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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
АИКБ 
  
√ АИКБ: ПЛАНЪТ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ ТРЯБВА МАКСИМАЛНО БЪРЗО ДА БЪДЕ ВНЕСЕН ЗА 
СЪГЛАСУВАНЕ С ЕК  
Няма съвършен План за възстановяване и устойчивост. Колкото и да го променяме не можем да постигнем абсолютно 
съвършенство. Най-добрият план към настоящия момент е внесения план. Затова призоваваме към ускореното му 
внасяне и съгласуване с Европейската комисия. Това заяви изпълнителният директор на АИКБ Добрин Иванов по време 
на заседание на Комисията по въпросите на Европейския съюз в парламента. На заседанието беше изслушан служебен 
заместник министър-председател по управление на европейските средства Атанас Пеканов във връзка с постигнатия 
напредък по изготвянето на проекта на Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България. 
По време на заседанието на комисията Добрин Иванов отправи две препоръки за подобряване на плана, които според 
думите му не налагат промяна на текста и проектите на плана. Те се отнасят единствено за финансовото разпределение, 
което дава възможност тези поправки да бъдат извършени много лесно и бързо. 
Първата препоръка е отправяна многократно от АИКБ и тя касае средствата за икономическа трансформация на 
българския бизнес. Асоциацията призова да се възстанови баланса между пряката подкрепа за предприятията и 
възможността за предоставяне на финансови инструменти. „В първият вариант на плана средствата в трите фонда за 
икономическа трансформация бяха 900 млн. лв. и бяха само за пряка подкрепа. В последния вариант те са увеличени до 
1,2 млрд. лв., но баланса е нарушен и превес е даден на финансовите инструменти“, допълни още Иванов. 
По думите му и в момента на българския пазар има достатъчно много финансови инструменти, които обаче бизнеса не 
припознава и не ги използва. Изпълнителният директор на АИКБ припомни, че от 2,5 млрд. лв., които са отпуснати от ББР 
за гарантиране на банкови кредити предоставяни от търговските банки, едва около 334 млн. лв. са оползотворените 
средства. Това са под 15%, което показва, че не се постига търсения от правителството ефект. 
Според Добрин Иванов националният план е за възстановяване на икономиката от последиците от кризата COVID-19. За 
тези две години българските предприятия са декапитализирани, силно задлъжнели, с намалени приходи от продажби и 
много трудно могат да инвестират. За тях не е приемливо да им се предлага финансов инструмент-кредитно 
финансиране, защото той няма да осигури бързо възстановяване, като дори може в някои случаи и да влоши 
финансовото състояние на предприятията. Докато пряката подкрепа ще осигури нужната ликвидност и ще активира 
допълнителни частни инвестиции под формата на самофинансиране в размер на поне 50% от общата стойност на 
инвестицията. 
Втората препоръка на АИКБ е по отношение на предвидените средства по схемата за подпомагане на пилотни проекти за 
производство на зелен водород и био газ. За асоциацията от заложените в ПВУ 877 млн. лв. за изграждане на 1,7 гигават 
часа ВЕИ и батерии за съхраняване на произведената от тях електрическа енергия, трябва да бъдат пренасочени около 
150 млн. лв. към схемата за икономическа трансформация със същото предназначение, като се запази общия 
ангажимент за израждане на ВЕИ мощности. Така ще бъда дадена възможност на малките и средни предприятия да 
изградят ВЕИ за около 350 мегават часа, които да могат да използват за собствени нужди. Така българските предприятия 
ще намалят общата цената за електрическата енергия, която ползват и ще бъдат по-конкурентоспособни. 
 
√ АСОЦИАЦИЯ СВОБОДЕН ЕНЕРГИЕН ПАЗАР (АСЕП) С ИСКАНЕ ЗА ПРИЛАГНЕ НА ПРЕПОРЪКИТЕ НА ЕК В ЕНЕРГИЙНИЯ 
СЕКТОР 
Асоциацията свободен енергиен пазар (АСЕП), член на АИКБ, изпрати до министър-председателя Стефан Янев, 
министъра на енергетиката Андрей Живков, председателя на Комисията по енергетика Иван Хиновски и председателя на 
КЕВР Иван Иванов писмо, с настояване за прилагане на препоръките на Европейската комисия, изразени в Становище на 
комисията от 20.5.2021 г. съгласно чл. 20, пар. 5 от Регламент (ЕС) 2019/943 относно Плана за изпълнение на България. 
АСЕП обръща внимание, че всяка една от изложените от ЕК препоръки е била мотивирана и многократно предлагана по 
надлежния ред до засегнатите български институции в становища от Асоциацията. Изразена е надежда, че този път, 
когато източникът на информация е Европейската комисия, ще бъдат отразени и възприети предложените подходи, 
които ще гарантират нормалното развитие на пазара на електроенергия на едро и дребно в следващите години. 
„Очакваме предприети мерки да бъдат адекватни и да отразят всеобхватно целия спектър от препоръки на Европейската 
комисия. АИКБ и Асоциация свободен енергиен пазар изразяват своята готовност за подпомагане на процеса с експертни 
препоръки и становища. Вярваме, че единствено поставянето на общия интерес на всички пазарни участници в 
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основата на всички обсъждания за потенциални пазарни реформи е от естество да допринесе за дългосрочна 
стабилност на пазара за електрическа енергия“, се казва още в писмото. 
Следва пълният текст, в който са изложени най-важните подходи, подкрепени с конкретни текстове от Становището на 
ЕК. 

 
  
ДО 
Г-Н СТЕФАН ЯНЕВ 
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
  
Г-Н АНДРЕЙ ЖИВКОВ 
МИНИСТЪР 
МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА 
  
Г-Н ИВАН ХИНОВСКИ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ 
КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА КЪМ НС 
  
ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ 
КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
  
  
ОТНОСНО: Настояване за прилагане на препоръките на Европейската комисия, изразени в Становище на комисията от 
20.5.2021 г. съгласно чл. 20, пар. 5 от Регламент (ЕС) 2019/943 относно Плана за изпълнение на България 
  
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 
Асоциация свободен енергиен пазар (АСЕП) се запозна подробно с публикуваното Становище на Европейската комисията 
от 20.5.2021 г. съгласно член 20, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2019/943 относно Плана за изпълнение на България. 
Съгласно високата експертност и компетенции на изготви документа, Становището съдържа препоръки от изключителна 
важност за развитието на енергийния сектор в България. Документът представлява официален отговор и позиция на ЕК 
по формално изпратени ангажименти на България съгласно Регламент 2019/943, в този смисъл препоръките са логическо 
продължение на стартираната от държавните органи процедура. Следователно, закономерно е същите да бъдат взети 
предвид и имплементирани в съответните законови и подзаконови нормативни актове в максимално бързи срокове и 
пълнота. 
Обръщаме внимание, че всяка една от изложените от ЕК препоръки е била мотивирана и многократно предлагана по 
надлежния ред до засегнатите български институции в становища на нашето Сдружение.   Надяваме се този път, когато 
източникът на информация е Европейската комисия, да бъдат отразени и възприети предложените подходи, които ще 
гарантират нормалното развитие на пазара на електроенергия на едро и дребно в следващите години. Използваме 
случая да изложим зa пореден път най-важните от тях, подкрепени с конкретни текстове от Становището на ЕК, в 
очакване на конкретни действия по прилагането им от Ваша страна: 

1. На първо място е задължително да се гарантира предлагането и продажбата на цялото енергийно 
производство в страната по конкурентен начин и в условията на равнопоставеност за всички участници на 
електроенергийния пазар. Това е и основната препоръка на Европейската комисия, многократно повторена в 
документа: „Като се имат предвид високата концентрация на българския пазар и монополният статут на БНЕБ, 
Комисията настоятелно препоръчва на България да улесни за преходен период пазарния достъп до 
електроенергията, обвързана със задължения за квоти (по-специално тази от притежаваните от БЕХ централи 
АЕЦ 

„Козлодуй“, МИ2 и ВЕЦ). В този контекст България следва да създаде прозрачна система за първично предлагане на 
електроенергия, чрез която тези централи да бъдат задължени да предлагат очакваното си производство на 
електроенергия. Сроковете за доставка следва да са най-малко ден напред и различни падежи за форуърдни доставки 
до две години напред.“ 

2. Следва да се осигури предлагането на дългосрочни продукти за търговия по конкурентен и предвидим за 
пазарните участници начин, което от една страна да позволи хеджиране на риска, а от друга да даде равен 
достъп на всички купувачи до енергията: „Предлагането на форуърдни продукти следва да се извършва чрез 
прозрачни и специализирани търгове, организирани периодично (поне четири пъти за календарна година). 
Форуърдните продукти следва да включват различни срокове на падеж, включително продукти най-малко за 
тримесечие и за година напред, за постоянно доставяне както на базов, така и на върхов товар. Условията на 
търговете следва да бъдат недискриминационни и да осигуряват равен достъп на всички участници на пазара. 
Не следва да има ограничения за използването на предлаганата електроенергия, включително каквито и да е 
ограничения за препродажба или износ. 
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3. Необходимо е да се въведат мерки за гарантиране на ликвидността на пазара ден напред на БНЕБ ЕАД след 
изтичането на 5-годишния период на споразумението по дело AT.39767 „БЕХ електричество“ през януари 
2021г. Както ЕК съветва в Становището „България следва да въведе мерки, гарантиращи като минимум 
постигнатото ниво на ликвидност. Такива мерки могат да включват задължението на дъщерните дружества за 
производство на електроенергия на БЕХ да продават определени количества електроенергия на пазара за ден 
напред или забрана на двустранните договори за доставка за доставчиците с господстващо положение над 
определени прагове, като същевременно се позволява двустранна търговия за други сделки“. 

4. Необходим е по-голям регулаторен контрол на КЕВР спрямо дейността на БНЕБ ЕАД, поради монополния й 
характер – енергийният регулатор следва да определя условията на търговете и тарифата на таксите за 
търговия: „Точните условия на търговете, включително условията за участие, предлаганите продукти и 
характеристиките на търговете, следва да бъдат одобрени от българския национален регулаторен орган след 
подходяща консултация с участниците на пазара…Освен това Комисията приканва България да въведе правила в 
съответствие с член 5, параграфи 1 и 2 от Насоките относно разпределянето на преносната способност и 
управлението на претоварването, съгласно които компетентният национален орган определя или одобрява 
таксите на НОПЕ (доп. БНЕБ ЕАД в България) за търговия на пазарите за ден напред и в рамките на деня 
достатъчно дълго време преди влизането им в сила, или определя методиките, използвани за тяхното 
изчисляване“. 

