични промени, за да се адаптира - по-голямата част от сега отглежданите 
сортове грозде са присадени върху подложка от Северна Америка след болест по растенията от XIX век, която унищожила 
лозята в целия континент, но не можела да навреди на издръжливите лози от Новия свят. 
Днес европейските вина са силно регулирани и защитени във външнотърговските сделки на ЕС чрез така наречените 
наименования, или марки, определени според техния произход и вид грозде. Например, за да етикетира бутилка като 
вино Barolo, производителят трябва да се намира в точно определена зона на хълмовете Монферато в Пиемонт, Италия и 
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да използва само грозде небиоло. Същото важи и за други гурме марки като Chianti, Bordeaux или Rioja. Наименованията 
са кулминацията на вековната история на винопроизводството, резултат на търсене на растенията и техниките, които най-
добре отговарят на специфични климатични условия. Но нестабилното време и повишаването на температурите правят 
така, че лозите, които се използват отдавна, вече да не са най-подходящите за местоположението им в сравнение с по-
устойчиви сортове. 
Някои производители се подготвят за тази промяна. През 2019 г. производителите на Bordeaux въведоха седем нови сорта 
- повечето характерни за по-суха Испания - в списъка с видове, разрешени под защитеното наименование. Въвеждането 
на това ново грозде в началото ще бъде постепенно, ограничено до 10% от сместа, в опит да се помогне на потребителите 
постепенно да приемат новите вкусове. 
"Хората ще трябва да се приспособят. В противен случай, много региони, произвеждащи вино, са обречени", каза Ван 
Леувен. 
Екстремното - новото нормално 
Обратно към Wijntuin Ronja, където се отглеждат хибридни сортове, смесващи добре познато грозде с диво, което дава на 
растенията по-висока устойчивост към болести като плесен и черно гниене. Но дори и така много от лозовите листа са 
потъмнели от вид гъбички, които оцветяват повърхностите им, причинени от обилния дъжд и малкото слънце тази година. 
Докато 2020 г. беше белязана от суша, тази година донесе рекордни количества валежи. Времето става все по-
непредсказуемо, оплаква се Ван Кревел. 
Нидерландското винопроизводство все още е млад сектор, обхващащо само 300 хектара - малка част от 3.2 млн. хектара 
лозя в ЕС. А тези, които проправят пътя, са изправени пред по-големи рискове. 
Винарната Ronja управлява рисковете, на които е изложена, като използва система, позната като "подкрепяно от общността 
земеделие". При нея се дават под наем 10 растения на участващ "лозар" на цена от 245 евро за селскостопански сезон. 
Това лице трябва да работи пет пъти по половин ден във фермата и в замяна получава виното, произведено от лозята му, 
както и достъп до обучения по лозарство и винарство. Това помага да се смекчи ударът, ако реколтата е лоша, а също така 
запознава жителите на града с удоволствията от фермерската работа и им дава възможност да прекарат време сред 
природата - нещо, което мнозина жадуваха по време на локдауните. 
Редно е рискът от променливите метеорологични условия да се споделя с потребителите и с партньорите по веригата на 
стойността, смята Ван Кревел. Тази несигурност - един от отличителните белези на изменението на климата - е 
предизвикателство за винопроизводителите както на север, така и на юг. 
65-годишният Ричард Уайт, британски пенсионер и любител винар, е виждал реалните последици от тази 
непредсказуемост. Трите хектара лозя сира и каринян, които отглежда заедно с приятели в южните Пиренеи във Франция, 
са станали жертва на необикновена късна слана тази година. Местните хора не са виждали подобни условия от 30-40 
години, споделя той. През 2020 г. изключително сухо и горещо време е намалило добивите им от 2000 бутилки, 
произведени през 2019 г., до само 500. Уайт казва, че не знае какво да очаква тази година. 
Промени в търсенето 
Друга грижа за експертите е как по-голямото търсене на европейско вино, до голяма степен задвижвано от нарастващата 
средна класа в Китай, в съчетание с разширените възможности къде да се засаждат лозя, може да изостри екологичните 
щети. 
Изследванията на Хана и нейни колеги установяват, че изменението на климата нетно ще увеличи потенциалните региони, 
пригодни за лозарство. Такива се очаква да има включително сред големи торфени площи в Русия и Канада, но ако те 
бъдат превърнати в земеделска земя, проблемът може да се засили. Ако бъдат разработени, биха могли по същество да 
допринесат за толкова парникови газове, колкото емисиите на САЩ за един век, твърди Хана. "Субсидирането на селското 
стопанство в тези райони би довело до експлозия на непланирано разрастване, което да има много негативни последствия 
за климата", допълва тя. 
Други се надяват, че все по-видимите последици от изменението на климата като наводнения и пожари ще подтикнат 
потребителите да купуват домашно отглеждани бутилки с по-малък въглероден отпечатък спрямо вносните алтернативи. 
 
