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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
АИКБ 
 
√ ПОКАНА ЗА МАСОВО И МОТИВИРАНО УЧАСТИЕ В ЕЛЕКТРОННОТО ПРЕБРОЯВАНЕ 
За всеки наш съвременник е ясна необходимостта и ползата от достоверна статистика за отделните държави, 
както и за функционирането на Европейския съюз, на който България е страна членка. Нека помогнем максимално на 
Националния статистически институт в тази негова отговорна задача, като самите ние участваме в 
електронното преброяване, а също така призовем и всички свои работници, служители, подизпълнители, доставчици 
и други партньори да направят същото. 
Следва пълният текст на писмо от ръководството на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) с 
покана да участвате масово и мотивирано в електронното преброяване.  

 
ДО 
ЧЛЕНОВЕТЕ НА АСОЦИАЦИЯТА НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ 
 
Относно: Участие в електронното преброяване на населението и жилищния фонд. 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 
През тази година – 2021 г., предстои преброяване на населението и жилищния фонд във всички държави от Европейския 
съюз. По принцип, преброяването е най-голямото статистическо изследване, което трябва да осигури качествена и 
съпоставима информация за числеността на населението, за демографската му структура, както и за социално-
икономическите му характеристики. Също така, преброяването ще осигури необходимите данни за параметрите на 
сградния фонд и за жилищните условия на домакинствата в страната. 
Тези данни имат важно значение при взимането на решения, при формирането на политики по редица въпроси – на първо 
място за финансирането в областта на образованието, здравеопазването, социалната защита и други сродни дейности. 
С оглед на това, че на база на резултатите от преброяването ще става разработването на всякакви национални и 
регионални политики в следващия 11 годишен период, успешното му провеждане се превръща в много важна и отговорна 
национална задача. 
Технически, „Преброяване 2021“ ще се състои между 7 септември и 3 октомври 2021 г. Електронното преброяване ще 
започне в 00:00 часа на 7 септември и ще продължи до 24:00 часа на 17 септември 2021 г. 
Всеки, който живее на територията на страната, ще може да участва в преброяването като попълни електронна карта на 
този адрес: www.census2021.bg 
За попълването на картата са необходими компютър, таблет или смартфон; български документ за самоличност с ЕГН и 
валиден електронен адрес. Преброителната карта е достъпна за предварително разглеждане ТУК. 
УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА АИКБ, 
С настоящето писмо, ръководството на Асоциацията на индустриалния капитал в България се обръща към Вас с покана да 
участвате масово и мотивирано в електронното преброяване. За всеки човек е ясна необходимостта и ползата от 
достоверна статистика във всяка отделна държава, както и за функционирането на Европейския съюз, на който България е 
страна-членка. 
Нека помогнем максимално на Националния статистически институт в тази негова отговорна задача, като самите ние 
участваме в електронното преброяване, а също така призовем и всички свои работници, служители, подизпълнители, 
доставчици и други партньори да направят същото. 
 
С УВАЖЕНИЕ, 
ДОБРИН ИВАНОВ, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ 
 
В. Банкеръ 
 
√ Заетостта у нас е с положителни изгледи 
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.  

https://bica-bg.org/wp-content/uploads/2021/09/Pismo_AIKB_za_Prebroyavane_2021.pdf
http://www.census2021.bg/
https://census2021.bg/wp-content/uploads/2021/06/karta_jilishta_16str_obrazec.pdf
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Въпреки това обаче положителните изгледи все пак има, защото броят на продължително безработните е намалял до 43 
253 души към края на юли, което е с близо 14% по-малко в сравнение със същия месец на миналата година. 
От агенцията отбелязват, че резултатите са постигнати чрез съвместната работа на Министерството на труда и социалната 
политика, Министерството на образованието и науката, Министерството на здравеопазването и Националното сдружение 
на общините в Република България в изпълнение на Националното споразумение за координирано предоставяне на услуги 
за успешна интеграция на пазара на труда на хората с регистрация в бюро по труда от повече от 1 година.  
Трайно безработните ползват широк спектър от комплексни услуги, съобразени с техния индивидуален профил и целящи 
да подпомогнат прехода им от безработица към устойчива и качествена заетост. През първото шестмесечие на 2021 г. са 
им предоставени над 116 500 посреднически услуги от бюрата по труда, както и 7 070 услуги от дирекциите „Социално 
подпомагане“. 
Освен това те са получили над 13 500 консултации за насочване към работа в реалната икономика и на субсидирани от 
държавата работни места. Според тях от 23 до 29 август в бюрата по труда са се записали 3 900 души, а започналите работа 
са 3 200. 
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", коментира Иванов.  
 
 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНР 
 
√ БСП връща мандата, президентът решава кога да разпусне НС  
Президентът Румен Радев ще приеме в 17 часа на „Дондуков“ 2 представители на парламентарната група на „БСП за 
България“, на която връчи третия проучвателен мандат за съставяне на правителство в рамките на 46-ото Народно 
събрание. 
Националният съвет на социалистите взе решение БСП да върне мандата и да не излъчва министър-председател. 
Държавният глава Румен Радев връчи третия мандат за сформиране на правителство на „БСП за България“ на 27 август. 
Тогава лидерът на социалистите Корнелия Нинова заяви, че парламентарната група ще положи всички усилия, за да бъде 
създадено правителство, тъй като страната ни е изправена пред кризи. 
Нинова обяви, че ще бъдат поканени на разговори "Има такъв народ"; Демократична България" и "Изправи се БГ! Ние 
идваме!" и че, ако се стигне до връщане на мандата, то няма да е веднага, за да има време да се актуализира бюджетът. 
След пленум на 2 септември Нинова обяви, че от разговорите с другите е станало ясно, че няма формирано мнозинство и 
желание за редовен кабинет: 
"Положихме максимални усилия за постигане на мнозинство и за формиране на редовен кабинет и на работещ кабинет. 
Трите, т.нар. партии на протеста, ни отказаха. Смятаме, че е безсмислено повече да се продължават тези усилия, да се 
предлага министър-председател проформа - няма смисъл от всичко това. Връщаме нереализиран мандат. Направихме 
всичко възможно за разум и отговорност - не се получи." 
След връщането на третия мандат, който беше последният опит за сформиране на кабинет в рамките на това НС, предстои 
президентът Румен Радев да го разпусне и да бъдат насрочени нови парламентарни избори. Според Корнелия Нинова: 
"Президентът може да задържи няколко дни разпускането на парламента, така че да бъде окончателно приет бюджетът". 
 
√ Депутатите гласуват актуализацията на бюджета за здравната и социалната система  
Депутатите ще заседават извънредно от 11 ч., за да гласуват окончателно актуализацията на бюджетите на Здравната каса 
(НЗОК) и на Държавното обществено осигуряване (ДОО), внесени от служебното правителство. В ревизирания бюджет на 
Касата са предвидени допълнително 134 милиона лева, а повишението за пенсиите е предвидено да е средно с 12,5 на сто 
от първи октомври. 
В актуализацията на бюджета на ДОО е заложен ръст на минималната пенсия до 340 лева от сегашните 300, като за част от 
пенсионерите са предвидени и добавки, които да увеличат размера на пенсията им до линията на бедност, която по 
настоящем е 369 лева. 
В предложенията между двете четения групите в парламента предвиждат по-висок размер на парите за старини. 
От „Има такъв народ“ предлагат от първи октомври минималната пенсия да е 370 лева, като  отпадне добавката от 50 лева, 
а максималната да е 1500 лева. От ГЕРБ-СДС са внесли предложение за отпадане на тавана на пенсиите, добавката да е 
100 лева за всички пенсионери, а от ДПС - тя да е 120 лева. 
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От БСП искат преизчисляването на пенсиите да става на базата на осигурителния доход от 2018 г., в случай че е по-
благоприятен за пенсионерите. “Изправи се БГ! Ние идваме!“ са заложили размер на минималната пенсия до линията на 
бедност - 369 лева. 
Бюджетната комисия одобри на второ четене минималната пенсия да е 370 лева. Финансовият министър Асен Василев 
коментира, че ако в пленарната зала бъде прието предложението на „Има такъв народ“, това няма да наруши да 
бюджетния баланс. 
Ще продължи да се изплаща и месечната добавка „бедност“, посочи Василев с уточнението: 
"Като до края на годината тя ще да има по-малък обхват, тъй като минималната пенсия се вдига повече. Тя ще е само за 
пенсии, които са под минималната пенсия - за военни ветерани, за инвалидност и т.н." 
Актуализацията на бюджета на Националната здравноосигурителна каса предвижда допълнително 134 милиона лева, 
като 120 милиона от тях са предназначени за справяне с новата Covid вълна и се предвижда да бъдат разпределяни от 
Надзорния съвет на Касата. 
От ГЕРБ настояват за преразпределение на предложените от служебния кабинет 120 милиона. Според тях приоритетно 
трябва да бъдат за възстановяване на методиката за изплащане на 1000 лева на работещите на първа линия, допълнителни 
по 600 лева за общопрактикуващите лекари и 360 лева за специалистите по здравни грижи, считано от първи октомври, 
както и допълнителни 15 милиона, които да се разпределят за общинските болници в последните три месеца на годината. 
 