АСЕП счита, че БНЕБ ЕАД следва отново да стане страна по договорите на екран Търгове, за да се гарантира търговията и 
да се избегнат възможности за манипулация между страните по сделките, които към момента са търговските участници  

5. Активно включване на пазарните участници в процеса по обсъждане и изготвяне на секторни политики. Всяка 
група търговски участници познава в детайли функционирането на пазара, носител е на профилирана 
експертиза и опит и би следвало да се използва в максимална степен този потенциал: „Комисията приканва 
България да обмисли идеята за създаване на структурирани форуми на заинтересованите страни, където да се 
осъществяват редовни консултации с всички заинтересовани страни и да се обсъждат актуални проблеми на 
пазара на електроенергия. Такива национални форуми на заинтересованите страни…съществуват в други 
държави членки и са се доказали като полезни инструменти за лицата, които вземат решения, и за приемането 
на реформите от участниците на пазар“ 

Очакваме предприети мерки да бъдат адекватни и да отразят всеобхватно целия спектър от препоръки на Европейската 
комисия. Асоциация свободен енергиен пазар изразява своята готовност за подпомагане на процеса с експертни 
препоръки и становища. Вярваме, че единствено поставянето на общия интерес на всички пазарни участници в 
основата на всички обсъждания за потенциални пазарни реформи е от естество да допринесе за дългосрочна 
стабилност на пазара за електрическа енергия. 
 
News.bg 
 
√ Най-добрият План за възстановяване е внесеният план вече за АИКБ 
Няма съвършен План за възстановяване и устойчивост. Колкото и да го променяме не можем да постигнем абсолютно 
съвършенство. Най-добрият план към настоящия момент е внесеният план. Затова призоваваме към ускореното му 
внасяне и съгласуване с Европейската комисия. Това заяви изпълнителният директор на АИКБ Добрин Иванов по време 
на днешното заседание на Комисията по въпросите на Европейския съюз в парламента. На заседанието беше изслушан 
служебният заместник министър-председател по управление на европейските средства Атанас Пеканов във връзка с 
постигнатия напредък по изготвянето на проекта на Националния план за възстановяване и устойчивост на България, 
съобщи АИКБ. 
Добрин Иванов отправи две препоръки за подобряване на плана, които според думите му не налагат промяна на текста и 
проектите на плана. Те се отнасят единствено за финансовото разпределение, което дава възможност тези поправки да 
бъдат извършени много лесно и бързо. 
Първата препоръка е отправяна многократно от АИКБ и тя касае средствата за икономическа трансформация на 
българския бизнес. Асоциацията призова да се възстанови баланса между пряката подкрепа за предприятията и 
възможността за предоставяне на финансови инструменти. "В първият вариант на плана средствата в трите фонда за 
икономическа трансформация бяха 900 млн. лв. и бяха само за пряка подкрепа. В последния вариант те са увеличени до 
1,2 млрд. лв., но балансът е нарушен и превес е даден на финансовите инструменти", допълни Иванов. 
По думите му и в момента на българския пазар има достатъчно много финансови инструменти, които обаче бизнеса не 
припознава и не ги използва. Той припомни, че от 2,5 млрд. лв., които са отпуснати от ББР за гарантиране на банкови 
кредити предоставяни от търговските банки, едва около 334 млн. лв. са оползотворените средства. Това са под 15%, 
което показва, че не се постига търсения от правителството ефект. 
Според Добрин Иванов националният план е за възстановяване на икономиката от последиците от кризата COVID-19. За 
тези две години българските предприятия са декапитализирани, силно задлъжнели, с намалени приходи от продажби и 
много трудно могат да инвестират. За тях не е приемливо да им се предлага финансов инструмент-кредитно 
финансиране, защото той няма да осигури бързо възстановяване, като дори може в някои случаи и да влоши 
финансовото състояние на предприятията. Докато пряката подкрепа ще осигури нужната ликвидност и ще активира 
допълнителни частни инвестиции под формата на самофинансиране в размер на поне 50% от общата стойност на 
инвестицията. 
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Втората препоръка на АИКБ е по отношение на предвидените средства по схемата за подпомагане на пилотни проекти за 
производство на зелен водород и био газ. За асоциацията от заложените в ПВУ 877 млн. лв. за изграждане на 1,7 гигават 
часа ВЕИ и батерии за съхраняване на произведената от тях електрическа енергия, трябва да бъдат пренасочени около 
150 млн. лв. към схемата за икономическа трансформация със същото предназначение, като се запази общия 
ангажимент за израждане на ВЕИ мощности. Така ще бъда дадена възможност на малките и средни предприятия да 
изградят ВЕИ за около 350 мегават часа, които да могат да използват за собствени нужди. Така българските предприятия 
ще намалят общата цената за електрическата енергия, която ползват и ще бъдат по-конкурентоспособни. 
 
Novini.bg 
 
√ АИКБ: Планът за възстановяване и устойчивост трябва максимално бързо да бъде внесен за съгласуване с ЕК  
Няма съвършен План за възстановяване и устойчивост. Колкото и да го променяме не можем да постигнем абсолютно 
съвършенство. Най-добрият план към настоящия момент е внесения план. Затова призоваваме към ускореното му 
внасяне и съгласуване с Европейската комисия. Това заяви изпълнителният директор на АИКБ Добрин Иванов по време 
на днешното заседание на Комисията по въпросите на Европейския съюз в парламента. На заседанието беше изслушан 
служебен заместник министър-председател по управление на европейските средства Атанас Пеканов във връзка с 
постигнатия напредък по изготвянето на проекта на Националния план за възстановяване и устойчивост на Република 
България. 
По време на заседанието на комисията Добрин Иванов отправи две препоръки за подобряване на плана, които според 
думите му не налагат промяна на текста и проектите на плана. Те се отнасят единствено за финансовото разпределение, 
което дава възможност тези поправки да бъдат извършени много лесно и бързо. 
Първата препоръка е отправяна многократно от АИКБ и тя касае средствата за икономическа трансформация на 
българския бизнес. Асоциацията призова да се възстанови баланса между пряката подкрепа за предприятията и 
възможността за предоставяне на финансови инструменти. 
„В първият вариант на плана средствата в трите фонда за икономическа трансформация бяха 900 млн. лв. и бяха само за 
пряка подкрепа. В последния вариант те са увеличени до 1,2 млрд. лв., но баланса е нарушен и превес е даден на 
финансовите инструменти“, допълни още Иванов. 
По думите му и в момента на българския пазар има достатъчно много финансови инструменти, които обаче бизнеса не 
припознава и не ги използва. Изпълнителният директор на АИКБ припомни, че от 2,5 млрд. лв., които са отпуснати от ББР 
за гарантиране на банкови кредити предоставяни от търговските банки, едва около 334 млн. лв. са оползотворените 
средства. Това са под 15%, което показва, че не се постига търсения от правителството ефект.   
Според Добрин Иванов националният план е за възстановяване на икономиката от последиците от кризата COVID-19. За 
тези две години българските предприятия са декапитализирани, силно задлъжнели, с намалени приходи от продажби и 
много трудно могат да инвестират. За тях не е приемливо да им се предлага финансов инструмент-кредитно 
финансиране, защото той няма да осигури бързо възстановяване, като дори може в някои случаи и да влоши 
финансовото състояние на предприятията. 
Докато пряката подкрепа ще осигури нужната ликвидност и ще активира допълнителни частни инвестиции под формата 
на самофинансиране в размер на поне 50% от общата стойност на инвестицията. 
Втората препоръка на АИКБ е по отношение на предвидените средства по схемата за подпомагане на пилотни проекти за 
производство на зелен водород и био газ. За асоциацията от заложените в ПВУ 877 млн. лв. за изграждане на 1,7 гигават 
часа ВЕИ и батерии за съхраняване на произведената от тях електрическа енергия, трябва да бъдат пренасочени около 
150 млн. лв. към схемата за икономическа трансформация със същото предназначение, като се запази общия 
ангажимент за израждане на ВЕИ мощности. 
Така ще бъда дадена възможност на малките и средни предприятия да изградят ВЕИ за около 350 мегават часа, които да 
могат да използват за собствени нужди. Така българските предприятия ще намалят общата цената за електрическата 
енергия, която ползват и ще бъдат по-конкурентоспособни. 
 
Economy.bg 
 
√ АИКБ призова за спешно гласуване на актуализацията на бюджета 
Организацията подкрепя предвидените в актуализацията 400 млн. лв. за насърчаване на бизнеса 
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) призова за спешно гласуване на актуализацията на бюджета 
след проведената 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 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. 
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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. 
 
24 часа 
 
√ Скъпият ток отчая бизнеса, не вижда бъдеще 
Икономическото възстановяване върви на тласъци, не е равномерно и не засяга всички 
Рекордните цени на тока на борсата са една от най-важните причини за негативните оценки за бизнес средата, която 
дадоха предприемачите в последната анкета на НСИ, показа проверка на “24 часа”. 
Според оценките общият показател на бизнес климата намалява с 2,3 пункта спрямо месец по-рано, като това идва 
главно от оценките на предприемачите в промишлеността, търговията на дребно и сектора на услугите. 
В промишлеността предприемачите имат неблагоприятни очаквания за следващите 6 месеца и прогнозите им за 
следващите 3 месеца са доста резервирани. 
Това е така заради скъпия ток. В търсене на алтернатива много производства, особено по-енергоемките, се принудиха 
през периода юли -август да търсят алтернативи. Засега те ги намират най-вече като преместват смените в други части от 
денонощието, когато токът е по-евтин. А това води след себе си допълнителни разходи - например под формата на 
заплащане за нощен труд. Има и производства, които се принудиха да спрат, защото работата им излиза на загуба, 
показа проверката. 
Според председателя на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев не всички промишлени 
производства страдат еднакво от ситуацията, има и такива, при които спадът в производството е по-малък, а има и 
печелещи от ситуацията. “Изобщо несигурността остава и възстановяването върви неравномерно, на тласъци и не важи 
за всички”, каза той. 
В сектора на услугите например оценките за бизнес климата се влошават дори повече - с 3,7 пункта в сравнение с 
предходния месец. Очакванията за търсене на услуги през следващите 3 - 6 месеца също са се влошили. В услугите 
влизат цели категории бизнеси, свързани пряко или косвено с туризма, хотелиерството и ресторантьорството, за които е 
естествено да са несигурни за утрешния ден заради планираните ограничителни мерки във връзка с новата вълна на 
пандемията. 
В търговията на дребно оценките за бъдещето са още по-мрачни, там индикаторът за бизнес климата се влошава с 5,7 
пункта. Освен на очакванията за по-ниски продажби това също се дължи на поскъпналия ток, тъй като търговците, 
независимо дали са малки, средни или големи, купуват ток от търговци, а те го купуват от борсата и петорното му 
поскъпване в края на юли и началото на август даде отражение върху сметките. 
 
В. Банкеръ 
 
√ Бизнесът призова политиците да не изпадат в бюджетен популизъм  
Бизнесът е загрижен за ситуацията около актуализацията на бюджета - проектът е внесен от служебно правителство, 
което няма ясно изразено мнозинство в парламента.  
"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 изпълнителния директор на АИКБ Добрин Иванов.  
Социалните партньори се застъпват за проекта във вида, предложен от служебния кабинет.  
"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", отбеляза Иванов.  
Председателят на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов е на мнение, че 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", посочи Димитър Манолов пред БНТ. 
По-рано актуализацията на бюджета се превърна в поредния повод за кавги в Народното събрание. БСП внесе 
предложение за съкращаване на сроковете за гласуване на актуализацията на бюджета. Идеята на социалистите бе 
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второто гласуване на проект да се проведе на 7 септември, което е със седмица по-рано от индикативната дата за 
приемането на законопроекта. В крайна сметка парламентът отхвърли предложението на БСП за по-скорошно 
разглеждане на актуализацията на бюджета. Заявката на левицата е, че ще върне третия мандат за кабинет, едва след 
като бъде приета окончателно актуализацията. 
 