√ Въпреки хаоса във веригите на доставки търговията процъфтява 
Глобалният износ надмина нивото отпреди пандемията от коронавирус 
След драматичния спад през второто тримесечие на 2020 г. обемът на глобалния износ скочи толкова, че през септември 
надмина нивата, наблюдавани преди началото на пандемията, а в момента е на рекордно високо ниво. Износът 
процъфтява на фона на всекидневни проблеми по веригите на доставки - от затворени китайски пристанища до недостига 
на чипове. 
На пръв поглед изглежда объркващо, че анализаторите прогнозират бум в износа, а икономистите, наблюдаващи 
производството на електроцентрали в Германия например, предупреждават, че проблемите с доставките на части тежат 
на БВП. 
Financial Times се допитва до Карстън Брески от ING: "Макар и през последните дни финансовите пазари да показаха 
нарастваща загриженост относно варианта Delta и потенциала му да забави глобалното възстановяване, всъщност 
виждаме проблеми във веригите на доставки, а не коронавируса, като най-големия риск за германската икономика през 
втората половина на годината." 
Според ОИСР износът на Австралия се е увеличил с 10% между първото и второто тримесечие на годината. Бразилският 
експорт пък е нараснал с 29.4%, руският - с 30.7%. Какво общо имат тези държави? Всички те са основни износители на 
стоки, които се възползват от тройния удар на "увеличаване на цените, ограничено глобално предлагане и силно търсене". 
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В същото време ръстът в износа на производствените гиганти е по-умерен. Германия например отбеляза покачване на 
износа от едва 1.3%, докато в Китай обемът се сви с 2.5% за същия период. 
Най-засегнатите сектори 
Проучване на Economist Intelligence Unit показва, че автомобилният сектор е най-засегнат от прекъсванията във веригите 
на доставки. 51.7% от запитваните сочат, че проблемите и забавяния по веригите на доставки са довели до "много 
значителни" забавяния в отрасъла. През изминалата година автомобилната индустрия беше засегната от недостиг на 
полупроводници, което накара някои автомобилни производители да намалят продукцията си. Недостигът на чипове беше 
причинен от нарастващото търсене на персонални компютри и друга потребителска електроника. 
Съоръжения за производство във Виетнам, Тайланд и Малайзия са засегнати от локдауна заради заразяването с вируса, 
което изостря недостига на чипове. Виетнамските фабрики, изпълняващи поръчки на компании като Apple, дори са 
опитали подхода "производство с преспиване" с работници, живеещи на място в самите фабрики, но не са успели да спрат 
огнищата на зараза. Вицепрезидентът на САЩ Камала Харис беше на обиколка в региона с мисия да "укрепи веригите на 
доставки". 
Производството на стоки е едната част от проблема, транспортирането им е друга. Financial Times съобщава, че корабните 
компании не само нямат контейнери, но и кораби, които да ги превозват. Броят на корабостроителниците в световен 
мащаб е спаднал с две трети от 2007 г., а тези, които все още са в експлоатация, са наводнени с поръчки, след като цените 
на товари нараснаха по време на пандемията. 
 
Мениджър 
 
√ Производството на бензин в България се увеличило с 50% 
Производството на бензин в България се е увеличило с близо 50% в сравнение с миналата година, показват данни на НСИ. 
През юни 2021 г. спрямо същия месец на предходната година увеличението в производството на безоловен бензин с 49,3% 
до 112 хил. тона. Реализираният на българския пазар бензин обаче се увеличава с 12% на годишна база до 46 хил. тона. В 
този период от 12 месеца цената на бензина на дребно се повиши от 1,70 лв. на литър през юни 2020 г. до 2,31 през юни 
2021 г., което е увеличение от 36%. 
Значително увеличение има и при производството на дизелово гориво с 29% до 223 хил. тона при реализирани на пазара 
доставки от 191 хил. тона дизел. При пропан-бутана производството се е увеличило с 20% до 6 хил. тона, но реализираното 
на пазара количество е значително по-голямо – 35 хил. тона. 
В същото време потреблението на природен газ у нас се е повишило до 230 млн. куб. м., което е с 35% повече в сравнение 
с година по-рано.   
През юни потреблението на твърди горива е било малко над 1 млн. т, което е най-малкия обем използвани твърди горива 
за последните 12 месеца. 
 