√ Влязоха в сила новите по-строги Covid мерки, ще има протести  
От полунощ влезе в сила наредбата на здравното министерство, с която се въвеждат допълнителни по-строги мерки за 
борба с коронавируса. Наредбата предвижда заведенията и игралните зали да работят до 23 часа, но дискотеките и 
нощните клубове да затворят. Спира се провеждането на концерти и други мероприятия, където няма осигурени места за 
посетителите. 
Кината и театрите ще работят с половината от капацитета си, а фитнес залите - с 30 на сто.  
С ограничен прием на посетители ще работят центровете за обучение. Детските парти клубове обаче затварят. 
Заведенията и игралните зали ще работят от 7:00 ч. до 23:00 ч. Те трябва да осигурят дистанция между масите, а на една 
маса могат да сядат не повече от 6 души. Ваксинацията на персонала и посетителите ще бъде задължителна, само ако 
заведенията решат да работят на пълен капацитет. 
Нощните клубове и дискотеките затварят. 
Спира и провеждането на концерти и други мероприятия на открито или закрито, където няма осигурени места за 
посетителите. Кината и театрите ще работят с половината от капацитета си. 
Личните тържества, като сватби, кръщенета и други са разрешени с до 30 гости на закрито и 60 на открито. 
След обявяването на мерките миналата седмица, имаше протести в няколко градове в страната. 
Три организации на хотелиери и ресторантьори обявиха протести заради ограничителните мерки. Днес ще протестират 
и ще блокират възлови кръстовища в Русе, Добрич и Хасково. 
В Добрич протестът под надслов „Свобода за бизнеса“ ще започне в 15.00 часа от площад „Демокрация“, ще продължи с 
шествие по пешеходната централна градска част и ще завърши с блокирането на кръстовището на булевардите „25 
септември“ и „3 март“. Участие в протеста са заявили собствениците и персонала на десетки заведения в Добрич. 
Голям протест е обявен и в София. Той ще се проведе в сряда, а участие в него за заявили представителите на различни 
браншове. 
В София протестът е насрочен за утре пред Народното събрание, където според организаторите ще се присъединят и 
автобусни превозвачи, представители на увеселителни центрове и театрални школи. 
 
√ ДЦК за 200 млн. лева ще бъдат предложени на вътрешния пазар  
Нов дълг от 200 милиона лева ще бъде предложен на инвеститорите под формата на държавни ценни книжа на вътрешния 
пазар. Това е първата дългова емисия от пролетта насам и в мандата на Асен Василев като министър на финансите. 
Емисията от 5-годишни облигации тази година вече два пъти бе предложена на инвеститорите, като през февруари и март 
постигна отрицателна доходност, макар че първоначално тя бе -0,17, а след това -0,1 на сто. 
И при днешния аукцион предложената лихва е нулева, а като цяло дълговите емисии на вътрешния пазар се изкупуват от 
инвеститорите - основно банки и фондове, тъй като се смятат за сигурен инструмент, който е по-благоприятен от 
отрицателните лихви по свръхрезервите. 
Досега страната ни е изтеглила 800 милиона лева нов дълг за тази година изцяло под формата на ценни книжа на 
вътрешния пазар, като освен 5-годишините емисии има осъществена една за десет години и половина и един аукцион, за 
който Министерството на финансите отказа поръчките заради неблагоприятни условия. 
Според бюджета за годината новият дълг може да бъде максимум 4,5 милиарда лева, без в закона да е указано дали 
трябва да се работи с емисии на вътрешния или външния пазар. При предложената от служебното правителство 
актуализация на финансовата рамка няма идеи за покачване на лимита за нов потенциален дълг. 
Заложеният таван за поемане на нов държавен дълг в Бюджет 2021 от 4,5 млрд. лв. едва ли ще бъде достигнат, тъй като 
без решение на  парламента служебният кабинет може да пласира книжа само на вътрешния пазар. 
 
√ Преброяване 2021: 10 дни електронно, а чрез преброители - до 3 октомври  
Официалното преброяване на населението започна в полунощ и ще продължи до 3 октомври. Процесът ще премине на 
два етапа - електронно самопреброяване в първите десет дни, и по класическия начин - от 18 септември до 3 октомври. 
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От НСИ се надяват на активно участие в електронното преброяване, с което стартира процесът на събиране на данните. На 
предишното преброяване - преди 10 години, това са направили 42 на сто от гражданите: 
За втория етап на преброяването, когато 27 000 преброители тръгват по домовете на хората, които не са успели да се 
преброят електронно, е изготвен специален медицински протокол. Преброителите могат да посетят дома ви от 8 ч. 
сутринта до 20 ч. вечерта. 
Диана Янчева, зам.-председател на НСИ обясни кой трябва да се преброи: 
"Всички, които са на територията и обичайно пребивават на територията на дадена страна, се броят само вътре. Не се 
интересуваме дали са български, или чужди граждани, ще трябва да се преброят." 
Магдалена Костова – директор на дирекция  "Демографска и социална статистика", за информацията, която се събира с 
преброяването. 
"Три раздела са: първият е адрес, после има информация за жилището. Тя е съвсем обикновена информация, свързана с 
ежедневието ни. Става въпрос за комунално-битова осигуреност на жилището, канализация, водопровод, има въпроси за 
начина на отопление на жилището. Има въпроси, свързани с енергийната ефективност и един от новите въпроси, който е 
за достъпна среда." 
 
√ Близо век и половина преброяванията у нас следват значимите исторически събития 
През 1880 г. с Указ на княз Александър I Батенберг е създадено Статистическото отделение към Министерството на 
финансите, чиято първа задача е да организира и проведе преброяване. На 1 януари 1881 г. се провежда първото 
преброяване на населението в Княжество България. В младата българска държава тогава живеят 2 007 919 души, като 
домакинствата са средно по 6 лица. През 1887 г. след Съединението населението на България нараства до 3 154 375 души 
в 556 400 домакинства. По това време едва 10% от населението е грамотно. 
Населението на България расте до 1985 г. въпреки двете световни войни и националните катастрофи. През 80-те така и не 
се ражда 9-милионният българин. Всъщност намаляването на раждаемостта започва още през 70-те поради урбанизацията 
на страната и достига своя пик в края на 90-те години на ХХ век. Върху намаляването на населението след демократичните 
промени започва да влияе и външната миграция. За 30 години преход населението е намаляло с 1 570 769 души. През 2001 
г. отново за първи път сме под 8 милиона. 
През 2011 г. България провежда първото преброяване като държава - членка на ЕС. Тогава е и първото електронно 
преброяване у нас. Населението е 7 364 570 души, като 42% са се преброили онлайн. Средният брой на членовете на едно 
домакинство е едва 2.4 души. У нас най-много са били едночленните домакинства - близо една трета. 
Освен преброявания на населението са правени и други видове преброявания - на столетниците, държавните чиновници, 
добитъка и транспортните средства. Едно от най-интересните изследвания е преброяването на столетниците през 1927 - 
1928 година. Тогава са живели 158 столетници, като двама са били на 111 и 112 години. За да издирят столетниците, 
анкетьорите са изминали 18 055 км и са работили общо 1 120 работни дни. През 1904 г. по данни от преброяването им 
държавните чиновници са били 27 939, като най-много са работили в Министерството на войната - 6 455, а най-малко - в 
Министерството на външните работи - 224. 
2020 година беше кризисна за целия свят заради пандемията от COVID-19. Тази година НСИ отчете едно от най-високите 
нива на смъртност в историята на държавата. Данните са сравними с годините на т.нар. испански грип. В същото време за 
първи път от години беше отчетена по-висока вътрешна миграция по направлението град - село. 
Най-точни демографски данни за това колко сме, кои сме и как живеем ще имаме след националното преброяване на 
населението и жилищния фонд. То започва точно в 0.00 часа на 7 септември. 
Информацията е на Националния статистически институт. 
 
√ Пет пъти са намалели лозята у нас за 20 години  
Пет пъти са намалели лозята у нас, сочат данните на Националното сдружение на българските лозари. 
Според бранша заради недалновидна политика в сектора през последните 20 години от 1,6 милиона декара , лозята са 
останали едва 300 хиляди декара, като останалите са изкоренени или изоставени. 
България е единствената страна, в която не са предвидени национални доплащания за този традиционен поминък, а 
причината е, че виненото грозде не се признава за плод и не може да бъде подпомагано както останалите плодове и 
зеленчуци. 
Липсата на субсидии у нас прави лозарството неконкурентно, тъй като ежегодно българският пазар е залят с по-евтино 
грозде от съседните страни , където стопаните получават сериозно подпомагане. 
 
√ Над 7 милиона тона пшеница е ожъната това лято в България  
Над 7 000 000 тона пшеница е ожъната това лято в България, като това е най-голямото количество за последните години. 
Според  браншовата организация на зърнопроизводителите поне от две десетилетия в пазарната статистика не е 
регистриран толкова висок среден добив при толкова висока изкупна цена на зърното. 
Над 560 килограма от декар е средният добив за цялата страна тази година, което е със 150 килограма повече от реколтата 
през 2020 г. 
„При 12 милиона декара пшеница излиза рекордна реколта в страната – над 7 милиона тона“, каза производителят Илия 
Проданов. 
Зърното е борсова стока и тази година се продава на добри цени. 
„Но това не значи, че ще направим печалби, защото инфлацията удря много, и в цена на товарите и в цена на препаратите, 
и горивата“, каза Проданов. 

https://bnr.bg/varna/post/101522395/dean-slavov-nad-1700-dushi-sa-angajirani-s-prebroavaneto-vav-varnenska-oblast
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Той не пропусна да коментира и публикациите, че добрата реколта ще позволи на зърнопроизводителите да подновят 
луксозния автопарк, с който от години се асоциират след конфликта си с бивш финансов министър. 
„Аз съм готов с всеки един, който мисли в тази насока, да дойде с мен един ден и да жъне цял ден с мен. Няма никакъв 
проблем тогава да караме бентлита вече.“ 
 
