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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
БНТ 
 
√ АИКБ и КТ "Подкрепа": Бюджетът не е идеален, но е приемлив  
Служебното правителство може да подкрепи бизнеса с 430 млн. лв. при ново затваряне. Това обяви вчера министърът на 
икономиката Кирил Петков. В студиото на "Денят започва" мерките и актуализацията на бюджета коментираха 
председателят на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов и изпълнителният директор на Асоциацията на индустриалния капитал 
Добрин Иванов. 
Според тях предвидените пари са ценни и без актуализацията на бюджета ще бъде по-зле, защото не сме се възстановили, 
и бизнесът, и работниците имат нужда от подкрепа. 
"Няма такъв бюджет, в който да има всичко за всички, и то не може да има и не мисля, че България е феномен в този 
смисъл. Въпросът е да бъде намерен добрия баланс между отделните потребности. Ако тази актуализация не се 
случи, каквато и да изглежда тя на финала, ще бъде по-зле отколкото без нея", коментира Димитър Манолов. 
"Парите са ценни, защото са ограничени и винаги са недостатъчни. Но 430 млн. във всеки случай са повече от нула, тъй 
като в сега действащия бюджет не са предвидени такива пари за подкрепа, а мярката 60 на 40, която действа през тази 
година, последно ще бъде изплащана през юли, т.е. вече август месец няма предвидени средства за мярката", обясни 
Добрин Иванов. 
По думите му във всеки случай икономиката не се е възстановила след пандемията и икономическата криза, която 
последва по време на тази пандемия. Той се позова на данните на НСИ за бизнес-климата, който през август отчита, че 
бизнесът ще има спад през следващите 6 месеца. Иванов припомни и данните на Агенцията по заетостта, която отчита, че 
броят на новорегистрираните безработни през последните 8 седмици е по-голям от броя на постъпилите на работа. 
Манолов коментира и вчерашната среща с БСП, на която повечето са споделили, че е необходим прагматичен подход. 
"Когато си говориш с политици, едва ли можеш да очакваш да има чак толкова много здрав разум, но актуализацията 
на бюджета цели да реши един проблем за 3-4 месеца. Това, в което се надпреварват политиците, е нещо, което те 
разказват за 3-4 години напред, а ние сме сега в една задача, която трябва да решим за 3 месеца", смята 
председателят на КТ "Подкрепа". 
Според изпълнителният директор на АИКБ се намираме в много сложна и опасна ситуация по отношение на 
актуализацията на бюджета, защото има предложение за актуализиране на бюджета, внесено от служебно правителство, 
което няма ясно изразено парламентарно мнозинство. 
"Намираме се в предизборна ситуация и всяка една парламентарно представена партия ще бъде изкушена да влезе в 
полето на популизма и да предлага всякакви идеи за актуализацията на бюджета между първо и второ четене, които 
ще бъдат в по-големия случай в посока повишаване на пенсионните и социалните плащания, което може да взриви 
бюджета за тази година, а може и да минира бюджетите за следващите години, тъй като тези плащания са 
нееластични и когато веднъж са повишени, след това много трудно могат да бъдат отнети от хората. Ако бъдат 
отнети, партиите ще търпят много политически загуби", коментира Иванов. 
Това, за което са призовали на вчерашната среща, е за разум у политиците и за диалогичност, да си говорят и да мислят за 
бъдещето на страната. 
"Това, което отбелязахме е, че предложеният от служебното правителство бюджет не е в никакъв случай идеален, 
перфектен, но той е приемлив, разпределя приходи, които са събрани повече и тези разходи за насочени към 
нуждаещите се групи - пенсионери, засегнати от кризата и подпомагане на бизнеса и заетостта", каза още Иванов. 
"Три месеца, тези пари ще ги има ли на четвъртия? Само че те партиите нямат време за това мислене, защото изборите им 
чукат на вратата и се плъзгат по линията на най-малкото съпротивление - дай сега да обещаем, пък после ще му мислим", 
допълни Димитър Манолов. 
По думите на Добрин Иванов бизнесът не се е възстановил и се очаква засилване на безработицата през есента, тъй като 
традиционно през есента сезонната заетост намалява, заетите в селското стопанство и в туризма, и броят на безработните 
ще се увеличи. Мерки за подкрепа на заетостта ще бъдат нужни, защото така ще се задържи квалифицираният персонал, 
тъй като проблемът с недостига на работна ръка в последните години е явен. 
Още от разговора вижте във видеото. 
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АИКБ 
 
√ АИКБ ПРИЗОВА ЗА СПЕШНО ГЛАСУВАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТА НА БЮДЖЕТА 
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) призова за спешно гласуване на актуализацията на бюджета след 
проведената днес среща с БСП. Тя беше организирана по желание на ръководството на партията с представители на 
работодателски и синдикални организации във връзка с актуализацията на държавния бюджет. 
„Подкрепихме предложението на служебния кабинет за промяна в бюджета, както по време на заседание на Националния 
съвет за тристранно сътрудничество, така и на първо четене. Считаме, че то трябва да бъде прието с минимални изменения. 
По данни на правителството се очаква приходите за тази година да са с 2 млрд. лв. повече и ние считаме, че те трябва да 
се разходват по най-законосъобразния начин. А за АИКБ това може да е само чрез актуализация на бюджета“, заяви 
изпълнителният директор на Асоциацията Добрин Иванов. 
Според него допълнителните средства, които държавата е успяла да събера вследствие както на по-доброто представяне 
на икономиката, така и на инфлацията, трябва да се използват за подпомагане на заетостта и доходите на работещите хора, 
както и за подкрепа за предприятията. 
По думите на Добрин Иванов Асоциация на индустриалния капитал в България категорично подкрепя предвидените в 
актуализацията 400 млн. лв. за насърчаване на бизнеса в две насоки. Първата е средствата да се разходват за 
продължаване на мярката 60/40. За АИКБ тя трябва да се преоформи в 75/0 и държавата да изплаща обезщетения само за 
времето, в което работникът не полага труд. Второто перо, по което да се насочат средствата е за подкрепа на постоянните 
разходите на компаниите, чиято работа е засегната от въведени ограничения заради COVID-19. 
Добрин Иванов бе категоричен, че парламентът трябва да приеме предвидените средства в размер на 30 млн. лв. за един 
от най-пострадалите от кризата сектори – авиационния. Според него до момента България е единствената страна от ЕС, 
която не е подпомогнала бранша. 
Изпълнителният директор на АИКБ заяви още, че в актуализацията бюджета трябва да бъдат предвидени допълнителни 
средства за справяне с миграционния натиск, за подкрепа на енергоинтензивните индустрии, както и за плащане на част 
от извършените разходи на компании по обществени поръчки. 
„Имаме нужда от Вашия поглед – на синдикатите и на работодателите, от Вашите мнения и предложения по 
актуализацията на бюджета между първо и второ четене, по които да търсим съгласие с “Има такъв народ”, “Демократична 
България” и “Изправи се, БГ! Ние идваме”. Моля Ви да видим до какво съгласие за разумни предложения можем да 
стигнем. Ще изслушаме всяко разумно предложение с мисъл за икономиката и за хората, и ще направим всичко възможно 
да постигнем съгласие с другите то да бъде прието“, каза председателят на БСП Корнелия Нинова. 
 
