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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
БНР 
 
√ Новорегистрираните безработни в страната продължават да са повече от започналите работа  
Новорегистрираните безработни в страната продължават да са повече от започналите работа. Това показват най-новите 
данните на специализираното наблюдение на пазара на труда заради Covid-19, проведено от Националния статистически 
институт и Агенцията по заетостта. 
Според тях от 23 до 29 август в бюрата по труда са се записали 3 900 души, а започналите работа са 3 200. 
Работодатели предупредиха, че благоприятната тенденция, която съществуваше на пазара на труда до началото на юли, 
вече е обърната. 
За последната наблюдавана седмица от 23 до 29 август най-много са новорегистрираните безработни в сравнение със 
започналите работа чрез бюрата по труда в областите Враца, Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Хасково. 
Изпълнителният директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България Добрин Иванов е категоричен, че трябва 
да се следи как се развива пазарът на труда. 
"Той показва, че последните осем седмици броят на освободените лица, т.е. на регистрираните безработни надвишава 
броя на постъпилите на работа, като от началото на годината до края на август броят на безработните ще бъде увеличен с 
22 хиляди човека, т.е. ние не сме преодоляли последствията на кризата, а все още се борим с тях и трябва да бъдат 
предвидени пари за това". 
 
Труд 
 
√ Фирмите пак съкращават служители  
Все по-малко наемат хора 
Новорегистрираните безработни в страната продължават да са повече от започналите работа. Това показват най-новите 
данните на специализираното наблюдение на пазара на труда заради Covid-19, проведено от Националния статистически 
институт и Агенцията по заетостта. 
Според тях от 23 до 29 август в бюрата по труда са се записали 3900 души, а започналите работа са 3200. Работодатели 
предупредиха, че благоприятната тенденция, която съществуваше на пазара на труда до началото на юли, вече е обърната. 
За последната наблюдавана седмица от 23 до 29 август най-много са новорегистрираните безработни в сравнение със 
започналите работа чрез бюрата по труда в областите Враца, Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Хасково. 
Изпълнителният директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България Добрин Иванов заяви пред БНР, че трябва 
да се следи как се развива пазарът на труда. 
“Той показва, че последните осем седмици броят на освободените лица, т. е. на регистрираните безработни надвишава 
броя на постъпилите на работа, като от началото на годината до края на август броят на безработните ще бъде увеличен с 
22 хиляди човека, т. е. ние не сме преодолели последствията на кризата, а все още се борим с тях и трябва да бъдат 
предвидени пари за това”, каза той. 
 
Еxpert.bg 
 
√ Безработните продължават да са повече от новоназначените 
Новорегистрираните безработни в страната продължават да са повече от започналите работа. Това показват най-новите 
данните на специализираното наблюдение на пазара на труда заради Covid-19, проведено от Националния статистически 
институт и Агенцията по заетостта.  
Според тях от 23 до 29 август в бюрата по труда са се записали 3 900 души, а започналите работа са 3 200, предаде БНР.  
Работодатели предупредиха, че благоприятната тенденция, която съществуваше на пазара на труда до началото на юли, 
вече е обърната.  
За последната наблюдавана седмица от 23 до 29 август най-много са новорегистрираните безработни в сравнение със 
започналите работа чрез бюрата по труда в областите Враца, Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Хасково.  
Изпълнителният директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България Добрин Иванов е категоричен, че трябва 
да се следи как се развива пазарът на труда.  
"Последните осем седмици броят на освободените лица, т.е. на регистрираните безработни надвишава броя на 
постъпилите на работа, като от началото на годината до края на август броят на безработните ще бъде увеличен с 22 хиляди 
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човека, т.е. ние не сме преодолели последствията на кризата, а все още се борим с тях и трябва да бъдат предвидени пари 
за това", посочи Иванов. 
 
Dnes.bg 
 
√ Новите безработни все още са повече от започналите работа 
За периода от 23 до 29 август 3900 души са се записали в бюрата по труда 
Новорегистрираните безработни в страната все още са повече от започналите работа. Това показват най-новите данните 
на специализираното наблюдение на пазара на труда заради пандемията от Covid-19, проведено от Националния 
статистически институт и Агенцията по заетостта, предаде БНР.  
Според данните в периода от 23 до 29 август в бюрата по труда са се записали 3900 души, а започналите работа са 3200. 
Работодатели предупредиха, че се е обърнала тенденцията, която съществуваше на пазара на труда до началото на юли.  
За последната наблюдавана седмица от 23 до 29 август, най-много са новорегистрираните безработни в сравнение със 
започналите работа чрез бюрата по труда в областите Враца, Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Хасково. 
Изпълнителният директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България Добрин Иванов е категоричен, че трябва 
да се следи как се развива пазарът на труда. 
"Той показва, че последните осем седмици броят на освободените лица, т.е. на регистрираните безработни надвишава 
броя на постъпилите на работа, като от началото на годината до края на август броят на безработните ще бъде увеличен с 
22 хиляди човека, т.е. ние не сме преодоляли последствията на кризата, а все още се борим с тях и трябва да бъдат 
предвидени пари за това". 
 
Novini247.com 
 
√ Няма съвършен План за възстановяване и устойчивост  
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. 
 
Рublics.bg 
 
√ АСЕП с искане за прилагане на препоръките на ЕК в енергийния сектор  
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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, в което се настоява за прилагането 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. 
Асоциацията обръща внимание на това, 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 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. 
 
Сега 
 
√ Асен Василев се обяви за повишение на таксите от концесии 
В бюджетната комисия партиите обсъждаха предложения за по-ниско облагане с ДДС  
Повишение на концесионните такси, които държавата събира от фирмите, експлоатиращи природни богатства, може да 
донесе повече приходи за бюджета и да компенсира някои данъчни облекчения за бизнеса. Това лансира служебният 
финансов министър Асен Василев по време на  публично обсъждане в бюджетната комисия на промени в Закона за ДДС, 
внесени от депутати от 46-то Народно събрание. 
Според Василев в концесионните такси има "резерв, който трябва да бъде използван". 
"В момента от добива на всички подземни богатства държавата получава малко над 100 млн. лв. годишно. "Дънди 
Прешъс" например годишно изнася концентрат с 12 тона злато, което се оценява на 740 млн. долара. В същото време 
отчислява концесионна годишна такса само от 26 млн. лв.", посочи Василев. 
Той съобщи, че е възложил на министъра на енергетиката да преразгледа концесионните възнаграждения за добивните 
дейности, които са в неговия ресор. Същото е възложил да направи и министъра на туризма за плажовете. "Където нещата 
може да се променят с наредба, ще го направим. Където има дългосрочни договори, промяната ще зависи от политиката 
на следващия нормален кабинет и парламент", заяви Василев. 
Примерът с концесионните такси служебният финансов министър даде по време дебата как да бъдат компенсирани 
загубите за бюджета, ако се вдигне прагът за задължителна регистрация по ДДС с цел да се улеснят по-малките фирми. 
Тази поправка се предлага от почти всички политически групи в парламента, но според сметките на финансовото 
министерство ще доведе годино до около 400 млн. лв. по-малко приходи от налога. 
"Има и друг източник да бъде компенсирана загубата - да се оптимизират разходите за издръжката на администрацията", 
каза министър Василев. По думите му това ще бъде заложено в бюджета за следващата година. 
От "Демократична България" предлагат прагът за регистрация по ДДС да се вдигне до 166 000 лв. В момента всяка фирма, 
достигнала 50 000 лв. облагаем оборот, трябва задължително да се регистрира по ДДС. Според ДБ това затормозява 
малките фирми, защото изисква повишена счетоводна отчетност, подаване на декларации всеки месец, водене на 
дневници, а всичко това означава по-големи счетоводни разходи. Затова и много търговци търсят начини да се задържат 
под прага, за да избегнат регистрация по ДДС, посочват от ДБ. И предлагат този праг да се завиши до 166 000 лв. 
(европейската директива за ДДС предвижда от 2025 г. единен праг на облагаем оборот от 85 000 евро). 
С почти същите мотиви от ИБГНИ предлагат този праг дори да е по-висок - 200 000 лв. А от ИТН - 165 000 лв. "При 
галопираща инфлация летвата от 50 000 лв. много бързо се стига. В тази криза искаме да намалим разходите на фирмите 
и да изсветлим икономиката. Иначе ще продължи практиката един собственик да регистрира по 15-20 фирми с една и съща 
дейност", обясни Мария Капон от ИБГНИ. 
Финансовият министър обяви, че принципно е съгласен да се завиши прагът за регистрация по ДДС, но това е трудно да 
стане от началото на 2022 г., защото трябва да се получи одобрение от Европейската комисия, а процесът на нотификация 
отнема осем месец. 
Асен Василев обаче твърдо се обяви против исканията на депутатите от различните политически партии за по-ниски ставки 
на ДДС за редица стоки. 
От 20 на 9% да падне ставката за доставка на плодове и зеленчуци предлага "Има такъв народ". Предложението им е по-
ниската ставка да действа временно през следващите две години - 2022 и 2023 г., след което за този вид стоки да се въведе 
по подобие на зърнопроизводителите обратно начисление на данъка. Целта на мярката е да се спрат данъчните измами и 
нелоялната конкуренция в отрасъла от страна на тези, които в момента укриват данъка, както и да се стимулира родното 
прозводство на плодове и зеленчуци. Падането на ставката за тези продукти ще коства на хазната 168 млн. лв. годишно. 
БСП е за намаляване от 20 на 9% на ДДС на лекарствата. Според левицата тази по-ниска ставка ще намали постъпленията 
в хазната с 374 млн. лв., но в същото време ще свие разходите на здравната каса за лекарства. 
"Изправи се БГ! Ние идваме" предлагат въвеното през миналата година временно намаление на ДДС за книгите на 9% да 
стане постоянно. Тази мярка се подкрепя от депутати от всички партии. "Това не е антикризисна мярта, това е 
цивилизационен избор", заяви Мария Капон. Тя посочи добрите световни примери като Великобритания, Ирландия, 
Норвегия, където книгите са освободени от облагане с ДДС с цел те да станат по-достъпни и да се насърчи образованието 
и културата. 

http://asep.bg/%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%8a%d0%ba%d0%b8/
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"Не подкрепяме въвеждане на нови диференцирани ставки ДДС заради по-трудното им администриране. Така ще 
направим събирането на данъка доста по-сложно и щетите ще са много по-големи от посочените суми", заяви министър 
Асен Василев. Той припомни, че страните от ЕС вървят към уеднаквяване на данък и до 2030 г. всички 
диференцирани ставки трябва да бъдат премахнати.  
"Има рискове от постоянната промяна на данъчните ставки", заяви и зам.-директорът на НАП Георги Димов. Това посочи, 
че след като през лятото на миналата година ДДС за ресторантьорите бе намален на 9%, не е постигнато изсветляване на 
бранша. "Това не доведе до повишаване на събираемостта от налога в този бранш", заяви Димов. 
Начинът да се изсветли даден бранш е в повишения контрол, посочи финансовият министър. Той съобщи, че по всички 
тържища е изпратил данъчни инспектори и очаква сериозно увеличение на ДДС и преките данъци от тази дейност. "Това 
го видяхме и в големите данъчни складове за горива, където за юни и юли имаме по 20% ръст на акциза. И това не е заради 
инфлацията", каза Василев. 
Срещу въвеждането на нови диференцирани ставки на ДДС се обявиха и представителите на работодателските 
организации. От БСК, БТПП, АИКБ и КРИБ са притеснени, че нови данъчни преференции може да доведат до вдигане на 
други данъци и осигуровки. Бизнесът обаче е съгласен 9%-ната ставка за книгите да остане да действа за постоянно. 
Категорично против диференцираните ставки на ДДС се обявиха от "Демократична България". "Това е даване на 
преференция за определени производители и с право и други ще искат да се възползват. Държавата трябва да има 
политика за подпомагане на качествената книга, а не да го прави с по-ниска ставка на данък", заяви Георги Ганев. Според 
него е по-добре ДДС да се намали на 15% за всички стоки, което ще струва над 2.5 млрд. лв. на бюджета, но пък ще увеличи 
данъчната основа и приходите от оборот. 
Мария Капон от ИБГНИ за втори пореден път е вносител на промяна, която цели да се премахне данък уикенд. Става дума 
за облагането с ДДС на личното ползване на фирмени автомобили, имоти, компютри, телефони и други активи на фирмата. 
То бе въведено през 2016 г. в опит да се спре порочната практика за лична употреба да се купуват автомобили с фирмена 
регистрация и по този начин да се пести ДДС. "Това е най-абсурдното облагане по време на тази криза, когато голяма част 
от хората работят от вкъщи", заяви Мария Капон 
Финансовият министър Асен Василев не коментира това предложение. Против премахването на данък уикенд обаче се 
обявиха от Института на експерт-счетоводителите, защото "всеки личен разход формално би минавал през фирми". 
По време на дебата стана ясно, че финансовото министерство е подготвило промени в закона за ДДС и прословутата 
Наредба 18 за касовите апарати, с които ще се въведа т.нар. софтуерна фискализация - отчитане на търговските обороти 
без необходимостта от касови апарати и фискални устройства. Това съвпада и с предложенията на ДБ връзката със 
сървъра на НАП да става от компютъра на търговеца и по-точно от софтуера за управление на продажбите. Това ще спести 
на бизнеса разходи над 100 млн. лева, показват сметките на ДБ. 
 