√ Представят кандидатурата на София за финала на конкурса за Европейска зелена столица  
Екипът на „Зелена София“ и на Столичната община ще представят днес кандидатурата на София за финала на конкурса за 
Европейска зелена столица за 2023 година. 
В надпреварата за носител на титлата участваха 16 града, като София бе класирана на финал заедно с още три града. 
Финалът ще бъде на 9 септември в Лахти, Финландия - носител на титлата „Зелена столица“ на Европа за тази година. 
София е класирана на второ място в първия кръг на престижния конкурс на база техническа оценка по 12 екологични 
показателя. На финала на 9 септември ще бъде представен план за действие до 2023 заедно с другите финалисти 
Хелсингбори (Швеция), Талин (Естония) и Краков(Полша). 
Затова на 7 септември 2021 г., в Международния ден на чистия въздух, екипът на „Зелена София“ и Столична община ви 
канят от 11 часа в Кино „Кабана“ в парка на НДК на официално представяне на кандидатурата на София преди финала на 
конкурса за Зелена столица на Европа 2023 във Финландия. Събитието е с вход свободен. 
София е първият град от Югоизточна Европа, който става финалист в престижния конкурс за Зелена столица на Европа, 
организиран ежегодно по инициатива на Европейската комисия. 
Целта на състезанието е да подкрепи и стимулира местните власти в Европа в усилията им да намалят негативното влияние 
на градската среда върху здравето на жителите, както и да прилагат високи екологични стандарти в управлението си. 
Кандидатурите на градовете се оценяват от международна експертна група на база на технически параметри и 
индикатори, свързани с а 12 екологични показателя: 
• Изменение на климата: смекчаване • Изменение на климата: адаптиране • Устойчива градска мобилност • Устойчиво 
земеползване • Природа и биоразнообразие • Качество на въздуха • Акустична среда • Отпадъци • Води • Зелен растеж 
и екоиновации • Енергия • Управление. 
На финала София трябва да направи видео представяне на града и презентация на своите планове за следващите две 
години. Предложените от Столична Община инициативи, които ще бъдат представени на финала, се обединяват около 
темите за системата от свързани зелени площи като основен гръбнак на града, чист транспорт, биоразнообразие и зелена 
трансформация като култура и начин на живот. Градът победител ще получи парична награда в размер от 600 000 евро, за 
да подкрепи реализацията на заложените проекти. 
Можете да заявите присъствие в събитието на имейл info@sofiagreen.bg или чрез потвърждение във Facebook събитието. 
Следете информация за кандидатурата на София през 2023 на green.sofia.bg  
 
√ Канада с нови правила за пристигащите български граждани  
Канада въвежда нови правила за пристигащите български граждани. От днес всички напълно ваксинирани български 
граждани имат право да влизат на територията на Канада при няколко условия. 
Сред тях са да имат документ за завършен имунизационен цикъл, както и отрицателен PCR тест, направен до 72 часа преди 
заминаване. За тях отпада 14-дневната карантина. 
Не се приемат антигенни тестове, посочват от Министерството на  външните работи. 
 
√ Здравните министри от Г-20 одобриха единодушно Римския пакт  
Приключи двудневната среща на здравните министри от Г-20 в Рим. Пресконференция даде министърът на Италия Роберто 
Сперанца. На нея стана известно, че в Италия ще има трета доза ваксина.   
 „Римският пакт е одобрен единодушно”, обяви министър Сперанца. В него има насоки за противодействие на Covid, които 
засягат бюджетни ангажименти и инвестиции, за да се улесни производството на ваксина  по целия свят. По този повод 
предстои среща на здравните министри с техните финансови колеги. 
„Битката срещу вируса е битка, която всички искаме да спечелим заедно”, каза още италианският здравен министър и 
уточни, че Римският пакт е документ, подписан от всички страни, ангажирани с укрепването на националните здравни 
услуги, засяга и подхода „Едино здраве“, който обхваща здравето на хората, на животните и на околната среда в една 
цялостна концепция. 
Сперанца обясни също така, че в Италия ще бъде направена трета доза ваксина на възрастни, на тежко болни и на тези със 
слаба имунна система. На пресконференцията стана известно, че на срещата в Рим Китай е участвал чрез видео връзка. 
 
√ Байдън: Рекордните нива на фондовите борси не са непременно най-доброто за икономиката  
Президентът на САЩ Джо Байдън заяви в петък, че фактът, че фондовите борси на Уолстрийт са достигнали 40 нови 
рекордни нива по време на неговото управление, не означава непременно, че това е "най-доброто за икономиката". 
Байдън се пошегува със своя предшественик Доналд Тръмп, че винаги е възхвалявал фондовите пазари, твърдейки, че "ако 
той (Тръмп) беше тук“, щеше да чуете похвални тиради за представянето на пазарите на акции. 
От друга страна, настоящият президент призова за данъчна реформа, която да гарантира, че  корпоративна Америка и 
големите компании "ще плащат справедливия си дял". 
Според Джо Байдън тези компании "намират съюзници" в Конгреса в опит да предотвратят всяка една промяна. 
Президентът на САЩ обаче настоя, че желае "да изгради икономиката отдолу нагоре" и "да генерира справедлива данъчна 
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система“, която да е от полза за работещите семейства. Той добави, че подобна система ще позволи на богатите да останат 
богати. 
 
БНТ 
 
√ Румен Радев: Актът на Съединението не е мъртва история, а урок по единение  
Актът на Съединението е най-вдъхновяващият епизод на дръзката ни политическа история. Това не е мъртва история, а 
урок по единение в името на свободата, достойнството и добруването на отечеството. Това заяви президентът Румен Радев 
в тържественото си слово си по случай 136 години от Съединението на България. 
На площад "Съединение“ в Пловдив държавният глава участва в честванията по повод 136-ата годишнина от Съединението 
на Княжество България и Източна Румелия. Празникът беше отбелязан с тържествена заря-проверка. 
"Вярвам, че 136 години по-късно ние сме узрели да надмогнем всички исторически разделения в името на демокрацията, 
справедливостта и просперитета на страната ни. Ключът е в духа на Съединението, в чувството, че сме един народ. 
Чувство, което с времето бе корозирано от идеологически, котерийни, класови и други деления, които днес възпират 
нашия ход напред", каза още президентът Радев. 
Той беше категоричен, че егоизмът не бива да подрива съзнанието, че макар че сме различни, ние сме един народ, и че 
нашите различия не са повод за разкол, а част от богатството и потенциала на нацията. 
Президентът отново повтори, че е време да се излекуваме от комплексите за политическа обреченост, "защото сме 
показали, че можем да постигаме големи цели, да го правим цивилизовано. Успели сме в миналото, можем го и днес". 
Слово произнесе и кметът на града Здравко Димитров. Той също отбеляза, че единството на България стои над всичко. 
За тържествата в Пловдив тази вечер бяха и вицепрезидентът Илияна Йотова, министри от служебния кабинет, 
представители на политическите партии и коалиции в 46-ото Народно събрание, военни, дипломати и духовници. 
 
√ Какви са правомощията на президента след връщането на третия мандат?  
След като БСП върне третия мандат, президентът Румен Радев трябва да разпусне Народното събрание и да насрочи дата 
за нови парламентарни избори. Той обаче няма много време за това, тъй като пред него има конституционни срокове. 
Темата коментира в студиото на "Денят започва" Симона Велева, доктор по конституционно право. 
"Конституцията предвижда конкретен срок за свикване на НС, той е едночесечен. Не прдвижда конкретен срок за 
разпускане на НС обаче. Това е така, защото виждаме палитрата от конситутционни казуси, в която се намираме 
цяла година", каза тя. 
По думите ѝ целта на Конституцията е да има разумен срок в който президентът да разпусне НС и с указа, с който разпуска 
НС, в двучмесечен срок трябва да имаме дата за нови парламентарни избори 
"Конституцията предвижда, че в последните три месеца от мандата на президента, тоест от 22 октомври 
нататък, парламентът, който и да е той, независимо дали е успял да избере правителство или не, не може да бъде 
разпуснат. Идеята на Конституцията е да не се случи така, че да сме в края на мандата на президента и в една и 
съща времева рамка да нямаме нито парламент, нито президент", заяви Велева. 
Тази, другата или най-късно по-другата седмица парламентът трябва да бъде разпуснат. Велева е категорична, че трябва 
нов указ на президента, дори служебният кабинет да бъде същият. При правителството има непрекъсваемост на мандата. 
"Аз мисля, че даже и в момента той е най-дълго действащият най-новата ни история. Това, което на мен ми прави 
много силно впчеталение в сегашщния парламзент, с всиките му особености и очаквания които имаше към него него, 
е че той наистина върна духа на парламентаризм в смисъл, че има постоянен парламентарен контрол. Аз не съм 
виждала честно казано правителство, което толкова често да ходи на парламентарен контрол", коментира тя. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ Росица Матева, ЦИК: Могат да бъдат организирани избори 2 в 1  
"ЦИК няма притеснения по отношение на изборния процес. Този орган е създаден със задължението да организира избори 
според това как и кога са насрочени", каза председателят на ЦИК Росица Матева в студиото на "Денят започва". 
По думите ѝ могат да бъдат организирани избори в 2 в 1. Тя припомни, че през 2011 г. са проведени едновременно местни 
и президентски избори. Росица Матева увери, че машините като технологии позволяват да се гласува в повече от един вид 
избори. 
ЦИК е имала готовност да приеме хронограмата и изборните книжа за работата за президентските избори още в деня, в 
който датата е била насрочена. В същия ден обаче се разбра, че няма да бъде изпълнен третият мандат и се отива към 
нови предсрочни избори, затова от комисията изчакват, за да се прецени дали ще има избори 2 в 1. 
"За да улесним избирателите и цялата изборна администрация, преценката на ЦИК е да не вървят успоредно две 
хронограми и различни изборни книжа, при положение, че част от тях ще бъдат идентични на практика. Затова още 
не сме приели никакви решения по организацията на президентските избори", заяви Матева. 
Матева обясни, че нищо не може да се направи за парламентарните избори, тъй като още няма насрочени такива. Трябва 
да бъде разпуснато НС и да бъде издаден указ. 
"Ще изчакаме до 14 септември, за да видим дали ще бъдат насрочени 2 в 1. В противен случай трябва да започнем вече 
да взимаме нашите решения за насрочените президентски избори", уточни тя. 
Тя смята, че много трудно ще бъде избран президент на първи тур, а ЦИК ще има много кратко време, след като бъде 
установено кои президентски двойки отиват на балотаж. 