В. Банкеръ 
 
√ АИКБ призова за спешно гласуване на актуализацията на бюджета 
След проведената среща с БСП асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) призова за спешно гласуване 
на актуализацията на бюджета. Срещата беше организирана по желание на ръководството на партията с 
представители на работодателски и синдикални организации във връзка с актуализацията на държавния бюджет. 
„Подкрепихме предложението на служебния кабинет за промяна в бюджета, както по време на заседание на Националния 
съвет за тристранно сътрудничество, така и на първо четене. Считаме, че то трябва да бъде прието с минимални изменения. 
По данни на правителството се очаква приходите за тази година да са с 2 млрд. лв. повече и ние считаме, че те трябва да 
се разходват по най-законосъобразния начин. А за АИКБ това може да е само чрез актуализация на бюджета“, заяви 
изпълнителния директор на Асоциацията Добрин Иванов. Според него допълнителните средства, които държавата е 
успяла да събера вследствие както на по-доброто представяне на икономиката, така и на инфлацията, трябва да се 
използват за подпомагане на заетостта и доходите на работещите хора, както и за подкрепа за предприятията. 
По думите на Добрин Иванов АИКБ категорично подкрепя предвидените в актуализацията 400 млн. лв. да се използват за 
насърчаване на бизнеса в две насоки. Първата е средствата да се разходват за продължаване на мярката 60/40. Но тя 
трябва да се трансформира в 75/0 и държавата да изплаща обезщетения само за времето, в което работникът не полага 
труд. Второто перо, по което да се насочат средствата, е за подкрепа на постоянните разходите на компаниите, чиято 
работа е засегната от въведени ограничения заради COVID-19. Иванов бе категоричен, че парламентът трябва да приеме 
предвидените средства в размер на 30 млн. лв. за един от най-пострадалите от кризата сектори – авиационния. Според 
него до момента България е единствената страна от ЕС, която не е подпомогнала бранша. 
Изпълнителният директор на АИКБ заяви още, че в актуализацията бюджета трябва да бъдат предвидени допълнителни 
средства за справяне с миграционния натиск, за подкрепа на енергоинтензивните индустрии, както и за плащане на част 
от извършените разходи на компании по обществени поръчки. 
„Имаме нужда от Вашия поглед - на синдикатите и на работодателите, от Вашите мнения и предложения по актуализацията 
на бюджета между първо и второ четене, по които да търсим съгласие с “Има такъв народ”, “Демократична България” и 
“Изправи се, БГ! Ние идваме”. Моля Ви да видим до какво съгласие за разумни предложения можем да стигнем. Ще 
изслушаме всяко разумно предложение с мисъл за икономиката и за хората, и ще направим всичко възможно да 
постигнем съгласие с другите то да бъде прието“, каза председателят на БСП Корнелия Нинова. 
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√ Стотици милиони ще отидат за покриване на постоянни разходи на закъсалите 
За подкрепа по тази мярка ще се използват десетки милиони от вече предвидените 430 млн. лева, както и 200 млн. 
евро по европейска програма  
Служебният министър на икономиката Кирил Петков изрази очакване по време на блиц контрола в рамките на ресорната 
парламентарна комисия заложените с актуализацията на бюджета 430 млн. лева в подкрепа на бизнеса заради 
коронакризата да бъдат достатъчни за целта. 
Това е адекватна сума, донякъде даже консервативна, но се надяваме, че с по-адекватни мерки във връзка със спирането 
на бизнесите - кога и как, ако се наложи, тази сума би трябвало да стигне, заяви министърът. 
Той съобщи, че част от тази сума - 260 млн. лева, са по мярката "60 на 40", 100 млн.лева са за самоосигуряващите се, 30 
млн. лева - за авиоиндустрията. 
Останалите (40 млн. лева) искаме да впрегнем потенциални помощи - например част от фиксираните разходи да бъдат 
поети в туризма и ресторантьорския бизнес, за да поемем на хората най-голяма тежест, ако се наложи тяхното затваряне, 
каза министърът. 
Петков изрази надежда част от парите по REACT-EU, които са в размер на около 200 млн. евро и ще бъдат разпределени 
между различни министерства, да отидат в програмата за фиксирани разходи. 
Петков отбеля, че дизайнът на мерките по тези 430 млн. лева ще бъде обсъден в партньорство с бизнеса и допълни, че 
предприемането на ограничителни за бизнеса мерки ще стане едва при яснота за мерки за възстановяване на засегнатите 
дейности. 
Следователно, пишат от АИКБ, е наложително мерките, прилагани за затворените с акт на държавен орган дейности, да се 
прилагат и за авиосектора и другите най-силно пострадали бизнеси. "Затова е крайно наложително дейностите със спад, 
надвишаващ определен размер (например 40 или 45 на сто) на база същия месец на 2019 година, да се подпомогнат за 
частично заплащане на непокритите фиксирани разходи. Спадът на приходите от продажби според нас е много по-
обективен критерий от това дали дейност на предприятие е преустановена с акт на държавен орган, тъй като същото 
предприятие може да извършва и други дейности, които не са спрени и чрез тях да има по-малък и дори никакъв спад на 
приходите." 
През юли 2021 г. хотелиерският и ресторантьорски бизнес настоя за подкрепа за непокрити фиксирани разходи. 
Още през ноември 2020 г. бизнеса поискаха подкрепа с покриване на част от постоянните разходи. Работодателските 
организации тогава подкрепиха исканията си и с Временната рамка на ЕС, с която през октомври с.г. бе въведена нова 
мярка, даваща възможност на държавите членки да подкрепят дружествата, изправени пред спад на оборота си от най-
малко 30 % през допустимия период в сравнение със същия период на 2019 г. поради пандемията от коронавирус. Чрез 
подкрепата се поемат част от фиксираните разходи на бенефициерите, които не са покрити от техните приходи, в 
максимален размер от 3 милиона евро на предприятие. 
Подпомагането на тези предприятия чрез временно поемане на част от разходите им има за цел да се предотврати 
влошаването на техния капитал, да се поддържа стопанската им дейност и да им се предостави стабилна основа за 
възстановяване. Това позволява по-целенасочена помощ за предприятия, които очевидно се нуждаят от нея, се казва в 
мярката на ЕК. 
*Постоянните (фиксирани) разходи остават непроменени при изменения в обема на фирмената дейност в един 
относително широк диапазон за определен времеви период. Такива са наемите на офиси и производствени помещения, 
амортизациите, месечните заплати, разходите за маркетинг до определено ниво, застраховките, някои нормативни 
разходи и др. 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
В. Банкеръ 
 
√ Правителството търси 200 млн. лв. дълг от вътрешния пазар  
Служебното правителство ще опита да пласира държавни облигации за 200 млн. лв. на вътрешния пазар. БНБ съобщи, че 
на 7 септември ще проведе аукцион за продажба на лихвоносни съкровищни облигации със срочност пет години, с 0.00% 
фиксиран лихвен процент и с падеж 24.02.2026 година. 
Това ще е първи опит на Министерството на финансите за продажба на държавни ценни книжа, откакто бе назначен 
служебният кабинет. 
За последно МФ пласира дълг на вътрешния пазар през март. Тогава финансовото министерство под ръководството на 
Кирил Ананиев пласира държавни облигации на стойност 300 млн. лева. Емисията отново бе със срочност пет години. 
Любопитното бе, че финансовото министерство постигна отрицателна годишна доходност по емисията - в размер на -0,10 
%. Отрицателната доходност на практика означава, че инвеститорите плащат на правителствата за правото да изкупуват 
техни дългови ценни книжа. 
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В периода 15-22 февруари финансовото министерството пусна още две дългови емисии. Една нова емисия 5-годишни 
държавни ценни книжа (ДЦК) за 200 млн. лв. при среднопретеглена годишна доходност в размер на -0,17 % и при 0.00% 
фиксиран годишен лихвен процент. Както и 10.5-годишна емисия при доходност от 0.14 процента. 
Заложеният таван за поемане на нов държавен дълг в Бюджет 2021 е 4.5 млрд. лв., но той едва ли ще бъде достигнат, тъй 
като без санкция от парламента служебният кабинет може да пласира книжа само на вътрешния пазар. 
 
√ Кацаров издаде нови заповеди за удължаване на мерките 
Министърът на здравеопазването Стойчо Кацаров издаде две заповеди за удължаване срока на действие на 
противоепидемичните мерки в страната, съобщиха от пресцентъра на управляваното от него ведомство. 
Заповедите са във връзка с решението на Министерския съвет за удължаване на извънредната епидемична обстановка до 
30 ноември. 
Със заповед на здравния министър се удължава до 10 септември срокът на противоепидемичните мерки, според които 
работещите обекти продължават да работят на 50 на сто от капацитета си, а там, където има ваксинирани, преболедували 
или представени отрицателни PCR тестове, могат да работят на 100 процента. 
С друга заповед на министъра до 30 ноември се удължават противоепидемичните мерки, свързани с дистанционна форма 
на работа или работа на смени, проветряване и дезинфекция на офисите, спазване на дистанция от най-малко 1,5 м и 
носене на маска за лице. 
В закрити обществени места, в т. ч. транспортни средства за обществен превоз, лечебни и здравни заведения, аптеки, 
оптики, административни учреждения, железопътни гари и автогари, летища, метростанции, търговски обекти, църкви, 
манастири, храмове, музеи и др. е задължително носенето на защитна маска за лице за еднократна или многократна 
употреба. Маската е задължителна и на открити обществени места, на които има струпване на хора и невъзможност за 
спазване на физическа дистанция от 1,5 м. 
Противоепидемичната мярка за спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м разстояние между лица, които не са 
от едно семейство/домакинство, се прилага и за всички хора, които се намират на открити обществени места. 
Двете заповеди на здравния министър влизат в сила от 1 септември т.г. 
 
√ Бюджетът излиза на 885 млн. лв. излишък 
Министерството на финансите очаква излишък по Консолидираната фискална програма в размер на 885 млн. лв. към края 
на август.  От МФ обясняват превишението на приходите над разходите с продължаващото "положително развитие при 
основните данъци и осигурителни вноски". Отчетено е, че за август данъчните приходи нарастват номинално с около 18 
на сто (700 млн. лв.) спрямо същия месец на предходната година. За първите осем месеца на 2021 г. най-голям ръст спрямо 
същия период на предходната година се отчита при корпоративните данъци - с около 26 на сто, както и при данъка върху 
дивидентите и ликвидационните дялове на юридическите лица - с над 55 на сто. Според министерството за 
това "допринася и кампанията на НАП за проверки в дружества с големи касови наличности". 
Приходите, помощите и даренията по КФП за първите осем месеца на 2021 г. се очаква да бъдат в размер на 33.54 млрд. 
лв., като спрямо същия период на 2020 г. се отбелязва ръст от близо 4.7 млрд. лева. Данъчните и неданъчните 
приходи нарастват с 4.9 млрд. лв., докато постъпленията от помощи намаляват с 0.2 млрд. лева. 
Разходите по консолидираната фискална програма към август 2021 г. се очаква да бъдат в размер на 32. 655 млрд. лв., 
което е 62,2 % от годишния разчет. За сравнение, разходите по КФП за същия период на 2020 г. бяха в размер на 
27.203 млрд. лева. 
"Значителният ръст на разходите към август 2021 г. спрямо същия период на предходната година е свързан, от една 
страна, с по-ниската база през 2020 г., когато през първото полугодие има отчетени значително по-малки по размер 
разходи за борба с пандемията от COVID-19, докато за първите осем месеца на 2021 г. тези разходи са съществени, и 
от друга страна – на политиката по доходите, политиките в социалната сфера и по-високите разходи за 
администрацията, заложени в Бюджет 2021", посочват от Министерството на финансите. 
Разгледани по икономически елементи, най-значително нарастване се отчита при социалните и здравноосигурителните 
разходи. В частта на разходите за пенсии са изразходени близо 845 млн. лв. за добавки в размер на 50 лева към пенсиите 
на всички пенсионери за месеците от януари до август. Наред с това, влияние върху разходите за пенсии оказва и 
увеличението на размера на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст, на максималния размер на пенсията от 
началото на годината, базов ефект от увеличението на пенсиите през юли 2020 г., както и увеличението от месец юли 2021 
година. 
В частта на здравноосигурителните разходи се отчита нарастване, свързано с по-високите разходи за борба с пандемията 
и въведените механизми за финансиране на здравните заведения по време на действието на извънредна епидемична 
обстановка:  разходи за медикаменти, тестове, консумативи и предпазни средства, средства за подкрепа на персонала на 
първа линия в борбата с COVID-19 (допълнително месечно възнаграждение в размер на 1 000 лв.), заплащане на 
изпълнителите на медицинска помощ за поставяне на ваксини срещу COVID-19, месечна добавка към възнагражденията 
на лекарите в размер на 600 лв., на специалисти от професионално направление „Здравни грижи“ в размер на 360 лв. и на 
санитари в размер на 120 лв., и други. 
Принос за нарастване на разходите за субсидии за нефинансови предприятия имат плащанията по мярката „60/40“, 
мярката „80/20“, мярката „Запази ме“, мярката „Подкрепа чрез оборотен капитал за малки и средни предприятия, 
засегнати от временните противоепидемични мерки“, администрирана от НАП, и други, отчитат още от финансовото 
министерство. 
 