Novinata.bg 
 
√ Положителна реакция за проекта на „Демократична България“ за вдигане на прага за регистрация по ДДС 
Работодателските организации се изказаха положително за проекта на „Демократична България“ за вдигане на 
прага за задължителна регистрация по ДДС. 
В комисията по бюджет и финанси в Народното събрание се проведе обществено обсъждане на промените в Закона за 
ДДС и още няколко законопроекта в областта на данъчното облагане – практика, която беше въведена по идея на 
„Демократична България“. 
Предложението на Ивайло Мирчев и група народни представители предвижда прагът за задължителна регистрация по 
ДДС да се увеличи на 166 хиляди лева. Това ще даде глътка въздух на микро- и малките предприятия, както и на 
физическите лица, упражняващи независима икономическа дейност. 
„В кризата те ще могат да инвестират в развитие на бизнеса, а не в администриране на дейността си. Ако бъде приета, 
промяната ще има положителен ефект от “изсветляване“ на част от сивата икономика и заради това повече приходи от 
ДДС в държавния бюджет“, се казва в мотивите на вносителите. 
Представителите на работодателските организации АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ се изказаха в подкрепа на облекчаване на 
административната тежест над фирмите, каквото би било вдигането на прага за регистрация от 50 000 на 166 000 лева. 
Финансовият министър Асен Василев обаче очерта като препятствие факта, че европейските правила предвиждат такъв 
праг за регистрация по ДДС от 2025 г. Това означава, че България сега не може да го въведе освен чрез искане на дерогация. 
От Асоциацията на дипломираните експерт счетоводители се изказаха положително и към друга идея за промяна в закона 
за уеднаквяване на режима на присъждане на разноски за юридически лица и административни органи, когато те се 
представляват от юрисконсулт в производствата по ДОПК, както това е уредено в ГПК. 
Депутатът от „Демократична България“ Георги Ганев се изказа срещу идеите за диференцирана ставка по ДДС, каквато се 
предлага в областта на книгоиздаването и производството на плодове и зеленчуци. „Категорично съм против създаването 
на привилегии. Подкрепата за отделни политики се прави не през приходната част, а през разходната“, заяви той. 
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Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНР 
 
√ Комисията по бюджет и финанси заседава извънредно за бюджетите на НЗОК и ДОО  
Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание ще заседава извънредно, за да обсъди за второ гласуване 
законопроектите за промени в бюджетите на Националната здравноосигурителна каса и на Държавното обществено 
осигуряване за 2021 година. Те бяха приети от депутатите на първо четене в пленарната зала на 26-и август. Вчера беше 
крайният срок за внасяне на предложения от парламентарните групи за промени в текстовете между първо и второ четене 
на двата проекта.  
Актуализацията осигурява 134 милиона лева за Здравната каса, като ключови са 120 млн. от тях. Те са предназначени за 
посрещане на covid вълната и се предвижда да бъде разпределяни от Надзорния съвет на Касата. 
Друго предложение е магистър-фармацефтите, работещи на първа линия в аптеките на болничните заведения, също да 
получават допълнително възнаграждение в размер на 600 лева. 
Най-разнообразни са идеите на депутатите за промени в размерите на пенсиите. 
От БСП искат преизчисляването им на базата на осигурителен доход от 2018 година и то - ако е по-благоприятно за 
пенсионерите. 
ГЕРБ-СДС предлага добавка от 100 лева за всички пенсионери. 
ДПС предлага добавката да е 120 лева, а от ИБГНИ предлагат тя да остане 50 лева. 
 
√ Кирил Петков: Няма да има пари, ако не мине бюджетната актуализация  
Парламентът трябва да приеме актуализацията на бюджета, за да бъдат подкрепени най-засегнатите от новите 
противоепидемични мерки сектори, заяви в Народното събрание служебният министър на икономиката Кирил Петков: 
"Най-много ме притеснява в момента новата дата, когато ще бъде върне третият мандат. Парламентът наистина трябва да 
си свърши работата. Знам, че всички са много напрегнати, но тук вече става дума за държавния интерес. Тази актуализация, 
ако не мине, няма да има пари! Просто хвърляме държавата в един хаос при факта, че имаме средства. Това за мен просто 
не може да бъде допуснато". 
Министър Петков ще говори за евентуален бъдещ политически проект след като завърши мандата на служебното 
правителство: 
"Обществото има очаквания промяната да продължи. Вярвам, че на България това много ѝ трябва. Как ние ще участваме 
в този процес, ще го обявя заедно с другите хора, с които мислим заедно, когато му дойде времето - когато свърши 
сегашния ни мандат". 
 
√ Партиите с различни предложения за размера на пенсиите  
От 1-ви октомври минималната пенсия да стане 369 лева, колкото е линията на бедността за тази година, вместо 
досегашните 300 лева - това предвижда внесен от „Изправи се БГ! Ние идваме“ проект за промени между първо и второ 
четене на гласуваната от депутатите актуализация на бюджета на Държавното обществено осигуряване. Мярката ще струва 
на бюджета допълнителни 82,5 милиона лева до края на годината.  
От парламентарната група предлагат и запазване на добавката от 50 лева за всички пенсионери за последното тримесечие 
на годината. За това ще са необходими по близо 105 милиона лева на месец.  
ГЕРБ-СДС искат отпадане на тавана на пенсиите 
От 1-ви октомври да отпадне таванът на пенсиите, за което са необходими допълнителни 22 милиона лева до края на 
годината. Това предлага парламентарната група ГЕРБ-СДС между първо и второ четене на актуализацията на бюджета на 
Държавното обществено осигуряване за 2021-ва година. 
С предложения от ГЕРБ законопроект се регламентира и изплащането на добавка от 100 лв. на човек за всички пенсионери 
за октомври, ноември и декември тази година. За целта са нужни малко над 621 милиона лева. 
В момента максималната пенсия е 1440 лв., а на първо четене депутатите гласуваха предложението на служебното 
правителството тя да стане от 1-ви октомври тази година 1500 лв. 
ДПС и БСП за „България“ също внесоха вече идеите си за промени в размерите на пенсиите. 
Предложението на ДПС, внесено в социалната комисия е, пенсионерите да получат добавка от 120 лв. за октомври, 
ноември и декември тази година. 
Внесеното от БСП предложение за промени предвижда отпуснатите до 31 декември 2017 г. пенсии да се преизчислят от 1-
ви октомври на база средномесечният осигурителен доход за 2018 г. Друго искане на социалистите е, втората година на 
майчинството да стане вместо сегашните 380 лв. 650 лв. 
 
√ Ресторантьори обявиха, че започват блокади в цялата страна  
Представители на ресторантьорския бизнес започват протести от днес заради затягането на мерките. Това съобщи пред 
БНР председателят на Българската асоциация на заведенията Ричард Алибегов. 
По думите му днес ще бъде блокиран центърът на Велико Търново, а утре това ще се случи в Пловдив. Голям протест ще 
има на 7 септември в София. 
„Това, което ние ще направим, целият туристически бранш, заедно с всички засегнати браншови организации по тази 
заповед, започваме да блокираме цялата страна. Днеска почваме от Велико Търново, утре Пловдив, в София ще направим 
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огромен протест на 7-и, и оттам насетне всеки ден ще блокираме цялата страна. Абсолютна лъжа е, че има каквито и да е 
било социално-икономически мерки и за бизнеса, и за хората“, каза Ричард Алибегов - председател на Българската 
асоциация на заведенията. 
 
√ С еврофинансиране: Столичната община ще създаде ИТ център за обработка и анализ на данни  
Изискванията към инвестиционните проекти винаги са били строги от страна на Европейския съюз. Старият континент 
мисли и за устойчивото развитие, и за приноса ни планетата да бъде по-зелена. Това се отразява и чрез т-нар. ESG стандарт. 
Ефектът от всеки проект трябва да подобрява климатичната обстановка, социалните фактори и доброто управление. 
Това обясни пред Радио София зам.-кметът на София по дигитализацията Генчо Керезов. 
Преди се говореше за корпоративно-социална отговорност, но тя беше пожелателна за големите компании, но Европа вече 
мисли за задължителни изисквания. И вече проекти няма да получават финансиране – грантово, европейско, ако тези 
стандарти не са изпълнени. 
„Дигитализацията не е бъдещето, тя е настоящ процес“, подчерта Керезов. 
Той обясни, че Столичната община от дълго време работи за повишаване на енергийната ефективност – вече и чрез 
иновации и през новите призми на мислене. 
Най-голямата детска градина в София и България вече е енергийно независима, благодарение на монтираните 
фотоволтаици. Подобни проекти могат да бъдат мултиплицирани и във всички образователни сгради – училища, ясли, 
детски градини. 
„Това вече сме тествали и знаем, че работи. Дава възможност и за по-добро управление на средствата по комунални 
разходи“, допълни зам.-кметът. 
Нова, но привлекателна е и темата за водородните технологии. 
Генчо Керезов съобщи, че се обмисля създаването на общински център за обработка и анализ на информацията, която се 
събира от дигиталните програми и устройства за формиране на политики, базирани на данни. Столичната община ще 
кандидатства за европейско финансиране за създаването на този Дейта център. 
Чуйте разговора на Елена Пъневска и Божидар Янев със столичния зам.-кмет по дигитализацията. 
 
√ Радев ще участва в откриването на тренировъчен център във ВМА  
Президентът Румен Радев ще участва в откриването на  тренировъчен център във Военномедицинската академия. 
Държавният глава и висши военни ще наблюдават и  демонстрация за  оказване на първа помощ под обстрел, в тактическа 
обстановка и по време на евакуация. 
Новият стимулационен тренировъчен център е единствено по рода си съоръжение в България за подготовка на 
военномедицински специалисти и е проектиран по американски образец. 
При подготовката на бойни санитари, инструктори, курсанти и военни лекари ще бъдат използвани вискокотехнологични 
манекени, които могат да симулират основни жизнени функции на човешкия организъм в различни патологични състояния 
и бойни травми. 
Осигурен е и ултразвуков симулатор за спешна диагностика в полеви условия. 
 
√ Ива Митева свиква председателски съвет заради нарушения на правилника на НС  
Председателят на НС Ива Митева свиква председателски съвет преди пленарното заседание в петък, 3 септември. Тя ще 
предложи отново да бъдат гласувани промените в Закона за Националната служба "Охрана", които вчера разделиха 
депутатите. След проверка на стенограмите Митева е открила нарушения на правилника, които изискват ново гласуване. 
В дневния ред на Народното събрание са включени изслушвания на изпълнителния директор на Агенцията по горите 
Александър Тунчев относно управлението на ловните стопанства и бази, както и на министъра на транспорта Георги 
Тодоров за удълбаване на плавателните канали във Варненското езеро и модернизация на жп линията София - Перник - 
Радомир. 
На въпроси в рамките на парламентария контрол ще отговарят служебния премиер Стефан Янев, вицепремиерите Гълъб 
Донев и Бойко Рашков, както и още 10 министри. 
Най-много въпроси има към регионалния министър Виолета Комитова - 16, и към здравния - Стойчо Кацаров - 10. 
 
√ 30 милиона лева за подобряване на инфраструктурата на летище Пловдив  
С директора на летище Пловдив Лъчезар Миленчев разговаря Паолина Комсалова 
Надявам се до летище Пловдив да бъде осигурена автобусна връзка и от Пловдив, и от Асеновград. Въпрос на преговори 
ще е откъде да се осигури финансиране на тези превози. Това заяви пред Радио Пловдив изпълнителният директор на 
пловдивския аеропорт Лъчезар Миленчев часове преди срещата в областната управа. Миленчев посочи, че на нея ще се 
обсъжда евентуалното нарастване на полетите на летище София и прехвърлянето им към пловдивското летище след 
решението за неговото преобразуване. 
30 милиона лева ще бъдат дадени на авиационните оператори за подпомагане на дейността им и преодоляване на 
последиците от коронакризата. Други 30 милиона ще бъдат предоставени за подобряване на инфраструктурата на летище 
Пловдив и за закупуване на нови движими активи, съобщи Лъчезар Миленчев. 
Той обясни, че при предишното преливане на летище Варна и Бругас към летище Пловдив процесът е продължи около 7 – 
8 месеца. Сега имаме желание максимално да съкратим този процес, тъй като имаме крещяща нужда, обясни Миленчев. 
Ръководството на пловдивското летище продължава преговорите с новата авиокомпания „Уиз Еър“ и очаква те да 
приключат до идната сряда. 

https://bnr.bg/post/101521583/stolichnata-obshtina-shte-sazdade-deita-centar-za-obrabotka-i-analiz-na-informacia
https://bnr.bg/post/101521266/30-miliona-leva-za-podobravane-na-infrastrukturata-na-letishte-plovdiv
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Готови сме и за чартърни полети, стига да ги има, тъй като заради Covid кризата миналата година те бяха изцяло анулирани, 
отбеляза Лъчезар Миленчев. По думите му, чартърите ще са от Русия и Израел, но засега заявки няма. 
 
√ Възможен ли е устойчив туризъм край Дунав  
Кои са добрите примери за устойчив туризъм в Дунавския туристически район? 
Темата коментира в “Нашият ден“ Гавраил Гавраилов, социолог и експерт по социално предприемачество. 
“Дунавският туристически регион е най-големият в страната, но за съжаление с най-малко гостуващи туристи. Едва 2% от 
българския туризъм е концентриран покрай р. Дунав. 
Потенциалът е огромен. Хората са много гостоприемни, има изключително запазена природа. Има и много проблеми, 
свързани с демографското изоставане и липсата на добра инфраструктура, но те могат да бъдат решавани в движение. 
В момента към територията на региона и особено край дунавския път е по-безопасно да минеш с колело, отколкото с 
автомобил. Някои от главните пътища вече са в добро състояние. Всички очакват изграждането на АМ “Хемус“ и на 
връзките с р. Дунав. Хубаво е да има и мостове край самата река, за да можем да свържем допълнително България с нашия 
най-голям естествен партньор – Румъния. 
Може би най-доброто място за трети мост на р. Дунав е при Свищов. Със сигурност има нужда от още два моста – при 
Силистра и Оряхово. По този начин наистина страната ще се отпуши на Север и ние няма да възприемаме р. Дунав само 
като граница, а и като възможности за развитие. 
Културни възможности 
Всички знаем, че модерното усещане за култура в България и европейската цивилизация е пристигнала тук, благодарение 
на водите на р. Дунав. 
За съжаление в последните години сме обърнали гръб на този елемент от нашето развитие, но все още в Дунавските 
градове това усещане за европейска култура е живо. Оптимист съм, че един от възможните варианти за развитие на 
региона е свързан с популяризиране на високата култура. 
Събития 
Естественият център на културен живот е Русе, но и в останалите градове край Дунав има достатъчно културни събития, 
които биха привлекли интереса на туристите. 
Със сигурност местните празници са много колоритни, панаирните дни. От днес стартират панаирните дни в Белене и 
следващите няколко дни градът ще бъде пълен с туристи. Това допринася допълнително за развитието и облика на 
региона. Не на последно място, когато говорим за култура, трябва да обърнем внимание на местната храна и вино, които 
са много подценявани в последните години, но крият невероятен потенциал за развитие.“ 
Чуйте Гавраил Гавраилов в звуковия файл. 
 