https://bnt.bg/bg/a/ydnkhzhvkyel
https://bntnews.bg/news/kakvi-sa-pravomoshtiyata-na-prezidenta-sled-vrashtaneto-na-tretiya-mandat-1168043news.html
https://bnt.bg/bg/a/ydnkhzhvkyel
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"Обикновено в понеделник вечерта късно става ясно кои кандидати отиват на балотаж, тогава даваме информация 
на печатницата на БНБ да бъдат отпечатани бюлетини, съответно, и трябва да бъде инсталирана и създадена 
електронната бюлетина за машините, след което на всяка една от повече от 12 000 машини трябва да бъде 
инсталиран софтуерът за гласуване едновременно на балотаж и на парламентарни избори", обясни Росица Матева. 
Председателят на ЦИК увери, че всички детайли ще бъдат обяснени на президента, от когото комисията очаква покана за 
разговори. 
Все още не е изпълнен договорът със "Сиела Норма" относно софтуера за машините. 
"Все още не е предаден изцяло софтуерът за гласуване с машини, така както е записано в първия договор за изборите 
на 4 април, по който са закупени първите устройства. В договора са се уговорили ЦИК и "Сиела", че ще бъде предаден 
софтуерът, така че българската държава да може чрез ЦИК да модифицира този софтуер и да организира сама 
всички видове избори", обясни Матева. 
Тя уточни, че парите към "Сиела" не са напълно изплатени, тъй като първо договорът трябва да бъде изпълнен изцяло. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ Спецпрокуратурата се самосезира заради твърденията за корупционно поведение на депутат  
Специализираната прокуратура се самосезира по повод публично изнесени данни в медиите, съдържащи твърдения за 
корупционно поведение на народен представител от 46-тото Народно събрание. 
Образувана е проверка по реда на чл.145 от Закона за съдебната власт, която ще се извърши лично от прокурор. След 
извършване на пълния обем от действия за изясняване на казуса от фактическа и правна страна, наблюдаващият прокурор 
ще извърши преценка за наличие на достатъчно данни и законен повод за образуване на наказателно производство по чл. 
304б (търговия с влияние) или други членове от НК. 
 
Investor.bg 
 
√ Земеделски производители отново протестираха заради щетите от градушката 
Близо 15 хил. декара са засегнати от бедствието в област Пловдив  
Земеделски производители от Ръжево Конаре, Дълго поле и още няколко пловдивски села блокираха пътя Карлово-
Пловдив. Те настояват земеделският министър да потвърди поетите преди дни пред тях ангажименти за изплащане на 
максимални обезщетения за унищожената им продукция от падналата в района градушка, съобщи БНР. 
Участниците в протеста са недоволни, че масово комисиите, описващи щетите, се произнасят за 70, 80 или 90 процента 
загуби, дори ако намерят две узрели чушки на полето, като казват, че продукцията не е напълно унищожена, съобщават 
хората. 
Те за пореден път изразяват гнева си, че заради забраната за изстрелване на противоградови ракети се е стигнало до 
хиляди декари засегната реколта. Много от тях бяха натоварили и ремаркета със събрани от полето гниещи зеленчуци.  
От градушката в област Пловдив са засегнати близо 15 хил. декара продукция – основно с ориз, плодове и зеленчуци, 
съобщи агроминистерството. Оттам изпратиха разяснения как ще бъдат подпомагани пострадалите фермери.  
Всички стопани, чиито площи са пропаднали под 100%, ще могат да получат подпомагане по две схеми –  по обвързаната 
подкрепа и по де минимис (de minimis). 
При подпомагането по обвързаната подкрепа, земеделските производители трябва да имат предвид следното: 
За да бъде признато форсмажорно събитие, кандидатът за подпомагане по обвързаните схеми за плодове и зеленчуци 
(обвързана подкрепа) уведомява Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ) в срок до 15 дни от датата на възникване на 
фактическото събитие – в случая падналата градушка, като: 
• Подава декларация по образец в Областната дирекция на ДФЗ, с която се задължава да предостави доказателствен 
документ за форсмажорното обстоятелство, издаден от оторизирана за това институция – областен управител, кмет на 
населеното място и др. 
• В конкретния случай това е заповед от кмета на населеното място или областен управител за наличието на бедственото 
събитие.  
По de minimis максималната помощ, която земеделските производители могат да получат, е общо 25 хил. евро за 
последните три финансови години. 
Градинарите със 100% пропаднали площи ще имат право да участват в схемата за подпомагане по обвързаната подкрепа. 
Те също трябва да уведомят ДФЗ за форсмажор до 15 дни от датата на фактическото събитие и да представят документи. 
Трябва да се има предвид, че не може да се получава едновременно подпомагане за едно и също събитие по различни 
схеми, за да няма двойно финансиране. 
По схемата за пропаднали площи се изисква земеделският производител да има застраховка на продукцията. В случая от 
изчислената помощ се приспада полученото обезщетение от застрахователя и се плаща разликата. 
Когато земеделските производители нямат застраховки, се плаща 50% от определената ставка за съответната култура. 
Ставката се определя от агроминистерството, като се вземат разходите по технологична карта до събитието. Например 
разходите са 1000 лв./ха. Ставката не може да надхвърля 80% (по регламент), т.е. 800 лв./ха на практика, ако няма 
застраховка, помощта е 400 лв./ха. 
Сроковете за плащане по различните схеми са следните: 
Подпомагане с държавни помощи чрез ДФЗ: 
За земеделските стопани с напълно пропаднали площи (на 100%) до края на 2021 г. може да се приложи действащият 
механизъм на държавната помощ за компенсиране на щетите вследствие на неблагоприятни климатични събития. 

https://bntnews.bg/news/rosica-mateva-cik-mogat-da-badat-organizirani-izbori-2-v-1-1168042news.html
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Данните към момента показват, че от градушката на 28.08.2021 г. в област Пловдив са засегнати близо 15 000 декара 
земеделска продукция (основно насаждения с ориз, плодове и зеленчуци). 
За обезпечаване на подпомагането в актуализацията на бюджета са заложени 15 млн. лева. Тези средства зависят от 
актуализацията на бюджета от Народното събрание за тази година. 
За производителите на плодове и зеленчуци, в т. ч. винени лозя, се предвижда нотифициране на държавна помощ по 
Временната рамка за COVID 19. 
Тази подкрепа за земеделските стопани, отглеждащи трайни насаждения и зеленчукови култури, е планирана в рамките 
на 70-те млн. лв., предложени от МЗХГ в актуализацията на бюджета за сектор „Земеделие”. Тези средства зависят от 
актуализацията на бюджета от Народното събрание за тази година. 
За пострадалите земеделски стопани със щети под 100% по земеделските култури е допустимо прилагането на минимална 
помощ de minimis, като за целта би могло да се открие прием на заявления, след обобщаването на данните, през периода 
ноември-декември на 2021 г. и да се предостави помощта през януари на 2022 г. 
Изплащането на de minimis помощта през 2021 г. е невъзможно поради достигнатия нормативно определен лимит за 
България за три бюджетни години, но през следващата година ще бъде освободен лимит в рамките на близо 36 млн. лева. 
Подпомагане по линия на директните плащания: 
Земеделските стопани, кандидати за подпомагане по обвързаната подкрепа, биха могли да получат европейското 
финансиране, след като приключи отчитането на фактурите за реализация на плодовете и зеленчуците през декември и 
януари. Плащането ще се извърши в периода февруари-март 2022 г. 
 
√ Рекордните цени на тока и газа носят още шокове за Европа 
Недостиг в доставките на газ увеличава разходите по производство на ток на много места в Европа и то когато 
бизнесите започнаха да се връщат към нормалното 
Европа е изправена пред енергиен ценови шок заради рекордно високите цени на природния газ и електричеството. 
Недостиг в доставките на газ увеличава разходите по производство на ток на много места в Европа и то точно когато 
бизнесите започнаха да се връщат към нормален режим на работа, а търсенето да се увеличава, пише Bloomberg. 
Високите цени разпалват инфлацията и застрашават икономическото възстановяване, тъй като използващи големи 
количества енергия индустрии може да трябва да намалят производството. 
 

 
 
Цените растат, въпреки че още е лято и търсенето все още е сравнително по-ниско, което създава условия за една още по-
трудна зима. Компаниите за комунални услуги повишават цените за потребителите в унисон с тези на почти всичко от храни 
и напитки до транспорт. 
“Проблемът дори още не е започнал”, коментира Юлиен Хоару, ръководител на звеното за анализ на Engie – EnergyScan. 
“Евопа ще се изправи пред много напрегната зима”, смята той.  
Бенчмарковите европейски газови фючърси се търгуваха в Нидерландия в понеделник на рекордна цена, както и 
британските. Рекорди имаше и при цените на електроенергията с краткосрочна доставка във Великобритания, както и 
договорите за година напред в Германия - на-големият пазар на електричество.   
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 Горещините и слабите ветрове намаляват производството на възобновяема енергия, което стимулира използването на 
изкопаеми горива и също вдигна цената на въглищата с над 70% в Европа тази година. Всичко това изпрати на нов връх и 
цената на въглеродните емисии на континента до най-високото им равнище. 
Европа е изправена и пред недостиг на газ, след като студената зима остави хранилищата празни. Увеличаването на 
запасите не е лесна задача, като Русия ограничава доставките, а Азия поглъща доставки втечнен природен газ, които иначе 
можеше да отидат към Европа. 
Старият континент не може да разчита и на собственото си производство, тъй като няколко спирания намалиха добива от 
Северно море. В същото време голямото находище “Грьонинген” в Нидерлания може би ще трябва да затвори три години 
по-рано от предвиденото. Цените на газта са толкова високи, че се търгуват с малка премия пред тези на суровия петрол.  
 