5 

 

 
√ ЕС ще създаде собствени сили за бързо реагиране през 2022 г.  
Европейският съюз трябва да вземе решение до март 2022 г за създаването на свои собствени сили за бързо реагиране, 
независими от САЩ и НАТО и с численост до 5 хиляди души. Това твърди източник от външната служба на 
общността. 
"След един от уроците, които научиха от последните събития в Афганистан, страните от ЕС обсъждат възможността да 
създадат свои собствени сили за бързо реагиране, но трябва да бъдем търпеливи. Първият проект на този документ ще 
бъде представен през ноември тази година. Окончателното решение трябва да бъде взето до март догодина", 
коментира европейският дипломат. 
Въпроси, свързани с подготовката на "Стратегическия компас на ЕС", ще се обсъдят на 2-3 септември в Словения на 
неформална среща на външните министри и министрите на отбраната. 
Според дипломата в бъдеще размерът на военния контингент на страните от общността за провеждане на независими 
операции може да достигне 50 хиляди души. 
Дискусията за създаването на собствени военни формирования, подчинени на институциите на общността и независими 
от САЩ продължава повече от 70 години. Първоначално концепцията за създаване на такива сили се наричаше 
„Европейска отбранителна общност“, после „Еврокорпус“, „Бойни групи на ЕС“, „Армия на ЕС“, а сега се обсъжда 
формирането на „Сили за бързо реагиране на ЕС“. Но тези планове никога не са били прилагани на практика, тъй като са 
били блокирани от водещите съюзници на САЩ в Европейския съюз, предимно от Обединеното кралство. Съединените 
щати винаги са се противопоставяли активно на създаването на европейски сили, тъй като такава структура неизбежно ще 
се конкурира с НАТО, а самото й появяване ще доведе до отслабване на американското влияние в Европа. 
 
БНР 
 
√ Президентът Радев ще участва в Бледския стратегически форум 
Президентът Румен Радев ще участва в Бледския стратегически форум, който се провежда в Словения, съобщават от 
пресцентъра на държавния глава. 
Българският президент ще се включи в дискусия на лидерите за разширяване на Европейския съюз към Западните Балкани. 
В обсъжданията ще участва председателят на Европейския съвет Шарл Мишел, комисарят по разширяването Оливер 
Вархей, министър-председателите на Албания, Северна Македония, Черна гора, Косово, Босна и Херцеговина. 
 Президентът Румен Радев ще проведе и редица двустранни срещи с участници в международния форум. 
 
√ Представят инициатива за нулева корупция в общините  
Министерството на икономиката, съвместно с международната организация „Трансперънси интернешънъл“, ще представи 
инициатива за нулева корупция в общините. Целта е насърчаване на инвестициите и гаранции за бизнеса срещу 
корупционния риск. 
Най-големият страх на бизнеса, когато инвестира у нас са конкурентните пратки, според министъра на икономиката Кирил 
Петков. Затова министерството ще предоставя сертификати за общини с нулева корупция, където инвеститорите да се 
чувстват сигурни, обясни той. 
„Което не означава само маркетинг, означава да променят част от системите си, означава да има и контактно лице, което 
е извън министерството, в случая партньор като „Трансперънси интернешънъл“, където всеки бизнес, който има дори и 
леко притеснение, да може да се обажда и по този начин да контролираме нивото на корупция и да се знае, че всяка една 
община, която се сертифицира по този начин, наистина е решила да намали и да елиминира този риск.“ 
Така ще се създаде вътрешна конкуренция между общините за проекти и за инвеститори, коментира още министър Кирил 
Петков. 
„По този начин общините, които пък първо го направят, най-голяма част от инвестициите ще бъдат насочени при тях.“ 
 
√ НОИ започва да изчислява по нов механизъм пенсии 
Националният осигурителен институт започва да изчислява от днес по нов механизъм пенсиите на хората, които ще се 
пенсионират и които ще получават и втора пенсия от частните фондове. 
Редукцията, или така наричаното намаление на държавната пенсия вече ще е наполовина от правеното до вчера. 
Промяната гарантира по-висок размер на изплащаните от осигурителния институт пенсии за осигурените и във втория 
пенсионен стълб. 
Всеки, който отговаря на условията да получи трудова пенсия, натрупал е необходимите стаж и възраст и от днес насетне 
подаде заявление за пенсия в НОИ, ще се възползва от новата методика, когато е запазил и средствата си, трупани в частен 
фонд. 
Неговата държавна пенсия ще бъде намалена с около десет на сто, а не с 20, както се случваше до момента. 
Директорът на дирекция „Пенсии“ в НОИ Любомира Язаджиева. 
„Приблизително около 50 на сто очакваме да намалее намалението, тоест ако редукцията за конкретно лице е било около 
20 процента, сега да бъде по новия механизъм за намаление около десет“. 
Хората с вече отпуснати инвалидни пенсии, такива за стаж и възраст, които са били изчислени с по-висок процент на 
редукция, могат до 30 септември следващата година да поискат преизчисляване по новия механизъм. Това изисква 
подаване на заявление, което може да се изтегли от сайта на НОИ. 
За тези, които са на минимален размер обаче, вероятно няма да има положителен ефект. 
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Около 172 хиляди души вече с отпуснати инвалидни пенсии, такива за стаж и възраст, които са били изчислени с по-високия 
процент на редукция, могат до 30 септември следващата година да поискат преизчисляване по новия механизъм. 
Преизчисляването не е автоматично и изисква подаване на заявление, което може да се изтегли от сайта на НОИ. За тези, 
които са на минимален размер обаче вероятно няма да има положителен ефект. 
„Особено важи за инвалидните пенсии – от 151 хиляди отпуснати пенсии за инвалидност с намаление на коефициента 
почти 70% са в размери под минималния“, каза Язаджиева. 
За 15 хиляди млади пенсионери с пенсии за стаж и възраст преизчисляването би увеличило пенсиите. 
Също от днес частните пенсионни дружества започват да отпускат средства на навършилите общата възраст за пенсия. 
Парите ще се изплащат в зависимост от натрупаното по личните партиди и след сключване на договор за избор на 
пенсионен продукт. 
 
√ НСИ: Преките чуждестранни инвестиции през 2020 г. възлизат на 26,288 млрд. евро 
Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор към края на 2020 г. възлизат на 26,288 милиарда евро по 
текущи цени, показват предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ). 
Най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в промишлеността - 11,653 млрд. евро. Следва 
секторът на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и 
ресторантьорство) с ПЧИ за 5,298 млрд. евро. 
Увеличение на ПЧИ през 2020 г. се наблюдава в отрасъл "Професионални дейности и научни изследвания; 
административни и спомагателни дейности“, като относителният им дял към общите преки чуждестранни инвестиции 
нараства с 4,2 процентни пункта в сравнение с предходната година. Същевременно относителният дял на ПЧИ в 
промишлеността намалява с 1,0 пункт спрямо 2019 година. 
В същото време предварителните данни на НСИ показват, че разходите за придобиване на дълготрайни материални активи 
(ДМА) във всички сектори на икономиката през 2020 г. са 23,125 млрд. лева по текущи цени. 
Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, 
транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) - 7,494 млрд. лева, следван от промишлеността с 5,37 
млрд. лева. 
Нарастване през 2020 г. на ДМА се наблюдава в сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, 
транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство), като относителният дял на придобиването на 
дълготрайни материални активи се увеличава с 8,6 процентни пункта в сравнение с 2019 г., като в промишления сектор е 
регистриран спад с 4,8 пункта. 
 