√ Кога и как учениците от балканските страни тръгват на училище?  
Решени да не допускат повторение на миналата учебна година, когато много от учениците на Балканите се обучаваха 
дистанционно в голяма част от времето, повечето балкански страни обявиха присъствено начало на учебната 2021/2022 г. 
Остава неизвестно обаче докога присъственото обучение ще продължи на фона на регистрираното нарастване на случаите 
на коронавирус на Балканите и настъпващата четвърта COVID вълна. Ето как балканските страни планират да започнат 
учебната година, предава БТА.  
Гърция 
Училищата в Гърция няма да преминават към дистанционна форма на обучение през тази година, а правителството ще 
търси други мерки за борба с възможни огнища на коронавирус, съобщи заместник-министърката на образованието на 
Гърция Зета Макри. 
"Няма да се връщаме към дистанционното обучение, защото имаме ваксинация", е заявила тя, като е допуснала мярката 
да бъде прилагана в изключителни случаи, като например при деца от застрашени групи. 
Училищата в Гърция ще бъдат отворени на 13 септември, както обикновено, при спазването на строги протоколи за 
безопасност срещу COVID-19. 75-80 процента от учителите са ваксинирани или поне имат запазен час за ваксинация. 
Учениците ще трябва да идват на училище или със сертификат за ваксинация (за възрастовата група 12-17 години), или с 
удостоверение за прекаран COVID-19 през последните шест месеца. В противен случай ще трябва да си правят два пъти 
седмично самостоятелен тест и да носят със себе си удостоверение за отрицателен резултат при влизане в училището. 
Учителите, които не са ваксинирани и не са преболедували COVID-19, ще трябва да си правят лабораторен тест за COVID-
19 два пъти седмично. Неваксинираните учители ще трябва да си правят лабораторните тестове за своя сметка в частни 
лаборатории. В случай, че преподавател не представи някой от тези документи, ще бъде временно отстранен от работа 
без заплащане. 
Турция 
Турция започва от 6 септември присъствения учебен процес, а от учителите и училищните служители, които не са 
ваксинирани, ще се изисква PCR-тест най-малко два пъти седмично, обяви турският президент Реджеп Тайип Ердоган. 
Изискване за PCR-тест ще има и за студентите и персонала във ВУЗ, които не са ваксинирани. Здравният министър 
Фахреттин Коджа поясни, че задължителните редовни PCR тестове, които ще бъдат изисквани от неваксинираните лица в 
Турция, ще бъдат безплатни. 
Присъствено обучение се предвижда от 6 септември за всички класове. Учениците, които имат извинение да не участват 
присъствено в учебните занятия, ще могат да продължат дистанционно обучението си чрез създадените платформи. 
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В Турция с разрешение на родителите могат да се ваксинират децата над 15 години, както и над 12-годишните с хронични 
заболявания. Над 80 процента от турските учители са ваксинирани досега с най-малко една доза ваксина срещу COVID-19, 
а над 70 процента са реимунизирани. 
Румъния 
Учебната година в Румъния ще започне присъствено на 13 септември, съобщи министърът на образованието Сорин 
Къмпяну. Учебните часове ще се водят присъствено до ниво на заболеваемост 6 на 1000 души население. 
Родителите ще получат формуляри, в които ще могат да изразят съгласие или несъгласие за ваксинация на децата на 
възраст над 12 години. Румъния започна ваксинация срещу COVID-19 на деца на 12 и повече години в началото на юни. 
Албания 
Албания отложи началото на учебната година и вместо на 13 септември тя ще започне на 27 септември, съобщи 
министърката на образованието, спорта и младежта Евис Куши. Отлагането има за цел да се "запълнят празнините, 
предизвикани от обучението в условия на пандемия", като се предостави допълнително обучение. По тази причина от 1 
септември започва период за допълнително обучение, през който от учениците няма да се изисква да ходят на училище 
всеки ден, но преподавателите и целият училищен персонал ще трябва да бъдат на разположение в училищата на пълно 
работно време. 
Албанският премиер Еди Рама предупреди междувременно, че страната може да въведе задължителни ваксини срещу 
COVID-19 за университетските преподаватели и студенти. 
Сърбия 
Щабът за борба с коронавируса на Сърбия взе решение учебната година в страната да започне присъствено от 1 септември 
и учебните часове да бъдат с продължителност 45 минути, съобщи министърът на просветата Бранко Ружич. 
Страната предвижда три модела на работа на училищата, в зависимост от епидемичната ситуация. Според първия 
учениците ще седят заедно на чиновете и ще носят маски докато разговарят, а ваксинираните учители няма да носят маски, 
докато не приближат до ученик на по-малко от 1,5 метра. Вторият модел ще се прилага за учениците от седми и осми клас 
на началното и учениците в средното училище, които един ден ще посещават училище, а един ден ще учат онлайн. Според 
третия модел, който ще се прилага в общините с най-голям брой заразени с COVID-19, при средношколците ще се провежда 
онлайн обучение, а при учениците в началното училище - комбинирано. 
Общините в страната ще се разделят на зелена, жълта и червена зона в зависимост от хода на пандемията, като в детските 
градини и предучилищните групи децата няма да носят маски, както и ваксинираните възпитатели. 
Северна Македония 
Учебната година в Северна Македония ще започне на 1 септември с физическо присъствие и раздаване на свидетелствата 
за миналата учебна година. 
Онлайн обучение или хибриден модел, който предвижда част от учениците да учат онлайн, а част - в училище, ще се 
прилага, ако здравните власти оценят, че обстановката с COVID-19 се влошава. 
Децата с редки заболявания, деца от семейства с хронично болни членове на семейството или по настояване на 
родителите, ще могат да учат онлайн, но с разрешение на училището. 
Словения 
В Словения новата учебна година започва на 1 септември при изискване за редовно тестване на училищния персонал в 
случаите, когато няма ваксинация или прекаран COVID. Директорите на училищата получиха наредба, според която отказът 
на служителите да се тестват за коронавирус може да бъде причина за уволнение. Всички работещи в училищата, които не 
са преболедували и не са ваксинирани, трябва всяка седмица да се тестват, а неоправданият отказ за тестване ще се смята 
за нарушаване на задължение от трудовите отношения. В такъв случай на служителя ще се издава писмено 
предупреждение преди уволнение или се задвижва процедура за уволнение, а същото важи и ако служителите откажат 
да носят защитни маски. 
Учениците също ще трябва да носят маска в класната стая, а когато не се съобразяват с това изискване, директорът трябва 
да уведоми за това неговите родители. 
Въвежда се и изискване за седмично тестване на студентите в Словения, които не са ваксинирани и не са прекарали 
заразата. Това тестване ще бъде безплатно за студентите и ще се финансира от държавата. 
Черна гора 
Учебната година в Черна гора ще започне по традиция на 1 септември, но с 30-минутни вместо с обичайните 45-минутни 
часове, съобщи държавният секретар в министерството на просветата на Черна гора Милица Кадович. Все пак 
министерството на просветата е предвидило като възможност и онлайн модел на обучение в зависимост от епидемичната 
ситуация.  
 