 
 
Скъпата енергия се оказа и един от основните двигатели на инфлацията в Германия, която е на най-високото си ниво от 
2008 г. Цените са нараснали с 3,4% през август, което е доста над целта на Европейската централна банка от 2%. 
Според Хоару при ново климатично явление като студената вълна от 2019 г. то като нищо цените да станат дори 
трицифрени.  
Енергийни мениджъри от италианската Enel и австрийската OMV вече предупредиха за задаваща се трудна зима.   
А на този фон високите цени на газа правят тока на въглища по-изгоден, което увеличава цената на разрешенията за 
въглеродни емисии. 
“Хората, които търгуват на въглеродния пазар, са заложници на съдбата на газа”, коментира Луиз Редшоу, изпълнителен 
директор на Redshaw Advisors. 
 
√ Румъния е в политическа криза със задаващ се вот на доверие 
Групата на USR Plus има разногласия с Либералната партия за разходния план за 50 млрд. леи за местните кметове, 
както и заради отстраняването на правосъдния министър 
Министрите от по-малката партия в управляващата коалиция в Румъния подадоха оставка от постовете си, принуждавайки 
премиера Флорин Читу да поиска вот на доверие от парламента до 45 дни.  
Групата на USR Plus има разногласия с Либералната партия на Читу за разходния план за 50 млрд. леи (12 млрд. долара) за 
местните кметове, както и заради отстраняването преди това на правосъдния министър. Оттеглянето на партията от 
тройната коалиция ще остави премиера начело на кабинет на малцинството.  
Решението на USR е в отговор на отделен опит от миналата седмица за гласуване на вот на недоверие, но искането за него 
бе блокирано в парламента. Оттеглянето включва петима министри е един вицепремиер, каза партийният лидер Дан 
Барна. 
“Либералите сега трябва да решат дали искат да продължат с реформите, които започнахме, или да търсят нов съюз със 
социалдемократите”, каза той, имайки предвид основната опозиционна партия. 
Според конституцията Читу трябва да поиска повторното одобрение на депутатите за кабинета си. Но въпреки че има 
подкрепата на своята партия и другия коалиционен партньор, той няма мнозинство.  
По думите на Барна USR иска да продължи живота на коалицията, но без Читу начело. От своя страна социалдемократите 
не искат да управляват по време на продължаващата пандемия и нуждата от съкращения на разходите, за да се ограничи 
бюджетния дефицит. 

https://www.investor.bg/surovini/365/a/rykovoditeli-ot-energiiniia-sektor-preduprejdavat-za-tejka-zima-v-evropa-334931/
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Сега 
 
√ Инфлацията у нас ще е по-висока от световната 
Свидетели сме на разюздан предизборен популизъм с исканията за още и още бюджетни разходи, казва икономистът 
Георги Ганев  
Икономистът Георги Ганев е депутат от "Демократична България" в 46-ото и 45-ото Народно събрание. Той е програмен 
директор по икономически изследвания в Центъра за либерални стратегии. От 2003 г. преподава в Стопанския факултет на 
Софийския университет. Член е на УС на Българската макроикономическа асоциация, като през 2005-2009 г. е неин 
председател. 
- Господин Ганев, ако не бъде направена актуализацията на бюджета за тази година, какви последици ще има от това 
за финансите на държавата? 
- Последните два месеца на годината държавата ще трябва да спре да харчи всичко - пенсии, заплати, издръжка и т.н. 
- Последните данни от 31 август показват, че бюджетът е все още с немалък излишък - 885 млн. лв. 
- Няма никакво значение, че бюджетът е на излишък. Парламентът е дал таван на изпълнителната власт колко може да 
харчи. Ако изпълнителната власт събере 1-2-3-10 милиарда повече над този таван, тя не може да харчи над него. Таванът 
ще бъде достигнат някъде през ноември и след това министрите и лев не може да похарчат, защото ще лежат в затвора. 
- Как правителството на Бойко Борисов харчеше милиардни излишъци през последните години? И винаги се 
оправдаваха с разпоредби в Закона за публичните финанси? 
- Дай боже, и за промени в Закона за публичните финанси да имаме време някой ден. Но това, което кабинетът на Борисов 
правеше, е друго - те вървяха нарочно цяла година значително под тавана на разходите и когато дойде краят на годината, 
можеха да разместват от едно перо в друго, но в рамките на този таван. Докато ситуацията тази година е различна, имаме 
преизпълнение на приходите. 
- Чуха се най-различни квалификации на законопроекта на служебния кабинет за актуализацията на бюджета - "празен 
чек", "кутията на Пандора". ДБ има ли съществени забележки? 
- Съществени забележки, честно казано, нямаме. Но трябва време да се обсъдят всички възможности и разчети при 
различните сценарии. Важен въпрос е този за преизчислението на пенсиите, където се сблъскват две предложения - на 
Министерството на финансите чрез увеличаване на коефициента за прослужена година, и на БСП и ИБГНИ с промяна 
на средния осигурителен доход като за всички пенсионери той стане този от 2018 г. Тези промени ще засегнат с различен 
процент пенсиите и затова е добре всичко да се обясни с разчети и от НОИ и да се премислят. Още една причина да не 
приемем предложението на БСП да се пришпори актуализацията. Има време да направим качествени промени и да 
изберем варианта, който изглежда най-малко несправедлив и който подпомага най-голям брой пенсионери. 
- Къде са другите спорни промени? 
- Другата голяма опасност е от абсолютно разюздания предизборен популизъм. Понеже всички виждат, че има излишък, 
искат да правят на гърба на финансовия министър предизборна кампания и харчат тези пари по любими техни пера, 
лобистки интереси или дори и по принципни съображения.  
- Намирате ли основание в обвиненията на ГЕРБ, че служебният кабинет дава "празен чек" за подпис заради неяснотата 
за какво ще бъдат изхарчени 1.2 млрд. лв. за борба с пандемията? БСП и ДПС също разкритикуваха това. 
- Исторически ГЕРБ нямат право да говорят такова нещо, защото те са гросмайсторите на правенето на бюджет по този 
начин. Нервността на другите партии е заради това, че тези разходи са записани към резерва за непредвидени и неотложни 
разходи, а не по бюджетите на конкретните министерства. "Демократична България" ще искаме ясно да се запише за какво 
ще отидат тези допълнителни разходи. Например в частта, която е за Министерството на здравеопазването, ще искаме 
едни 5 млн. лв. изрично да се запишат, че трябва да отидат за информационна кампания за ваксиниране. В момента 
министерството по свое усмотрение ще решава къде ще отидат тези 5 милиона лева. Имаме и други подобни 
предложения, очакваме и от други парламентарни групи да има. 
Все пак има резон тези допълнителни разходи да бъдат записани като резерв и от него да се харчат пари за определени 
дейности, вместо да отиват по бюджетите на министерствата. Причината е, че като се дадат парите на министерствата, 
те винаги ще ги изхарчат. Докато, ако се запишат в резерва, и дай боже, ковидвълната се развие по-благоприятно и тези 
пари не се похарчат, то тогава те остават в резерва, при което автоматично се намалява дефицитът. Ние от ДБ разбираме 
тази гледна точка на МФ, но искаме да се запишат по-подробно за какво ще се харчат тези пари. 
ДБ ще предложи също така да се разшири подкрепата за бизнеса заради ковидкризата, като повече средства се насочат 
към самонаетите, земеделските стопани и хората на изкуството. Трябва да се подпомагат не само работодателите, но и 
тези хора, които са поели живота си в собствените си ръце. Разбира се, предложенията ни са в рамките на предвидените 
за тази цел 430 млн. лв. 
- Как ще се отрази на икономиката тази политическа криза, която се смесва и със здравна криза, а също и с бежанска 
криза? 
- Зле ще се отрази, но трудно може да се оразмери ефектът и продължителността им. При всички случаи политическата 
несигурност пречи на бизнесите да правят планове и всеки ще гледа да заделя ресурс, за да реагира при неблагоприятно 
развитие на ситуацията. А такива резерви винаги са за сметка на по-агресивно инвестиране и иновиране. 
Вирусът и здравните мерки също влияят на бизнеса. Ако изключим ваксинациите, които единствени реално увеличават 
способността на обществата да устояват на вируса, то локдауните, маските и дистанциите не са чак толкова ефективни 
мерки. А потенциалната мигрантска криза е още нещо, което се наслагва върху несигурната среда. 
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Да не забравяме и още една криза - инфлационната. За мен тя е много по-сериозна, отколкото й се обръща внимание. 
България в случая не може да бъде винена, с изключение на слабостите на пазара на електроенергия, които създават 
проблеми на индустрията. Но вън от това енергията ще поскъпва. И много други неща ще поскъпват, защото светът през 
последните 10 години бе заливан от пари от централните банки. А в България винаги инфлацията идва с малък бонус 
отгоре, т.е. тя става по-висока от световната и европейската и това донякъде е и заради процеса на настигане. Няма да съм 
изненадан, ако през 2022 г. средногодишната инфлация е 4%. 
Така че инфлацията е друг аспект на кризата. Пример, голяма част от 50-те лева добавки към пенсиите, вече са изядени от 
инфлацията. И това ще продължи, за съжаление. Увеличението на пенсиите също донякъде допринася за увеличението на 
цените. 
 