√ Глобалната автомобилна индустрия постигна рекордни печалби през първото полугодие 
Глобалната автомобилна индустрия постигна рекордни печалби през първата половина на 2021 г., показват резултати от 
проучване, публикувано във вторник от консултантската фирма "Ърнст и Янг" (Ernst & Young, EY) и цитирано от 
"Франкфуртер Алгемайне Цайтунг" (FAZ). 
Според проучването на EY, 16-те най-големи автомобилни производители в света са постигнали оперативна печалба на 
обща стойност 71,5 млрд. евро, като сред тях компанията BMW е имала най-голяма възвръщаемост от реализираните 
продажби. 
През същото полугодие на 2020 г. автомобилните компаниите са имали обща загуба от 4,1 млрд. евро. По това време, с 
началото на коронавирусната криза имаше срив на глобалните вериги на доставки. 
Продажбите на повечето автомобилни производители обаче продължават да бъдат по-ниски от преди началото на 
коронавирусната пандемия, посочва още проучването на Ernst & Young. 
Повечето компании отчитат през първите шест месеца на тази година значителни оперативни печалби, въпреки че 
световните продажби на автомобили и продажбите на компании са средно все още под нивата от преди коронавирусната 
пандемия. През първата половина на 2021 г. бяха продадени само 33,5 милиона превозни средства, което е с 11% по-малко 
в сравнение с първата половина на 2019 г. (годината преди Covid-19). Приходите на 16-те най-големи автомобилни 
компании също бяха с около 2 процента под тяхната стойност от първото полугодие на 2019, достигайки 809 милиарда 
евро. 
Експертът на "Ърнст и Янг" Петер Фюс каза, че компаниите са се възползвали главно от мерките за строги икономии, 
въведени по време на Covid кризата, както и от тенденцията към скъпи и големи автомобилни модели. В допълнение, 
настоящият глобален недостиг на чипове с голямо търсене на автомобили създаде благоприятна ценова среда. 
"Недостигът на електронни чипове означава, че автомобилните компании се концентрираха върху превозни средства с 
висок марж на печалба и са по-малко зависими от предоставянето на големи отстъпки за стимулиране на бизнеса. В 
момента търсенето е по-голямо от предлагането, като автомобилната индустрия знае как да се възползва от тази 
ситуация", коментира още той. 
 
√ Алар Карис е новият президент на Естония  
На втори тур парламентът на Естония избра директора на националния музей на страната за нов президент, съобщи Фрас 
прес. 
53-годишният Алар Карис е биолог по образование, професор в университета в Тарту, учил е във Великобритания, 
Германия и Нидерландия, но е бил и национален одитор между 2013 и 2018 г. 
Той беше единствен кандидат и беше издигнат от управляващата коалиция.  
Необходими му бяха най-малко 68 гласа - две трети от мнозинството в 101-местния парламент. 
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По време на първия тур на гласуването вчера Карис получи подкрепата на 63-има депутати, а днес - на 72-ма. 
В реч пред парламента той обеща да бъде "добър партньор на всички фракции и политически сили" докато е президент, 
което е основно церемониална длъжност в Естония. 
Мандатът му започва на 11 октомври, когато ще поеме поста от първата жена държавен глава Керсти Калюлайд. 
 
Investor.bg 
 
√ Възможна дата за първи тур на президентските избори – 14 ноември 
Има време актуализацията на бюджета да бъде приета, обяви председателят на парламента Ива Митева 
Председателският съвет на Народното събрание ще обсъди отново проекторешението за насрочване на президентските 
избори. Това коментира председателят на народното събрание Ива Митева пред журналисти в парламента. Според нея 
мнозинството от парламентарните групи подкрепят датата 14 ноември за насрочване на първия тур на вота за държавен 
глава. 
Митева, цитирана от БНТ, настоява датата да бъде обсъдена още един път, проектът за решение да бъде подписан от 
Председателския съвет и тогава да се внесе за гласуване в пленарна зала. 
На журналистически въпрос дали ще има време за приемането на второ четене на промените в държавния бюджет, 
Митева обяви, че актуализацията може да бъде приета.  
По думите ѝ промените в план-сметката ще се разглеждат другата седмица и ако е необходимо, ще се удължава 
пленарното време на заседанието, докато бъдат приети. 
По повод внесения днес от "Демократична България" проект за промени в Закона за съдебната власт, който предвижда 
предсрочно прекратяване на мандата на ВСС, а съветът да не бъде постоянно действащ орган, Митева обясни, че има 
притеснения към предсрочното прекратяване на мандата на ВСС, тъй като има решения на Конституционния съд, според 
които конституционно определен мандат не може да се прекратява с обикновен закон, допълва БТА. 
Тя коментира още, че не участва в срещите с БСП за реализация на третия проучвателен мандат за съставяне на 
правителство. "Има такъв народ" като партия трябва да решат дали ще се отговорят на поканата за среща утре. 
 
√ Фирмите са произвели стоки и услуги за близо 190 млрд. лева през 2020 г. 
За печалбата от 19,5 млрд. лв. в 410 785 предприятия са работили над 2 милиона лица, като само сектор 
„Хотелиерство и ресторантьорство“ е на загуба с 40 млн. лв. 
Българските предприятия са произвели продукция на стойност 189,813 млрд. лева по текущи цени, показват 
предварителните данни на Националния статистически институт за миналата година. В 410 785 фирми, които са с 2,1% по-
малко в сравнение с 2019 година, са били заети 2 092 062 лица, или с 5,4% по-малко спрямо 2019 г. 
Печалбата на фирмите през 2020 г. е 19,499 млрд. лева, се разбира от данните в годишните отчети за дейността им, посочи 
НСИ. Въпреки пандемията от коронавирус, която ограничи работата на бизнеса, тя е по-висока от тази през 2019 г.  – тогава 
печалбата възлезе на 19,259 млрд. лева. 
 

Относителен дял на предприятията по икономически сектори и години 

 
В обхвата на нефинансовите предприятия са включени всички сектори по КИД - 2008 с изключение на „Финансови и 
застрахователни дейности“, „Държавно управление“, „Дейности на организации с нестопанска цел“ и „Дейности на 
домакинствата“. 
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Произведена продукция на един зает по икономически сектори и години 

 
   

Относителен дял на предприятията според финансовия резултат по икономически сектори за 2020 г. 

 
 
Селско, горско и рибно стопанство 
Годишен отчет за дейността си през 2020 г. в НСИ са представили 19 049 предприятия от сектор „Селско, горско и рибно 
стопанство“, или 4,6% от общия брой на отчетените фирми. В този сектор има 81 624 заети лица, които са произвели 
продукция за 7,007 млрд. лв. по текущи цени. В сравнение с 2019 г. спадът на заетите лица (в ЕПЗ) е 3,6%. 
Отчетен е положителен финансов резултат от 981 млн. лева, като 74,6% от предприятията са приключили годината с 
печалба, 18,8% - със загуба, и 6,6% - с нулев финансов резултат. 
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Произведена продукция на един зает в селското, горското и рибното стопанство по дейности и години 

 
 
Промишленост 
За дейността си през миналата година отчет в НСИ са представили 33 792 промишлени предприятия, или 8,2% от общия 
брой на отчетените фирми, като с най-голям дял е сектор „Преработваща промишленост“ – 90,2%. 
Произведената продукция в промишлените сектори през 2020 г. по текущи цени е на стойност 75,626 млрд. лева, която 
формира 39,8% от общия обем на продукцията на нефинансовите предприятия. В промишлеността през 2020 г. заетите са 
574 401, или 27,5% от общия брой на заетите лица в нефинансовите предприятия. В сравнение с 2019 г. спадът на заетите 
лица (в ЕПЗ) е 6,2%. 
 

Произведена продукция на един зает в промишлеността по сектори и години 

 
 
В НСИ регистрират, че промишлените предприятия са приключили 2020 г. с положителен финансов резултат от 4 977 млн. 
лева, като с най-голям принос е сектор „Преработваща промишленост“, който формира 70,7% от печалбата. 
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Относителен дял на промишлените предприятия според финансовия резултат по сектори за 2020 г. 

 
 
Строителство 
Годишен отчет за дейността си през 2020 г. са представили 21 866 строителни предприятия, или 5,3% от общия брой на 
всички отчели се в НСИ фирми. Най-голям е делът на предприятията от строителния сектор, извършващи специализирани 
строителни дейности - 52%. 
 

Относителен дял на предприятията по видове строителни дейности и години 

 
През 2020 г. в строителния сектор е произведена продукция на стойност 23,182 млрд. лева по текущи цени, или 12,2% от 
общия обем на продукцията на фирмите. Заетите през миналата година строителните предприятия са 145 379, които 
формират 6,9% от общия брой на заетите лица във фирмите. В сравнение с 2019 г. спадът на заетите лица (в ЕПЗ) е 2,6%. 
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Произведена продукция на един зает в строителството по дейности и години 

 
 
Строителният сектор завършва 2020 г. с положителен финансов резултат от 1,995 млрд. лева по текущи цени. 
 

Относителен дял на строителните предприятия според финансовия резултат по дейности за 2020 г. 

 
 
Търговия и ремонт на автомобили и мотоциклети 
В НСИ годишен отчет за дейността си през 2020 г. са представили 139 003 търговски предприятия, или 33,9% от общия брой 
на отчетените нефинансови предприятия. От всички търговски предприятия най-голям е делът на предприятията в 
търговията на дребно – 68,8%. 
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Относителен дял на предприятията по търговски дейности и години 

 
 
В търговския сектор през миналата година е произведена продукция на стойност 27,344 млрд. лева по текущи цени, което 
представлява 14,4% от общия обем на продукцията на фирмите. Заетите в търговията през 2020 г. са 476 169, или 22,8% от 
общия брой заети в предприятията. В сравнение с 2019 г. спадът на заетите лица (в ЕПЗ) е 4,4%. 