Pariteni.bg 
 
√ Повишаване на пенсионните плащания може да взриви бюджета 
Засилване на безработицата през есента, очаква бизнесът 
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. 
В по-големия случай те ще бъдат 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. Това заяви изпълнителният директор на 
Асоциацията на индустриалния капитал Добрин Иванов в студиото на "Денят започва". 
Тези плащания обаче 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, допълни Иванов. 
"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 и председателят на КТ „Подкрепа“ 
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. 
"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. 
 
Информационна агенция „Блиц“ 
 
√ КТ "Подкрепа" и АИКБ: Бюджетът не е идеален, но е приемлив 
"Парите са ценни, защото са ограничени и винаги са недостатъчни", смята Добрин Иванов 
Служебното правителство може да подкрепи бизнеса с 430 млн. лв. при ново затваряне. Това обяви вчера министърът на 
икономиката Кирил Петков. В студиото на БНТ 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 
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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. 
 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
В. Монитор 
 
√ Икономическият министър представя проект за общини без корупция 
Служебният министър на икономиката Кирил Петков представя чисто нова мярка, която да спомогне за насърчаването на 
чуждите инвестиции. В сътрудничество с компанията Transparency International от икономическото ведомство планират 
да сертифицират общини, в които липсва корупция.  
Те следва да предприемат единствено добри практики, а за спазването на правилата ще следи независим служител от 
фирмата. 
"Когато дойде чужд инвеститор, ние ще му представяме тези общини. Аз се надявам, че те ще се конкурират и всяка ще 
се стреми да получи такъв сертификат за нулева корупция. Вече има интерес към тази мярка", обясни той. Припомняме, 
че още вчера по време на изслушването си в Комисията по икономическа политика и туризъм той подчерта, че от Видин 
са го помолили те да са първата община участник. Бургас и Русе също искат да са част от пилотния проект. 
По думите на ресорния министър корупцията у нас би могла да се пребори с пазарен принцип - чрез конкуренцията. 
Петков поясни, че всяка община ще има шанс да влезе в тази система и да започне да "чисти корупцията“. 
"Ако махнем този риск от България, инвестициите ще бъдат огромни“, категоричен бе той. 
 
√ В България безработните през юли са били 193 000 души 
В България безработните през юли са били 193 000 души, което е спад спрямо 197 000 през юни, но повишение спрямо 
170 000 през юли 2020 г., съобщи в сряда европейската статистическа служба Евростат на сайта си. 
На годишна база у нас юлската безработица е била 5,9 на сто спрямо 6 на сто през юни и 5,2 на сто през юли миналата 
година. 
В Евросъюза безработицата се е понижила до 6,9 на сто и 7,6% в еврозоната през юли спрямо съответно 7,1 на сто и 7,8 
на сто през юни. През юли 2020 г. безработицата бе 7,6 на сто в ЕС и 8,4 на сто в еврозоната. 
Без работа в ЕС са били 14,613 милиона мъже и жени, от които 12,334 милиона - в страните от валутния съюз. Спрямо 
предходния месец броят им е намалял с 430 000 в ЕС и с 350 000 в еврозоната, а спрямо юли 2021 г. - със съответно 1,521 
милиона и 1,336 милиона. 
 
√ Стефан Янев от НС: Засега няма нужда от армията на границата 

• Рашков: Мигрантският натиск е около 6-7 пъти по-висок 

• Гранична полиция ще отговаря за поддръжката на оградата 

• Ремонтират я с около 3-4 млн лева 
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Към този момент не се налага включването на армията в охраната на границата. Това заяви от парламентарната трибуна 
премиерът Стефан Янев при изслушването в НС за охраната на границата и мигрантския натиск. 
Изтъкна, че следващата седмица ще бъде свикван Съвета за сигурност към МС. Янев заяви пред депутатите, че към 
момента правят нужното за подготовката на страната за охраната на границата заради очакваното нарастване на 
мигрантския натиск. Но отказа да даде конкретика по мерките, като добави, че това би могло да стане на закрито 
заседание. Напомни че при нужда може да се задейства такъв механизъм и армията да се включи, но затова са нужни 
разчети за средства. В тази връзка напомни, че вече има внесени предложения в НС. 
На свой ред МВР- министърът Бойко Рашков заяви, че в Турция има 3,4 млн. души сирийци. В резултат а процесите в 
Афганистан, множество техники граждани се насочват към Турция през Иран и целта е Европа, в това число и 
преминаване през България. 
Рашков обаче поясни, че ние сме подложени не само на натиск от афганистанци, които бягат от режима, но и от сирийци, 
които минават през България. Поясни, че мигрантският натиск на границата ни е с 6-7 пъти завишен в сравнение с година 
по-рано. Наред с това поясни, че в Гърция няма такива ограничения заради COVID-19, което донякъде обяснявалo 
повишаването на натиска. Поясни, че ако Гранична полиция не се справи, само тогава планират да се включи и армията. 
"Не става дума за използваме силите на армията. Ще разчитаме МО само тогава, когато нямаме други възможности за 
противодействие", каза Рашков и поясни, че по този въпрос трябва да има консенсус на всички политически сили. 
Даде да се разбере, че на места имало нужда от поправки на оградата на границата. Областните управители не можели 
да се справят с този въпрос. Именно затова според него по добре тези задачи от поддържа и ремонт, не само оградата, 
но и пътната мрежа, да мине под стопанисването на ГД "Гранична полиция". Имало вече съгласието на областните 
управители. Имало и ориентировъчни разчети. По думите му ремонтът на тези участъци от оградата ще струва 3-4 
млн.лева. Надява се това да се реализира в следващите 2-3 месеца, така че оградата да бъде по-надеждна.   
Рашков коментира още, че делата за трафик наближават цифрата 200. Изтъкна, че в ЕС има  съгласие за съдействие към 
страните на първа линия, каквато е България и разчитат на такава подкрепа от ЕК, за да засилим при нужда възможности 
за противодействие. "Ние сме входа за мигрантите", каза Рашков. МВР - министърът добави, че добре си сътрудничим с 
Фронтекст. 
На свой ред Стефан Янев поясни, че в голямата си част оградата не е компрометирано. Имало части за ремонт. Призна, че 
част от датчиците по нея не работят. "Ако има нужда от други договори и доизграждане на допълнителни сензори, да се 
прави прозрачно", призова Янев. Премиерът коментира и темата за евакуирането на афганистанци у нас. Янев поясни, че 
работата е наполовина свършена. Една част от тях вече са у нас, други са в страни от ЕС или в съседни на Афганистан 
държави. Обеща обаче детайли в петък. 
Янев даде да се разбере, че има някакъв вид съвместимост между системите на наблюдение на МО и МВР. Имало и 
координация със съседните държави. Парите за охраната на границата за около над 9 млн.лева няма да дойдат от 
бюджета за МО, а от друго перо. След това поясни, че в актуализацията на бюджета са предвидени прогнозни пригоди до 
края на годината. Част от тях обаче трябва да дойдат по плана за възстановяване. Янев добави, че ЕК очаква той да бъде 
съгласуван с партиите в НС. Даде да се разбере, че ако това стане през септември или октомври, то тези всички разходи 
могат да минат и през този инструмент. На въпрос на ДПС дали има мобилни екипи и как ще спрем транзитното 
преминаване през България, Янев поясни, че има мобилни екипи и то не само на самата граница, но и във вътрешността 
на границата. 
ГЕРБ пък попита Рашков има ли достатъчно средства за дезинфекция в центровете за бежанци у нас. Той увери, че се 
вземат мерки да не се допуска разпространението на това заболяване. Първото нещо при приемане в такъв център е 
изследване за коронавирус. Имало осигурени всички медикаменти, за да се предпазят от заразяване. Имало мерки и за 
работещите. Компромиси не се правят, каза Рашков. 
Изслушването обаче ще продължи утре, тъй като времето за работа на НС приключи, а следобед има насрочени 
заседания на парламентарните комисии. 
 
√ Електрическите крушки с нови етикети 
Нови етикети на електрическите крушки и други осветителни тела започват да се използват от днес в Европейския съюз 
като част от мерките за улесняване на потребителите да изберат най-ефективните като енергийно потребление, предаде 
ДПА. 
Подобни правила вече влязоха в сила за други електроуреди като съдомиялни, перални и телевизори по-рано тази 
година. 
Все още ще има скала от червено до зелено, която показва степента на енергийна ефективност на конкретния продукт. В 
бъдеще обаче електрическите крушки ще бъдат класифицирани и с букви от "А" до "G", като тези със степен "А" са 
особено икономични, а означените с "G" потребяват повече енергия. 
Магазините ще разполагат с 18-месечен преходен период, за да се приспособят към промените, докато за онлайн 
търговците този срок е 14-дневен. 
Новите правила би трябвало да улеснят купувачите да избират продуктите, които са най-добри в своя клас, да им 
помогнат да спестяват енергия и пари, каза вчера еврокомисарката по енергетиката Кадри Симсон. 
 
√ Шарл Мишел: Кризата в Афганистан показа нуждата от военна автономност на ЕС 
Европейският съюз трябва да предприеме действия, за да бъде по-добре подготвен за военни евакуации на свои 
граждани в ситуации като тази, която се разигра в Афганистан през последните седмици, заяви председателят на 
Европейския съвет Шарл Мишел на Бледския стратегически форум в Словения, съобщи Ройтерс. 
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"Според мен ние нямаме нужда от още едно подобно геополитическо събитие, за да осъзнаем, че Европейският съюз 
трябва да се стреми към по-голяма автономност при взимането на решения и по-голям капацитет за действие по света", 
каза Мишел. 
Западните държави, опитващи се да изведат гражданите си от Кабул след завземането на властта от талибаните, бяха 
зависими от армията на САЩ да поддържа летището в града отворено за евакуационните полети. 
 