√ В Израел се намира третата по големина в света слънчева електроцентрала  
Репортаж на Феня и Искра Декало в предаването ''12 + 4'' 
Измененията на климата са причина за катаклизмите и аномалиите от последните години - пожари, наводнения в едни 
райони, убийствена суша в други, трайното затопляне води до топенто на ледници.  
Климатичните проблеми са все по-тревожни, а правителствата търсят решения.   
В Израел от години работят по тези въпроси. Имат Институт по пустинно земеделие, който трябва да се справя със сушата 
изхранването на населението. 
Но новият пилотен проект е за запазване на съществуващите водоеми и заедно с това площта им да бъде използвана за 
добив на енергия. 
В Израел се намира третата по големина в света слънчева електроцентрала.  
Нейните панели са разположение в пустинята Негев и тя дава 10% от електроенергията на еврейската държава. Но мини-
слънчевите електроцентрали са най-новото изобретение.  
Те са разположени в Йорданската долина върху съществуващи язовири, мелиоративни водоеми и малки езера. На 
откриването на една от тях присъствахме.  
От високото се виждаше малка част от езерото. Над останалата му част плуваха подобни на огледала квадратни панели. И 
върху насипите и бетонните диги също бяха инсталирани съоръжения за превръщането на слънчевата енергия в 
електрическа.  
"Монтажът на слънчеви батерии върху съществувщи водоеми е най-ефективното и бързо решение за създаване на нови 
соларни площи, без да се посяга на селскостопанскат аземя. От една страна така се съкращава изпарението на вода, а от 
друга се оползотворява площта над водната повърхност. Общата мощност от соларни панели над всички водоеми в района 
е около 1000 мегавата, които могат да се включват сезонно. Важно е да се знае, че никога панелите не покриват цялата 
водна повърхност. От една четвърт до една трета остава винаги свободна. Това е необходимо за опазването на 
екосистемите. Изградихме специални хангари за запазването им през студените месеци. Тогава езерата служат за дом на 
прелитащите птици отЕвропа. За да се справим с предизвикателството за генериране на електроенергия във водна среда, 
инвестираме повече, отколкото в проста система. Всички кабели са с двойна изолация и всички панели са с двоен 
стъклопакет. Създали сме и система за преобразователи на напрежението. Оборудването ни е най-малко на 70 см над 
водата и може да устои на вълни, вслучай на буря. Тъй като още няма евтини и надеждни технологии за запазване на 
енергията, почти всичкия получен ток от слънцето влиза директно в местната елекропреносна мрежа и се изразходва. Това 
понижава стойността на локалното електричество и се отразява върху крайната цена на селскостопанската продукция, 
каза Тамар Шувал, от управлението за природата и парковете на Израел. 

https://bnr.bg/post/101521297/gavrailov


8 

 

В България най-стария познат начин за извличане на енергия от природата е изграждането на ВЕЦ-ове. В Израел обаче 
няма толкова високи планин иили бързи потоци.  
Затова са открили свой начин за оползотворяване на височините около съществуващите руини от замъци, останали от 
кръстоносците. 
 Обикновено те са били строени на най-високото място в даден район и е било задължително наоколо да има река, която 
да служи като естествено препятствие срещу евентуални нашественици. За новия вид електро-съоръжение разказа 
инженер Форсан Дагеш, един от ръководителите на проекта. 
"Наричат замъка Йорданска звезда - Белвюили Кокет. Наистина е един от най-красивите, сравнително запазени, 
средновековни замъци. Още по време на кръстоносците на върха са направили изкуствено сладководно  езеро и изкуствен 
водопад, който пада в пещера от 500метра. Само че навремето този „водопад" го е имало само през зимата, когато тук 
падат силни дъждове. Сега под скалите на пещерата сме поставили турбина. Създадохме и водохранилище в подножието 
на хълма. Там събираме паднала през деня вода. С помпа я връщаме в горното езеро през нощта. Става въпрос за около 3 
милиона кубически метра. Изпомпването трае 13часа, а турбините произвеждат електроенергия – 10 часа. Подобно 
съоръжение вече сме изградили край друг кръстоносен замък в планината Гилбоа. Има една особеност. Не е необходимо 
нашите съоръжения да работят непрекъснато. Когато има пиково търсене на енергия от електрическата компания се 
обръщат към нас и в рамките на 90 секунди можем дапуснем водата и да задвижим турбините. Иначе можем да 
произвеждаме енергия за местни нужди". 
Повече можете да чуете в звуковия файл. 
 
√ Полша обвини ЕК в намеци, че обвързва фонда за възстановяване с искане европейското законодателство да е над 
конституцията  
Министърът на правосъдието на Полша Збигнев Жьобро обвини Европейската комисия, че изнудва полското правителство 
с намеци, че отпускането на средствата по европейския фонд за възстановяване от коронакризата зависи от това дали 
Варшава ще признае, че европейското законодателство е над националната конституция. 
Еврокомисарят по икономиката Паол Джентилони каза вчера, че още не всичко е уточнено за средствата, които Варшава 
трябва да получи и че част от дискусиите е тъкмо въпросът за това европейското или полското законодателство са с по-
голяма сила. 
Еврокомисията още не е дала зелена светлина Полша да започне да получава полагащите й се 23 милиарда евро грантове 
и 34 милиарда евро нисколихвени заеми по фонда за възстановяване. 
 
√ Бабиш откри предизборната си кампания с обещания да брани Чехия от мигранти  
Премиерът на Чехия Андрей Бабиш откри предизборната кампания на популистката си партия АНО с обещания да държи 
афганистанските мигранти извън страната и да брани Чехия от какъвто и да било натиск от Брюксел, предаде "Ройтерс". 
АНО води в рейтинговите класации с 30 процента подкрепа, въпреки че Бабиш е обвинен в конфликт на интереси във 
връзка с отпуснати милиони евро по проекти на Европейския съюз за свързван с него конгломерат. 
 
√ Британският износ на храни и напитки за ЕС е пострадал сериозно след Брекзит  
Износът на храни и напитки от Обединеното кралство за Европейския съюз е претърпял катастрофален спад през първата 
половина на годината заради търговските бариери, издигнати от Брекзит, съобщават от Федерацията за храни и напитки, 
цитирана от вестник "Гардиън". От федерацията съобщават, че британските производители са загубили 2 милиарда паунда 
под формата на продажби, което не може да се компенсира от увеличения износ за същия период за страни 
извън Европейския съюз, включително Китай и Австралия.  
Доминик Гуди, ръководител на отдела за международна търговия отбелязва, че трудностите за британските 
производители на храни и напитки и фермерите се утежняват още повече от недостига на шофьори на камиони и 
работници в складовете, което нарушава снабдителната верига.  
Най-голям е спадът на износа на млечни продупки и месо за Европейския съюз. Продажбите на говеждо са спаднали с 
37%, а на сирена с 34%. Износът за почти всички срани от Европейския съюз е намалял чувствително, но най-осезаемо е 
това за Ирландия - спад на прожажбите от 500 милиона паунда, а за Германия, Испания и Италия с около 50% процента.  
Износът на сьомга и уиски обаче, два от водещите шотландски продукти, е отбелязал увеличение.  
Износителите имат проблеми най-вече с допълнителната бюрокрация под формата на документи и администратинви 
такси, влезли в сила от 1 януари 2021 г. 
 
√ САЩ ще инвестират 3 млрд. долара във веригата за доставки на Covid ваксини  
Координаторът на екипа за реакция срещу Covid-19 на Белия дом - Джефри Зайнц заяви в четвъртък, че през следващите 
седмици правителството на САЩ ще инвестира 3 милиарда долара, за да даде възможност на производителите на 
ваксини да добавят нови производствени линии и производствени мощности. 
"Увеличаването на производството на ваксини изисква инвестиране в цялата верига на доставки: от липиди до флакони и 
спринцовки. Тези 3 милиарда долара инвестиция във нашата верига за доставки на ваксини ще създадат хиляди добре 
платени работни места в Америка и ще укрепят дългосрочните ни способности да реагираме на бъдещи заплахи ", каза 
Зайтц. 
Увеличаването на капацитета за производство на ваксини също така ще позволи по-големи дарения за трети държави по 
света, което от своя страна ще допринесе за прекратяване на глобалната пандемия. 

https://bnr.bg/post/101521076/v-izrael-se-namira-tretata-po-golemina-v-sveta-slancheva-elektrocentrala
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Джеф Зайнц подчерта, че според данните на ООН, САЩ са дарили повече дози на Covid ваксини, отколкото всички други 
страни взети заедно. 
 
√ "Газпром": Първите доставки на газ през "Северен поток 2" ще бъдат факт до края на годината  
Председателят на "Газпром" Алексей Милер обяви в четвъртък, че първите доставки на газ по тръбопровода "Северен 
поток 2" ще пристигнат в Европа преди края на 2021 г. 
"Дори преди края на тази година, този отоплителен сезон, ние можем да доставим първия газ по газопровода "Северен 
поток 2" на европейския пазар", каза Милер на събитие, свързано с петролната и газовата индустрия, съобщава Интерфакс. 
С капацитет от 55 милиарда кубически метра, "Северен поток 2" се простира на 2460 километра от Русия до Германия и се 
очаква да достави газ на 26 милиона домакинства при максималната си мощност. 
"Газпром" е изчислил потенциални доставки още през тази година на 5,6 милиарда кубически метра през газопровода 
"Северен поток 2", който е в последната фаза на строителството, но не посочи конкретното време на стартиране на новия 
газопровод, чието изграждане беше усложнено заради санкции на САЩ и неговата експлоатация съгласно нормите на 
третия енергиен пакет на Европейския съюз. 
 
√ ООН предупреждава за предстояща хуманитарна криза заради събитията в Афганистан  
ООН предупреждава за предстояща хуманитарна криза на фона на сериозна суша, продоволствена несигурност и хаос след 
20-годишната война в Афганистан, която принуди хиляди семейства да напуснат домовете си. 
Министерството на външните работи на Великобритания съобщи, че страната ще предостави пакет от 30 милиона паунда 
- 41 млн долара, за помощ на съседните на Афганистан държави, за да осигури подслони и санитарни условия за 
бежанците. 
Очаква се 10 милиона паунда от тази сума да бъдат незабавно на разположение на хуманитарните организации, 
включително Върховния комисар на ООН за бежанците.  
Останалите 20 милиона паунда трябва да помогнат на страните от региона, които носят тежестта на пристигането на 
десетки хиляди бежанци, напуснали Афганистан след идването на властта на радикалните талибани. Става въпрос за 
Пакистан, Таджикистан, Иран, Узбекистан и Туркменистан. 
 
БНТ 
 
√ Кога президентът ще разпусне НС и коя ще е датата на парламентарните избори?  
На ход е президентът Румен Радев - след като БСП върнат мандата, трябва да реши кога ще разпусне Народното събрание 
и коя ще е датата на парламентарните избори. 
Вариантите са няколко: 
Президентът може да разпусне парламента още в края на следващата седмица - на 10 септември, това категорично би 
означавало, че избори 2 в 1 няма да има и за следващ парламент може да гласуваме на 7 ноември, тоест парламентарният 
вот ще бъде преди президентския. 
Ако президентът разпусне Народното събрание на 15 септември, тогава би могло да има вот две в едно на 14 ноември 
(тогава е първият тур на президентските избори). 
Възможен е обаче и вариант, при който президентът разпуска парламента още по-късно - чак на 21 септември. В този 
случай отново може да има вот 2 в 1, но на датата на евентуалния балотаж - 21 ноември. 
 
√ Приет ли е законът за НСО - парламентът решава днес  
Очаква се днес да стане ясно дали Националната служба за охрана ще пази само президента, председателя на парламента 
и премиера. 
Това предвиждат промените в Закона за НСО, които бяха гласувани два пъти вчера в Народното събрание, но остана под 
въпрос - дали са приети, въпреки прегласуването след поименно преброяване в залата. 
След като Росица Кирова от ГЕРБ-СДС, която водеше заседанието, удари последния звънец за край на заседанието в 
пленарната зала и обяви, че предложенията не са приети заради липса на мнозинство от 121 гласа, избухна скандал. 
"Народното събрание се превърна в общински съвет във Видин. Чутовен скандал. Добре дошли в диктатурата на 
ГЕРБ", заяви Николай Хаджигенов от ПГ на "Изправи се БГ! Ние идваме!". 
"В предишния парламент има ясна формулировка в правилника - да имаш 121 гласа, за да бъде приет, нещата са ясни", 
отговори Александър Ненков от ПГ на ГЕРБ. 
 
√ Зам.- министърът на здравеопазването: Хората се държат различно след 23 ч., а не вирусът  
"Искам да поясня - никой никого не желае да ваксинира. В момента така или иначе има ограничение в капацитета за 
заведенията. Няма ограничения в капацитета в процента, просто има задължително отстояние между маси и столове". 
Това каза в студиото на "Денят започва" заместник-министърът на здравеопазването Димитър Петров по повод новите 
ковид мерки. 
По думите му практически нищо няма да се промени за заведенията, които работят до 23 ч. Новите мерки засягат главно 
нощните клубове. 
"Този въпрос отдавна се поставя - дали вирусът се държи по един начин преди 23 ч и след 23 ч. Не, не се държи, но 
хората се държат по различен начин след 23 ч. Ние не сме някакви канцеларски плъхове и ходим също по заведения, 
знаем какво става в един ресторант и в едно нощно заведение", уточни Петров. 

https://bnt.bg/bg/a/ydnkhzhvkyel
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Заместник-министърът поясни, че в момента възприемаме възможно най-леките мерки. Основните цели са две - да не се 
претоварят болниците и да бъде предпазена най-уязвимата част от обществото. 
"В момента ниското ниво на ваксинация при нас се отразява като висока смъртност. Ние нямаме чак такова ниво на 
заболеваемост, но имаме доста по-висока смъртност от тази в Западна Европа", каза зам.-министърът. 
Кампаниите ще продължат, но изборът за имунизиране е личен. Според Петров настроенията против ваксинирането са 
големи и не могат да се преодолеят лесно. 
Той обясни още, че ограниченията на открито са създадени за местата, където се събират тълпи: конгреси и големи 
фестивали, на които идват хора от цялата страна. 
"Ако трябва, ще прецизираме текста, никой текст не е съвършен. В самата заповед има, че ресорните министерства 
по отношение на техните структури, ще имат право да издават указания съгласно с министерството", уточни зам.-
министърът на здравеопазването. 
Вижте повече във видеото. 
 