 
Произведена продукция на един зает в търговията по дейности и години 

 
 
През миналата година търговските предприятия са излезли на печалба с 5,201 млрд. лева, като търговията на едро 
формира 68,4% от този резултат. 
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Относителен дял на търговските предприятия според финансовия резултат по дейности за 2020 г. 

 
 
Услуги 
Годишен отчет за дейността си през 2020 г. в статистиката са представили 197 075 фирми от сектора на услугите, или 48% 
от общия брой на отчетените предприятия. 
 

Относителен дял на предприятията по видове услуги и години 

 
 
По текущи цени в сектора на услугите през 2020 г. е произведена продукция на стойност 56,654 млрд. лева, която формира 
29,9% от общия обем на продукцията на фирмите. През миналата година в този сектор са заети 814 489 лица, или 38,9% от 
общия брой на заетите в предприятията. В сравнение с 2019 г. спадът на заетите лица (в ЕПЗ) е 6%.  
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Произведена продукция на един зает по видове услуги и години 

 
 
В статистиката изчисляват, че секторът на услугите приключва 2020 г. с положителен финансов резултат от 6,345 млрд. 
лева, като 33% от него са реализирани в „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; 
далекосъобщения“. Единствено в дейност „Хотелиерство и ресторантьорство“ е отчетен отрицателен финансов резултат 
от 40 млн. лева за 2020 г. 
 

Относителен дял на предприятията в сектора на услугите според финансовия резултат за 2020 г. 

 
 
 
√ Полша пак отлага съдебното решение за върховенството на законите на ЕС 
Делото е част от битката между Брюксел и Варшава за радикалните реформи на съдебната система  
Конституционният съд на Полша във вторник отложи издаването на решение дали правото на ЕС има предимство пред 
полската конституция, съобщава онлайн изданието Politico. 
Изслушването беше отложено за 22 септември, уточнява изданието. Това е четвърто отлагане на процеса. 
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Премиерът Матеуш Моравицки заведе делото в Конституционния съд на страната през март, с което предизвика нов 
конфликт с Европейската комисия (ЕК), която настоява за върховенството на законодателството на ЕС над националните 
конституции. 
Според дясното правителство във Варшава иска обаче окончателно потвърждение от трибунала, за да установи дали 
съдилищата на ЕС имат правото да диктуват например как се назначават националните съдии. 
Делото е част от битката между ЕС и Полша за радикалните реформи на съдебната система, осъществени от управляващата 
партия „Право и справедливост“. Според критиците на управляващите тези промени имат за цел да поставят съдилищата 
под по-строг политически контрол. 
Отлагането на изслужването е заради процесуално предложение, подадено от името на полския омбудсман Марчин 
Вьончек, който поиска един от съдиите да бъде освободен от разглеждането на делото. 
Трибуналът се смята за широко контролиран от управляващата партия и има съмнения дали трима съдии са назначени 
съгласно правилата. 
През юни европейският комисар по правосъдието Дидие Рейндерс поиска от полското правителство да оттегли делото, но 
Варшава отказа. 
Вицепрезидентът на ЕК Вера Йоурова, която отговаря за върховенството на закона и отиде на посещение в Полша, заяви в 
понеделник, че е „много загрижена за развитието на събитията“. „Припомних, че ЕС е правова общност, основана на 
взаимно доверие. Ето защо решенията на Европейския съд трябва да се спазват изцяло“, писа тя в Twitter след среща с 
Матеуш Моравицки. 
Йоурова подчертава, че ситуацията в Полша е по-сложна, тъй като делото в трибунала е заведено от правителството. 
Комисията стартира съдебно производство срещу Германия през юни заради национално решение на конституционния 
съд, което поставя под въпрос правомощията на Съда на ЕС. Брюксел се опасява, че германското решение ще отвори 
вратата за други такива решения в страни като Полша и Унгария, които са обвинявани от институциите на ЕС в отстъпление 
от демократичните ценности на блока. 
 
√ Цената на алуминия достига 10-годишен връх заради ограничено предлагане от Китай 
Азиатската страна произвежда 60% от алуминия в света 
Цената на алуминия се насочи към 10-годишен връх в Лондон, продължавайки едногодишната си възходяща инерция, в 
момент когато търсенето расте, а предлагането на обичайно изобилния метал е подложено на натиск, предава Bloomberg. 
Цените са се повишили с 2,9% до 2726,50 долара на борсата в Лондон, достигайки най-високото ниво от 2011 г. Те се 
доближават до исторически връх от над 3300 долара за тон. Това засилва по-широките притеснения за инфлацията, като 
Goldman Sachs Group, Citigroup и Trafigura Group са сред прогнозиращите нови ръстове в момент, когато индустрията се 
насочва към потенциално сеизмична промяна към задълбочаващи се дефицити. 
Предлагането е подложено на все по-голям натиск, особено във водещия производител Китай. Енергоемката алуминиева 
индустрия е на мушката на властите в Пекин в усилията им за намаляване на замърсяването, а сезонната енергийна криза 
също засяга производството. Усилията продължиха и тази седмица, като провинция Гуанси, която е алуминиев център в 
югозападната част на страната, предприе действия за намаляване на производството. 
„Редица китайски политики през последно време засегнаха производството на алуминий, тласкайки цените нагоре“, 
коментира Вей Лай, анализатор в компанията TF Futures в Шанхай. „Очаква се политиките, включващи и таван върху 
енергийното потребление, да се запазят до края на годината. Затова възходящата инерция при алуминия остава. Цените 
трудно ще се върнат надолу, докато търсенето остава непокътнато“, допълва той. 
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Металът, който се използва за всичко – от автомобилни части до напитки в кенчета и домашни уреди, се представяше 
особено лошо в началото на пандемията, но сега се радва на силно възстановяване, тъй като търсенето от потребителите 
и икономическата дейност тръгват нагоре. 
Големи печалби 
През идните години се очаква да нарасне търсенето в електромобилите и възобновяемата енергия, а усилията за 
намаляване на големия въглероден отпечатък на алуминиевата индустрия може да сложат край на десетгодишната ера на 
свръхпредлагане. 
Ралито създава огромни печалби за производителите, които са преследвани от ниските цени от години и често 
произвеждаха метала на загуба. Но ръстовете през миналата година засилват притесненията за инфлацията, в момент 
когато промишлените производители все повече се стремят да прехвърлят разходи на потребителите. 
Цената на алуминия нарасна с 1,8% до 2696,50 долара за тон към 15,57 ч. българско време на борсата в Лондон. Металът 
е повишил стойността си с почти 40% тази година, като отстъпва само пред калая сред шестте базови метала на борсата. 
Поръчките за алуминий на лондонската борса се увеличиха с 10% във вторник, най-много от два месеца насам. Всички 
цени на металите с изключение на оловото са по-високи, като цената на медта нараства с 0,7%, а на никела – с 2,7%. 
Китай произвежда около 60% от алуминия в света, а притесненията около производството накараха някои от най-големите 
компании в сектора в страната да проведат видео разговор в понеделник, в който обещаха да гарантират предлагането и 
да избягват злонамерени спекулации и ирационални ръстове на цените. На фона на боксуващото производство Китай става 
все по-зависима от вноса, което е рядко развитие, изцеждащо глобалното предлагане на обичайно изобилния метал. 
 

 
 
Китай отвори също държавните резерви, за да подкрепи предлагането, но тъй като производителите не успяват да 
увеличат производството, много анализатори очакват пазарът да остане затегнат през идните месеци. 
 
БНТ 
 
√ Възможно е поскъпване на парното и тока от януари 
Енергийният регулатор готви драстично повишение на цените на тока и парното от Нова година, ако цената на газа 
продължи да се покачва на международните пазари. Това обяви председателят на регулатора Иван Иванов в 
парламентарната комисия по енергетика, която се събра заради опасността столичната Топлофикация да спре 
работа, след като от екоминистерството не удължиха разрешителното ѝ поради непокриване на екологичните 
стандарти. 
Взаимни обвинения, нападки и прехвърляне на отговорност затова да се стигна до ситуацията, в която столичната 
Топлофикация да не е с продължено екологично разрешително за работа, след като е пропуснала сроковете за дерогация. 
На този фон изненадващо прозвуча изказването на председателя на КЕВР Иван Иванов, който обясни, че от септември 
няма да има нови цени на тока и парното, но не така стои въпросът след първи януари, когато може да очакваме драстично 
поскъпване. 
Председателят на КЕВР обясни, че цената на газа е скочила с 20% през последните седмици на световните борси и 
продължава да се повишава. Той предупреди, че ако тази тенденция се запази, регулаторът ще бъде принуден да увеличи 
цените на тока и парното от нова година. 
"В течение на следващите месеци ние следим ситуацията и към 1 януари ще се произнесем съгласно всичко, което се 
натрупа като цени до тогава", каза Иванов. 
Кой e виновен столичната Топлофикация да стане без удължено разрешително след както от Министерството на околната 
среда са отказали да го продължат предизвика скандал в комисията. 
Министърът на околната среда обясни, че между 2017-а и юли 2021 г. Топлофикаиця е трябвало да предложи план за 
намаляване на вредните емисии чрез нови технология, но не го е направила. 
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"Нещо не започва да ми харесва характера на дискусията. Защото ние някакси прехвърляме от болната на здравата 
глава тематиката. Аз в началото казаха, че тази дискусия е трябвало да се води през 2017-а година", категоричен бе 
служебният еко министър Асен Личев. 
Министърът на енергетиката обясни, че евентуално спирането на столичната Топлофикация ще подложи на риск 
енергийната система. 
"Мрежата ще се натовари с едни допълнително 400 мегавата, които ще възникнат от нуждите за отопление на 
населението", каза Андрей Живков. 
Шефът на "Топлофикация София" Александър Александров заяви, че ще атакува в съда отказа на екоминистерството да 
продължи разрешителното. 
"Няма никаква опасност за спиране на парното при никакви обстоятелства. Конституционно е гарантирано с 
решение от 2010 г., че парното в София не може да спре при никакви обстоятелства. Всички столичани трябва да 
бъдат спокойни", увери Александър Александров. 
Председателят на Комисията по енергетика предложи парламентът да задължи екоминистерството да удължи 
разрешителното на столичната Топлофикация за 36 месеца, в които дружеството да започне мащабна подмяна на 
горивните мощности с екологични. От ГЕРБ го подкрепиха. 
"Задължава министъра на околната среда и водите и директора на Изпълнителна агенция по околна среда да 
предприемат всички необходими мерки и действия за продължаване функционирането на "Топлофикация София", каза 
Иван Хиновски от ИТН, председател на Комисията по енергетика. 
"Това е единственото и разумно решение, към което можем да вървим и ви призовавам да се обединим около това", каза 
Теменужка Петкова, ПГ на ГЕРБ. 
От БСП и "Изправи се БГ! Ние идваме" се обявиха против: 
"Ние разбираме, че Топлофикация ще продължи да работи тази зима в нарушение на законодателството и на 
комплексното разрешително", каза Мая Манолова. 
"Не е възможно 10 г. никой да не прави нищо, като разчита, че директивата ще е врата в полето", смята Александър 
Костадинов. 
От ДПС предупредиха да не използват Топлофикация за партийни цели. 
"Нито парното, нито топлата вода на София ще спре. По този начин още от сега да сме наясно, че популизма, който ще 
тръгне от тук нататък, леле-мале ще умрем от жега през зимата и от студ през, лятото няма да се случи", каза Рамадан 
Аталай. 
Окончателното решение за съдбата на Топлофикация ще бъде внесено и обсъдено утре отново в енергийната комисия.  
 