√ Доверието в икономиката на Еврозоната се понижи за първи път от началото на годината 
Доверието в икономиката на Еврозоната се понижи за първи път от началото на годината – знак, че проблемите с веригата 
на доставки и ръста на броя на заразените с коронавирус се отразяват негативно на възстановяването, предаде Блумбърг. 
Спад на доверието се наблюдава както в секторите на услугите и промишлеността, така и сред потребителите. Индикаторът 
на Европейската комисия за икономическите нагласи в Еврозоната се понижи до 117,5 пункта през август, след като 
миналият месец достигна исторически връх. 
През последните седмици перспективите пред региона на единната валута се помрачиха. Недостигът на суровини, бързият 
ръст на цените и транспортните затруднения пречат на производството, докато нарастващия брой на инфекциите с COVID-
19 носи рискове за сектора на услугите, който е двигател на растежа през този месец. 
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През август се наблюдава и спад на индустриални поръчки, като мениджърите в сектора на услугите са по-песимистично 
настроени за бъдещето търсене. Потребителите изразяват притеснения относно цялостната икономическа ситуация и са 
по-малко склонни да правят големи покупки. 
По-рано Бундесбанк предупреди, че икономическият растеж тази година може да се окаже по-нисък от юнската прогноза 
за ръст от 3,7%, като компаниите се опасяват, че възстановяването ще попадне в застой преди да е набрало скорост. 
В същото време Европейската централна банка продължава да гледа с оптимизъм на своите прогнози, след като силно 
зависимите от туризма икономики, като например тези на Испания и Италия, отчетоха силно възстановяване през второто 
тримесечие. В скорошно интервю главния икономист на ЕЦБ Филип Лейн заяви, че регионът „не е много далеч“ от 
прогнозирания икономически растеж от 4,6% за тази година. 
 