БНР 
 
√ Народното събрание обсъжда решение за президентски избори на 14 ноември 
Парламентът ще обсъди днес датата, на която ще се проведат президентските избори. Във внесения проект за решение 
се предлага вотът да е на 14 ноември. 
Въпреки че председателят на парламента Ива Митева обяви датата като консенсусна, въпросът остава. 
„Дали ще бъде подкрепено е друг въпрос“, каза тя вчера. 
ГЕРБ и БСП се обявиха за датата 7 ноември, но с различни мотиви. 
„Държим изборите, президентски и парламентарни извънредни, да бъдат на една и съща дата, иначе много би паднала 
избирателната активност“, каза депутатът Десислава Атанасова от ГЕРБ. 
„Може би за избирателите е по-добре да бъдат две в едно, тъй като три седмици подред да ходиш на избори, мисля, че 
няма да е удобно“, посочи от своя страна Георги Свиленски от БСП. 
ДПС ще се съобразят с проекта на решение, обяви Хамид Хамид. 
„Ние от ДПС нямаме предпочитания за избори две в едно, три в едно или едно по едно“. 
„Има такъв народ“, „Демократична България“ и „Изправи се БГ! Ние идваме!“ предпочитат 14 ноември, за да има 
седмица повече работа за приемане на бюджета и промените в закона за съдебната власт. А за варианти избори 2 в 1 
имат различни аргументи. 
„Предполага една по-висока избирателна активност, по-голяма тежест на вота на гражданите“, каза Филип Станев от 
ИТН. 
„В единия случай ще се спестяват пари на гражданите, в другия случай стават две кампании, които влизат в най-сложни 
взаимодействия. Всяко си има предимно минуси и много малко плюсове“, заяви Христо Иванов от „Демократична 
България“. 
В дневния ред на Народното събрание е и първото четене на промените в закона за Националната служба за охрана. 
Предлага се да отпадне държавната охрана на главния прокурор, президентската администрация и първата дама. 
Ще се ограничи и кръга на лицата, които използват охрана от службите и специализиран превоз. Според промените НСО 
ще трябва да охранява само президента, премиера и председателя на Народното събрание. 
 
√ Радев: Ще се засилва натискът за начало на европреговори за Северна Македония 
Президентът Румен Радев предупреди, че натискът върху България за отваряне на пътя на Република Северна Македония 
ще се засилва и затова е необходимо да имаме редовен кабинет. Държавният глава направи изказването след участие в 
Бледския стратегически форум, където разговаря с председателя на Европейския съвет Шарл Мишел, председателят на 
Европарламента Давид Сасоли и еврокомисарят по разширяването Оливер Вархей. Отношенията между София и Скопие 
доминираха разговорите на държавния глава.  
В хода на разговорите в Блед Румен Радев е призовал представителите на европейските институции натискът за 
Република Северна Македония да не бъде само върху нашата страна.   
„Тук искам да призова всички партии в България, от които зависи съставянето на редовно правителство, да се дават 
много ясна сметка, че натискът върху България ще се засилва и ние имаме нужда възможно по-скоро от редовно 
правителство и работещ парламент, които ясно да отстояват българската национална позиция пред нашите европейски 
партньори. Ние се нуждаем от такава политика, която да помогне максимално нашите приятели от Република Северна 
Македония, така че заедно да намерим тези устойчиви и необратими решения в името на нашето общо европейско 
бъдеще“. 
С подписването през юли на декларация в парламента в Скопие с червени линии в хода на преговорите за еврочленство, 
всъщност се циментира неизпълнението на Договора за добросъседство и ние очакваме правни гаранции за развитие на 
двустранните отношения, каза президентът. Радев постави като акцент защитата на правата на гражданите, които се 
определят като българи.  
„За съжаление през последните години нашите отношения с Република Северна Македония бяха вкарани в задънена 
улица, а поради невъзможност и неспособност да се обясни нашата позиция, България дори изпадна в изолация пред 
своите европейски партньори и точно поради тази причина очакванията за компромис от страна на България растат 
непрекъснато“ напомни президентът. 
Радев поиска помощ за мигрантския натиск 
Оперативен план за действие при засилване на мигрантския натиск по сухопътните граници на Евросъюза и финансова 
подкрепа за страната ни е поискал президентът Румен Радев от Шарл Мишел и Оливер Вархей. 
Държавният глава се срещна с председателя на Европейския съвет и еврокомисаря по разширяването по време на 
международния форум в Блед, Словения. 
"В момента България със своя бюджет дава допълнителни разходи така, че да охранява надеждно външната граница на 
Европейския съюз", заяви Радев 
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Според министъра на отбраната Георги Панайотов разполагането на 600 войници и техника по границите с Турция и 
Гърция би струвало на страната ни близо 10 милиона лева, но министерството няма тези средства. 
 
√ Очаква се министър Кацаров да обяви нови ограничителни Covid мерки 
Министърът на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров ще обяви какви допълнителни мерки ще се предприемат за 
ограничаване разпространението на Covid-19. 
Главният държавен здравен инспектор доцент Ангел Кунчев предложи въвеждане на нови мерки за ограничаване на 
заразата. 
Те предвиждат забрана за провеждане с публика на културни и спортни събития и представяне от клиентите при 
посещения на заведения на сертификат за ваксинация или преболедуване. 
Ресторанти и кафенета да работят с до 50 процента от капацитета си, но при условие, че е ваксиниран целият персонал. 
Предложенията предизвикаха реакция на ресторантьорския бранш, които поискаха извършването на търговска дейност 
да не се обвързва със задължителна ваксинация, като обявиха r готовност за протести. 
За днес е насрочена демонстрация на собственици и работещите в заведенията за хранeне и дискотеките във Велико 
Търново. 
За БНР председателят на областната структура на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация Петър Стефанов 
каза: 
„Не искаме ние да ставаме изкупителната жертва на Covid кризата и всички да си измиват ръцете с нас. Искаме 
компенсации и ясни правила – 80% от оборота за 2019 година, в случай че бъдем затворени отново, както и 80 % от 
осигурителния доход на всеки наш служител. Най-големият ни проблем е персоналът. Нашият персонал, когато им 
предложихме вариант да се ваксинират, за да останем да работим, категорично отказаха, някои заплашиха с напускане“. 
 
√ Над 7000 земеделци са поискали субсидии за обработваеми земи, без да имат право 
Над 7 хиляди земеделци са поискали тази година да получат субсидии за обработваеми земи, без да имат право на това - 
сочат данните от кръстосаните проверки на Държавен фонд "Земеделие".  
Независимо дали са допуснали неволна грешка, или са се опитали да измамят системата, тези фермери ще бъдат 
санкционирани.  
Янислав Янчев, експерт от фонда, коментира пред БНР най-честите проблеми при заявяването на субсидии и 
наказанията, които се налагат на земеделците: 
"Двойно заявена площ е земеделски парцел, който е заявен за подпомагане от повече от един земеделски стопанин. ... 
Когато има регистрирано правно основание само на един ползвател, застъпената площ е одобрена за плащане изцяло по 
неговото заявление. А стопанинът, който е очертал площи без правно основание, получава санкция и въпросната площ се 
счита за недопустима. Със сигурност няма да получи субсидия за тази площ". 
Той даде пример, че ако един фермер е заявил за подпомагане 100 декара, а се констатира, че 10 от тях са недопустими, 
тези 10 дка се умножават по 1,5 и той се санкционира освен с тези 10 и с още 15 дка, т.е. от допустимите 90 дка се 
изваждат още 15, това е т.нар. административна санкция. 
Няма случаи, при които и двамата стопани нямат правно основание. 
"Има хипотеза, при която и двамата земеделски стопани имат регистрирано правно основание за една и съща площ. В 
тези случаи застъпената площ не се присъжда на нито един от стопаните и на двамата се налагат санкции, тъй като не 
можем да установим кой реално ползва, на база правното основание, въпросната площ", обясни експертът от ДФ 
"Земеделие". 
 
√ Среща на министрите на отбраната и на външните работи на ЕС в Словения 
Мерките за справяне с нова миграционна вълна от Афганистан ще е една от темите за дискусия на неформалната среща 
на министрите на отбраната на държавите-членки на Европейския съюз в Любляна. 
Темата ще обсъждат на среща в Словения и европейските министри на външните работи. 
На двата форума България ще бъде представена от министрите Георги Панайотов и Светлан Стоев. 
 
Investor.bg 
 
√ По-лесен става достъпът до данни на публичните институции 
Проект на кабинета предвижда използването на динамичните и научноизследователските данни, както и 
наборите от информация с висока стойност да е безплатно 
Чрез предложените от Министерски съвет промени в Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) се създава 
възможност за улесняване на достъпа до набори от данни чрез единната точка за достъп до отворени данни - порталът 
за отворени данни, поддържан от председателя на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ). 
Това са част от промените в закона, които се правят в съответствие с европейска директива за отворените данни и 
повторното използване на информацията от обществения сектор, съобщи пресцентърът на правителството. 
С Директивата за отворени данни се улеснява достъпът до данни, съхранявани от организациите от обществения сектор, 
във формати, които са достъпни, лесно откриваеми и могат повторно да се използват чрез електронни средства. 
По тази причина с проекта на акт се предвижда публичните институции да осигуряват практически механизми за 
улесняване на съхраняването на документите, предоставени за повторно използване. Те трябва да предоставят и 
информация за правата за повторно използване и наличните помощ и насоки при тяхното ползване. 

https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/gerb-ogranichava-dostypa-do-obshtestvena-informaciia-prez-zadnata-vrata-300293/
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Проектът предвижда повторното използване на динамичните данни, научноизследователските данни и наборите от 
данни с висока стойност да е безплатно. 
Нов текст в Закона за достъп до обществена информация посочва два начина на предоставяне, при възможност, на 
исканата от заявителя информация по електронен път - чрез публикуване на Портала за отворени данни и чрез 
квалифицирана услуга за електронна препоръчана поща, включително и Системата за сигурно електронно връчване на 
ДАЕУ. 
На Портала за отворени данни, организациите от обществения сектор трябва да осигурят свободен публичен достъп до е-
документи, информация и данни в машинночетим отворен формат, при разработка, надграждане или внедряване на 
информационни системи или е-услуги. 
Предложената от кабинета промяна в Закона за достъп до обществена информация предвижда ДАЕУ да изготвя 
ежегоден обобщен доклад за състоянието на повторното използване на информация от обществения сектор, който да се 
публикува на интернет страницата на агенцията. 
 
√ Само за юли митниците са събрали над 930 млн. лв. 
От приходната администрация се похвалиха с най-високи постъпления от последните пет години 
За юли 2021 г. общите приходи (мита, ДДС от внос, акцизи и глоби), администрирани от Агенция „Митници“, възлизат на 
931 млн. лева. 
Спрямо седмия месец на миналата година превишението е 202,1 млн. лв., а спрямо юни 2021 г. – 42,3 млн. лв. Това 
съобщиха от Агенция „Митници“ и допълват, че данните потвърждават тенденцията на нарастващи месечни приходи 
спрямо предходните периоди.  
През месец юли 2021 г. касовите постъпления от мита при внос на стоки от трети страни са 27,9 млн. лева. Това са най-
високите месечни постъпления от мита за последните повече от пет години (от януари 2016 г. до момента), като спрямо 
юни 2021 г. ръстът е 17,4%. Спрямо същия период на 2020 г. се отчитат 58,2% повече приходи от мита. 
Касовите постъпления при ДДС от внос през месец юли 2021 г. са в размер на 396 млн. лева и са с 61% повече спрямо 
месец юли 2020 г. и с 3,6% повече спрямо предходния месец юни 2021 г. 
Приходите от акцизи за юли възлизат на 506 млн. лева, което е 9% над постигнатите през същия месец на миналата 
година и с 5% повече спрямо предходния месец.  
Ръст се отчита при всички основни групи акцизни стоки – горива; тютюн и тютюневи изделия; алкохол и алкохолни 
напитки. 
За периода януари-юли 2021 г. приходите от мита, ДДС при внос, акцизи и глоби на Агенция „Митници” са в размер на 
5,715 млрд. лв. Сумата е с 572,8 млн. лева над приходите през същия период на 2020 г. 
Положителната тенденция в бюджетните приходи, администрирани от Агенция „Митници“, продължава и през август, 
като се очаква преизпълнение на приходите. По прогнозни данни общите приходи на Агенция „Митници“ за август 2021 
г. ще надхвърлят 1 млрд. лева. 
 