√ Байдън за изтеглянето от Афганистан: Огромен успех 
Американският президент Джо Байдън определи операцията по изтегляне на военни и цивилни от Афганистан като 
"огромен успех". 
В първото си обръщение към нацията след края на 20-годишното американско присъствие в страната, той заяви, че пред 
него никога не е седял вариантът да продължи войната безкрайно. 
Байдън каза още, че поема цялата отговорност за начина, по който Съединените щати са се изтеглили от Афганистан, както 
и че операцията е била проведена по възможно най-добрия начин. 
На критиките, че не е удължил срока и че в Кабул продължава да има между 100 и 200 американски граждани, президентът 
отвърна, че спазването на срока, обявен от талибаните, е било от огромно значение за сигурността на всички. 
Джо Байдън обеща да не остане нито един желаещ да се евакуира, на когото да не бъде оказано съдействие. 
 
Мениджър 
 
√ ЕС постигна целта за 70% напълно ваксинирано население 
ЕС постигна целта си да ваксинира напълно срещу COVID-19 70% от своето население. Това обяви в Туитър председателката 
на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, цитирана от световните агенции.  
"Искам да благодаря на всички, които направиха възможно постигането на това велико нещо", каза Фон дер Лайен. В 
същото време тя подчерта, че ЕС не трябва да се задоволява с постигнатото.  
"Повече европейци трябва да се ваксинират", призова тя.  
В началото на годината ЕС си постави за цел до края на лятото 70% от жителите му над 18 години да са със завършен 
ваксинационен цикъл. Това означава, че най-малко 255 милиона души са получили или две дози ваксини Pfizer/BionTech, 
AstraZeneca или Moderna, или една от препарата на Johnson & Johnson. Сега целта беше изпълнена предсрочно, но 
неравномерно. Остават дълбоките различия между страните членки на ЕС, тъй като някои от тях вече са ваксинирали 
изцяло над 70% от своето население, докато други - от по-бедната източна част на блока, изостават значително, отбелязва 
Ройтерс.  
Ситуацията се различава значително в отделните страните. Малта е ваксинирала напълно над 90% от възрастното си 
население, показват данни на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията (ECDC). Ирландия и 
Португалия също са имунизирали над 80% от възрастното си население, а Франция над 70%, според данните на ECDC, които 
обикновено се актуализират малко по-късно от информацията, с която разполага Европейската комисия.  
България е ваксинирала изцяло само една пета от възрастните си граждани, а Румъния – около 30%. Хърватия, Латвия, 
Словения и Словакия са имунизирали около половината от тези на възраст над 18 години.  
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"Трябва да отидем по-далеч! Имаме нужда от повече европейци за ваксиниране. И ние трябва да помогнем на останалия 
свят също да се ваксинира", призова Фон дер Лайен в своя туит. 
 
√ Инфлацията в Еврозоната достигна 10-годишен връх 
Инфлацията в Еврозоната се ускори до 3% на годишна база през месец август, сочат данните на европейската статистическа 
служба Евростат. 
Това е най-високото равнище на годишна инфлация в региона на единната валута от края на 2011 г. То представлява 
значителен ръст спрямо нивото от 2,2%, отчетено през юли, и е много над целевата стойност от 2% на Европейската 
централна банка. Очакванията на анализаторите бяха за ръст от 2,7%. 
През август най-голям принос за покачването на инфлацията в Еврозоната е имала енергията - ръст на цените от 15,4% на 
годишна база спрямо 14,3% през юли. Цените на неенергийните промишлени стоки са нараснали 2,7% на годишна база, а 
тези на храните, алкохола и тютюневите изделия – с 2%. Услугите са поскъпнали с 1,1%. 
Основната инфлация, в която не влизат цените на храните и горивата, е нараснала с 2% годишна база през август, следвайки 
ръст от 1,6% през юли. 
Тези данни може да разтревожат ЕЦБ, тъй като те надминават дори многократно завишаваните й прогнози за инфлацията 
през 2021 г. Следващото заседание на ЕЦБ е на 9 септември и на него трябва да вземе решение относно темповете на 
закупуване на облигации през следващото тримесечие. 
 
√ Гърция създава ново министерство - за управление на кризите 
Говорителят на гръцкото правителство Янис Икономиу обяви промени в кабинета на премиера Кириакос Мицотакис. Сред 
тях е и формирането на ново министерство – за защита на гражданите и управление на кризите. Новото ведомство ще носи 
отговорността за действията на пожарната служба, предава информационната агенция ANA-MPA.  
Начело на новото министерство застава бившият министър на отбраната Евангелос Апостолакис. Досегашният член на 
правителството, който отговаряше за гражданската защита, но с ранг на заместник-министър - Никос Хардалиас - става 
алтернативен министър на отбраната. 
Гръцкото правителство бе подложено на ожесточена критика за това как се справя с мащабните горски пожари, които това 
лято обхванаха няколко острова и предградия на Атина. Мицотакис каза, че пожарите са резултат от глобалното изменение 
на климата. 
Ключовите министри в кабинета на Мицотакис запазват постовете си, включително тези на външните работи и финансите. 
Рокади обаче са предприети в някои от ключовите ведомства като министерството на здравеопазването например. 
Министър на здравеопазването в новия състав на гръцкия кабинет ще бъде Атанасиос Плеврис, който заема мястото на 
досегашния министър Василис Кикилиас. Кикилиас е преместен на министерския пост в министерството на туризма, 
освободен от Харис Теохарис. Промените предвиждат смени на алтернативни министри и в някои други министерства. 
Според източници от правителството промените в кабинета, които засягат министерствата на здравеопазването, на 
защитата на гражданите и на гражданската защита, имат за цел да дадат нов тласък в секторите, които понесоха най-голяма 
тежест през последните години. 
 