√ Гърция въвежда допълнителен covid-тест за пристигащите от България 
Гърция въвежда допълнителен тест за коронавирус за пристигащите от България от всички националности, които не са 
ваксинирани и не са преболедували. Задължителен PCR или Rapid тест ще се извършва на съответния граничен пункт при 
влизане в страната.  
По информация на Посолството ни в Атина, при положителен резултат от теста, лицата ще бъдат поставяни под 10-дневна 
карантина, като глобата за неспазването й е 5000 евро, информира МВнР. 
Освободени от изискването са гражданите, които притежават сертификат за ваксинация за Covid-19, валиден 14 дни след 
завършване на ваксинационния курс или уверение за преболедуване, издадено не по-рано от 30 дни и не по-късно от 180 
дни след преболедуването. 
Външно министерсто припомня, че при влизане на гръцка територия гражданите, които не са ваксинирали или не са 
преболедували коронавирус, следва да представят негативен резултат от тест по метода PCR, направен не по-рано от 72 
часа от влизане в страната или отрицателен бърз (антигенен) тест, направен до 48 часа преди пътуването. 
Остава задължително попълването на Passenger Locator Form (PLF) на следния линк: https://travel.gov.gr/#/ 
Придружителите на диагностицирани с Covid-19 имат възможност да избегнат карантината и да се завърнат в държавата, 
от която са пристигнали, при условие че имат 2 отрицателни резултата от направени PCR или rapid тестове в рамките на 24 
часа и носят през цялото време маска тип N 95. 
При необходимост от съдействие българските граждани могат да се обърнат към Посолството на България в Атина на 
следните телефони: +30 210 67 48 107; +30 210 67 48 105; +30 210 67 48 106, както и към генералното консулство на България 
в Солун на тел. +30 2310 829 210 и на дежурния телефон в извънработно време: +30 2310 869 510. Въпроси могат да бъдат 
отправяни и на имейл адресите: embassy.athens@mfa.bg; embassbg@otenet.gr ;Consulate.Thessaloniki@mfa.bg. 
Сигнали и молби за съдействие при бедствени ситуации на български граждани се приемат денонощно и на телефонните 
линии на дирекция "Ситуационен център": +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56 или имейл: crisis@mfa.bg.  
 
√ Оптимизъм на световните борси след изказването на шефа на Фед 
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа се задържаха на близо до рекордните си нива в ранната търговия 
в понеделник, след като надеждите, че предприетите от Европейската централна банка мерките ще продължат да 
подкрепят икономическото възстановяване на региона засенчиха опасенията, свързани с нарастващия брой на заразените 
с Делта варианта на коронавируса. 
Общият европейски индекс STOXX 600 се повиши с 0,04 пункта, или 0,08%, до 472,74 пункта. Бенчмаркът е на път да 
завърши август с месечен ръст от над 2%. Това ще бъде седми пореден месец на печалба – най-дългата печеливша серия 
от осем години насам. 
Немският показател DAX напредна с 39,37 пункта, или 0,25%, до 15 891,12 пункта. Френският измерител CAC 40 се повиши 
с 11,64 пункта, или 0,17%, до 6693,56 пункта. Пазарът в Лондон остана затворен заради банков празник. 
Рисковите активи получиха подкрепа от изказването на председателя на Федералния резерв Джером Пауъл, който заяви 
в петък, че централната банка може да свие програмата си за изкупуване на активи още тази година. 
„За пазарите на акции този постене процес е положителен, тъй като е ясно, че Фед иска да продължи да подкрепя 
икономиката, докато не бъде постигнато пълно възстановяване“, коментира Уилям Селс от HSBC. 
„Не е изненадващо, че цикличните сектори реагираха най-положително на тези новини“, добави той. 
Акциите на компаниите от петролния и газовия сектор напреднаха с 0,2%, макар че цените на „черното злато“ се 
отдръпнаха от триседмичните си върхове на фона на прекратяването на работата и евакуациите на стотици офшорни 
петролни платформи в Мексиканския залив заради урагана Айда. 
След като достигнаха рекордно високи нива в средата на август, европейските акции изпитват затруднения да се върнат на 
върховите си равнища заради опасенията, свързани със затягането на контрола върху китайските технологични фирми и 
ръста на случаите на заразени с COVID-19 по света, който предизвика нови локдауни на много места. 
Ново прочуване разкри, че при хората, заразени с Делта варианта на коронавируса, вероятността от хоспитализация е два 
пъти по-голяма в сравнение с тези, заразени с Алфа варианта. 
Въпреки това Европейската централна банка очаква по-заразният вариант да има ограничено въздействие върху 
икономиката на еврозоната поради напреднала кампания за ваксинация. 
Печалби на Уолстрийт 
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса записаха повишения в петък, след като председателят на Федералния 
резерв на САЩ Джером Пауъл подготви пазарите за предстоящо намаляване на паричните стимули на централната банка 
като заяви, че тя вероятно ще започне да свива програмата си за изкупуване на активи на стойност 120 млрд. долара през 
тази година, предаде Си Ен Би Си. 