√ Ограничените доставки изпратиха цените на газа в Европа до нови рекорди 
Спирания на производството в Северно море влошават недостига, точно когато цените в САЩ и Азия растат 
заради притесненията около урагана “Айда” 
Намалени доставки само месец преди началото на отоплителния сезон в Европа изправиха цените на природния газ и 
въглеродните фючърси до нови рекорди. 
Спирания на производството в Северно море влошават недостига, точно когато цените в САЩ и Азия растат заради 
притесненията около урагана “Айда” и риска да затрудни доставките на втечнен природен газ (LNP). 
Междувременно фючърсите на въглерода поскъпват, тъй като високите цени на газа карат производителите на ток да 
горят по-скъпите откъм емисии въглища. 
“Намираме се в рекордна серия”, посочва Тим Партидж, ръководител на звеното за енергийна търговия към DB Group 
Europe. “Някои прекъсвания бяха отложени за тази година заради ограниченията за Covid-19 и тези забавяния имат 
ретроспективен ефект сега, в най-лошото възможно време”, допълва той.  
Европа няма много време, за да запълни изпразнените си хранилища преди началото на отоплителния сезон през 
октомври. Запасите са на най-ниското си ниво от над десетилетие след студената последна зима, а доставките от 
водещия производител Русия също са ограничени. 
От “Газпром” заявиха миналия месец, че са изправени пред рекордно търсене както от чужбина, така и от дома. Като се 
има предвид сегашния темп на зареждане на хранилищата, Европа може да не е готова да напълно да възстанови 
резервите преди отоплителния сезон, посочиха от компанията в позиция в сряда. 
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Бенчмарковите европейски газови фючърси, търгувани в Нидерландия, поскъпнаха с 5,2% до 52, 95 евро за мегаватчаса - 
абсолютен рекорд, но в крайна сметка завършиха сесията със спад от 0,2%, след като от ОПЕК и съюзници потвърдиха 
плануваното увелочение на добива. Цената на газа с доставка през следващия месец пък поскъпна с 5,3%. 
Прекъсванията на добива в Северно море се увеличават, тъй като инфраструктурните оператори най-накрая могат да 
извършат операции по поддръжка, които са отлагали заради коронавируса. 
Терминалът Perenco Bacton, както и газовото поле “Сигнъс”, и двете във Великобритания, трябваше да спрат работа 
заради непланирана поддръжка. В Норвегия, най-големият доставчик на Европа на газ след Русия, капацитетът на редица 
обекти ще бъде намален на етапи през идните дни.  
В същото време високите газови цени повишават стойността и на тока, и на емисиите на континента. Цената на 
разрешенията за въглерод поскъпнаха до рекордните 61,1 евро за тон в сряда, преди да поевтинеят след това, 
приключвайки със спад от 1,1%. 
Горенето на въглища е по-изгодно за производство на електричество спрямо газа за четвъртото тримесечие. 
“Затягането при енергийния комплекс, особено при газа, продължава да оказва подкрепа на въглеродните цени”, 
коментират от Redshaw Advisors в доклад, публикуван във вторник.  
Биковете ще водят енергийния пазар поне до първата половина на септември, смята Партридж. “В края на месеца 
пазарът ще гледа къде се намираме по отношение на нива на съхранение и това ще определи посоката”, смята той. 
 
БНТ 
 
√ Възможно е поскъпване на парното и тока от януари 
СЗО препоръчва училищата да бъдат последните затваряни и първите отваряни при пандемия, но при спазването на 
мерки и при минимален риск за учителите, повечето от които са в рискова група на по-възрастните хора. Другото важно е 
честото тестване с неинвазивен метод. Това обясни в "Денят започва" Михаил Околийски, представител на СЗО за 
България. 
Училището не може да се разглежда като изолирано място. Родителите трябва да разберат кое е най-доброто за децата, 
допълни той. Обясни, че в тестването няма нищо обезпокоително, въпреки притесненията и опасенията на част от 
родителите. 
Днес ще има работна среща между СЗО, министъра на здравеопазването, г-н Пеканов като вицепремиер по 
еврофондовете, министерствата на културата, на туризма и ще се опитаме да начертаем добрите практики, по които да 
вървим, каза Околийски. 
Ние наблюдаваме с много голяма тревога здравното състояние на българските деца и младежи, а той е най-лошо в цяла 
Европа. Българските деца пушат най-много, пият най-много, нямат връзка с родителите си и се превръщат в едни млади 
хора, чието бъдеще е в риск, заяви Околийски. 
Той коментира и темата за третата доза при поставянето на ваксини. 
Според мен да се говори за трета доза, е несъстоятелно при 16-17% ваксинирани, категоричен е Околийски. 
Той допълни, че България е много добър пример по отношение на даряването на ваксини. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
 
 

https://bntnews.bg/news/mihail-okoliyski-szo-uchilishtata-tryabva-da-sa-poslednite-zatvaryani-i-parvite-otvaryani-pri-pandemiya-1167552news.html
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√ Ще закрият ли специализираните съдилища и прокуратури 
Парламентът прие на първо четене трите законопроекта, които предвиждат Бюрото по защита на свидетели да премине 
от главния прокурор към правосъдното министерство. 
Отхвърлено беше искането срокът за предложения между първо и второ четене да бъде съкратен на 3 дни. 
Парламентарната правна комисия проведе обществено обсъждане на предложението за закриване на специализираните 
съдилища и прокуратури. 
Законопроектът предвижда специализираните съд и прокуратура да бъдат закрити, а делата в съдебна фаза да бъдат 
довършени от същите състави, но назначени в окръжните съдилища на чиято територия са извършени престъпленията.  
Председателят на Апелативния специализиран съд и ръководителят на апелативната специализирана прокуратура 
изразиха отрицателни становища и подчертаха, че не е ясно как и къде ще бъдат преназначените съдии и прокурори. 
Изразиха и притеснения, че, заради спорове за подсъдност, част от делата ще бъдат блокирани. От адвокатурата 
подкрепиха закриването, но отбелязаха, че трябва да се прецизират текстовете за преназначаването на магистратите. 
 
√ Държавата ще се разплати с "Автомагистрали - Черно море" до края на годината  
Решение по казуса с неизплатените пари към дружеството "Автомагистрали - Черно море". Държавата ще се 
разплати с компанията до края на годината. Това обяви финансовият министър Асен Василев след среща в 
ресорното министерство този следобед. 
По-рано през деня работници от компанията протестираха за пореден път под прозорците на властта. Те настояха да им 
бъдат изплатени близо 37 милиона лева за ремонта на магистрала Тракия, между Чирпан и Стара Загора. 
"Една единствена среща с държавното дружество Автомагистрали, което ни даде предложение към мениджърския екип 
да изтеглят кредит, което да покрие задълженията си към персонала и да се успокоят нещата, което е неприемливо", 
каза Петя Стоянова, "Автомагистрали-Черно море". 
Министър Комитова обясни, че държавата търси решение, но съзря политически ПР в действията на протестиращите. 
"Това е политически ПР, защото сега точно трябва да е виновна министър Комитова, затова че някой е договарял задачи 
за ремонт на пътищата за 1,5 милиарда. Не мога да поема срокове за 1,5 милиарда, който го няма в бюджета. Това е 
трябвало да стане през миналата година, през септември, октомври и ноември", отговори Комитова. 
"Искаме някакво решение с конкретни дати. Когато ние отиваме да работим на обект, имаме график и ако не го спазим, 
биваме глобявани, по 40 хиляди лева всеки ден. Г-жа Комитова каза, че политизираме, не ние не политизираме, това ни 
е във всяка една декларация. Нас не ни интересува дали е на власт Бойко Борисов, дали е на власт Стефан Янев", 
отговори Асен Тодоров от синдикалната организация на "Автомагистрали Черно море". 
Решението дойде в късния следобед. Обяви го финансовият министър Асен Василев след среща с представители на 
строителния бранш. 
"Това, около което се обединихме с колегите от МРРБ, Автомагистрари и АПИ е да предложим на парламента с ясен 
списък на договори АПИ да подпише анекси за реалната стойност на възлаганията, за да може на база тази реална 
стойност, след това да бъдат направени разплащанията към тези компании", каза Василев. 
Според Василев това може да се случи между разглежданията за актуализацията на бюджета. 
 
Мениджър 
 
√ Банките в България отчетоха 18% увеличение на приходите от такси 
Банките в България отчетоха ръст на нетните приходи от такси с 18% на годишна база. Те са генерирали 684 млн. лв. от 
тази дейност през първите седем месеца на 2021 г. което е с 124 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2020 
г., показват актуалните отчетни данни на БНБ. 
Към края на юли чистата печалба на банковата система у нас възлиза на 804 млн. лв. Това е с 35% повече в сравнение с 
миналата година. 
Основната причина за ръста на печалбата обаче не е в увеличените приходи от такси. Всъщност общият нетният 
оперативен доход на банките, който възлиза на 2,55 млрд. лв., расте само с 4% на годишна база, показват данните. 
Голямата разлика в сравнение с миналата година идва при две пера на разходите на банките, които са били съкратени. 
От една страна тази година финансовите институции са внесли по-малко вноски за двата фонда за банкова сигурност – 
Фонда за гарантиране на депозитите и Фонда за преструктуриране на банки. Разходите на банките за тези два фонда до 
края на юли месец тази година са били 338 млн. лв., което е с цели 50% по-малко в сравнение със същия период на 2020 
г. Изплащането на тези вноски става по решение на БНБ. 
От друга страна направените обезценки – тоест отписаните кредитите – също значително намаляват – с 24% на годишна 
база. За януари-юли 2021 г. те възлизат на 339 млн. лв., което е с 105 млн. лв. по-малко в сравнение с 2020 г. 
 

Основни приходи и разходи на 
банките в България (за януари-юли 
2021 г.) 

  
млн. 
лв. 