Bloomberg TV Bulgaria 
 
√ Изборите за президент ще са на 14 ноември 
В сряда председателят на парламента Ива Митева обясни, че тази дата е предпочитана от повечето 
парламентарни групи 
Народното събрание насрочи изборите за президент и вицепрезидент за 14 ноември след одобрение на предложението 
на партия "Има такъв народ", предаде БНР. 
В сряда председателят на парламента Ива Митева обясни, че тази дата е била съобразена с предпочитанията на повечето 
парпаментарни групи. По въпроса за датата на предсрочните парламентарни избори тя заяви, че това е от компетентността 
на президента. 
От ГЕРБ-СДС настояваха президентският вот да се проведе на 7 ноември, така че евентуалният балотаж да се падне на 14 
ноември, а също и да съвпаднат с новите избори за депутати. "Държим изборите - президентски и парламентарни да бъдат 
на една и съща дата. Считаме, че в противен случай, много би паднала избирателната активност, особено на фона на 
поредната епидемична вълна", изтъкна водачът на парламентарната им група Десислава Атанасова.  
Със същите аргументи подкрепяха по-ранната дата и от БСП. 
Трите така наречени "партии на протеста" - "Има такъв народ", "Демократична България" и "Изправи се БГ! Ние идваме" 
се обединиха около датата 14 ноември.  
Аргументът им беше, че така парламентът ще разполага с една седмица повече за работа, преди да бъде разпуснат, и така 
ще могат да се приемат актуализацията на бюджета и промените в Закона за съдебната власт.  
 
√ ГДБОП: Смартфоните и мобилното банкиране са новото поле за телефонни измами 
Светлин Лазаров, началник сектор „Дигитални анализи и открити източници“ в ГДБОП, "Бизнес старт" 
Наблюдава се ръст на създаването на фалшиви сайтове, фишинг съобщения, в световен мащаб, тъй като 
киберпрестъпниците се адаптираха към условията на пандемия с повече дистанционна работа и онлайн търговия. Вече 
има и специфични измами, които са насочени към българските потребители, а телефонните измамници се пренасочват 
към злоупотреби с приложенията за електронно банкиране на смартфоните. Това заяви Светлин Лазаров, началник сектор 
„Дигитални анализи и открити източници“ в ГДБОП, в ефира на предаването "Бизнес старт" с водещ Христо Николов. 
Въвеждането на двуфакторна верификация от банките в България е спомогнало на намаляване на измамите, но хакерите 
вече се опитват да заобиколят тази защита като подлъгват потребителите да споделят освен банковите си данни и SMS 
кода, който им е изпратен от банката. 
"От началота на авуст имаме и нова атака - хора се обаждат и се представят като банкови служители. Обясняват 
че потребителите имат вирус в телефона, превеждат се суми от тяхната банкова сметка, и трябва да инсталират 
приложение за отдалечен достъп на техния смартфон. Така хакерите има пълен достъп до мобилния телефон на 
жертвата - могат да виждат получаването на съобщения, могат да отварят проложенията за онлайн банкиране."  
Вече има случаи на източване на сметки, като измамниците държат жертвата на телефона, за да не могат да видят какво 
се случва със сметките им и да реагират, допълни Лазаров. 
Потребителите не трябва да инсталират никакви приложения за отдалечен достъп на мобилните си телефони, призова 
Лазаров. 
"Ако едни атаки вървят добре в България, това не означава че са добри в Западна Европа. Хакерите изследват конкретните 
страни, които ще бъдат подложени на атака. В България добре направени са атаките, които са подготвени на български 
език. Добрата употреба на кирлица създава едно доверие в жертвата", каза Лазаров. 
При онлайн платформите за търговия честа измама е хакери да се свържат с продавача и след като изявят интерес за 
закупуване на стоката да предложат услуга за сигурна доставка. След отвярането на сайт, който прилича на спедиторска 
фирма, се изисква въвеждането на данните на банковата карта на продавача. "Така се дава абсолютен достъп до 
средствата по картата", каза Лазаров. 
"Потребителите трябва много добре да внимават къде и на кого дават данните от картите си - номер на картата, 
дата на валидност, на кого се води" и не трябва да споделят CVV кода на картата с почти никого, предупреди той. 
ГДБОП е провела срещи с онлайн търговските платформи и е започнала съвместна кампания за поставяне на 
информационни банери за измами на различните интернет портали. 

https://bntnews.bg/news/zam-ministarat-na-zdraveopazvaneto-horata-se-darzhat-razlichno-sled-23-ch-a-ne-virusat-1167679news.html
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Компрометирането на бизнес кореспонденцията на компании остава най-мащабният тип атаки в България - почти всяка 
седмица има случаи на неправомерно влизане в служебните пощи на големи компании и подмяна на фактури за плащане. 
"Щетите възлизат от 100 хил. лв до 3 млн. лв, даже и повече." Това не са единични хакери, а организирани групи, обясни 
Лазаров. 
Има и измами във финтех сектора, като се по-чести в Западна Европа, отколкото в България. Създават се фалшиви 
платформи за търговия с финансови инструменти с фалшиви кол центрове, сметки и средства по тях. на потребителя се 
представят документи за фиктивна търговия, а когато "жертвата поиска да си вземе парите, връзката с платформата 
прекъсва", разказа Лазаров. 
Подобни измами има и в сектора на криптовалутите. "Хората инвестират не малки суми пари там и в един момент 
разбират, че са били измамени." 
В повечето случаи парите са преведени в страни извън Европейския съюз, където юрисдикцията и контактите на ГДБОП са 
доста ограничени, каза Лазаров.   
Всяка година трябва да се актуализира нормативната уредба за хакерските атаки, тъй като измамите също се развиват, 
смата Лазаров. 
Повече за новите финансови измами и как да се предпазите от тях може да гледате във видеото. 
 
√ ЕЦБ ще прилага "климатични" стрес тестове за банките 
ЕЦБ е дала да се разбере, че постепенно ще започне да третира климата, както би постъпила с всеки друг риск 
Европейската централна банка засилва натиска върху кредиторите да се подготвят за стрес тестове през следващата 
година, които ще покажат колко уязвима е индустрията за изменението на климата, според източници на Bloomberg. 
ЕЦБ, която по-рано тази година изрази недоволство от усилията на финансовата индустрия да отговори на климатичните 
рискове, e изпратила поверителни документи до банките, в които се посочва, че те ще трябва да предоставят данни за това 
как ще се развиват техните баланси до 2050 г., според източниците. Регулаторът също така планира да проучи връзката 
между печалбите и въглеродния риск в портфейлите на банките. 
В Европа политиците искат банките да се превърнат в ключов играч в борбата с изменението на климата, като отклоняват 
капитал от замърсителите. Компаниите в региона, за разлика от своите конкуренти в САЩ, са склонни да разчитат повече 
на своите кредитори, отколкото на капиталовите пазари, за финансиране. Инвеститорите вече отбелязват, че банки, 
натоварени с "въглеродно интензивни" кредити, могат да се сблъскат с по-високи капиталови изисквания, което би могло 
да подкопае възможността им да изплащат дивиденти. 
Според един от източниците методология за банките може да стане известна до октомври. Банките ще трябва да 
предоставят на ЕЦБ информация, която показва как техните портфейли могат да се развиват за периоди от 10, 20 и 30 
години. 
ЕЦБ е отказала коментар. 
Силата на екологичните, социалните и управленските стандарти (ESG) да наруши финансовата индустрия се прояви 
публично миналия месец, след като инвеститорите разпродадоха акциите на DWS Group, след като тя стана обект на 
разследване за предполагаемо "озеленяване" на активите си. Въпреки че DWS казва, че не е направил нищо лошо, 
развитието показва, че финансовите фирми, независимо дали са банки или мениджъри на активи, вече не могат да си 
позволят да подценяват спазването на ESG правилата. 
Стрес тестове 
ЕЦБ е заявила, че стрес тестът на надзорния орган следващата година ще разчита на оценките на банките за тяхната 
експозиция на изменението на климата и готовността им да се справят с него.  
Тестът също ще зависи от тазгодишното упражнение за цялата икономика.  
Резултатите ще бъдат отразени качествено чрез потенциалното въздействие върху резултатите, използвани за изчисляване 
на капиталовите изисквания на отделните банки.  
ЕЦБ е дала да се разбере, че постепенно ще започне да третира климата, както би постъпила с всеки друг риск, като го 
отразява в тези изисквания. 
ЕЦБ заяви през юли, че едва ли има банки от еврозоната, които са достатъчно подготвени за рисковете, пред които са 
изправени от изменението на климата. Това ще даде на банките индивидуална обратна връзка относно плановете им за 
преодоляване на недостатъците, установени в самооценките през септември, каза един от източниците. 
Агенциите за кредитен рейтинг също предупредиха, че индустрията изостава, когато става въпрос за адаптиране към 
климатичните и социалните рискове. 
„Освен в изявленията за корпоративна социална отговорност на високо ниво, изглежда, че банките не са въвели 
изцяло управлението на рисковете от ESG във всички аспекти на своята бизнес стратегия и бизнес процеси, по-
специално ценообразуването“, каза Monsur Hussain, старши директор във Fitch в Лондон. 
По-рано Fitch заяви, че новите капиталови изисквания, основани на риска от климата, са „следващата логична стъпка“ за 
регулаторите в Европа. 
По-широка оценка, която понастоящем се провежда в ЕЦБ, трябва да подчертае излагането на финансовата индустрия на 
глобалното затопляне. 
Средната вероятност за неизпълнение в кредитните портфейли на 10% от най-уязвимите банки в еврозоната към 
климатичните рискове може да се увеличи с 30% до 2050 г., според предварителните констатации от стрес теста на ЕЦБ за 
цялата икономика. 
 
 

https://www.bloombergtv.bg/a/16-biznes-start/97373-mobilnoto-bankirane-e-novoto-pole-za-telefonni-izmami
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√ Вучич: Сърбия все по-малко иска да се присъедини към ЕС 
ЕС остава най-големият инвеститор в Сърбия и доставчик на чуждестранна помощ  
Сърбия има все по-малко желание да се присъедини към Европейския съюз, тъй като процедурата се проточва и сръбските 
граждани не виждат напредък, каза президентът Александър Вучич, съобщава Bloomberg. 
Вучич, който е сочен за най-влиятелния политик в Белград от началото на преговорите за присъединяване през 2014 г., 
многократно се оплакваше, че лидерите на ЕС не са дали на страната му, както и на другите 5 балкански страни кандидати 
за членство крайна дата за присъединяване. 
В същото време неговото правителство е постигнало малък напредък в подобряването на съдебната система в страната, 
укрепването на върховенството на закона и борбата с корупцията, за да отговори на критериите на блока. Белград също 
така отказва да признае суверенитета на Косово, който се отдели от Сърбия и обяви независимост през 2008 г. За 
Европейския съюз признаването на Косово е едно от условията за потенциалното членство на балканската страна и не 
подлежи на преговори. 
„Бяхме много ентусиазирани от процеса по присъединяване, но днес не сме“, каза в сряда Вучич в панел от балкански и 
европейски лидери в Блед, Словения. 
"Вече не ни интересува". 
Вучич подразни някои европейски лидери с това, че поддържа близки връзки с Русия и Китай, като заяви, че страната му 
трябва да запази възможностите си отворени. ЕС остава най-големият инвеститор в Сърбия и доставчик на чуждестранна 
помощ. Въпреки това сръбският президент повтори, че страната му остава напълно отдадена на пътя си към ЕС и че блокът 
все още е най-доброто място в света за живот и работа. 
„Ние обаче трябва да се грижим за нашите граждани и да следваме собствения си път“, каза той. 
За последно ЕС прие нови членове през 2013, като отвори врати за Хърватия. Някои страни-членки са против приемането 
на нови държави, като дават за пример Унгария и Полша, които имат проблеми с демократичните ценности и правата на 
човека. 
 
√ САЩ обмислят квотна система в опит да разрешат спора с ЕС относно митата върху стоманата 
Администрацията на президента Байдън подготвя предложение за Европейския съюз, с което да уреди въпроса за 
стоманата и алуминия, внасяни от блока 
Службата на търговския представител на САЩ и Министерството на търговията и обмислят засилване на мониторинг на 
произхода на метали, произведени в ЕС, като потенциална част от решението. До този момент САЩ все още не са 
направили официално предложение на ЕС. 
Така наречените тарифни квоти позволяват на страните да изнасят определени количества продукт в други страни при по-
ниски митнически такси, но при условие, че целият внос на продукта е облаган над предварително определен праг на по-
високо мито, според данни от уебсайта на Американското търговско представителство. 
По-рано тази година САЩ подчерта в разговори с колеги от ЕС, че проблемът с глобалния свръхкапацитет от стомана е общ, 
до голяма степен е причинен от Китай, и че те трябва да работят заедно за разрешаването му. 
Пресслужбата на Американското търговско представителство и Министерството на търговията отказаха коментари. 
През 2018 г. тогавашният президент Доналд Тръмп наложи 25% мито върху вноса на стомана и 10% върху вътрешните 
доставки на алуминий от производители, включително и от ЕС, използвайки Раздел 232 от Закона за разширяване на 
търговията от 1962 г. Законът позволява да се събират такси без гласуване от Конгреса, ако вносът се счита за заплаха за 
националната сигурност. Бившият президент заяви, че митата са необходими,  за да защитят от срив местната 
индустрия. Байдън не отмени митата и въпреки че търговският министър Джина Раймондо защити решението му, някои 
американски производители заявиха, че те са навредили на бизнеса им. 
ЕС и САЩ се договориха през май да избегнат ескалацията на спора за тарифите, като изключат емблематични продукти 
като бърбъна и мотоциклетите Harley-Davidson от удвояването на реципрочните мита на ЕС. Този ход имаше за цел да 
създаде пространство, за да се опита да бъде разрешен спора за стоманата и алуминия до края на годината, тъй като и 
двете страни се стремят да възстановят икономическия си съюз. 
След това през юни двете страни постигнаха примирие в спора за незаконната помощ на Airbus SE и Boeing Co., като се 
съгласиха на петгодишно замразяване на тарифите, засягащи различни стоки, докато се водят преговори за намиране на 
трайно решение на разногласията. 
 