√ Електронното преброяване започна - какво трябва да знаем 
Що е то колективно домакинство? Как да попълним картата вместо възрастни близки? Къде се брои дете на 
разделени родители? Вижте отговорите  
Националното преброяване на населението вече е в ход. То започна в полунощ на 7 септември на адрес https://www.e-
census2021.bg/smartcensus/landing. В първите десет дни на кампанията, която се прави веднъж на 10 години заедно с целия 
ЕС, преброяването ще е онлайн. Тази възможност съществува до 24:00 часа на 17 септември. 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. 
Участието в преброяването е задължително - хората, които откажат да участват в него са заплашени от 160 лв. глоба. Трябва 
да се има предвид, че преброителят е длъжен да посети всички - дори тези, които са се преброили онлайн. Можете да 
избегнете директната среща, ако оставите на вратата бележка с уникалния 15-цифрен код, който системата ще генерира 
при правилно попълнена електронна карта. 
Важно е да се знае, че от 7 до 17 септември преброителят няма право да извършва посещения по домовете. Ако някой 
напира на вратата с такава претенция в тези първи дни от преброяването, то вероятно става дума за измамник, който се 
възползва от кампанията. 
РЕГИСТРАЦИЯ 
Преди да преминете към електронно преброяване, е добре да подготвите личните документи на семейството, за да са ви 
под ръка, когато трябва да въведете съответната информация в картата. След това е необходимо да се регистрирате на 
сайта на Преброяване 2021. За регистрацията ви трябват валиден електронен адрес (имейл), ЕГН, номер и дата на издаване 
на валиден български документ за самоличност. На електронния адрес ще получите линк за верификация, който - както 
често става в такива случаи - може да попадне директно в папка спам, така че ако не го виждате, проверете и там. 
С една регистрация се преброява само едно жилище и лицата, пребиваващи в него. 
Ако искате да преброите електронно друг човек, например свой възрастен роднина, е необходимо да направите друга 
регистрация с различен електронен адрес и личните данни - ЕГН, документ за самоличност, на човека, за когото ще 
попълвате преброителната карта. 
КАК СЕ ПОПЪЛВА КАРТАТА 
След попълването на всеки раздел е необходимо да натиснете бутона "Напред", за да продължите към следващия. 
Системата ще ви предупреди, ако имате непопълнен въпрос или сте поставили неразпознаваем символ в отговора си. В 
такъв случай е необходимо да се върнете назад, за да отстраните пропуска. По всяко време преди да получите уникалния 
код на финала можете да се връщате към вече попълнен раздел и да редактирате информацията в него. След като получите 
кода обаче, картата се заключва за редакции и вече ще можете само да четете информацията в нея, но не и да я променяте. 
Попълването на преброителната карта отнема средно 20 минути. То може да се прекъсне и да продължи по-късно, но 
трябва да сме завършили и потвърдили всяка страница с бутона „Напред“. Ако оставим незавършена страница повече от 
30 минути, без да въвеждаме, връзката прекъсва и трябва да влезем отново с имейл и парола. 
КЪДЕ ДА ЗВЪНИМ ЗА ПОМОЩ 
Ако имате съмнения дали ще се справите с попълването на картата, можете да изберете да се занимаете с тази задача в 
часовете между 9:00 и 21:00 часа. В този интервал можете да задавате въпроси на тел. (02) 9078 430 или на кратък номер 
*2021. Съдействие можете да получите и на имейл: Census2021@nsi.bg  
КОГО ТРЯБВА ДА ПРЕБРОИМ 
В преброителната карта трябва да посочим всички лица, които обичайно живеят в жилището - и тези, които са в него към 
7 септември 2021 г., и тези, които по някаква причина са на друг адрес в страната или в чужбина. Трябва да запишем и 
лицата, които временно са били в жилището към 7 септември 2021 г. 
Ако имаме дете, което учи в друго населено място, то също трябва да влезе в преброителната карта на домакинството. 
Същото важи и за студентите, които пътуват ежедневно до друго населено място, но продължават да обитават семейното 
жилище. Не включваме обаче отлетелите от семейното гнездо младежи - например студентите, които вече учат в друго 
населено място и обичайно пребивават там на общежитие, квартира и пр. 
Ако имаме член на семейството, който работи в друго населено място у нас или в чужбина, но се връща за уикенда у дома, 
то той също влиза в нашата преброителна карта. 
КОГО НЕ ТРЯБВА ДА БРОИМ 
В преброителната карта не влизат лицата, които пребивават в друго населено място у нас или в чужбина за период, по-
дълъг от 12 месеца - те ще бъдат преброени на другото място. Не влизат и лицата, които са заминали преди 7 септември 
2021 г. и имат намерение да отсъстват за повече от 12 месеца. 
ОСОБЕНИ СЛУЧАИ 

https://www.e-census2021.bg/smartcensus/landing
https://www.e-census2021.bg/smartcensus/landing
https://www.e-census2021.bg/smartcensus/register
https://www.e-census2021.bg/smartcensus/register


12 

 

Децата на разделени родители се преброяват в домакинството на този от родителите, при който прекарват по-дълго време. 
Ако споделеното време между двамата родители е еднакво, то детето трябва да се преброи там, където се намира по 
време на критичния момент на преброяването - т.е. към 0:00 часа на 7 септември 2021 г. 
Лицата, които са пребивавали в различни населени места през последните дванадесет месеца, се преброяват там, където 
са прекарали по-голямата част от времето. 
Ако сме в необичайната ситуация да очакваме нов член на семейството след 6 септември 2021 г. и той се появи в рамките 
на преброяването, то трябва да имаме предвид, че в него се включват само децата и бебетата, родени преди или на 6 
септември 2021 г. Родените след тази дата остават за следващото преброяване след 10 години. 
В преброителната карта трябва да впишем и близките си, които са починали на и след 7 септември 2021 г., ако, разбира се, 
са от нашето домакинство (отново става дума за периода на преброяването). Това е така, тъй като тази дата е определена 
като критична за преброяването, т.е. за него има значение какво е било състоянието на домакинството към този момент, 
а не след него. 
ЩО ЗА ДОМАКИНСТВО СМЕ НИЕ 
Обикновено домакинство е едно лице, което живее в самостоятелно жилище, стая или част от стая и е на самостоятелен 
бюджет, както и две или повече лица, които живеят в едно жилище или част от жилище и имат общ бюджет, независимо 
дали имат, или нямат родствени връзки. 
Лицата имат общ бюджет, когато споделят разходи за храна и средства от първа необходимост, разходи за издръжка на 
деца или други лица без доходи. 
Лицата, които нямат общ бюджет и не се хранят заедно, не образуват едно домакинство, независимо че живеят заедно и 
дори обитават една стая. 
Лицата, които живеят постоянно в студентски или работнически общежития, също образуват обикновено домакинство 
(едночленно или многочленно). 
Колективно (институционално) домакинство са група лица, които споделят общи помещения, имат общ бюджет и са 
подчинени на общ режим. Като членове на колективни домакинства се преброяват лицата, живеещи в пансиони, 
интернати, домове, психиатрични болници, манастири, затвори и пр. 
НЕ ЖЕЛАЯ ДА ОТГОВОРЯ 
В анкетната карта са включени въпроси, които могат да бъдат чувствителни за редица хора - етническа принадлежност, 
майчин език, религиозност, вероизповедание. За всички тези теми са включени възможности да се посочи "Не мога да 
определя" и "Не желая да отговоря". 
 
√ От днес ресторантите ще работят до 23:00 часа 
Семейните тържества са с максимум 30 души на закрито, предвиждат новите ограничителни мерки  
От днес ресторантите и заведенията за хранене ще работят от 7:00 до 23:00 часа. На една маса може да има до шест човека, 
а между столовете на две съседни маси трябва да има поне 1.5 м. Това предвиждат новите ограничения, които влизат в 
сила от полунощ на 7 септември в опит да се забави вълната на COVID-19. Те са описани в заповед на здравния министър. 
В заповедта отново е предвидено облекчение за чисти от COVID зони, само че за тях вече няма да има никакви 
ограничения, докато досега те имаха право да работят на 50% от капацитета. Това ще е възможно при наличие на 100% 
персонал с валиден цифров COVID сертификат - ваксинация, доказано преболедуване или отрицателен резултат от тест за 
COVID-19, както и посетители, отговарящи на същите условия, посочените дейности могат да работят при 100% 
капацитет. Вече се допускат и антигенни тестове, направени до 48 часа преди посещението - досега се изискваше само 
PCR-тест, който е много по-скъп. 
За чисти от COVID зони и събития могат да се обявяват ресторанти и заведения, спортни зали, клубове, плувни басейни, 
фитнес центрове, центрове, школи и други обекти за танцово и музикално изкуство, музеи, галерии, кина, театри, циркови 
представления, конгреси, конференции, образователни и езикови центрове. Заповедта обаче мълчи какво ще се прави с 
децата, които са основните посетители на част от тези обекти, но не подлежат на ваксинация. 
Окончателните мерки, които влизат в сила от днес, и ще важат до 30 октомври, са следните: 
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 допускат при използване на не повече от 30% от 
капацитета на помещението и с до 30 участници, 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 участници, при спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м и носене на защитни маски. 
6.  Преустановява се провеждането на всички масови мероприятия, като музикални и други фестивали, събори, фолклорни 
инициативи и други с такъв характер, 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. 

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2021/09/02/zapoved_merki_02_09_2021-4.pdf
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8. Посещенията на музеи и галерии се организират 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 допускат 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 допускат 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. 
 
√ Данъчни тръгват на денонощни хайки по борси и тържища  
Данъчни от звеното за фискален контрол в НАП започват денонощни наблюдения в 13-те най-големи борси в страната за 
плодове и зеленчуци. На входа и изхода на тържищата ще има временни контролно-пропускателни пунктове, където 
инспекторите ще следят за контрабанден внос и укриване на приходи от продажбите, съобщиха от приходната агенция. 
Причините за проверките били повишеното потребление на плодове и зеленчуци и информация за укриване на обороти 
от продажбата на селскостопанска продукция. 
Служебният министър на финансите Асен Василев вече съобщи за тези проверки на заседанието на бюджетната комисия 
в четвъртък. Той разчита така да се изсветли търговията с плодове и зеленчуци и очаква сериозно повишение на приходите 
от ДДС. Подобни проверки вече се правели в големите данъчни складове за горива и довели до 20% ръст на постъпленията 
от акцизи само за месец. 
При проверките си по тържищата данъчните ще следят произхода на стоките. На входа на борсите ще се изискват всички 
придружаващи документи: товарителници, фактури, платежни и др., а на територията на обектите ще се наблюдава 
издават ли се необходимите документи за покупко-продажба. Камионите и бусовете с товароносимост под 3,5 тона ще се 
проверяват на изходите дали придружаващите стоката документи отговарят на превозваната. Същото важи и за 
превозвачите на стоки, които са под митнически режим и предмет на внос, след като бъдат освободени за потребление. 
От НАП предупреждават, че ако се установи продажба на стоки без необходимите документи, следва преброяване на 
наличните активи (плодове и зеленчуци) в складовете на дружеството продавач. 
Проверките на данъчните ще се извършват чрез т.нар. постоянно наблюдение, което означава, че те ще се легитимират и 
ще присъстват открито в търговските обекти в продължение на дни. Практиката на НАП през последните години показва, 
че в дните на подобни наблюдения, оборотите на търговците на селскостопанска продукция се увеличават значително. 
 