√ Европейските борси отново се оцветиха в зелено 
сновните индекси на водещите фондови борси в Европа записаха предимно повишения в ранната търговия във вторник и 
са на път да регистрират седма поредна месечна печалба, след като надеждите за запазване на благоприятната политика 
на ЕЦБ засенчиха икономическите рискове, свързани с Делта варианта на коронавируса. 
Общият европейски индекс STOXX 600 се повиши 0,84 пункта, или 0,18%, до 473,51 пункта, като най-добре се представяха 
технологичният (SX8P) и индустриалният сектор (SXNP), които се повишиха съответно с 0,74% и 0,15%. Бенчмаркът е на път 
да завърши месец август с ръст от над 2,6% и да запише най-дългата си поредица от месечни повишения от 2013 г. насам. 
Немският показател DAX напредна с 83,13 пункта, или 0,52%, до 15 970,44 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса 
FTSE 100 отчете спад от 5,64 пункта, или 0,08%, до 7 142,37 пункта. Френският измерител CAC 40 се повиши с 3,8 пункта, 
или 0,06%, до 6 691,1 пункта. 
Добрите корпоративни печалби и сравнителни високите нива на ваксинация подкрепиха надеждите за европейско 
възстановяване, докато коментарите на Федералния резерв на САЩ от миналата седмица затвърдиха разбирането, че 
централната банка не бърза със затягането на паричната си политика. 
„Все още яздим вълната, предизвикана от председателят на Фед Джером Пауъл“, коментира Крейг Ерлам от Oanda. 
„Що се отнася до икономическите данни от Китай, те са взети предвид от пазарите от дълго време. Макар че данните не 
са много добри, ситуацията се развива през последните няколко седмици“, добави той. 
В същото време безработицата в Германия се понижи повече от очакваното. Бюрото по труда на Германия обяви, 
равнището на безработица през август на сезонно-коригирана база се понижи до 5,5% в сравнение с 5,6% през предходния 
месец. Това е най-ниското ниво на безработица от март 2020 г., когато Германия навлезе в своя първи локдаун заради 
коронавирусната пандемия. 
От социологическо прочуване, публикувано вчера, стана ясно още, че германската социалдемократическа партия (ГСДП) е 
увеличила преднината си пред консервативните християндемократи на канцлера Ангела Меркел само няколко седмици 
преди парламентарните избори в страната. 
Анализаторите очакват европейските акции да се задържат в диапазона около настоящите си рекордни нива до края на 
2021 г., подкрепени от добрите корпоративни печалби, но ограничени от опасенията за затягането на паричната политика 
в САЩ, изборите в Германия и регулаторния натиск в Китай. 
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Цената на книжата на нидерландския технологичен инвеститор Prosus се повиши с 5,03%, след като компанията се съгласи 
да придобие индийската индийската платежна платформа BillDesk за 4,7 млрд. долара. 
Акциите на авиопревозвачите EasyJet, IAG, Ryanair и Lufthansa поевтиняха съответно с 1,93%, 3,02%, 2,93%, 1,42%, след като 
правителствата на страните-членки на ЕС се съгласиха да извадят САЩ от списъка си със страните, от които бяха разрешени 
пътуванията по несъществени причини. 
Нови рекорди за S&P 500 и Nasdaq 
Американските борсови индекси записаха предимно повишения в понеделник, като S&P 500 и Nasdaq достигнаха нови 
рекордни нива, предаде Си Ен Би Си. 
Широкообхватният показател Standard & Poor’s 500 напредна с 19,42 пункта, или 0,43%, до 4 528,79 пункта, докато индексът 
на високотехнологичните дружества Nasdaq отчете ръст от 136,39 пункта, или 0,9%, до 15 265,89 пункта. Промишленият 
индекс Dow Jones обаче се оцвети в червено, записвайки понижение от 55,96 пункта, или 0,16%, до 35 399,84 пункта. 
Ключовите технологични акции поведоха ръста в понеделник. Акциите на Microsoft, Netflix и Apple поскъпнаха съответно 
с 1,29%, 1,30% и 3,04%. 
Цената на книжата на Affirm Holdings се повиши с цели 46,67% след, след като компанията обяви партньорство с Amazon. 
Акциите на Amazon поскъпнаха с 2,15%. 
Финансовият сектор бе сред губещите в понеделник, като цената на книжата на Capital One се понижи с 6,04%, а тази на 
Wells Fargo падна с 2,81%. Акциите на авиокомпаниите също поевтиняха, след като Европейският съюз препоръча на 
страните членки да наложат забрана на пътуванията по несъществени причини до САЩ заради COVID-19. 
Акциите на PayPal поскъпнаха с 3,64%, след като Си Ен Би Си съобщи, че компанията тества пускането на платформа за 
търговия с акции за американските си клиенти. Цената на книжата на Robinhood се понижи с 6,89%, след като 
председателят на Комисията по ценните книжа и борсите на САЩ (SEC) Гари Генлсър заяви, че SEC планира затягане на 
правилата за онлайн брокерите. 
Понеделник и вторник са двата последни дни на търговия за август, които се очертава да бъде поредният силен месец за 
Уолстрийт. След сесията в понеделник S&P 500 е напреднал с 3% от началото на месеца, а Dow и Nasdaq – с 1,3% и 4%. 
„Не можем напълно да отхвърлим рисковете, включително тези свързани с варианта Делта на коронавируса, 
прекъсванията на веригата на доставки и инфлационния натиск - особено при заплатите. Ние обаче очакваме 
ефективността на корпоративната Америка и силата на повторното отваряне да продължат да увеличават печалбите 
занапред и да доведат до допълнителни поскъпвания на акциите през останалата част от 2021 г. “, заяви Райън Детрик, 
главен пазарен стратег на LPL Financial. 
Очакванията са акциите да се задържат до голяма степен в настоящите си диапазони преди доклада за заетостта, който ще 
бъде публикуван в петък. Икономисти, анкетирани от Dow Jones, прогнозират, че през август са създадени 750 хил. работни 
места, като процентът на безработицата се е понижил до 5,2%. 
Повишения в Азия 
Азиатските фондови борси регистрираха предимно повишения във вторник, въпреки данните, които показаха забавяне на 
заводската активност в Китай, предаде Си Ен Би Си. 
Официалният индекс на мениджърите по поръчките PMI за сектора на производството падна до 50,1 пункта през август 
спрямо 50,4 пункта през юли. Той обаче остана над границата от 50 пункта, която разделя свиването от растежа. Това е 18 
пореден месец, в който той се задържа на ниво от над 50 пункта. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 отчете ръст от 300,25 пункта, или 1,08%, до 28 089,54 пункта. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite се повиши с 15,79 пункта, или 0,45%, до 3 543,94 пункта, докато по-
малкият показател Shenzhen Composite регистрира спад от 11,25 пункта, или 0,46%, до 2 429,86 пункта. Хонконгският 
измерител Hang Seng напредна с 339,45 пункта, или 1,33%, до 25 878,99 пункта. 
В Южна Корея показателят Kospi записа ръст от 55,08 пункта, или 1,75%, до 3 199,28 пункта. Австралийският бенчмарк ASX 
200 се повиши с 30,4 пункта, или 0,41%, до 7 534,9 пункта 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха понижения в ранната търговия. Основният индекс SOFIX отчете 
спад от 8,27 пункта, или 1,44%, до 564,25 пункта. BGBX40 се понижи с 0,63 пункта, или 0,49%, до 128,41 пункта. BGTR30 
изтри 1,41 пункта от стойността си, или 0,22%, достигайки ниво от 629,38 пункта. BGREIT регистрира спад от 0,89 пункта, 
или 0,54%, до 163,99 пункта. 
 
√ Цените на петрола се повишиха на фона на данните за запасите в САЩ 
Цените на петрола се възстановиха в сряда на фона на данните, че запасите от суров петрол на САЩ са спаднали повече от 
очакваното през миналата седмица. 
Към 8:45 часа българско време сортът Брент поскъпна с 0,52 долара, или 0,73%, до 72,15 долара за барел, докато цената 
на американския лек суров петрол WTI се повиши с 0,52 долара, или 0,76%, до 69,02 долара за барел. 
Ръстът на цените идва преди срещата на Организацията на страните износителки на петрол и нейните съюзници начело с 
Русия, известни като ОПЕК+, по време на която се очаква картела да изпълни плановете си за добавяне на по 400 хил. 
барела на ден към пазара на петрол всеки месец до декември. 
За повишението допринесе докладът на Американския петролен институт, който показа по-голям от очакваното спад на 
запасите от суров петрол в САЩ. Според него запасите са намелели с 4 млн. барела през седмицата, приключила на 27 
август. 
Днес се очакват и официалните данни на Администрацията за енергийна информация, като анализатори, анкетирани от 
Ройтерс, прогнозират спад на запасите от суров с 3,1 млн. барела. 
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Очаква се цените на суровия петрол в САЩ да останат под натиск, тъй като добивът в Мексиканския залив постепенно се 
възстановява, но подновяването на нормалната работа на рафинерията вероятно ще отнеме повече време. 
Общо 2,3 милиона барела на ден от капацитета за рафиниране, или 13% от общия капацитет на САЩ, бяха блокирани в 
Луизиана заради урагана Айда. Около 94% от добива на нефт и природен газ от американската страна на Мексиканския 
залив продължава да е спрян. 
Прекъсванията на електрозахранването вероятно ще забавят повторното отваряне на преработвателните предприятия, но 
съоръжението на Exxon Mobil в Батон Руж, което обработва 520 хил. барела на ден, вероятно ще поднови работа идния 
вторник. 
 
Cross.bg  
 
√ Комисия в НС ще изслуша представители на МВР за оградата по границата с Турция  
Вътрешната комисия в парламента ще изслуша главния секретар на МВР Петър Тодоров и директора на „Гранична 
полиция" Деян Моллов. Темата е свързана със състоянието на оградата по границата ни с Турция заради очаквания 
мигрантски натиск. 
От Министерството на вътрешните работи вече уточниха за „Хоризонт", че за неделя и понеделник са отчетени над 480 
неуспешни опита за навлизане на нелегални мигранти на наша територия. Повечето от тях са на границата ни с Турция. 
Същевременно в екипите на Столичната дирекция на вътрешните работи през последните дни заловиха няколко малки 
групи от афганистанци и сирийци. 
 