√ Климат или икономика: как Пекин обърка пазара на суровини 
Политиките на Китай намаляват предлагането на стоки и повишават цените, което прави овладяването на 
инфлацията много по-трудно 
Усилията на Китай да си проправи ясен път между често противоречивия набор от екологични, икономически, социални и 
геополитически цели започват да оказват все по-непредсказуемо влияние на световни пазари за суровини, пише 
Bloomberg. 
Най-големият потребител на суровини в света и голям производител на някои от тях се опитва да ограничи въглеродните 
емисии и да пести електроенергия, като в същото време запазва икономическия растеж. Пекин също така се опитва да 
почисти своя сектор за рафиниране на петрол, да подобри безопасността на мините и няма проблеми да използва 
търговската политика за геополитически цели, както се вижда от забраната за внос на австралийски въглища. 
Проблемът е, че много от тези политики намаляват предлагането на стоки и повишават цените, което прави целта на Пекин 
да овладее инфлацията много по-трудна. Компромисите оказват различно въздействие върху пазарите: цените на 
желязната руда са спаднали, тъй като производството на стомана е ограничено, въглищата са се увеличили поради натиска 
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за по-добра безопасност в мините и спора с Австралия, докато енергоемкият алуминий е скочил до 10-годишен връх 
заради усилията за пестене на енергия. 
Начинът, по който Пекин жонглира с различните цели и до каква степен избира да жертва своите климатични или социални 
цели за икономиката, ще окаже голямо влияние върху много суровини и стоки.  
Мръсни въглища 
Въглищата най-добре олицетворяват екологичния и икономически балансиращ акт - те осигуряват повече от половината 
от енергията на Китай и по-голямата част от тока. Това е и най-замърсяващото изкопаемо гориво и има най-голям принос 
за въглеродните емисиите в страната. Ограничаването на използването на въглища е най-добрият начин да се изпълнят 
ангажиментите, необходими за ограничаване на покачването на глобалните температури. 
 

 
 
Но Пекин не прави това или поне не достатъчно бързо. Президентът Си Дзинпин заяви, че очаква потреблението да 
нараства до 2026 г., а държавните компании и провинциалните правителства все още одобряват нови електроцентрали на 
въглища. В същото време китайските лидери са категорични, че горивото трябва да бъде напълно премахнато до 2060 г. и 
има признаци - включително спирането на завод за въглища и химикали на стойност 19 милиарда долара през юли - че те 
са сериозни. 
Повишаването на вътрешните цени на въглищата до рекордно високо ниво тази година не е точно стимул за миньорите да 
произвеждат по-малко. Икономическото възстановяване от пандемията, забраната за австралийски внос и усилията за 
вътрешна безопасност на мините допринесоха за скока в цените. Въглищните електроцентрали в района на Пекин губят 
пари и поискаха от общинското правителство да промени договорите за доставка и да плати повече за електроенергия 
тази зима, за да осигури стабилно снабдяване.  
Стоманени приоритети 
Китай изглежда по-решен, поне в краткосрочен план, да намали емисиите от своята силно замърсяваща стоманодобивна 
промишленост. Пекин иска да ограничи тазгодишното производство под това през 2020 г., но производството през първото 
полугодие всъщност се е повишило до рекордно високи нива. Това предвещава спад от 11% на годишна база през 
последните шест месеца. И в знак, че правителството е сериозно за това, ключови стоманодобивни провинции като Гуанси 
и Съчуан засилват усилията си за ограничаване на дейността. 
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Натискът върху стоманодобивната промишленост се е пренесъл на пазара за неговата ключова съставка. Фактът, че 
желязната руда е спаднала с около 50% от средата на юли, показва, че инвеститорите очакват правителството да изпълни 
целта си. Въпреки че те биха могли да бъдат изложени на голям шок, ако вместо това икономическият растеж е приоритет. 
Като се има предвид, че цените на стоманата до голяма степен се задържат, политиките на Пекин осигуриха неочаквана 
полза за световните производители като Nippon Steel Corp.  
Алуминиеви лудории 
Китайската алуминиева загадка беше ясно показана през изминалата седмица, тъй като ограничаването на производството 
в ключов център изпрати фючърсните цени в Китай до най-високите им стойности от преди световната финансова криза. 
При производството на алуминий се използват огромни количества електроенергия предимно на въглища, така че 
индустрията е ключова цел в кампании за намаляване на емисиите и повишаване на енергийната ефективност. 
 

 
 
Провинция Гуанси нареди редица сектори, включително алуминий, да намалят производството до края на тази година в 
опит да спестят енергия и да намалят емисиите. Но последващият скок на цените предизвика предупреждение от най-
голямата асоциациа на металите в страната, че цените вече не са свързани с фундамента. Това противопоставя групата на 
индустрията срещу анализатори от Goldman Sachs Group Inc. и търговския гигант Trafigura Group, които очакват усилията на 
Китай за декарбонизация да ограничат производството на алуминий в Китай и да тласнат метала до нови върхове.  
По-ефикасно 
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От години ключовият показател на Китай по отношение на изменението на климата не е количеството изгаряне на въглища, 
възобновяемата енергия, която генерира, или дори въглерода, който изпуска. Вместо това страната се е съсредоточила 
върху ефективността или колко енергия трябва да консумира, за да създаде единица БВП. Мотивите са, че индустриалната 
революция в Китай започна късно, като големият скок на емисиите започна едва в началото на 21-и век. Пекин не искаше 
да ограничава количеството изкопаеми горива, което може да изгори, но имаше намерение да направи така, че то да става 
все по-ефективно, като намали количеството енергия, което отнема за всяка единица БВП със 72% от 1990 г. 
 

 
 
Сега, когато Си сложи цел за пикови емисии преди 2030 г. и нетна нула до 2060 г., ефективността все още е приоритет. Най-
важните екологични цели на правителството за настоящия му петгодишен план са да намалят консумацията на енергия на 
единица БВП с 13,5% до 2025 г. и въглеродния интензитет с 18% за същия период. Вицепремиерът Хан Женг миналата 
седмица нареди ограничаване на нови проекти, които не отговарят на стандартите за общото потребление на енергия и 
енергийната интензивност.  
 
Мениджър 
 
√ Янев свиква Съвета по сигурност на 9 септември  
Съветът по сигурността към Министерския съвет ще заседава на 9 септември. Това обяви в парламента служебният 
премиер Стефан Янев при изслушването му за готовността и плановете на правителството за посрещане на нова мигрантска 
вълна.  
На заседанието ще се обсъжда мигрантския натиск и координацията между всички служби. В дневния ред е и въпросът 
как функционира съветът и създаване на секретариат като постоянно действаща структура към Министерския съвет.  
"Ще се дискутира и темата с пътищата и техниката. Теренът по границата е особен, предизвикателство е поддръжката на 
техниката, която се износва много бързо. Съветът по сигурността е координиращ орган и е в състояние и е предназначен 
да управлява всички кризи, които могат да се появят", обясни Янев.  
 
√ БСП връща мандата на 7 септември  
БСП ще върне третия мандат за съставяне на правителство на 7 септември. Това потвърди лидерът на БСП Корнелия Нинова 
след заседание на Националния съвет на партията. 
"Всички знаете, че положихме максимални усилия за постигане на мнозинство и за формиране на редовен кабинет и на 
работещ парламент. Знаете и резултата от нашите усилия - трите партии на протеста ни отказаха. Смятаме, че е 
безсмислено да се продължават усилията, да се предлага проформа премиер. Няма смисъл от всичко това", коментира 
Нинова. 
По думите ѝ е ясно, че няма желание за редовен кабинет. Ето защо и решението на Националния съвет на партията е да 
върнат мандата нереализиран във вторник.  
Лидерът на БСП обаче изтъкна, че са доволни, че ще започне актуализацията на бюджета в ускорени срокове.  
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"Президентът може да забави няколко дни разпускането на Народното събрание, така че окончателно да се приеме 
бюджетът. За съжаление, са започнали да летят всякакви предложения за актуализацията, дано не допуснем опасността 
от популистко и предизборно наддаване, което накрая да не доведе до резултат", каза още Корнелия Нинова.  
По-рано вчера председателят на парламента Ива Митева насрочи извънредно заседание на парламента на 7 септември, 
на което ще бъдат гласувани на второ четене актуализацията на бюджетите на Здравната каса и Държавното обществено 
осигуряване.  
С връщането на третия мандат, президентът Румен Радев трябва да разпусне парламента и да насрочи дата на изборите 
за 47-ото Народно събрание. Възможно е да попаднем и в ситуация на избори 2 в 1, тъй като по-рано вчера парламентът 
посочи 14 ноември като дата, на която трябва да се проведат президентските избори. 
 
√ Кацаров издаде заповедта за въвеждането на новите противоепидемични мерки  
Здравният министър Стойчо Кацаров издаде заповед за въвеждане на нови противоепидемични мерки, съобщиха от 
неговото ведомство. 
Считано от 7 септември, вторник, със своя заповед министърът на здравеопазването въвежда нови противоепидемични 
мерки на територията на България: 
1. Провеждането на присъствени групови занятия в езикови, образователни и други обучителни центрове и школи се 
допуска при спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м. и не повече от 10 човека в помещение и носене на 
защитни маски. 
2. Преустановяват се посещенията в детски центрове, клубове и други, предоставящи организирани групови услуги за деца. 
3. Конгреси, конференции, семинари, симпозиуми, обучения и др. се допуска при използване на не повече от 30% от 
капацитета на помещението и с до 30 участника, при спазване на физическа дистанция и носене на защитни маски. 
4. Преустановява се провеждането на тимбилдинги и други организирани групови мероприятия с такъв характер в трудови 
колективи. 
5. Провеждането на конкурси и изпити се допуска при използване на не повече от 30% от капацитета на помещението, с 
до 30 участника, при спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м. и носене на защитни маски. 
6. Преустановява се провеждането на всички масови мероприятия, при които присъстващите не са организирани с 
определени седящи места и входът (участието) е неограничен. 
7. Посещенията на кина, театри, циркови представления, концерти и други сценични прояви на закрито се допуска при 
използване на не повече от 50% от капацитета на помещенията, заемане само на седящи места през едно и носене на 
защитни маски. 
8. Посещенията на музеи и галерии се организира като се допускат не повече от 1 човек на 8 кв. м., при спазване на 
физическа дистанция и носене на защитни маски. 
9. Посещенията в центрове, школи и други обекти за танцово и музикално изкуство се допускат при използване на не 
повече от 30% от капацитета на помещенията и с до 10 човека в помещение. 
10. Провеждането на спортни състезания с професионален характер на закрито се допуска без публика. 
11. Провеждането на спортни състезания с професионален характер на открито се допуска с публика при заемане на не 
повече от 30% от капацитета, използване само на седящи места при заемане на всяка трета седалка и носене на защитни 
маски. 
12. Посещенията на фитнес центрове се допуска при използване на не повече от 30% от капацитета на всяко помещение и 
спазване на физическа дистанция и носене на защитна маска от персонала. 
13. Посещенията в спортни зали и клубове, плувни басейни и комплекси се допускат само за индивидуални спортове при 
използване на не повече от 30% от капацитета им и спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м. Провеждането 
на колективни спортове на закрито се преустановява, с изключение на тренировки и състезания за картотекирани 
състезатели професионалисти. 
14. Посещенията в балнеолечебни, СПА, уелнес и таласотерапевтични центрове се допуска при използване на 30% от 
капацитета им, спазване на физическа дистанция, носене на защитни маски за лице при услуги, допускащи тяхната 
употреба, и създаване при възможност на график за индивидуално ползване на услугите. 
15. Посещенията в заведенията за хранене и развлечения, игралните зали и казина се допускат само в часовия интервал 
от 7,00 ч. до 23,00 ч. при спазване на отстояние от 1.5 м. между облегалките на столовете на съседните маси, допускане на 
не повече от 6 души на една маса и носене на защитни маски от персонала. 
16. Провеждането на събирания от частен характер се допуска с участието на не повече от 30 лица на закрито и 60 лица на 
открито. 
17. Физическите и юридически лица - собственици или управители на търговски, административни или други обекти, 
предоставящи услуги на гражданите, създават организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не 
допускат повече от 1 човек на 8 кв. м. 
18. На пазари, тържища, базари и изложения се създава организация за еднопосочно движение, осигуряване на контрол 
на влизащите лица и допускане на не повече от 1 човек на 8 кв. м. и носене на защитна маска от работещите и посетителите. 
Въведените противоепидемични мерки по т. 1, 3, 7, 8, 9, 12 и 13, може да не се прилагат при следните условия: 
-100% от персонала е ваксиниран или преболедувал COVID-19, или разполага с отрицателен резултат от проведено преди 
влизане в обекта/мероприятието изследване, удостоверено с валидни документи за ваксинация, преболедуване или 
изследване и 
- ръководителят на обекта/организаторът на мероприятието е взел решение и е създал необходимата организация за 
допускане само на лица, които: 



17 

 

· са ваксинирани или преболедували COVID-19, удостоверено с валидни документи за ваксинация или за преболедуване 
или 
· представят отрицателен резултат от проведен до 72 часа преди влизане в обекта/мероприятието PCR или бърз антигенен 
тест (до 48 часа преди влизане в обекта/мероприятието). 
Задължителното отстояние от 1.5 м. между облегалките на столовете на съседните маси и допускане на не повече от 6 
души на една маса (по т. 15) може да не се прилагат при изпълнение на посочените условия. 
Заповедта е в сила до 31.10.2021 г. 
 
√ Асен Василев обеща да намери пари за пътностроителните компании  
Служебният министър на финансите Асен Василев обеща, че ще намери механизъм, за да изплати дължимото на 
строителните компании. Това ще стане обаче на реалната стойност на възлаганията, съобщиха от Министерството на 
финансите. Както е известно подобно решение може да се вземе едва след като мине актуализацията на бюджета, с която 
да се увеличат средствата за Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Преди време от МРРБ 
съобщиха, че много от договорите за пътно строителство са били надписвани в пъти чрез анекси, поради което 
институцията спря плащанията към компаниите, които изграждат шосета. 
„Ще предложим на Народното събрание да позволи на АПИ, с ясен списък на договорите, да подпише анекс към тях за 
реалната стойност на възлаганията, за да може да се направят разплащанията към строителните компании“, заяви 
министърът на финансите Асен Василев на среща в МФ с представители на пътно строителния бранш, в която участваха и 
заместник-финансовия министър Виолета Лорер, зам.-министър Валентин Граматиков, МРРБ и инж. Ивайло Денчев, АПИ. 
Страните в срещата се обединиха около това решение като единствено възможния начин да бъдат изплатени сумите за 
извършените дейности, без да се нарушава законът. Предвижда се в анексите да се разпише конкретен план за изплащане 
на сумите, което би позволило на банките да направят факторинг на плащанията и фирмите да имат достъп до финансов 
ресурс. Тези решения идват в отговор на установените от служебното правителство подписани договори с направени 
възлагания значително над стойността им и в нарушение на Закона за обществените поръчки. 
Участниците в срещата се обединиха и около това, да се потърси съдействие от народните представители, за да се позволи 
на АПИ да подпише анекс към всеки отделен договор за извършване на зимно почистване и поддръжка на пътната 
инфраструктура до края на април догодина, като междувременно се проведат обществени поръчки по правилата на Закона 
за обществени поръчки и да се изберат изпълнители на реалните суми. Министър Василев заяви, че само съдействието на 
парламента може да доведе до разрешаване на проблема със законно разплащане по договорите с гласуване на 
текстовете и актуализацията на бюджета. 
Министър Василев подчерта, че гласуването на актуализацията на бюджета за тази година е от голямо значение не само 
за строителните компании, но ще даде сигурност за функционирането на цялата държава – ще има средства за мерки за 
подкрепа на бизнеса, за медиците, за пенсиите и други. 
 