https://travel.gov.gr/#/
mailto:embassy.athens@mfa.bg
mailto:embassbg@otenet.gr
mailto:Consulate.Thessaloniki@mfa.bg
mailto:crisis@mfa.bg
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Промишленият индекс Dow Jones се повиши с 242,68 пункта, или 0,69%, до 35 455,8 пункта. Широкообхватният показател 
Standard & Poor’s 500 напредна с 39,37 пункта, или 0,8%, до нов рекорден връх от 4 509,37 пункта. Индексът на 
високотехнологичните дружества Nasdaq също достигна рекордно ниво, записвайки ръст от 183,69 пункта, или 1,23%, до 
15 129,5 пункта. 
И трите бенчмарка завършиха седмицата на зелена територия, като Dow напредна с 0,9%, а S&P 500 и Nasdaq се повишиха 
съответно с 1,5% и 1,8%. Водещите индекси са на път да завършат и август с ръст. От началото на месеца Dow се е повишил 
с 1,4%, а S&P 500 – с 2,6%. Nasdaq е отчел ръст от 3,1%. 
Доходността по 10-годишните държавни ценни книжа, която нарасна леко през седмицата преди речта на Пауъл, се 
понижи малко след неговия коментар. 
Шефът на Фед също така заяви, че инфлацията ще се стабилизира около целевото ниво от 2%. „Остава много работа за 
вършене по постигането на другата цел за максимална заетост, макар че има видим прогрес по нея“, каза още Пауъл. 
От изказванията на други представители на централната банка става ясно, че официалното обявяване на свиването на 
програмата за изкупуване на активи може да стане още на следващото заседание на Фед на 21-22 септември. 
Акциите от енергийния сектор на S&P 500 се представиха най-добре в петък, като цените на книжата на Occidental 
Petroleum, Cimarex Energy и APA Corp се повишиха съответно с 6,92%, 6,50% и 5,94% 
Производителите на автомобили също отчетоха печалби, като акциите на Ford и General Motors поскъпнаха съответно с 
3,22% и 2,45%. 
Акциите на Workday нараснаха с 9,13%, след като софтуерната компания съобщи, че приходите от абонаменти са нараснали 
с 23% спрямо миналата година. Цената на книжата на Peloton се понижи с 8,55%, след като финансовите резултати на 
компанията за   производство на фитнес оборудване не отговориха на очакванията на Уолстрийт. 
Ръст в Азия 
Основните индекси на водещите фондови борси в Азиатско-тихоокеанския регион записаха повишения в понеделник, 
предаде Си Ен Би Си. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 отчете ръст от 148,15 пункта, или 0,54%, до 27 789,29 пункта. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite се повиши с 5,99 пункта, или 0,17%, до 3 528,15 пункта, докато по-
малкият показател Shenzhen Composite напредна с 1,42 пункта, или 0,06%, до 2 441,11 пункта. Хонконгският измерител 
Hang Seng добави 131,65 пункта към стойността си, или 0,52%, достигайки ниво от 25 539,54 пункта. 
В Южна Корея показателят Kospi записа ръст от 10,29 пункта, или 0,33%, до 3 144,19 пункта. Австралийският бенчмарк ASX 
200 се повиши с 16,2 пункта, или 0,22%, до 7 504,5 пункта. 
Вниманието на инвеститорите в региона е насочено към финансовия отчет на китайския гигант в доставките на храна 
Meituan, който ще бъде публикуван днес. Акциите на компанията в Хонконг поскъпнаха с 1,51% преди отчета. Другите 
технологични акции записаха смесени резултати на борсата в Хонконг. Цената на книжата на Tencent падна с 0,13%, докато 
тази на Alibaba се повиши с 1,48%. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха повишения в ранната търговия. Основният индекс SOFIX отчете 
ръст от 3,25 пункта, или 0,57%, до 573,05 пункта. BGBX40 напредна с 0,44 пункта, или 0,34%, до 128,96 пункта. BGTR30 се 
повиши с 0,82 пункта, или 0,13%, до 630,90. BGREIT регистрира ръст от 0,13 пункта, или 0,08%, до 164,88 пункта. 
 