промяна 
на 
годишна 
база 
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Нетен доход 
от лихви 

1576 3% 

Нетен доход 
от такси  

684 18% 

Нетен 
оперативен 
доход 

2554 4% 

Разходи за 
обезценки  

339 -24% 

Разходи за 
вноски към 
фондове 

119 -50% 

Чиста 
печалба след 
данъци 

804 35% 

Източник: БНБ, изчисления на 
Мениджър Нюз 

 
Към края на юли банките имат отсрочени кредити към бизнеса 7,2 млрд. лв. и към домакинствата за 2 млрд. лв. Става 
въпрос за заемите на хора и фирми, чиито доходи доказано са намалели поради въведените противоепидемични мерки. 
БНБ разреши такива кредити да не се погасяват за период от 9 месеца, но най-късно до края на 2021 г. 
Банките все още не могат да постигнат резултатите си от 2019 г. През януари-юли 2019 г. те отчетоха чиста печалба от 
малко над 1 млрд. лв. Трябва да се отбележи, че оперативния им доход сега е по-голям (с 3%) дори от регистрирания в 
предпандемичната 2019 г., но това което намалява печалбата им са по-високите обезценки по рискови или непогасявани 
кредити. 
 
√ Международната банка за икономическо сътрудничество започна да търгува облигации на БФБ 
Международната банка за икономическо сътрудничество (МБИС) дебютира днес на Българска фондова борса с емисия 
облигации за 68 млн. лв. Номиналната стойност на една облигация е 10 000 лв, а облигациите, които са с падеж през юни 
2024 г., са емитирани с годишна лихва от 1,15%, която ще се изплаща на шест месеца, съобщиха от БФБ. 
Облигациите на МБИС са обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, свободно прехвърляеми, неконвертируеми и 
необезпечени. Емисията се търгува на Основния пазар на БФБ, Сегмент за облигации, под борсов код IBEC. 
МБИС е финансова институция с 57-годишна история. Страните-членки в нея са България, Виетнам, Монголия, Полша, 
Румъния, Русия, Словакия и Чехия. След възобновяването на дейността й през 2018 г. банката е най-динамично 
развиващата се институция от този тип. Активите на МБИС възлизат на 815 млн. евро и показват стабилен ръст през 
последните години, а нейната цел е насърчаване на търговската и икономическа интеграция и подпомагане на 
междурегионалните отношения. 
„Щастливи сме да приветстваме финансова институция от такъв мащаб и регионално значение като МБИС. Радваме се, 
че интересът на инвеститорите към емисията отразява доверието, което те имат в банката да изпълнява ангажимента си 
към устойчивото развитие на държавите-членки”, каза Васил Големански, заместник-председател на БД на БФБ. 
„Тази емисия, която беше успешно пласирана през юни, е дебютът на МБИС на европейския дългов пазар. Камбаната, 
която прозвуча днес, обяви следващата ни стъпка. Сигурен съм, че началото на търговията с облигации на БФБ ще 
подкрепи високия интерес от страна на българските инвеститори. Това ще ни даде нови възможности за още по-активно 
участие в развитието на българската икономика ”, отбеляза председателят на борда на МБИС Денис Иванов. 
 
√ ЕЦБ ще преразгледа нагоре прогнозите си за растежа 
Икономиката на Еврозоната нараства по-бързо от прогнозираното от Европейската централна банка, което открива пътя 
за евентуално намаляване на мащабната парична помощ от институцията. Това заяви вицепрезидентът на ЕЦБ Луис де 
Гиндос пред испанския в. „Конфиденсиал“, цитиран от Ройтерс. 
Тъй като лихвите по заемите остават ниски и Еврозоната до голяма степен се размина от най-лошите сценарии с 
разпространението на Делта варианта, редица представители на ЕЦБ се обявиха в подкрепа на свиване пандемичната 
програма за спешни покупки още от следващата седмица в подготовка за пълното и прекратяване през идния март. 
„Икономиката се представя по-добре през 2021 година, отколкото очаквахме, а това ще се отрази на прогнозите, които 
ще бъдат публикувани тези дни“, коментира Де Гиндос. 
Следващото заседание на ЕЦБ по паричната политика е на 9 септември. Макар че не изрази лично мнение относно 
програмата за стимулиране, той заяви, че силното възстановяване проправя път към оттегляне на паричната подкрепа. 
„Ако инфлацията и икономиката се възстановят, то логично ще последва постепенна нормализация на паричната, както и 
на бюджетната политика“, допълни той. 
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През август инфлацията в Еврозоната скочи до десетгодишен връх от 3% - ниво, значително над целта на ЕЦБ от 2%. Де 
Гиндос прогнозира допълнителен ръст преди понижение през 2022 г. 
 
√ Зеленски: Байдън подкрепя членството на Украйна в НАТО  
Президентът на САЩ Джо Байдън подкрепя бъдещото членство на Украйна в НАТО. Това заяви пред журналисти след 
срещата си с американския лидер в Белия дом украинският държавен глава Володимир Зеленски. 
"Говорихме много за НАТО - за мястото, ролята и къде стои Украйна в алианса (. . .) Чух, че президентът (Байдън) лично 
подкрепя Украйна относно предоставянето на членство в НАТО, но какъв ще е пътят (към него), сега ми е трудно да ви 
кажа", отбеляза Зеленски. Изявлението му бе излъчено от телевизия "Украина-24", предаде ТАСС. 
Говорителката на Белия дом Джен Саки каза вчера, че според САЩ Украйна трябва да изпълни редица условия, за да 
стигне стандартите на НАТО, а Вашингтон не може самостоятелно да взема решения за членство на дадена държава в 
пакта. Сред стъпките, очаквани от Киев по пътя към алианса, Саки посочи "реформи, целящи да се установи върховенство 
на закона, модернизация на отбранителния сектор и увеличаване на икономическия растеж". 
Зеленски каза, че на срещата му с Байдън "много пъти" е бил споменат украинският полуостров Крим, анексиран от Русия 
през 2014 г. САЩ смятат за "много мощна" инициативата на Киев "Кримска платформа", насочена към деокупация на 
полуострова, и "искат да я подкрепят", изтъкна украинският лидер. 
Киев и Вашингтон ще продължат да полагат усилия с цел да се потърси от Русия отговорност за агресията от нейна 
страна. Според двете столици в случая с Украйна Русия е нарушила правилото да не се променят граници със сила. Това 
се казва в публикувана вчера съвместна декларация за стратегическото партньорство между Украйна и САЩ, информира 
БТА. 
Зеленски заяви, че САЩ гарантират, че ще има санкции срещу газопровода "Северен поток-2", ако други държави 
създадат "енергийни проблеми за Украйна". 
Според Държавния департамент Вашингтон си запазва правото да взема мерки, ако Русия използва енергетиката като 
геополитическо оръжие в Европа и за агресия срещу Украйна. Русия неведнъж е подчертавала, че "Северен поток-2" е 
търговски проект и Москва никога не е използвала енергийните ресурси като инструмент за натиск. 
Споразуменията, подписани в САЩ от президента Зеленски, ще засилят зависимостта на страната му от западните й 
партньори. В сфери като енергетиката и космоса това засилване ще е радикално, заявява в коментар за визитата пред 
"Известия" киевският политолог Михайло Погребински. Новите договорености впрочем ще помогнат на Зеленски "да 
събере пиар точки", допълва експертът. 
Без прякото одобрение на Вашингтон украинският президент едва ли ще бъде преизбран, но Зеленски вероятно ще го 
получи, защото "липсва ярка алтернатива - той не е по-лош, нито по-добър от останалите", прогнозира пред вестника 
московският аналитик Кирил Коктиш. Сред основните резултати от посещението "Известия" посочва предвидената за 
тази година допълнителна финансова помощ за Киев - 463 милиона долара за подкрепа на демокрацията и човешките 
права, 45 милиона долара за хуманитарни помощи и 60 милиона долара военна помощ. 
Зеленски подписа в САЩ редица документи, по-специално меморандум за строеж на пет енергоблока за АЕЦ в Украйна 
на стойност близо 30 милиарда долара, споразумение за партньорство със САЩ в отбраната до 2026 г., предвиждащо по-
специално съвместно "гарантиране на сигурността в Черно море", и меморандум за разбирателство в сферата на 
сигурността на космическите полети. Сред най-съществените договорености е отпускането на 3 милиарда долара като 
помощ от Експортно-импортната банка на САЩ (EXIM Bank) в рамките на меморандум за разбирателство, добавя руският 
всекидневник. 
 