√ Приходите, събрани от НАП с 2 млрд. лв. повече спрямо миналата година  
„Отчитаме отлични резултати в условия на продължаваща пандемична обстановка", обяви изпълнителният директор на 
НАП Румен Спецов. За първите 8 месеца на годината ведомството е събрало с 2,1 млрд. лв. повече приходи в сравнение 
със същия период на 2020 г., става ясно от съобщение на НАП. 
"Благодаря на колегите в НАП за усилията и постигнатото. Извън подобрените макроикономически тенденции отчитаме и 
все по-добро доброволно деклариране и плащане от страна на бизнеса“, коментира още по повод рекордния ръст в 
приходите Спецов. 
Общо данъчните приходи възлизат на 10,1 млрд. лв. към 31 август, включително 2,8 млрд. лв. данък върху доходите на 
физическите лица, 1,8 млрд. лв. корпоративни данъци и 5,4 млрд. лв. ДДС. 
Общият размер на приходите от осигурителни вноски за периода е 7,5 млрд. лв., като от тях 4,5 млрд. лв. са за държавно 
обществено осигуряване, 1,9 млрд. лв. – за здравноосигурителни вноски и над 1 млрд. лв. – за допълнително 
задължително пенсионно осигуряване. 
Най-висок е ръстът на постъпленията при корпоративен данък – близо 27 %. Приходите от данък върху доходите на 
физическите лица се увеличават с близо 15%, а постъпленията от осигурителни вноски растат устойчиво с почти 10 на сто 
спрямо същия период на миналата година, допълват от НАП. 
 
√ Как НСИ ще брои постоянно пребиваващите в чужбина българи  
Моментна снимка на хората и условията на живот в цялата страна ще регистрира предстоящото национално преброяване, 
което стартира следващата седмица. 
18-ото поред преброяване на населението и жилищния фонд в Република България ще стартира в 0,00 часа на 7 септември. 
До 24,00 часа на 17 септември, 2021 г. ще се проведе преброяване на населението чрез попълване на електронна 
преброителна карта. Електронното преброяване ще бъде достъпно на територията на цялата страна. 
От 8,00 часа на 18 септември до 20,00 часа на 3 октомври ще се проведе преброяване с преброители и посещение на 
жилищата и домакинствата. 
От Националния статистически институт (НСИ) уточняват, че ще бъдат преброени всички хора, които пребивават на 
територията на България към този момент, независимо дали са български или чужди граждани, включително търсещите 
убежище и получилите статут съгласно Закона за убежището и бежанците.  



18 

 

От българските граждани, които не са в България към 7 септември, ще се преброяват тези, които отсъстват временно (за 
по-малко от една година) от страната. Българските граждани, които пребивават постоянно в чужбина, ще бъдат обект на 
преброяване в страните, в които живеят.  
Съгласно световната статистическа практика ще бъдат преброени дипломатите и българските граждани, които работят в 
задграничните представителства на страната и членовете на техните семейства, военните и лицата в съставите на речни и 
морски кораби, които към критичния момент на преброяването са извън страната.  
Няма да се преброяват чуждите дипломати и служителите в дипломатическите мисии на територията на страната; 
чуждестранните военни, които са на мисии в страната, и лицата в съставите на чуждестранните речни и морски кораби, 
посочват от НСИ.  
Ще бъдат преброени също така всички жилищни сгради и жилищата в тях, както и жилищата в нежилищни сгради, в които 
към критичния момент на преброяването живеят хора. Нещо повече, НСИ вече има географските координати на 
жилищните сгради и след преброяването ще бъде поставена основата на статистически регистър на жилищата в страната. 
За преброяването не е важно дали сме собственици, наематели или наемодатели, а в какви условия живеем, за това как 
стигаме до работното си място, дали хората с увреждания имат затруднения при достъпа до собствения си дом, дали 
търсим активно работа. Затова преброяването на населението е най-важното статистическо изследване, уточняват от 
Националния статистически институт.  
 
√ ЕЦБ може да обяви свиване на стимулите през декември  
Европейската централна банка ще обяви свиване на пандемичната програма за спешни покупки през декември. Това 
заявиха анализатори преди Си Ен Би Си. Тяхната прогноза идва на фона на подобряването на икономическото представяне 
на Еврозоната. 
В Съединените щати Федералният резерв вече сигнализира, че вероятно ще започне да затяга паричната си политика 
преди края на годината. Председателят на централната банка Джером Пауъл заяви миналата седмица, че американската 
икономика се намира в ситуация, в която няма нужда от подобна подкрепа, от каквото се нуждаеше по време на пика на 
пандемията. Той обаче не даде конкретна дата за намаляване на покупките на активи. 
Що се отнася до Еврозоната, очакванията са, че такава дата ще бъде обявена съвсем скоро. 
„Прогнозата ми е, че това вероятно ще стане през декември“, коментира Жил Моек, главен икономист в AXA Investment 
Managers. 
Следващата среща на ЕЦБ е на 9 септември, но анализаторите смятат, че централната банка ще изчака няколко месеца, 
преди да обяви свиване на пандемичната програма за спешни покупки. 
„Смятам, че те искат да си дадат време и да представят нови прогнози“, добави Моек. 
Освен да си даде време за новите прогнози, ЕЦБ ще иска и да види как ще се развие пандемията през идните месеци, 
казва Киара Зангарели, анализатор в Nomura. 
Тя смята, че при настоящото развитие на ситуацията ще бъде трудно дори за най-големите привърженици на стимулите 
сред членовете на ЕЦБ да отложат тяхното свиване отвъд декември. 
Миналата седмица главният икономист на Европейската централна банка Филип Лейн заяви в интервю, че „септември е 
много далеч“ от датата за прекратяване на програмата за изкупуване на активи, което бе прието от пазара като знак, че ще 
трябва да минат още няколко месеца, преди решението да бъде обявено. 
Във вторник стана ясно, че инфлацията в Еврозоната е достигнала 10-годишен връх от 3% на фона на нарастващите нива на 
ваксинация и разхлабването на ограничителните в региона на единната валута. 
Ако инфлацията продължи да расте, то централната банка може да бъде принудена да ускори темпото на свиване на 
стимулите. 
 
√ Меркел слиза от поста си с наследство, в което доминира справянето с кризи  
Ангела Меркел ще напусне поста си като един от съвременните германски лидери, които са служили най-дълго на страната 
си и които имат дипломатическа тежест в света. Тя оставя след себе си наследство, формирано най-вече от справянето й с 
поредица от кризи, разтърсили крехката Европа, отколкото с каквато и да е грандиозна визия за собствената си страна.  
За 16 години начело на най-голямата европейска икономика, Меркел сложи край на задължителната военна служба, 
насочи Германия към курс на бъдеще без енергия от ядрени централи и от изкопаеми горива, направи възможно 
легализирането на еднополовите бракове, въведе национална минимална заплата и помощи, окуражаващи бащите да се 
грижат за малки деца, наред с много други неща.  
Но високопоставен неин съюзник обобщи това, което много хора виждат като нейна основна заслуга: осигуряване на 
пристан на стабилност в бурни времена. Той каза на Меркел: "Вие защитихте добре страната ни."  
"Ние не бяхме начертали в нито една предизборна програма главните кръстопътища, през които трябваше да ни 
превеждате, те се появиха за една нощ и Вие трябваше да управлявате добре", заяви премиерът на провинция Бавария 
Маркус Зьодер.  
Меркел премина първия си изпит през 2008 г., като пое анжгажимент германските спестявания да бъдат в безопасност по 
време на пика на глобалната финансова криза. През следващите години тя бе водеща фигура в усилието да се спаси еврото 
от дълговата криза, която обхвана няколко страни членки, съгласявайки се със спасителни планове, но настоявайки за 
болезнени съкращения на разходите.  
През 2015 г. Меркел бе лицето на подхода за прием на мигрантите във време, в което хората бягаха от конфликтите в Сирия 
и на други места, прекосявайки Балканите. Тя допусна стотици хиляди мигранти и настоя, че "ние ще управляваме 
притока", но се сблъска със съпротива както у дома, така и от страна на европейски партньори.  
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А в залеза на кариерата й - през 2018 г. тя обяви, че няма да се стреми към пети мандат - Меркел оглави отговора срещу 
коронавирусната пандемия, който в Германия беше много по-добър, отколкото в страните на някои от колегите й.  
На международната сцена Меркел настояваше за търсенето на компромиси и прилагането на многостранен подход към 
световните проблем през години на турбуленции, през които САЩ се отдалечиха от европейските съюзници при 
президенството на Доналд Тръмп, а Великобритания напусна ЕС.  
"Аз мисля, че най-важното наследство на г-жа Меркел е просто това, че в такова време на световни кризи, тя осигури 
стабилност," каза Ралф Болман, биограф на Меркел и журналист във в. "Франкфуртер алгемайне зонтагсцайтунг".  
Имаше "непрестанна поредица от кризи, които бяха истински екзистенциални заплахи и повдигнаха въпроси за световния 
ред, с който сме свикнали, и нейното постижение е това, че тя ръководеше Германия, Европа и в някаква степен света, така 
че те да преминат доста безопасно през всичко това. Всичко, за което може да я критикувате, са подробности," каза 
Болман.  
Преди да спечели висшия германски пост през 2005 г., Меркел се представяше като "канцлер на промяната, който иска да 
направи Германия по-модерна", стремейки се към по-дълбоки икономически реформи и по-социален либерален подход, 
отколкото този, възприеман по-рано от нейната дясноцентристка партия, казва анализаторът.  
Но тя се отказа от голяма част от икономическата си програма, след като почти пропиля огромната си преднина на 
изборите, отблъсквайки гласоподавателите с приказки за по-широкообхватни реформи. Накрая вместо това тя възприе, 
както тя самата каза, подхода на "много малките стъпки". Заедно с него нейната прагматична готовност да се откаже, когато 
това е уместно, от общоприетите консервативни традиции, като например донаборната служба, позволи на Меркел да 
доминира в центъра на германската политика.  
Кризите погълнаха толкова много енергия, че "не й остана време да се справи с други въпроси," казва Болман. Остава 
толкова много недовършена работа: Меркел трябваше да признае, че "липсата на дигитализация в нашето общество" е 
проблем, вариращ от мобилен сигнал с неравномерно покритие до използването на факсове от много здравни служби за 
предаването данни по време на пандемията.  
Политическото дълголетие на Меркел вече е историческо. Сред лидерите на демократична Германия в периода след 
Втората световна война, тя изостава само след Хелмут Кол, който доведе страната до обединение по време на своето 
управление, продължило от 1982 до 1998 г. Меркел би могла да надмине дори и него, ако остане на пост до 17 декември. 
Това е постижимо, в случай че партиите се забавят при формирането на ново правителство след изборите на 26 септември.  
 
√ Русия е удвоила износа на електроенергия от началото на годината  
Износът на електроенергия от Русия през периода януари - август 2021 г. се е увеличил 2,3 пъти в сравнение със същия 
период на миналата година и достигна 14,8 милиарда kWh. Това се посочва в материалите на Централната диспечерска 
администрация (ЦДГ) на горивно-енергийния комплекс, предава ТАСС. 
Доставките на електроенергия за износ през август 2021 г. са се увеличили 4,6 пъти на годишна база и възлизат на 2,3 
милиарда kWh. 
Според данните, от началото на годината Русия е внесла 0,9 млрд. kWh електроенергия, а през август - 0,1 млрд. kWh. 
Производството на електроенергия в Русия за периода от януари до август 2021 г. нараства с 6,3% в сравнение със същия 
период на миналата година и възлиза на 734,6 млрд. kWh.  
Консумацията на енергия за осем месеца на 2021 г. се е увеличила на годишна база с 5,4%, до 719,6 млрд. 
kWh. Производството на електроенергия в ЕИО на Русия възлиза на 723,9 млрд. kWh, което е с 6,4% повече от година по-
рано. 
В същото време, през август, според Централното диспечерско управление на горивно -енергийния комплекс, обемът на 
производството е достигнал 85,8 млрд. kWh (+ 7,5% спрямо август 2020 г.), а обемът на потреблението е достигнал 83,6 
млрд. kWh (+ 6,4% ).  
 
√ Путин даде начало на нови инвестиционни проекти в Далечния Изток  
Президентът на Русия Владимир Путин даде началото на четири инвестиционни проекта в Близкия изток и увери, 
че властите ще подкрепят всички подобни начинания, информира ТАСС. 
На Източния икономически форум, започнал днес във Владивосток, държавният глава се запозна с резултатите от 
развитието на Далечния изток под формата на интерактивна презентация. Представени бяха и нови проекти. 
Путин поздрави инвеститорите за правилния избор на място за влагане на усилия и капитал, както и специалистите от 
предприятията, които започват нова работа. Това са четири проекта, но през последните години имаше хиляди подобни с 
по-голям и по-малък мащаб, заяви президентът. Той подчерта, че властите ще продължат да поддържат безусловно и в 
бъдеще всички усилия за развитието на Далечния Изток. 
В региона започва изпълнението на четири проекта в областта на земеделието и автомобилостроенето. 
Единната далекоизточна компания, създадена на основата на сахалинската авиокомпания Аврора, ще обслужва над 530 
маршрута от 2025 година, съобщи Путин на среща за социално-икономическото развитие на региона на Източния 
икономически форум. 
До края на годината ще бъдат усвоени 20 нови междурегионални маршрута, а до 2025 година общият им брой ще надвиши 
530, каза Путин. 
Обемът на превозите по Северния морски път през 2024 година ще е около 80 милиона тона, заяви руският президент на 
днешната си среща с кадети по време на посещението на Далекоизточния морски учебен център на Морския държавен 
университет "Адмирал Невелски", предаде БТА. 

https://tass.ru/ekonomika/12279323
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Путин коментира във Владивосток и темата за липсата на достатъчно капацитет в Близкия Изток за обща медицинска 
рехабилитация след Ковид-19, изтъквайки, че трябва да се окаже помощ на хората. 
Седмото издание на Източния икономически форум във Владивосток се провежда от 2 до 4 септември в хибриден формат, 
а главната тема в програмата е "Нови възможности за Далечния Изток в променящия се свят". 
 