√ ЕС въвежда по-високи стандарти за безопасност на храните 
Европейският съюз въвежда от днес по-високи стандарти за безопасност на храните по отношение на количествата олово 
и кадмий, които те могат да съдържат, като част от мащабен план за превенция на рака, предаде ДПА.  
Влизат в сила нови ограничения за количеството олово, което може да се съдържа в бебешките храни, подправките, вината 
и солта. Новите ограничения за кадмия за някои плодове, зеленчуци, зърнени и маслодайни култури влизат в сила от 
утре. Оловото и кадмият са токсични канцерогенни вещества, припомня агенцията, цитирана от БТА.  
"Като част от плана на ЕС за борба с рака, ние се ангажирахме да намалим още повече присъствието на канцерогенни 
замърсители в храните", посочи европейската комисарка за здравеопазването и безопасността на храните Стела 
Кириaкидес.  
Европейската Агенция за безопасност на храните също изрази неотдавна безпокойства, че съдържанието на олово в 
храните може да засегне неврологичното развитие на плода, бебетата и децата.  
Относително високи нива на олово са открити във водорасли, риба, морски дарове и хранителни добавки.  
За повечето видове сол по новите стандарти съдържанието на олово не може да надвишава 1,0 милиграма на килограм.  
Кадмият попада в природата най-вече чрез процеси на горене, отпадни води или фосфатни торове.  
 
Cross.bg  
 
√ Преглед на вестниците 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - 230 лева остават за харчене на българина, като плати храната всеки месец Двама банкери в София вземат по 
200 000 лева 
в. 24 часа - Пенсиите от 1.X. според партиите: 77% еднакво бедни с минимална от 370 лв., но таванът ще падне 
в. Монитор - Персоналът в забавачките на тест всеки понеделник 
в. Телеграф - Сафридът сам скача в Лодките 
в. Труд - Условията за бизнес влошени през август 
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Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Три министерства скъсяват времето, в което е забранено ракети да разбиват градоносни облаци 
в. 24 часа - Свободен живот само за ваксинирани в пакет от мерки "Кунчев" 
в. Монитор - Служебният премиер: Бизнесът трябва да работи 
в. Телеграф - 60/40 да стане 80/0 при затваряне в пандемията 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Сергей Цветарски, председател на Националния статистически институт (НСИ): Средно 230 лв. на човек остават 
след прехраната, отиват главно на имотния пазар 
в. Монитор - Бранимир Миланов, председател на Софийската асоциация на хотелиерите и ресторантьорите: Въвеждането 
на COVID сертификат за заведенията е дискриминационно 
в. Телеграф - Константин Павлов, федерация за защита на потребителите: Хора без радиатори плащат по 100 лева за парно 
в. Труд - Председателят на Софийския форум за сигурност, Йордан Божилов пред "Труд": Победата на талибаните ще 
породи бежанска криза и тероризъм 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Да, трябва президентска република - не вариант "Путин", а "власт власт възпира" 
в. Монитор - Стимули за ваксинирани? По-добре късно, отколкото никога! 
в. Телеграф - Няма власт над глава, решила да се напие 
в. Труд - Мандатът (народът) като опитно зайче 
в. Труд - Специализираното правосъдие и кръжокът по интереси 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Kаква помощ ще получат земеделците след опустошителната градушка и чия е вината да се стигне до нея? Гост 
служебният министър на земеделието проф. Христо Бозуков. 