√ От днес нови правила за условията и изискванията за влизане в България  
От днес от държави, попадащи в червена зона, на територията на България се допускат и чуждестранни студенти, 
притежаващи виза тип „Д" за дългосрочно пребиваване с цел обучение 
Това нарежда министърът на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров със своя заповед, съобщиха от пресцентъра на 
Министерството на здравеопазването. 
От Министерството припомнят, че ученици, студенти и докторанти, които живеят в Гърция, Турция, Сърбия, Република 
Северна Македония и Румъния и пътуват всекидневно или най-малко веднъж седмично до България с цел обучение, както 
и ученици, студенти и докторанти, които живеят в България и пътуват всекидневно или най-малко веднъж седмично до 
Гърция, Турция, Сърбия, Република Северна Македония и Румъния с цел обучение, се допускат на територията на страната, 
без да е необходимо да представят документи за COVID-19. 
Също така Република Северна Македония, Черна гора, Република Косово, Република Казахстан, Съединени Американски 
щати, Света Лусия, Федерация Сейнт Китс и Нейвис и Ирландия попадат в червената зона. Това става с промяна в списъка 
на държавите по цветови зони, съгласно който е определен редът за влизане в България. 
От червена в оранжева зона преминава Италия, а от зелена в оранжева - Германия, Естония, Хърватия, Италия и Сан 
Марино. Румъния вече преминава в зелената зона. 
Със същата заповед се създава списък на държавите, чиито сертификати за ваксинация, изследване и преболедуване на 
COVID-19 се считат за равностойни на цифровия COVID сертификат на ЕС. Това са: Република Северна Македония, 
Република Сан Марино, Конфедерация Швейцария, Република Турция, Украйна, Държавата град Ватикан (само по 
отношение на издаваните сертификати за ваксинация). 
Пълният текст на Заповед № РД-01-733/27.08.2021 г. е публикуван в сайта на Министерството на здравеопазването. 
 
√ Заместник-министър Венцислав Катинов участва в извънредно заседание на Съвета „Правосъдие и вътрешни работи“ 
в Брюксел 
В рамките на формата той проведе среща с министъра на миграцията и убежището на Гърция Панайотис 
Митаракис. Миграционната ситуация и двустранното сътрудничество бяха тема на разговорите 
На извънредното заседание на Съвета министрите на вътрешните работи обсъждат последствията от ситуацията в 
Афганистан върху миграционните процеси и сигурността на ЕС. 
Ситуацията в Афганистан е изключително динамична и изисква особено внимание в региона и по външните граници на ЕС, 
отбеляза в изказването си заместник-министър Катинов. 
България отчита през последните месеци сериозно увеличение на миграционния натиск. Разположихме допълнителни 
служители с нужната техника по границата. Актуализирахме плановете си за действие при криза. Всички структури работят 
координирано, обменят информация и имат готовност за бърза реакция - посочи той. 
Обърнахме се към Фронтекс за предоставяне на оперативна подкрепа. В консултации сме и с Комисията за отпускане на 
допълнителна финансова помощ. 
Важно е да се предприемат действия в две посоки. Първата - превантивни действия и подкрепа за съседните на Афганистан 
страни, за укрепване на региона и спиране на миграционните потоци там. Втората - силни външни граници на ЕС, за което 
е необходима навременна и достатъчна финансова подкрепа за държавите-членки на първа линия. 
България подкрепи изявлението на министрите на вътрешните работи по ситуацията в Афганистан. 
 
√ Преглед на вестниците 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Ремдесивирът свърши в разгара на четвъртата вълна 
в. Труд - Служебно или политическо е правителството на Румен Радев 

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2021/08/27/zapoved_vlizane_bg_27_08_2021-2.pdf
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в. Телеграф - Половината камери на КАТ слепи 
в. Монитор - Чужденците в Търговище с най-високи пари за безработица 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - След двучасово заседание на комисията стана ясно: Парно ще има, но по-скъпо и с риск ЕК да глоби България 
за мръсен въздух 
в. 24 часа - На 14 ноември избираме президент, 2 в 1 възможно 
в. Труд - Ресторантьорите: Кацаров е като Пилат 
в. Труд - От ДБ поискали шефове на ДАНС. КФН и КЗК 
в. Телеграф - Янев: Бих гласувал за Петков и Василев 
в. Телеграф - Окончателно МОН реши: Децата в забавачката без маски 
в. Монитор - Избираме президент на 14 ноември 
в. Монитор - Връщат децата на градина с бележка от родителя 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Георги Тодоров, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията: Направихме и малките 
площадки летища, слагаме ред при дроновете 
в. Труд - Златко Димитров, изпълнителен директор на "Слънчев бряг" АД, пред "Труд": Десет хиляди автомобила влизат 
всеки ден в Слънчев бряг 
в. Телеграф - Румен Драганов, шеф на Института за анализи и оценки в туризма: Такова чудо по морето ни е имало никога 
в. Монитор - Д-р Евгения Недева, директор на РЗИ-Велико Търново: Имунизацията ще ни върне по-бързо към нормалния 
живот 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Титаничен сблъсък в новия сезон: Слави срещу Петков 
в. Труд - Ганя - това са другите. Както и Адът! 
в. Телеграф - Парното вади сурвачката за Нова година 
в. Монитор - Ще убие ли законът на асфалта човещината? 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Актуализацията на бюджета и икономическите мерки - позицията на работодатели и синдикати 
- Четвъртата вълна на COVID - разговор с проф. Татяна Червенякова 
- Какви са новите правила за влизане в страната от 1 септември? 
- Сребърните медалисти от параолимпийските игри в Токио - Ружди Ружди и Християн Стоянов 
- Превозвачи от Русе на протест срещу постоянните задръствания пред граничния пункт "Дунав мост" 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Преговори в задънена улица. Обречен ли е третият мандат и какъв ще е следващият ход на БСП? 
- Здраве и култура. Ще се ходи ли на театър и кино, само ако сме ваксинирани? Гост: министър проф. Велислав 

Минеков. 
- „Червената зона" расте. Кога ще настъпи пикът на четвъртата вълна? В студиото: математикът проф. Николай 

Витанов. 
 
√ Предстоящи събития в страната на 1 септември 
София. 

- От 9.00 ч. ще се проведе редовно заседание на Народното събрание. 
- От 14.30 ч. в сградата на Министерството на икономиката на ул. Славянска, 8 министър Кирил Петков ще даде 

пресконференция, на която ще бъде представена съвместна инициатива с „Трансперънси Интернешънъл". 
- От 8.00 ч. в храм „Свети Архангели" във Военна академия „Г. С. Раковски" ще бъде отслужена Тържествена света 

литургия. 
- От 9.45 ч. в сградата на Българска фондова борса ще бъде даден официалният старт на търговията с емисия 

облигации на Международна банка за икономическо сътрудничество. 
- От 10.00 ч. на ул."Одрин" при кръстовището с ул."Партений Нишавски" ще започне проверка на заместник-кмета 

по транспорт Кристиан Кръстев за обновяването на пешеходни пътеки и пътна маркировка около училищата. 
- От 10.00 ч. на строевия плац на Военна академия „Г. С. Раковски" ще се състои церемония за откриване на новата 

учебна година. 
- От 11.00 ч. в Народното събрание лидерът на БСП Корнелия Нинова ще проведе среща с представители на "Има 

такъв народ". 
- От 11.00 ч. пред сградата на Министерския съвет и пред Президентството ще се проведе протест на работещите в 

„Автомагистрали-Черно море" заради нерешения проблем с изплащането на възнагражденията им. 
- От 18.00 ч. в зала „Изток" на Народното събрание Парламентарната група на ГЕРБ-СДС ще проведе среща с 

представители на общо 24 браншови организации от туристическия сектор. 
- От 18.00 ч. в Националния етнографски музей ще бъде открита изложбата РОД  автор Радина Росенова. 

*** 
Благоевград.  
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- От 11.00 часа пред сградата на Общината кметът Илко Стоянов ще даде изявление пред медиите във връзка със 
заседание на Кризисния щаб за превенция и реакция при зараза с коронавирус. 

*** 
Бургас.  

- От 18.00 часа на Открита сцена „Охлюва" ще започне концерт на Бургаски духов оркестър с диригент Анастас 
Камиларов. 

*** 
Велико Търново.  

- От 16.30 ч. пред Факултета по изобразително изскуство при ВТУ „СВ. Св. Кирил и Методий" ще бъде представена 
изложбата „Културен калейдоскоп от старите негативи". 

*** 
Видин.  

- От 13.00 ч. в залата на Общинския съвет ще се проведе пресконференция по проекта „Подобряване на качеството 
на атмосферния въздух в община Видин". 

*** 
Добрич.  

- От 18.00 ч. на площада пред Младежки център - Добрич ще се състои Младежка инициатива „STREET ART пленер". 
*** 
Златоград.  

- От 10.00 до 12.00 ч. пред сградата на Общината експерти от Областен информационен център - Смолян ще 
предоставят информация за актуални и предстоящи процедури по оперативните програми и Програмата за 
развитие на селските райони. 

*** 
Пловдив.  

- От 11.00 ч. в зала „Съединение" ще се проведе пресконференция за представяне на най-новата постоянна музейна 
изложба на Регионален исторически музей - „Пловдив по пътя към модерния свят". 

*** 
Созопол.  

- От 19.00 часа в Художествена галерия Алек Попов ще представи книгата „Мисия Туран". 
- От 19.00 часа в Амфитеатър „Аполония" ще започне концерт „Клавирните клавиши на Брамс". 

*** 
Стара Загора.  

- От 10.00 ч. в Детски отдел на библиотека „Родина" ще се състои инициативата „Нашата изумителна Вселена". 
- От 10.30 ч. пред паметника в района на щаба на 2 Тунджанска механизирана бригада ще се проведе военен ритуал 

по полагане на венци по случай празника на бригадата. 
- От 18.00 ч. в зала „Байер" ще се състои официално откриване на изложба на студенти от Тракийския университет 

- Стара Загора, озаглавена „Визуални експерименти". 
- От 20.00 ч. в античен форум „Августа Траяна" ще се състои поздравителен концерт на Армейския оркестър на 

въоръжените сили на САЩ в Европа с участието на Военен духов оркестър на Втора Тунджанска механизирана 
бригада. 

*** 
Стара Загора/село Загоре. От 18.00 ч. на площада в село Загоре ще се проведе празник на селото. 

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