√ Fitch очаква крах на афганистанската икономика след хаотичното изтегляне на САЩ  
Икономиката на Афганистан вероятно ще се срине след хаотичното изтегляне на американските сили от страната и 
връщането на власт на талибаните. Това прогнозира консултантската компания Fitch Solutions, цитирана от Ройтерс. 
Fitch прогнозира, че брутният вътрешен продукт на Афганистан ще се свие с 9,7% през настоящата финансова година и с 
още 5,2% през следващата. Предходната прогноза на компанията бе за понижение с 0,4% през тази година. 
„Крайно разрушителният начин, по който силите за сигурност на САЩ напуснаха страната и талибаните поеха властта 
означава, че Афганистан ще бъде изправен пред множество икономически неволи в краткосрочен план“, казват от Fitch. 
„Рисковете при тези прогнози оказват низходящ натиск, като се има предвид, че икономиките, изправяли се в миналото 
пред подобни политически сътресения, са ставали жертви на институционален колапс“, добавят от консултантската. 
В дългосрочен план от Fitch прогнозират бавен годишен растеж от 1,2% в периода 2023-2030 г. Този резултат е далеч под 
средния годишен растеж от 6% между 2002 и 2020 г. 
За по-оптимистична прогноза ще бъдат нужни чуждестранни инвестиции. 
„Един алтернативен и по-позитивен икономически сценарий е за ръст от около 2,2% на година в периода 2023-230 г., който 
включва признаване на талибаните за легитимно правителство на Афганистан от Китай и потенциално Русия, последвало 
от големи инвестиционни проекти“, отбелязват от Fitch. 
 
√ Японският премиер Йошихиде Суга ще се оттегли от властта  
Японският премиер Йошихиде Суга каза, че няма да участва в надпреварата за лидерското място в управляващата 
Либерално-демократическа партия този месец, с което на практика обяви оставката си, съобщи Киодо, цитирана от БТА. 
"Планирах да се кандидатирам, но се изисква огромно количество енергия едновременно да се бориш с ковид и да 
участваш в изборите. Реших, че няма начин да направя и двете и че трябва да избирам", каза Суга пред репортери. 
Премиерът заяви, че иска през остатъка от времето си на поста да се фокусира върху борбата с ковид. Той добави, че ще 
даде пресконференция, вероятно идната седмица, за да обясни защо е взел това решение. 
То бе взето на фона на все по-големите критики във връзка с начина, по който правителството действа за справяне с 
пандемията. 
Популярността му спадна и заради упорството му Олимпиадата в Токио да се проведе на всяка цена, след като вече бе 
веднъж отложена с година, отбеляза Франс прес. 
Суга, който стана приемник на премиерския пост на оттеглилия се по здравни причини миналия септември Шиндзо Абе, 
се ползва с доста нисък рейтинг на одобрение, под 30 процента. 
Въпреки това решението на Суга да не участва в надпреварата за лидерския пост е неочаквано, защото се смяташе, че 72-
годишният политик е фаворит в това вътрешно гласуване, което ще бъде на 29 септември. Победителят в него ще 
предвожда партията на парламентарните избори по-късно тази есен. 
 
√ Световните цени на храните отново тръгнаха нагоре  
Световните цени на хранителните продукти отново са започнали да нарастват през август след два поредни месеца спад, 
тласкани от поскъпването на захарта, пшеницата и растителните масла, съобщи Организацията на обединените нации за 
прехрана и земеделие (ФАО - FAO), цитирана от Франс прес. 
Индексът на ФАО за цените на храните е нараснал с 3,1 на сто спрямо юли до 127,4 пункта и с 32,9 на сто на годишна основа. 
Показателят, измерващ месечната вариация на международните котировки на кошница от основни хранителни продукти, 
отново се доближава до рекордното му равнище от 137,6 пункта, достигнато през февруари 2011 година. Цената на захарта 
е скочила с 9,6 на сто за един месец поради опасенията от щети, предизвикани от сланата върху културите в Бразилия, най-
големият износител на този продукт, обяснява ФАО в комюнике. Поскъпването обаче е било смекчено от добрите 
перспективи за производството в Индия и Европейския съюз, пише БТА. 
Цените на растителните масла са нараснали с 6,7 на сто през август на месечна основа. Палмовото масло се е върнало на 
исторически най-високите нива поради упорито продължаващите безпокойства за продукцията, която е под потенциала 
си, както и от прибягването до запасите поради недостиг в Малайзия. Цените на рапичното и слънчогледовото олио също 
са се увеличили. 
Цените на зърнените култури в света са нараснали с 3,4 на сто на месечна основа. Световните цени на пшеницата са скочили 
с 8,8 процента поради понижените перспективи за реколтите в много от основните страни износителки. В същото време 
цените на царевицата са се понижили с 0,9 процента поради подобряването на перспективите за производството в 
Аржентина, Европейския съюз и Украйна, което е компенсирало снижените прогнози за Бразилия и САЩ. 
В световен план индексът на цените на месото леко е нараснал през август. Цените на овчето и говеждото месо са били 
подкрепени от китайския внос. При птичето месо за това е допринесло засилено търсене от Източна Азия и Близкия изток. 
В същото време цените на свинското месо са се понижили поради продължаващото слабо търсене в Китай и слабата 
динамика на търсенето в Европа. 
Цените на млечните продукти леко са се понижили за един месец. Поевтиняването на млякото на прах в международен 
план в много силна степен е компенсирало покачването на цените на маслото и сиренето, отбелязва ФАО. 
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√ Цените на петрола се движеха разнопосочно в азиатската търговия  
Цените на петрола се движеха разнопосочно в азиатската търговия в петък, следвайки силният ръст по време на 
предходната сесия, подкрепен от данните за запасите в САЩ, пише Ройтерс. 
Към 8:50 часа българско време сортът Брент поскъпна с 0,05 долара, или 0,07%, до 73,08 долара за барел, докато цената 
на американския лек суров петрол WTI се понижи с 0,11 долара, или 0,16%, до 69,88 долара за барел. Вчера двата сорта 
поскъпнаха с по 2%. 
И двата бенчмарка вървят към скромен седмичен ръст преди публикуването на месечния доклад за работните места в 
САЩ. 
Поевтиняването на американския лек суров петрол вероятно се дължи на това, че търговците се подготвят за по-лоши от 
очакваното данни за заетостта, заяви Стивън Инес от SPI Asset Management. 
Някои анализатори обаче смятат, че цените може да поскъпнат на фона на затягането на доставките и признаците за 
възстановяване на търсенето на гориво 
„Докато петролния пазар все още е в дефицит до края на годината, петролът изглежда ще има ново рали, тъй като ОПЕк+ 
сигнализира за облекчаване на съкращенията, а запасите на САЩ продължават да намаляват“, коментира Едуард Моя от 
OANDA. 
 Увеличението тази седмица също дойде на фона на отслабваноето на щатски долар, което прави петрола по-евтин в други 
валути, и последиците от урагана Айда. 
Заради урагана от американската страна на Мексиканския залив продължава да е блокиран добив на петрол в размер на 
около 1,7 млн. барела на ден. 
 
√ Китай ще открие фондова борса в Пекин  
В китайската столица Пекин ще бъде открита фондова борса, която да обслужва малки и средноголеми компании. Това 
съобщи вчера китайският президент Си Дзинпин, цитиран от Ройтерс. 
Двете водещи фондови борси на Китай се намират във финансовия център Шанхай и южният технологичен хъб Шънджън, 
който граничи с Хонконг. 
 „Ще продължим да подкрепяме задвижваното от иновациите развитие на малките и средните бизнеси чрез откриването 
на Пекинска фондова борса като основна платформа, обслужваща иновационни малки и средни фирми", каза Си във 
видеопослание при откриването на Китайския международен панаир за търговия и услуги. 
През март Ройтерс собщи, че Китай обмисля създаване на борса, която да привлича компании, листнати в чужбина, за да 
засили глобалния статут на фондовия пазар в континенталната част на страната. Според източниците сред обсъжданите 
варианти е разширавянето на вече съществуващия капиталов пазар за малки и средни компании в Пекин. 
 
√ Пореден ден на ръст за европейските акции  
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа записаха повишения в ранната търговия в четвъртък, подкрепени 
от поскъпването на акциите на туристическите и автомобилните компании, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 се повиши с 1,22 пункта, или 0,26%, до 474,34 пункта, като ръста му бе ограничен от 
разочароващите данни за китайската икономика. Туристическият индекс SXTP се повиши с 0,64%, a автомобилният индекс 
SXAP – с 0,31%. Ръстът и в двата сектора идва след скорошни разпродажби, причинени от опасенията около 
разпространението на делта варианта на коронавируса. 
Немският показател DAX напредна с 18,97 пункта, или 0,12%, до 15 843,26 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса 
FTSE 100 се понижи с 1,62 пункта, или 0,02%, до 7 148,22 пункта. Френският измерител CAC 40 отчете ръст от 9,22 пункта, 
или 0,14%, до 6 767,91 пункта. 
„Смятаме, че в момента стойностните акции са добра сделка, тъй като много от тях са доста евтини“, коментира Арън 
Барнфадър от Lazard Asset Management. 
„Притеснени сме обаче относно скъпите акции. Те са доста уязвими на промени в обстановката, особено ако доходността 
по облигациите започне да нараства“, добави той. 
STOXX 600 остава само на няколко пункта под рекордното си ниво, тъй като инвеститорите избягват големите залози преди 
обявяването на данните за работните места в САЩ във петък, които могат да повлияят на намеренията на Федералния 
резерв за затягане на паричната политика. 
Следващото заседание на Европейската централна банка е насрочено за идната седмица, като някои членове на 
финансовата институция вече призовават за намаляване на покупките на облигации до нивата от преди пандемията. 
Макар че добрите корпоративни отчети и сравнително високите нива на ваксинация подкрепят икономическото 
възстановяване в региона, инвеститорите подхождат предпазливо, опасявайки се, че по-строгите парични условия и 
забавянето на растежа могат да доведат до затруднения на пазара през останалата част на годината. 
Акциите на Orphan Biovitrum скочиха с цели 25,72%, след като американската фирма за рисков капитал Advent International 
and Aurora Investment отправи оферта за придобиване на шведската фармацевтична компания за 69,4 млрд. крони (8 млрд. 
долара). 
Цената на книжата на CMC Markets се срина с 26,19%, след като платформата за онлайн търговия повиши прогнозата си за 
годишна печалба с 80 млн. паунда. 
Смесени резултати на Уолстрийт 
Американските борсови индекси не успяха да намерят единна посока в първата си сесия за месец септември, след като в 
сряда технологичните акции отстъпиха позиции, а инвеститорите бяха разочаровани от данните за заетостта, предаде Си 
Ен Би Си. 
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Промишленият индекс Dow Jones се понижи с 48,2 пункта, или 0,14%, до 35 312,53 пункта. Широкообхватният показател 
Standard & Poor’s 500 остана почти без промяна, записвайки минимален ръст от 1,41 пункта, или 0,03%, до 4 524,09 пункта. 
На бенчмарка се отразиха загубите в енергийния сектор, които компенсираха при комуналните услуги и недвижимите 
имоти. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq напредна с 50,15 пункта, или 0,33%, до 15 309,38 пункта, 
регистрирайки нов връх. Акциите на Apple също поскъпнаха до нова рекордна стойност, след като цената им се повиши с 
0,45%. 
Движенията на пазара дойдоха след публикуването на доклада на ADP за заетостта в страната, от който стана ясно, че 
работните места в частния сектор са нараснали само с 374 хил. през август. Прогнозата бе за ръст с 600 хил. 
„На фона на големия натиск върху подобряването на пазара на труда, идващ от Федералния резерв, този резултат може 
да изпрати сигнал, че растежът на работните места е в застой“, коментира Майк Лоуенгарт, управляващ директор за 
инвестиционни стратегии в E*TRADE Financial. „Това обаче е добра новина за пазара, тъй като тя означава, че 
благоприятната парична политика на централната банка ще бъде удължена“, добави той. 
Докладът на ADP идва преди официалните данни за заетостта в САЩ, които Министерството на труда ще представи 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%. 
Цената на книжата на производителя на слънчеви панели Sunrun поскъпнаха с 6,21%, след като JPMorgan направи 
прогноза, че те може да поскъпнат с до 90%. 
Акциите на Zoom Video се възстановиха с 0,47%, след като във вторник се сринаха с 16%. Ръстът дойде, след като Кати Ууд 
съобщи, че е купила 200 хил. акции на компанията. 
И трите основни борсови индекса завършиха месец август със силни резултат. 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. 
Разнопосочна търговия в Азия 
Основните индекси на водещите фондови борси в Азиатско-тихоокеанския регион записаха смесени резултати в четвъртък. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 отчете ръст от 92,49 пункта, или 0,33%, до 28 543,51 пункта. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite се повиши с 29,94 пункта, или 0,84%, до 3 597,04 пункта, докато по-
малкият показател Shenzhen Composite регистрира ръст от 9,88 пункта, или 0,41%, до 2 427,77 пункта. Хонконгският 
измерител Hang Seng напредна с 62,14, или 0,24%, до 26 090,43 пункта. 
В Южна Корея показателят Kospi се понижи с 31,17 пункта, или 0,97%, до 3 175,85 пункта. Австралийският бенчмарк ASX 
200 записа спад от 41,4 пункта, или 0,55%, до 7 485, пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха смесени резултати  в ранната търговия. Основният индекс SOFIX 
отчете спад от 0,93 пункта, или 0,16%, до 564,18 пункта. BGBX40 се повиши с 0,14 пункта, или 0,11% до 128,42 пункта. BGTR30 
напредна с 3,09 пункта, или 0,49%, до 632,02 пункта. BGREIT регистрира ръст от 0,57 пункта, или 0,35%, до 164,12 пункта. 
 