- На прага на четвъртата ковид вълна. Какви мерки предлагат властите? Разговор със съветника на здравния 
министър проф. Мира Кожухарова. 

- Задават ли се нови избори? Лидерът на партия "Възраждане" - Костадин Костадинов. 
- По зрителски сигнал. За ремонт ли е новоизграденият пешеходен мост, който свързва столичните квартали 

"Дианабад" и "Изгрев"? 
Нова телевизия, „Здравей България" 

- Премиерът Стефан Янев в студиото на „Здравей, България". 
- Какви ще са новите мерки срещу коронавируса и какъв ще е контролът по спазването им? За мигрантите, 

предстоящите избори и парите в държавата - какво ще завещае служебната власт на следващия редовен кабинет? 
- COVID сертификат или затваряне? Заведенията в готовност за протест. 
- НОВИ ПРАВИЛА: Допълнителен тест на границата в Гърция. Ще има ли нови големи опашки? 

 
√ Предстоящи събития в страната на 31 август 
София. 

- От 10.00 ч. в Народното събрание лидерът на БСП Корнелия Нинова ще проведе среща с представители на 
"Демократична България" . 

- От 10.00 ч. в сградата на Висшия съдебен съвет Съдийската колегия ще проведе заседание. 
- От 14.00 ч. в зала 242 на Народното събрание на пл. "Княз Александър I" №1 Временната комисия "Росенец" ще 

проведе закрито заседание 
- От 15.00 ч. в зала 132 на Народното събрание на пл. "Княз Александър I" №1 Комисията за прякото участие на 

гражданите и взаимодействието с гражданското общество ще проведе заседание. 
- От 15.00 ч. в зала 232 на Народното събрание на пл. "Княз Александър I" № 1 Комисията по правата на човека, 

вероизповеданията и жалбите на гражданите ще проведе заседание. 
- От 16.00 ч. в зала 4 Народното събрание на пл. "Княз Александър I" № 1 Комисия по земеделието, храните и горите 

ще проведе заседание. 
*** 
Бургас. 

- От 11.00 ч. пред Община Бургас доброволци на БЧК ще раздават информационни брошури в подкрепа на 
ваксинацията. 

- От 11.00 часа в Археологическия музей ще се проведе пресконференция за резултатите от подводните 
археологически разкопки в заливите Ченгене скеле и Форос през лятото на 2021 г. 

- От 12.30 ч. в Морската градина доброволци на БЧК ще раздават информационни брошури в подкрепа на 
ваксинацията. 

- От 18.00 ч. на Открита сцена „Охлюва" предстои концерт на Бургаски духов оркестър с диригент Анастас 
Камиларов. 

*** 
Варна 

- От 21.00 ч на открита сцена във вътрешния двор на Археологически музей - Варна ще се състои театрално-
музикален пърформанс „Част от колекция". 
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*** 
Видин. 

- От 9.30 ч. в Общината кметът д-р Цветан Ценков ще се срещне с Н. Пр. Бръндуша Йоана Предеску - извънреден и 
пълномощен посланик на Румъния в Република България. 

*** 
Созопол 

- От 19.00 ч. на Амфитеатър „Аполония" ще започне концерт „100 години НМА „Проф. Панчо Владигеров" - джаз 
секстет, в рамките на Празниците на изкуствата „Аполония". 

- От 19.00 ч. в Лятното кино Мария Касимова-Моасе ще представи „Свободно падащи истории" - спектакъл за 
разказване, в рамките на Празниците на изкуствата „Аполония". 

- От 20.00 ч. в Художествената галерия Георги Бърдаров ще представи книга „Absolvo.te", в рамките на Празниците 
на изкуствата „Аполония". 

- От 21.00 ч. на Амфитеатър „Аполония" ще започне концерт „Четиримата пианисти", в рамките на Празниците на 
изкуствата „Аполония". 

- От 21.00 ч. на Лятното кино ще започне прожекция на филма „18% сиво", в рамките на Празниците на изкуствата 
„Аполония". 

*** 
Стара Загора 

- От 10.00 ч. в зала „Славейков" ще се състои теоретична конференция „1340 години Българска държава. 
Историческо развитие на Стара Загора". 

*** 
Търговище село/ Голямо Соколово 

- От 11.00 ч. в Народно читалище „Христо Ботев - 1910" ще се състои Фестивал на традиционните детски игри. 

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