√ Европейските борси продължават силното си представяне 
Европейските акции се задържаха близо до рекордните си нива в сряда, след като новите сигнали за слабост на 
азиатските икономики бяха компенсирани от надеждите за повече стимули, предаде Ройтерс. 
След седем поредни месеца на растеж общият европейски индекс STOXX 600 започна септември с ръст от 2,77 пункта, 
или 0,59% до 473,65 пункта. 
Немският показател DAX напредна с 47,6 пункта, или 0,3%, до 15 882,69 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса 
FTSE 100 се повиши с 48,45 пункта, или 0,68%, до 7 168,15 пункта. Френският измерител CAC 40 отчете ръст от 67,22 
пункта, или 1,01%, до 6 747,4 пункта. 
Инвеститорите бяха обезпокоени, след като във вторник стана ясно, че инфлацията в Еврозоната се е ускорила до 3% на 
годишна база през август. 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%. 
На този фон представители на Европейската централна банка призоваха институцията да свие пандемичната програма за 
спешни покупки още от следващото тримесечие. 
„Завишените нива на инфлация в САЩ и Европа, слабите данни за търговията на дребно в Германия и затварянията в 
Китай предполагат, че пазарът трябва да вземе предвид временно забавяне на икономическата активност“, коментира 
Себастиан Гали от Nordea Asset Management. 
„Вместо това обаче пазарът е фокусиран върху ликвидността в Китай и бавното затягане на програмата за изкупуване на 
активи на Фед и потенциално такова от ЕЦБ“, добави той. 
Междувременно стана ясно, че безработицата в Еврозоната се е понижила до 7,6% през юли от 7,7% предходния месец. 
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Акциите на френския производител на спиртни напитки Pernod Ricard поскъпнаха с 2,98%, след като компанията отчете 
по-добър от очакваното ръст на оперативната печалба за цялата година, подкрепен от силното възстановяване на 
търсенето в Китай и САЩ. 
Цената на книжата на авиокомпанията SAS се повиши с 0,73%, след като компанията отчете по-малка от очакваното 
загуба за тримесечието на фона на постепенното възстановяване на въздушния трафик. 
Акциите на групата супермаркети Carrefour се понижиха с 4,3,9%, след като шефът на LVMH Бернар Арно продаде дела си 
в компанията, който е в размер от 5,7%. 
Силен август за Уолстрийт 
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса записаха понижения във вторник. Същевременно с това обаче S&P 
500 регистрира седми пореден месечен ръст и завърши сесията малко под рекордното си ниво, пише Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones се понижи с 39,11 пункта, или 0,11%, до 35 360,73 пункт. Широкообхватният показател 
Standard & Poor’s 500 изтри 6,11 пункта от стойността си, или 0,13%, достигайки ниво от 4 522,68 пункта. Индексът на 
високотехнологичните дружества Nasdaq отчете спад от 6,65 пункта, или 0,04%, до 15 259,24 пункта. 
Въпреки тежи понижения и трите индекса записаха ръст за месец август. S&P 500 напредна с 2,9%, а Nasdaq с 4%. Dow се 
повиши с по-скромните 1,2%. 
За S&P 500 това е най-дългата серия от месеци в зеления сектор от 10-месечния период, завършил през декември 2017 г. 
Август бе деветият от общо десет месеца на ръст за широкия индекс. 
„Вярваме, че инерцията към отваряне и възстановяване на икономиката се запазва и че тя може да подкрепи 
допълнително акциите“, коментира Марка Хефели от UBS. 
„На фона на разширяването на икономическото възстановяване очакваме, че цикличните сектори, особено на 
енергетиката и финансите, да поведат ръста на пазарите“, добави той. 
Хефели прогнозира, че S&P 500 ще нарасне с още 1,6% до 4600 пункта към края на годината и че до края на 2022 г. ще 
достигне 5000 пункта. 
Във вторник акциите на компаниите от S&P 500 бяха разделени поравно между поскъпващи и поевтиняващи. Сред най-
големите губещи в рамките на Dow бе Nike, чиито акции поевтиняха с 1,96%. 
Цената на книжата на Zoom се срина с 16,69 пункта, след като компанията за видеоконферентни срещи отчете забавяне 
на растежа на приходите през второто тримесечие. При другите представители на технологичния сектор, акциите на 
Apple поевтиняха с 0,84%, докато тези на Amazon поскъпнаха с 1,44%. 
Цената на книжата на Wells Fargo се понижи с 5,60%, след като Блумбърг съобщи, че банката може да стане обект на нови 
санкции, тъй като регулаторите не са доволни от темпто, с което тя изплаща обезщетения на жертвите от предишните й 
скандали. 
Вниманието на инвеститорите е насочено към доклада за заетостта, който ще бъде публикуван в петък. Икономистите, 
анкетирани от Dow Jones, очакват американската икономика да е добавила 750 хил. работни места през август, а нивото 
на безработица да е паднало до 5,2%. 
Разнопосочна търговия в Азия 
Основните индекси на водещите фондови борси в Азиатско-тихоокеанския регион записаха смесени резултати в първата 
си сесия за месец септември на фона на забавянето на заводската активност в Китай през август, предаде Си Ен Би си. 
Индексът PMI, изготвян от Caixin и Markit, за фабричната активност в Китай достигна 49,2 пункта през август, падайки под 
границата от 50 пункта, която разделя растежа от свиването. 
От Deutsche Bank International Private Bank заявиха, че данните за месец август са неочаквани и понижиха прогнозата си 
за растежа на китайския брутен вътрешен продукт през тази година от 8,7% на 8,2%.. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite се повиши с 23,16 пункта, или 0,65%, до 3 567,1 пункта, докато по-
малкият показател Shenzhen Composite регистрира спад от 11,97 пункта, или 0,49%, до 2 417,89 пункта. Хонконгският 
измерител Hang Seng напредна със 149,3 пункта, или 0,58%, до 26 028,29 пункта. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 отчете ръст от 361,48 пункта, или 1,29%, до 28 451,02 пункта. 
В Южна Корея показателят Kospi записа ръст от 7,75 пункта, или 0,24%, до 3 207,02 пункта. Австралийският бенчмарк ASX 
200 се понижи със 7,8 пункта, или 0,1%, до 7 527,1 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха смесени резултати  в ранната търговия. Основният индекс SOFIX 
отчете спад от 0,60 пункта, или 0,11%, до 565,50 пункта. BGBX40 се повиши с 0,02 пункта, или 0,02%, до 128,45 пункта. 
BGTR30 напредна с 0,29 пункта, или 0,05%, до 629,59 пункта. BGREIT се понижи с 0,44 пункта, или 0,27%, до 163,93 пункта. 
 
√ Австралия на път да премине изцяло на слънчева енергия 
Австралия стана световен лидер по количество соларни  инсталации, монтирани на покривите на жилищни и обществени 
сгради. До 2026 г. те ще се превърнат в основен източник на енергия в страната и ще са в състояние да покриват до 77% 
от нуждите на австралийците от електроенергия, пише Bloomberg. 
Соларните панели са покривали 35% от потреблението на елктроенергия на континента през 2020 г., но експерти от 
Australian Energy Market Operator (AEMO) отбелязват, че пазарът се разраства бързо. От компанията заявяват, че ще 
добавят допълнителни 8,9 гигавата към съществуващия капацитет от 14 гигавата до 2025 г. чрез инсталиране на нови 
панели. 
Според експерти на Bloomberg 30% от домовете в Австралия получават слънчева енергия. Страната е отличен пример за 
успешен преход към децентрализирана енергия, където енергията се произвежда близо до източника на потребление. 
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AEMO очаква Южна Австралия да стане първата голяма енергийна мрежа до края на ноември 2021 г., която ще 
задоволява изцяло търсенето на електроенергия чрез соларните системи на покривите. 
Австралийската енергийна система постепенно премахва използването на въглища и се трансформира в 
децентрализирана, споделя главният изпълнителен директор на AEMO Даниел Вестерман. Той прогнозира, че до 2025 г. 
периодите, в които  възобновяемите източници ще могат да покриват 100% от нуждите на населението от електричество, 
ще стават все повече 
Инсталирането на слънчеви панели не е единственият начин да домовете да бъдат по-енергийно ефективни. 
Представители на Сидни наскоро призоваха жителите да боядисат покривите в светли цветове, а на предприемачите 
беше забранено да издигат сгради с тъмни покриви. Според експерти, по този начин къщите ще се затоплят по-малко при 
екстремни външни температури, което пък ще намали и използването на климатици за охлаждане на помещенията. 
 
√ Петролът на ОПЕК леко поевтиня 
Средната цена на петрола на Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) вчера се понижи до 71,43 долара 
за барел, информира днес на сайта си петролният картел. 
В понеделник един барел петрол от кошницата на ОПЕК се търгуваше за 71,88 долара за барел. 
За определяне на цената на петрола на ОПЕК се използва т. нар. петролна кошница, включваща 13 сорта петрол за износ 
на страните членки на картела: Лек арабски (Саудитска Арабия), Басра лек (Ирак), Бони лек (Нигерия), Ес Сидер (Либия), 
Жирасол (Ангола), ирански тежък (Иран), Кувейт експорт (Кувейт), Мерей (Венецуела), Мурбан (ОАЕ), Сахаран бленд или 
"Сахарска смес" (Алжир), Раби лек (Габон), Джено (Конго) и Зафиро (Екваториална Гвинея). 
Историческият максимум за "кошницата на ОПЕК" е цената от 140,73 долара за барел, отчетена на 3 юли 2008 година. 
Цената на барел петрол се определя чрез извеждане на средна аритметична величина от котировките към момента на 
закриване на търговията с всички сортове от "кошницата на ОПЕК" предходния работен ден. 
 
Cross.bg  
 
√ Природният газ поскъпна с още 20% 
Ново поскъпване на природния газ. С решение на Комисията за енергийно и водно регулиране синьото гориво поскъпва с 
20,4% и ще струва 69,40 лв./MWh. Увеличената цена на природния газ за септември отразява тенденцията за 
продължаващо нарастване на цените на синьото гориво на международните газови пазари, съобщиха от КЕВР. 
Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ прие решение във връзка с подаденото от "Булгаргаз" ЕАД заявление 
за утвърждаване на цена за месец септември 2021 г., по която общественият доставчик ще продава природен газ на 
крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. 
Решението е прието в съответствие с условията на договора между "Булгаргаз" ЕАД и ООО "Газпром экспорт", условията 
по договора с азербайджанската компания и споразуменията към него. 
В решението на Комисията е отчетена предложената на 01.09.2021 г. от "Булгаргаз" ЕАД цена на природния газ, 
актуализирана с пазарните индекси на европейските газови хъбове към 31.08.2021 г. и средномесечния обменен курс за 
конвертиране на евро в щатски долари на Европейската централна банка за м. август 2021 г. В актуализираното ценово 
заявление на обществения доставчик са отчетени и количествата природен газ по програмата за освобождаване, по  
договорите с лицензиантите, както и с клиенти по свободно договорени цени. 
След подробен анализ на представените от "Булгаргаз" ЕАД актуални данни и документи и след направени изчисления 
съгласно ценовия модел, с приетото решение КЕВР утвърди цена на природния газ от 1 септември 2021 г. в размер на 
69,40 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). 
Увеличената цена на природния газ за м. септември отразява тенденцията за продължаващо нарастване на цените на 
синьото гориво на международните газови пазари. На проведеното открито заседание на 25.08.2021 г. изпълнителният 
директор на "Булгаргаз" ЕАД Николай Павлов поясни, че след внасянето на заявлението на 10.08.2021 г. цените на тези 
пазари продължават да се повишават и прогнозните цени за доставка през м. септември достигат 42,6 евро/MWh. Той 
подчерта, че въпреки увеличението цената на природния газ за българския пазар остава с близо 20% по-ниска от 
усреднените цени на европейските газови борси. По направените изчисления от "Булгаргаз" ЕАД, благодарение на по-
ниските цени за българския пазар, за периода от началото на 2021 г. досега за българските битови потребители и за 
бизнеса е осигурено ценово предимство в размер на 100 млн. лв. 
В утвърдената цена на природния газ от 69,40 лв./MWh са включени компонента цена на природния газ на вход на 
газопреносните мрежи, компонента за дейността "обществена доставка" по чл. 17, ал. 7 от НРЦПГ и компонента за 
компенсиране на разходи по чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ, покриваща разходите на "Булгаргаз" ЕАД за съхранение на 
количества в подземното газово хранилище "Чирен" в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни 
ситуации. 
В правомощията на КЕВР е да утвърди цена на природния газ по подадено заявление от обществения доставчик. Въз 
основа на предоставените данни и документи към заявлението и след проверка на направените изчисления, Комисията 
утвърждава цена на природния газ за съответния месец, която се прилага от първо число на месеца, съгласно чл.30, ал.1, 
т.7 от Закона за енергетиката. При утвърждаването на цената на природния газ КЕВР отчита заявените прогнозни 
количества природен газ от внос за вътрешния пазар, условията по договорите за доставка, както и усреднения валутен 
курс на БНБ на лева спрямо чуждестранната валута, в която се заплаща внасяния в страната природен газ. Правомощията 
на Комисията са единствено да установи дали заявлението на "Булгаргаз" ЕАД отговаря на изискванията на Наредба № 2 
за регулиране на цените на природния газ и на договорите за доставка. 
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При определянето на очакваните доставни цени във връзка с образуването на цената на вход на газопреносни мрежи, 
съгласно чл. 17, ал. 3 от НРЦПГ са отчетени общото количество природен газ, предвидени за доставка през месец 
септември 2021 г. и относителния дял на количествата за обществена доставка на природен газ, програмата за 
освобождаване на природен газ, както и по двустранните договори. 
Решението на КЕВР за утвърждаване на цена на природния газ от 1.09.2021 г. е публикувано на интернет страницата на 
регулатора. 
 