√ „Витошка“ стана книжарница за 120 издателства 
Столичната „Алея на книгата“ е отворена от вчера до края на седмицата  
От вчера до неделя най-голямата книжарница у нас отваря врати в пешеходната зона в центъра на София. Под името „Алея 
на книгата“ тя вече се е разпростряла  от книжния център „Гринуич“, на юг през цялата пешеходна част на Витошка“, и 
след това през парка на НДК, почти до самия Дворец на културата.  
Работното време е от 10 до 20 ч. (в последния ден до 19 ч.),  а изборът е много голям — в 47 шатри са разположили своите 
най-нови, най-търсени и подбрани заглавия повече от 120 български издателства и книготърговци.  
Освен големия избор, най-хубавото в „Алея на книгата“ са цените. Стандартното намаление е 20%, някои издателства 
предлагат и 30%, като например  изд. „Лист“, което по този начин отбелязва 5-годишния си юбилей. Освен това в почти 
всяка шатра има и още по-сериозни намаления на специално подбрани издания.  
Организаторите от Асоциация „Българска книга“ са решили тази година Алеята на книгата в София да се проведе под 
мотото „9% ДДС върху книгите за по-четяща и по-образована нация”. Направена е и организация, за да може всеки посетил 
да получи информация за кампанията и защо е важно временно намалената ставка от 9% ДДС за книгите, която беше 
въведена на 1 юли миналата година и изтича в края на тази, да остане постоянна.   

https://www.segabg.com/hot/category-economy/asen-vasilev-se-obyavi-za-povishenie-na-taksite-koncesii
https://www.segabg.com/hot/category-economy/asen-vasilev-se-obyavi-za-povishenie-na-taksite-koncesii
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От Асоциация „Българска книга” са стартирали и „Петиция за запазване на намалената ставка на ДДС върху книгите за по-
четяща и по-образована нация“, която може да се намери в интернет.  
Изложението ще зарадва посетителите си и с богата културна програма, наситена с премиери на книги, четения и срещи с 
автори и преводачи, събития за деца. Мястото на литературните срещи е жълтата шатра на Литературния кът на бул. 
"Витоша" до пресечката с ул. „Солунска“. 
 
√ 15 000 души трябва бързо да поискат преизчисляване на пенсията от НОИ 
Омбудсманът призова института да преизчисли служебно парите на хората, които получават намалена пенсия 
заради втория стълб 
15 000 души, осигурявани за втора пенсия, трябва бързо да поискат преизчисляване на пенсията си от НОИ, за да почнат 
по-скоро да я получават в по-висок и справедлив размер. Това посъветваха от частните пенсионни дружества, след като от 
1 септември влезе в сила нов коефициент на редукция на основната пенсия заради отчисленията на 5% от вноската към 
втория стълб. 
Благодарение на новия начин на определяне, коефициентът трябва да падне от около 24% сега до 10%, обясни пред 
БНР директорът на дирекция "Пенсии" в осигурителния институт Любомира Язаджиева. Досега се говореше, че ще стане 
около 9% - поне това бяха обещанията на бившия социален министър Деница Сачева. Точният размер на коефициента не 
е записан никъде в нормативните уредби, а от НОИ винаги предупреждават, че той е строго индивидуален. 
Новият коефициент влезе в сила от 1 септември заради първата по-голяма вълна пенсионери с две пенсии, но засяга и вече 
отпуснати пенсии от НОИ. В тази хипотеза са 172 226 пенсии, съобщи наскоро институтът. Това са пенсионери, които по 
една или друга причина вече получават държавна пенсия, но още не са достигнали пенсионната възраст за трета категория 
труд, поради което нямат втора пенсия. Основната им пенсия обаче е намалена от самото си отпускане. 
Тези пенсионери могат да поискат преизчисление на пенсията си с новия коефициент. От всички над 170 000 намалени 
пенсии, за около 100 000 няма смисъл от преизчисление, тъй като това са инвалидни пенсии в минимален размер. По-
съществена разлика ще почувстват около 15 000 пенсионери с намалена пенсия за осигурителен стаж и възраст. Именно 
към тях е препоръката да побързат, въпреки че крайният срок да се поиска преизчисление е 30 септември 2022 г. "Всеки 
един от тези 15 000 души е заинтересован веднага да си подаде документите, защото забавянето означава месеци, в които 
ще получава по-малка пенсия“, посочва пред БНР Даниела Петкова от УС на Асоциацията на пенсионноосигурителните 
дружества. 
Не е съвсем ясно защо НОИ не направи преизчислението автоматично, както вече процедира с пенсиите на работещите 
пенсионери. От дирекция "Пенсии" обясниха, че човек трябва да си прецени има ли смисъл да подава такава молба, тъй 
като за много хора преизчислението няма да увеличи пенсията. Това обаче не е достатъчен аргумент преценката да не се 
направи автоматично. 
ОМБУДСМАНЪТ 
По въпроса се включи с позиция и омбудсманът Диана Ковачева. Тя изпрати препоръка до управителя на НОИ Ивайло 
Иванов, в която настоя пенсиите на тези 172 226 души да бъдат преизчислени индивидуално в условията на COVID вълна 
или да се премине към премахване на крайния срок за това - 30 септември 2022 г. 
Ковачева се аргументира с получени десетки сигнали и въпроси на граждани, които се интересуват от влезлите на 1 
септември промени за промяна на коефициента на редукция за основната пенсия. 
„Възможността за повишаване е свързан с персоналния характер на пенсиите и не дава яснота кои от лицата, получаващите 
и в момента пенсии от държавното обществено осигуряване, могат да очакват положителен резултат. Тези обстоятелства 
създават риск много голям брой от потенциално правоимащите пенсионери да пожелаят да се възползват от възможността 
да поискат преизчисляване на пенсията си, включително когато не са убедени, че пенсията им ще бъде повишена след 
преизчисляването“, смята общественият защитник. 
Ковачева акцентира още, че въпреки големия краен срок има реална опасност голяма част от пенсионерите да се насочат 
още в първите дни и седмици към възможността да поискат преизчисляване, защото дотогава ще получават по-малкия 
размер пенсия. Според нея не е за пренебрегване и опасността възрастни самотно живеещи или трудноподвижни хора да 
се насочат към офисите на НОИ, без реално да имат право на това преизчисление - то е само за хора, родени след 1959 г. 
„Като омбудсман и защитник на правата на гражданите смятам, че не бива да се допуска ситуация, в която възрастните 
хора, включително такива, с влошено здравословно състояние, самотно живеещи или трудноподвижни, да бъдат 
поставяни пред избор да застрашат още повече здравето си, отивайки до офисите на НОИ, в момент на увеличаващите се 
случай на COVID-19 и в разгара на четвъртата вълна на епидемията, за да подадат своите документи за преизчисляване на 
пенсията. Не бива да се допуска също така правоимащи пенсионери да търпят негативите от това, че са отложили 
подаването на документите си, за времето след отминаване на очакваната четвърта вълна от COVID-19“, аргументира 
тезата си Ковачева. 
„Този подход ще предотврати социалното напрежение при евентуално струпване на множество хора, в нарушение на 
противоепидемичните мерки. В случай, че не се възприеме възможността за служебно преизчисляване на пенсиите на 
имащите такова право лица, настоявам да бъде премахнат срока 30 септември 2022 г., до който лицата да могат да се 
възползват от това си право“, пише в заключение омбудсманът. 
ВТОРИ СТЪЛБ 
Около 15 000 жени ще се пенсионират до края на тази година с две пенсии, показват данните на пенсионноосигурителните 
дружества. От частните фондове те ще получават един от три продукта според натрупаното в индивидуалната партида: 
- Пожизнена пенсия за старост ще се изплаща, когато размерът на пенсионните спестявания позволява отпускане на 
пенсия в размер от поне 15% от минималната пенсия за стаж и възраст, т.е. 45 лв. за 2021 г.; 

https://bnr.bg/post/101520568/noi-zapochva-da-izchislava-po-nov-mehanizam-pensii
https://bnr.bg/post/101520568/noi-zapochva-da-izchislava-po-nov-mehanizam-pensii
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- Разсрочено плащане на средствата от индивидуалната партида ще е възможно, когато те не са достатъчни за пожизнена 
пенсия, но надвишават три пъти минималната пенсия, т.е. е над 900 лв. В този случай месечното плащане не може да бъде 
по-малко от 15% и по-голямо от минималната пенсия за стаж и възраст (45 и 300 лв. през 2021 г.); 
- Еднократно изплащане на средствата в индивидуалната партида ще се извършва, ако размерът им е под трикратния 
размер на минималната пенсия за стаж и възраст, т.е. под 900 лв. 
Пожизнена пенсия би следвало да могат да получават хората, които в момента имат над 10-12 хил. лв. в индивидуалната 
си партида, коментира пред БНР Даниела Петкова от УС на Асоциацията на пенсионноосигурителните дружества у нас. 
 