√ Еврото доближава до прага от 1,19 долара  
Курсът на еврото продължи и днес да се доближава към прага от 1,19 долара, информираха германски финансови издания. 
В междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин единната европейска валута се разменяше за 1,1884 долара - най-
висока стойност от около един месец. 
Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1846 долара. 
 
Cross.bg  
 
√ Зам.-министър Златанов: Правим всичко възможно децата да учат по-дълго присъствено  
„Втора година, децата изведени от естествената училищна среда, пречи на развитие, обучение, социализацията. Правим 
всичко възможно тези деца да започнат да учат колкото се може по-дълго присъствено". Това коментира в предаването 
„Здравей, България" по NOVA заместник-здравният министър Александър Златанов. 
Компенсации за засегнатите сектори от новите мерки срещу коронавируса ще има. Цялото общество поема тежестта от 
неудобството от коронавируса. Мерките, които се взимат сега, имат за цел да не се стига до натиск над здравните 
заведения, обясни още Златанов. Според него финансовото министерство и министерството на труда и социалната 
политика имат механизми за компенсиране на засегнатите сектори. 
Контролът ще се прави след заповеди на вътрешния, здравния и земеделския министър за проверки на техни служители, 
заедно или по отделно. При констатирани нарушения ще се пишат актове, а ако нарушението продължава, ще има 
затваряне на обекти, каза д-р Златанов. 
„В момента имаме много по-добри правила от преди. Процентите на посещения се заменят от конкретни 
противоепидемични показатели", обясни Златанов и даде пример с правилото за разстояния от стол до стол. 
Проверяващите трябва да имат сертификат за ваксинация, за преболедуване или негативен тест за коронавирус. Според 
Златанов гражданите могат да изискат от проверяващия ги полицай да покаже един от тези документи. 
„Не е записано това правило, но това се подразбира", смята Златанов. 
 
√ Собственик на дискотека: Щетите след поредното затваряне ще бъдат пагубни  
Собственици на нощни клубове заплашиха с протести заради новите мерки, които влизат в сила от понеделник. Според 
новите правила дискотеките ще останат затворени до 30 октомври. 
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Щетите след поредното затваряне ще бъдат пагубни. Това е поредната неадекватна реакция на властимащите. За мен това 
са едни фалшиви мерки, които масово не се спазват. Надявам се тази безумна заповед да се отмени. Във вторник ще имаме 
национален съвет и този път ще се стигне до протести. Целият персонал има семейства и деца. Как ще живеят без пари? 
Ако ще затваряме, нека затворим всичко за две седмици. Затворят ли ни пак - край. Умираме, каза в ефира на „Здравей, 
България" Петко Димитров, собственик на нощно заведение. 
 
√ Политолози: Всички политически партии, включително и президентът, са доста объркани  
Всички политически партии, включително и президентът, са доста объркани, много политически планова не им се случиха, 
коментира в сутрешния блок на БТВ „Тази сутрин" политическият психолог проф. Антоанета Христова по повод на 
политическата ситуация в страната. В момента пренареждат стратегията и тактиката, въпросът е знаят ли накъде отиват, 
отбеляза тя. От една страна избори 2 в 1 дава позитиви, защото може би ще има по -голяма избирателна активност, от 
друга страна дава негативи, защото една предизборна кампания 2 в 1 може да подтиснат кампанията на президента, 
посочи проф. Христова. Според нея рамата на избора продължава. 
Според доц. Петър Чолаков решението на БСП да върне мандата не било изненадващ ход, защото по думите му е било 
ясно, че те трудно ще намерят подкрепа. Задачите, които стоят пред народното събрание са на първо място да актуализира 
бюджета, защото се намираме в тревожна обстановка, свързана с пандемията. Другото е Специализираната прокуратура 
да бъде премахната, да има реформа също така на Бюрото за защита на свидетелите. Това са нещата, които трябва да 
свърши този парламент, иначе от нататък мачът просто се доиграва, смята политологът. Предстоят нови избори, не 
противоречи на конституцията старото служебно правителство да бъде и ново служебно правителство, посочи той. 
В момента комиците започнаха да говорят сериозно. ИТН, които години наред разсмиваха народа, станаха политици и се 
опитват да говорят сериозно. Изборите ще покажат дали им се получава, коментира доц. Чолаков. Бившият премиер Бойко 
Борисов без практически да прави каквото и да било, неговите авоари може да се окаже, че нарастват. Другите играчи на 
политическата сцена допуснаха сериозни грешки, смята политологът. 
 
√ КАТ с нова акция заради трите почивни дни  
Пътна полиция започва нова акция заради предстоящите три почивни дни, стана ясно на брифинг. 
Според КАТ най-интензивно ще е движението утре и на 6 септември, а най-натоварени ще са магистралите „Тракия", 
„Хемус" и Креснеското дефиле. 
Камерите за скорост ще бъдат местени на всеки час. 
„През уикенда сме планирали провеждане на акции, насочени към нетолерантните водачи - тези, които шофират след 
употреба на алкохол и наркотични вещества, без правоспособност - те ще са и в София, и в малките населени места около 
столицата. Контрол ще има навсякъде", подчерта началникът на „Пътна полиция" в СДВР Мартин Цурински. 
 
√ Полският президент обяви извънредно положение по границата с Беларус  
Полският президент Анджей Дуда подписа днес указ за въвеждане на извънредно положение по границата с Беларус, 
утвърждавайки решение на правителството по въпроса, предадоха световните агенции, като се позоваха на неговата 
канцелария, предаде БТА."Ситуацията на границата с Беларус е трудна и опасна", каза президентският говорител Блажей 
Спихалски на пресконференция. 
"Днес ние в Полша, носейки отговорност за нашите граници, но и за границите на Европейския съюз, трябва да вземем 
мерки, за да гарантираме сигурността на Полша и на (ЕС)", заяви той. 
Разпоредбата трябва да влезе в сила веднага след публикуването й в Държавен вестник. 
Извънредното положение ще действа 30 дни и ще засяга 115 населени места в Подласко воеводство и 68 в Любелско. То 
предвижда ограничаване на движението на хора и забрана на масовите прояви. 
ЕС обвинява беларуския президент Александър Лукашенко, че води "хибридна война", използвайки мигранти от страни 
като Ирак и Афганистан, за да оказва натиск върху общността заради наложените от нея санкции срещу Беларус. 
Полша се опитва да повиши сигурността по своята граница, изграждайки ограда и разполагайки войски. 
Според полската гранична охрана е имало около 3500 опита за незаконно пресичане на границата през август, от които 
2500 са били осуетени. 
Правителството също така казва, че трябва да бъде подготвено за евентуални "провокации" по време на организирани от 
Русия военни учения, които ще се проведат на руска и беларуска територия близо до Полша от 10 септември. 
"Втората причина за въвеждане на извънредното положение в тази зона са военните учения . . . които ще се проведат до 
нашата граница", заяви полският вътрешен министър Мариуш Камински. 
"Трябва да сме подготвени за всякакъв сценарий", каза той. 
Министерството на отбраната заяви, че Полша предприема всички необходими действия, за да се справи с евентуални 
заплахи от военните учения. 
В ученията "Запад-2021" ще участват хиляди военнослужещи, танкове, артилерия и авиация. 
 
√ Преглед на вестниците 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Банките вече са по-богати от държавата; 
в. Монитор - 1000 се ваксинираха срещу COVID у дома; 
в. Монитор - Президентът разпуска до 2 седмици парламента; 
в. Телеграф - 10 000 фирми с хоум офис; 
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в. Труд - Заповед: До 6 души на маса; 
в. Сега - Бустерна доза избори; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Учениците в клас, дискотеки и барове затварят от вторник; 
в. 24 часа - За Нова година ще се знае - правителство или четвърти вот напролет; 
в. 24 часа - До 5% държавна реклама в медиите предлага ИТН; 
в. 24 часа - Вместо пари - кредити за пътните фирми с гаранции от държавата; 
в. Монитор - 200 мигранти отблъснати на браздата, 15 заловени у нас; 
в. Телеграф - Избори за президент на 14 ноември, балотажът на 21-ви; 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Димитър Ганев, политолог, агенция Тренд: Партия на "харвардските министри" ще разцепи демократичната 
общност; 
в. Монитор - Проф. Тодор Кантарджиев: Много от новите болни не се отчитат; 
в. Телеграф - Ръководителят на доброволното формирование "Пловдив 112" Атанас Даков и заместникът му Христо 
Димитров: Работата край пожарите е екипна, няма място за лаици; 
в. Труд - Политологът д-р Станислав Бачев пред "Труд": България е във война със себе си. Жънем това, което сме посели; 
в. Сега - Колко от нас е страх, колко е свобода, колко е разум; 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Разделени - съединени. И даде накъсо, да не изгори инсталацията на държавата; 
в. Монитор - Родители и държава да проумеят шанса за образование на децата; 
в. Труд - Виж Гърция, мисли за България; 
в. Сега - Борисов полека започва да се връща в играта; 
в. Сега - 2021/22 - децата пак плащат грешките на възрастните. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Затягане на мерките - реакциите на актьорите. Разговор с Христо Мутафчиев; 
- БСП връща мандата във вторник - какво следва? Гост Александър Симов - депутат от ПГ на "БСП за България"; 
- Българският младежки национален отбор по волейбол със сребърните отличия. Коментар на Любо Ганев; 
- "В пукнатините на канона" - новата книга на Георги Господинов; 

Нова телевизия, „Здравей, България“ 
- Затягат COVID мерките в цялата страна. Ще се справи ли държавата с четвъртата вълна? В студиото: зам.-

министърът на здравеопазването Александър Златанов; 
- След провала и на третия мандат. Кой печели и кой губи от политическата криза в страната? Гост: Ивайло Мирчев 

от „Демократична България"; 
- Жестока саморазправа - кой и защо преби горски служители в защитена местност край Ямбол? 

 
√ Предстоящи събития в страната на 03 септември 
София 

- От 9.00 ч. ще се проведе редовно заседание на Народното събрание. 
- От 10.00 ч. във Военномедицинска академия президентът Румен Радев ще участва в откриването на 

военномедицински симулационен тренировъчен център. 
- От 10.00 ч. в централното фоайе на Министерството на земеделието, храните и горите министър Христо Бозуков 

ще връчи официално заповедите за увеличение на бюджетите на Местните инициативни групи по подхода 
Водено от общностите местно развитие (ВОМР) от Програмата за развитие на селските райони (2014-2020 г.). 

- От 11.00 ч. в зала „Запад" на Народното събрание ще се проведе заседание на Комисията по дигитализация, 
електронно управление и информационни технологии. 

- От 11.00 ч. в Столична община ще се състои пресконференция по повод връчването на титлата „София - световна 
столица на спорта за 2024 г." 

- От 12.30 ч. в БТА археологът проф. Николай Овчаров ще представи най-новите находки от разкопките на 
Перперикон. 

- От 14.00 ч. в зала 134 на Народното събрание ще се проведе заседание на Комисия по бюджет и финанси. 
- От 14.15 ч. в зала 1 на Народното събрание ще се проведе заседание на Комисия по културата и медиите. 

*** 
Благоевград 

- От 18.30 ч. в Градската художествена галерия ще бъде открита изложба на художника Антон Гошев. 
*** 
Бургас 

- От 17.30 часа в парк „Изгрев" ще се проведе „Изгрев Парк Фест #Безкрайно лято". 
- От 18.00 часа в Симбиотично, Атанасовско езеро ще бъде представен кукленият спектакъл „Моят съсед пеликан". 
- От 18.30 часа на Открита сцена „Охлюва" предстои куклен музикален театър „Родена под щастлива звезда". 
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- От 18.30 часа в к/с „Меден рудник", срещу ДГ „Чайка" ще започне празничен концерт организиран от НЧ „Кирил 
и Методий" - Бургас по повод 136 години от Съединението на България на Княжество България с Източна 
Румелия. 

*** 
Бургас/ остров Света Анастасия 

- От 21.00 ч. на остров Света Анастасия ще се състои спектакълът „Primadonna-Donna-Donna!". 
*** 
Добрич 

- От 17.00 ч. в Музея в Градски парк „Св. Георги" ще бъде открита експозицията „Освобождението на Добруджа по 
време на Първата световна война 1916 - 1917 г.". 

*** 
Ловеч 

- От 10.00 ч. в заседателната зала на Общината ще се проведе обучение на преброителите и контрольорите, заети 
в предстоящото Преброяване на населението и жилищния фонд през 2021 година за територията на общината. 

*** 
Пловдив 

- От 15.00 ч. на пл. „Съединение" ще се проведе протест под надслов „Свобода за бизнеса". 
- От 18.30 ч. в Галерия „Капана" ще бъде представена изложба, посветена на 85-ата годишнина от рождението на 

художниците Димитър Киров - ДиКиро и Георги Божилов - Слона. 
*** 
Стара Загора 

- От 10.00 ч. в Общинска зала „Стара Загора" ще се проведе 11-ят Международен турнир по художествена 
гимнастика за купа „Берое". 

- От 10.00 ч. в библиотека „Родина" ще се проведе инициативата Забавно лято в библиотеката с програмите „Нека 
ни е весело", „Пожелах да представя" и „Четем книгата - гледаме филма", както и Арт работилничка 
„Сръчковци". 

- От 19.00 ч. в парк „Загорка" ще се проведе концерт в рамките на организирания BEERFEST. 
*** 
Хасково 

- От 20.30 ч. на паркинга на хипермаркета на бул. „Съединение" 44 ще започне прожекция на филма „Привличане" 
в рамките на инициативата Лятно автокино. 

*** 
Шабла 

- От 10.00 ч. в местността Малкото море, южно от фара на нос Шабла, ще започне Фестивал на хвърчилата. 
- От 18.30 ч. в Зеления образователен център ще се състои официалното откриване на Фестивала на хвърчилата и 

ще бъде представена изложба на художника маринист Огнян Георгиев. 
*** 
Шипка 

- От 11.30 ч. в града ще започнат занимания по ковачество, кошникарство и тъкане на колани в рамките на 
програмата за предстоящите Дни на изкуствата и занаятите. 

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