√ Гълъб Донев: Рано е да се мисли за отпадане на тавана на пенсиите 
Преизчислението на пенсиите трябва да бъде направено така, че да бъде справедливо за всички български пенсионери. 
Това заяви в "Денят започва" служебният социален министър Гълъб Донев. Според него разговорът за преизчислението и 
какъв трябва да бъде подхода за това, трябва да бъде воден в парламента. Той припомни, че в момента тече срокът за 
даване на предложения за актуализацията на държавния бюджет. 
До 2 септември трябва да бъдат дадени предложенията за бюджета на ДОО и НЗОК, а до 10 септември на държавния 
бюджет. 
Следващите дни ще бъдат съществени за това какви предложения ще бъдат представени към трите законопроекта, каза 
Донев. По думите му предложенията в бюджетите в социалната сфера са най-атрактивни, защото интересите на 
българските граждани минават през тази сфера. 
"Надявам се здравият разум да надделее, защото трябва да се запази финансово устойчива система, да има адекватност 
на доходите от пенсии, мотивация към хората, които в момента са в осигуряване и техните вноски финансират размерите 
на пенсиите, които се изплащат в момента. Много са основните моменти, които трябва да бъдат отчетени, когато се 
правят предложения, за да не доведе разклащане в системата", каза министърът. 
За следваща и по-следващата година е рано да се мисли за отпадане на тавана на пенсиите, категоричен е Гълъб Донев. 
Това може да стане в един период до 5 години. 
По думите му таванът на пенсиите е вързан с максималния осигурителен доход и ако се следва Кодексът за социално 
осигуряване максималната пенсия е 40% от максималния осигурителен доход. Когато започне плавно да се вдига 
максималният осигурителен доход, постепенно ще отпадне необходимостта от съществуването на тези ограничители. 
Донев каза още, че е стартирало нормално отпускането на пенсии от втория стълб - допълнителното задължително 
пенсионно осигуряване. Това, което много хора могат да направят, е да подадат заявление за преизчисление на 
пенсията, каза той. 
По отношение на енергийните помощи Донев заяви, че те се получават 5 месеца в годината, докато пенсиите 
целогодишно. Тази година е увеличен размерът на енергийната помощ - за целия политически сезон е 523.55 лв. 
Помощта ще се изплаща от 15 септември. 
Нарастват потребителите на тази помощ. Тази година те са над 330 000, което е близо 17-18 % ръст. 
Донев каза още, че политическите партии предлагат промяна в размера на майчинството за втората година. В момента 
помощта е 380 лв. Предложенията са за различни размери. Голяма част от майките са осигурявани върху минимална 
работна заплата и има предложение втората година да се получава размера на минималната работна заплата. 
 
√ Кога ще свърши пандемията? 
"Бъдещето съвсем не изглежда толкова мрачно - от пролетта нататък може да се очаква истинско успокояване на 
ситуацията. Пандемията ще отмине", казва пред "Мюнхнер Меркур" епидемиологът Клаус Щьор, дългогодишен 
служител на СЗО. "Въпреки някои зарази, през лятото вече всичко ще е нормално", убеден е експертът. 
Преди това обаче предстои тежка зима в Германия - прогнозира Щьор. "Броят на новозаразените сред младите хора ще 
расте, но не това е същинският проблем - той се състои в големия брой неимунизирани над 60 години, а именно те са все 
още напълно уязвими за вируса. Това може да доведе до драматичен ръст на тежките случаи през зимата и до 
необходимост от лечение в болница. Заради това трябва да се вземат мерки и да се положат усилия имунизациите да 
напреднат." 
По данни на Института "Роберт Кох", напълно имунизирани са 60,3 процента от германците, а на 65 на сто е поставена 
първата доза. Но както отбелязват експертите - за постигането на групов имунитет е необходима квота от 85 процента. 
Същевременно има и специалисти, според които постигането на групов имунитет няма да е възможно включително 
поради факта, че и имунизирани хора се разболяват от Ковид-19 и могат да разпространят заразата. 
Клаус Щьор определя ваксинациите като основно средство в борбата срещу коронавируса. Вече се знае, че дори да се 
заразят, имунизираните карат заболяването много по-леко, много малка част от тях имат нужда от болнично лечение и 
умират, посочва експертът. Затова неговата препоръка е да се интензифицира имунизационният процес, както и да се 
започне с поставянето на трета доза през есента. Вероятно именно при тези обстоятелства прогнозите му ще се сбъднат и 
пандемията ще отмине. 
 
√ Преглед на вестниците 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа – БСП в акция: пита публично Радев дали подкрепя неродената партия на Кирил Петков 
в. Труд – Затварят ли държавата през септември? 
в. Телеграф – Заради кражби и течове по мрежата: Пилеем Вода колкото язовир Искър 
в. Монитор – Трупаме само по 5 бона за втора пенсия 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
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в. 24 часа – Нови бентлита чакат зърнарите - реколтата рекордна, цената много висока 
в. 24 часа – БСП се готви да върне мандата в петък, оставя всичко в ръцете на Радев 
в. Труд – БСП рязко охлажда отношения с Радев 
в. Труд – Нов удар с газа -поскъпна с още 20% 
в. Телеграф – Заради искането на БСП за съкратени срокове за бюджета: Огън и жупел в парламента 
в. Телеграф – Полски полицаи пропищяха от КАТ 
в. Монитор – Раздор за датата на президентския вот 
в. Монитор – Наливат 4 млн. лв. за ремонт на оградата по границата 
Водещи интервюта 
в. 24 часа – Лидия Шулева, експерт икономист: Бонусът от 50 лв. да се плаща до редовен кабинет, предизборното 
наддаване за пенсиите е опасно 
в. Труд – Режисьорът Стефан Командарев пред "Труд": Най-използвана клинична пътека за пациентите в България е тази 
до банкомата 
в. Монитор – Инж. Радослав Калчев, експерт по мълниезащита: За загиналите от мълния виновни винаги липсват 
Водещи анализи 
в. 24 часа – Холограми на живо изместиха преговорите за кабинет 
в. Труд – Планът за възстановяване е раболепие пред ЕК 
в. Телеграф – Един пие, друг плаща, трети прави политика и пачки 
в. Монитор – Не по-далеч от носа им! 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Социалните измерения в актуализацията на бюджета - министър Гълъб Донев; 
- Онлайн или присъствено в клас - какво препоръчва Световната здравна организация? Гост: българският 

представител в СЗО Михаил Околийски; 
- Наближава ли краят на 46-то Народно събрание - гост депутатът от "Демократична България" Антоанета 

Цонева; 
- Как ще се пренареди политическият пъзел - анализ на политиолозите Боряна Димитрова и Слави 

Василев; 
- Американският актьор Рон Мос в специално интервю за БНТ. 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- На живо: Здравният министър обявява новите мерки срещу коронавируса. Какви ще са ограниченията? 
- И още: Да очакваме ли отново препълнени болници? Разговор с епидемиолога от Лондон д-р Петър 

Марков. 
- В окото на политическата буря. Кой кого провали и защо ще се наложи да правим трети избори за 

парламент в една година? Гост - Хамид Хамид. 
- Защо приказен сюжет от дърво в село Пирин се превърна в скандал? 

 
√ Предстоящи събития в страната на 2 септември 
София. 

- От 9.00 ч. ще се проведе редовно заседание на Народното събрание. 
- От 09.30 ч. в Министерство на здравеопазването ще се проведе брифинг. 
- От 10.00 ч. в Гранитна зала на Министерски съвет премиерът Стефан Янев ще участва в среща на 

координационното звено по механизма за обхващане и предотвратяване на отпадането от 
образователната система на деца и ученици. 

- От 12.00 ч. в пресклуба на БТА ще се проведе пресконференция по проект "Овластяване на хора с редки 
болести-2021". 

- От 14.00 ч. в зала „Александър Лилов" в централата на партията Националният съвет на БСП ще разгледа 
позиция за третия мандат и за актуализацията на бюджета. 

- От 14.30 ч. в зала 130 на Народното събрание на пл. "Княз Александър I" №1 Комисията по 
образованието и науката ще проведе заседание 

- От 14.30 ч. в зала "Изток" на Народното събрание Временната комисия за "Буджака" ще проведе 
заседание. 

- От 14.30 ч. в зала 4 на Народното събрание на пл. "Княз Александър I" № 1 Комисията по регионална 
политика, благоустройство и местно самоуправление ще проведе заседание. 

- От 16.00 ч. на бул. "Цариградско шосе" - 166 ще се състои брифинг на представители на Пътна полиция, 
ГДНП и СДВР. 

- От 19.00 ч. в двора на Художествената галерия ще се проведе премиера на сборника на Найден Тодоров 
„Полъх от ангели". 

*** 
Бургас 

- От 18.00 ч. в Експозиционен център "Флора" ще започне концерт на Бургаски духов оркестър с диригент 
Анастас Камиларов. 
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- От 20.00 ч. в Културен дом НХК ще започне "Вечер на българската музика - концерт с участието на 
Димитър Атанасов. 

*** 
Велико Търново. 

- От 15.00 до 17.00 ч. на паметник „Майка България" ще започне шествие под надслов „Свобода за 
бизнеса". 

*** 
Добрич. 

- От 18.00 ч. на площада пред Младежкия център ще се проведе младежката инициатива STREET ART 
пленер"  

*** 
Пловдив. 

- От 14.00 ч. в заседателната зала на Областната администрация ще се проведе работна среща с 
кметовете на общини за летище „Пловдив". 

*** 
Разград. 

- От 10.00 ч. в зала 308 на Общината ще се проведат консултации за състава на секционни избирателни 
комисии за частични местни избори в село Дянково. 

*** 
Смолян. 

- От 17.30 ч. на пл. „Свобода" ще се проведе информационна среща във връзка с ваксините срещу COVID-
19 с участието на епидемиолога и консултант към Столична община проф. Тодор Кантарджиев. 

*** 
Созопол 

- От 18.00 ч. в Художествената галерия Мария Касимова-Моасе ще представи книга „Записки от Шато 
Лакрот", в рамките на Празниците на изкуствата „Аполония". 

- От 19.00 ч. на Лятното кино Драматичен театър „Сава Огнянов" - Русе ще представи „Мъжка задушница", 
в рамките на Празниците на изкуствата „Аполония". 

- От 19.00 ч. на Амфитеатър „Аполония" ще започне концерт на Васил Петров и Ангел Заберски, в рамките 
на Празниците на изкуствата „Аполония". 

- От 21.00 ч. на Амфитеатър „Аполония" ще започне концерт в памет на Димо Стоянов от P.I.F., в рамките 
на Празниците на изкуствата „Аполония". 

*** 
Стара Загора. 

- От 17.30 ч. в галерия „Авитохол" ще бъде открита изложба-живопис „Изток и запад". 
*** 
Хасково. 

- От 11.00 ч. в зала „Марица" на Областната администрация ще се проведе пресконференция относно 
провеждането на националната кампания по преброяване на населението и жилищния фонд в 
Република България през 2021 година. 

***  
Шумен. 

- От 14.00 ч. в зала 203 на общината ще се проведе заседание на комисията за избор на нов обществен 
посредник. 

 

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