√ Защо ЕС няма нужда от нова Меркел 
Канцлерката скоро ще слезе от европейската политическа сцена. И е крайно време, защото ЕС трябва да скъса с 
"меркелуването" 
Ангела Меркел окончателно ще слезе от сцената след изборите за Бундестаг на 26 септември, а ЕС ще се сбогува с най-
дългогодишния си министър-председател. С ръка на сърцето: Да, на европейския паркет Меркел беше много важен играч. 
Тя понесе своето в битката срещу различните кризи в ЕС и със сигурност помогна да се опази целостта на Съюза в едни от 
най-раздорните му мигове. 
16 години реактивна политика 
Макар че в крайна сметка винаги играеше за екипа на ЕС, Меркел често пъти действаше едва в последния момент, след 
като беше отлагала решението колкото е възможно по-дълго. Дори на немски възникна глаголът „меркелувам“, който 
означава да реагираш нерешително. 
На думи Ангела Меркел открай време решително се застъпва за европейските ценности, но много от решенията ѝ на 
равнището на ЕС не бяха нищо друго, освен някакви бавни стъпчици, внезапни обрати или пък принудителни ходове, 
когато вече нищо друго не можеше да се направи. Това не означава, че тези решения са били неправилни, напротив – 
понякога те бяха дори храбри. По време на кризата в еврозоната и в гръцката финансова система Меркел дори се опълчи 
срещу догмата на своята консервативна партия за затягане на коланите и против волята на собственото си население 
подкрепи спасяването на Гърция. Но го стори, едва след като първоначално настояваше, че подобна мярка не подлежи на 
обсъждане и съответно я забави до мига, когато цялата еврозона се изправи на ръба на унищожителна за системата 
дългова криза. 
Суровите икономии, наложени на Гърция като условие за спасителния пакет, но също така и на други средиземноморски 
държави в криза, породиха упрека, че Меркел насила налага на трети държави „германския модел“ – а това не е най-
добрият начин да се насърчава солидарността в ЕС. Спомням си разговорите в моето испанско семейство по онова време, 
в които доминираше гневът, че германците по испанските плажове се радват на ниските цени в страната, докато испанците 
страдат от орязването на публичните бюджети и от стремително растящата безработица. 
Когато по-късно, през 2015 година, милиони сирийски кандидати за политическо убежище потърсиха закрила в Европа, 
Меркел взе  политически храброто и морално правилно решение да не затваря германските граници. Но и това решение 
беше просто закъсняла реакция, след като се провалиха опитите да бъде договорена система за разпределяне на 
бежанците из целия ЕС, а държави като Унгария, които вече не се справяха, разрешиха на десетки хиляди бежанци да 
продължат нататък към Германия. 
Същото беше и наскоро с нейното „да“ за общоевропейското финансиране на борбата срещу пандемията. Меркел, която 
до този момент бягаше от идеята за еврооблигации като от чума, сега преглътна това решение, макар че преди 
многократно го е отхвърляла, дори пред лицето на една небивала икономическа стагнация, предизвикана от пандемията. 
Като консерваторка, Меркел по определение има нагласата да пази статуквото. Крачка напред тя прави единствено тогава, 
когато е притисната до стената. В резултат от тази политика ЕС тъпче на място, макар и оцелял, но това вече не е достатъчно. 
Търси се: германски лидер с визия за бъдещето на ЕС 
Ако ЕС иска да бъде на висотата на сегашните и бъдещите предизвикателства, следващият германски канцлер (или 
канцлерка) трябва да поеме  проактивно лидерство с ясна визия. Да, част от германците поради исторически причини 
изпитват тревога, когато се каже, че страната им трябва да работи като двигател на европейската политика. Но е важно да 
им се припомни, че между власт и лидерство има разлика. И че неслучайно мнозина европейци гледат на Берлин като на 
столицата, която няма как да заобиколиш. За благото на ЕС следващият германски канцлер трябва да бъде не само отборен 
играч, но и лидер. Да бъде в състояние да изпреварва предизвикателствата, а не просто спонтанно да реагира на тях. А 
днес предизвикателства колкото щеш. 
Климатичната криза се развива под пълна пара и за един глобален политически лидер не е достатъчно просто да действа 
смело. Безкомпромисното поведение на Русия изисква лидер, който да предугажда и предотвратява бъдещи опасности, а 
не просто да игнорира своите съседи поради националните си енергийни интереси или поради геополитическо 
фантазьорство. Решителността на Китай да укрепи своето глобално влияние, както и поохладените трансатлантически 
отношения, принуждават ЕС да заеме по-категорично една независима позиция, включително и да повиши разходите си 
за отбрана. 
Освен това сегашните разломи вътре в ЕС налагат да се търсят по-иновативни и по-творчески решения, включително и 
такива, които влизат в противоречие с принципа на Меркел „консенсус на всяка цена“ – стига да са конституционно 
съобразени. 
Не на последно място следващата канцлерка или канцлер трябва да умее да убеждава с повече страст, да „продава“ 
успехите на ЕС по-убедително на гражданите и най-вече на младите поколения, да печели не само доверие, но и 
възхищение. 

https://www.dw.com/bg/%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B5-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%B3%D1%80%D1%8A%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0/a-44328773
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Сред тези граждани са и германците. Едно допитване на Европейския съвет по международна политика от април показва, 
че 45% от германците се отнасят към еврочленството на страната или с безразличие, или пък го мислят за нещо лошо. Тъй 
че следващият федерален канцлер може да започне от вкъщи с градежа на бъдещия ЕС. 
 
√ "Северен поток 2" е готов  
Баржата "Фортуна" положи последната тръба на газопровода "Северен поток 2" край брега на Германия. Със заваряването 
на тръба № 200 858 на практика приключи последният етап от строителството на газопровода, който преминава по дъното 
на Балтийско море.  
Следващата стъпка ще бъде осъществяването на стиковката на секцията от тръбопровода, преминаващ през 
териториалните води на Германия с участъка, който преминава през водите на Дания. След това газопроводът може да 
бъде въведен в експлоатация.  
Часове по-рано бившият ръководител на австрийската OMV Райнер Зеле заяви, че строителството на газопровода „Северен 
поток-2“ ще завърши в близките дни. 
Райнер Зеле изрази увереност, че първите доставки на природен газ по „Северен поток-2". 
"Газ по „Северен поток 2“ може да бъде доставен през следващия отоплителен сезон до края на 2021 г.", това заяви преди 
дни шефът на "Газпром" Алексей Милер. 
Газопроводът преминава през териториалните води и изключителните икономически зони на Германия, Дания, Русия, 
Финландия и Швеция. Всички те са дали разрешение за строителството на тръбите. Газопроводът е с дължина 1230 км от 
Уст Луга в Русия до Грайфсвалд на територията на Германия. Годишният капацитет на всяка от тръбите е по 27.5 млрд. куб. 
метра. Всяка от тръбите е съставена от по 100 000 заварени една за друга тръби. 
 
√ Талибаните обявиха край на войната в Афганистан 
Противниците им в Панджшир минават към партизански действия 
Талибаните заявиха в понеделник, че са завладели последния бастион на съпротивата в Афганистан - долината Панджшир, 
въпреки че опозиционните бойци казват, че продължават борбата. 
След светкавичния разгром на афганистанската армия миналия месец заради изтеглянето на чуждестранните сили от 
страната, талибаните поведоха битка с последната останала свободна част на Афганистан - планинската долина Панджир. 
"С тази победа страната ни е напълно извадена от тресавището на войната", каза главният говорител на 
талибаните Забихула Муджахид по време на пресконференция вчера.  
Националният фронт на съпротива, съставен от милиция против талибаните и бивши афганистански сили за сигурност, 
опроверга тази информация и заяви, че бойците все още присъстват на ''стратегически позиции'' в цялата долина и че 
продължават борбата. ''Ние уверяваме народа на Афганистан, че борбата срещу талибаните и техните партньори ще 
продължи, докато справедливостта и свободата надделеят'',  пише Националният фронт на съпротива в Туитър. 
Силите на съпротивата в Панджшир променят тактиката, заяви говорителят им Али Майсам Назари, цитиран от РИА 
Новости. 
Бойците на съпротивата преминават към партизанска война с талибаните; сега те се оттеглят в планината, откъдето ще 
продължат конфронтацията, обясни той. По-рано лидерът на бунтовническите милиции Ахмад Масуд призова всички 
афганистанци да се противопоставят активно на движението на талибаните, което завзе властта. В противен случай, според 
него, страната рискува да стане „изостанала, тъмна и далеч от всякаква култура“.  
Късно в неделя те признаха единствено, че са претърпели големи загуби на бойното поле в Панджшир и призоваха за 
прекратяване на огъня. 
Националният фронт на съпротива включва местни бойци, верни на Ахмад Масуд, син на известния командир Ахмад Шах 
Масуд, който по време на съветската окупация на Афганистан е един от лидерите на съпротивата на муджахидините, както 
и бойци от афганистанските военни, които се оттеглиха в долината Панджшир. 
Съпротивата беше обещала да се бие с талибаните, но също така заяви, че е готова да преговаря с ислямистите. 
Преговорите им обаче не доведоха до пробив. 
 
Мениджър 
 
√ Радев: Време е да излекуваме комплексите ни за политическа обреченост  
Трябва да се научим от Съединението, че е време да излекуваме всички наши комплекси за политическа обреченост. Това 
заяви президентът Румен Радев пред журналисти при посещението си в Раковски.  
"Именно Българското Съединение - този неповторим акт, най-величествен в нашата история, когато успяваме сами, без 
външна подкрепа или принуда, ние с единната воля на целия български народ, с държавничекса зрялост и политическа 
мъдрост по един почти безкръвен начин своята голяма национална цел", каза още президентът.  
"Затова казвам, че трябва да излекуваме своите комплекси за политическа обреченост, защото именно Съединението 
показа, че ние сме способни да постигаме големи цели. Време е да го направим и днес", допълни той.  
Държавният глава посочи, че трябва да се актуализира бюджетът. "Не можем да оставим българите без тази актуализация, 
с оглед на трудните времена, които предстоят", каза той. Радев посочи още, че ще покани ЦИК тази седмица, за да бъдем 
сигурни за провеждането на Избори 2 в 1, така че те да не бъдат компрометирани.  
По думите му обстановката в парламента е толкова изнервена, че срива всякакви усилия да можем да постигнем някакво 
рационално решение. "Единението на българите за по-добър живот и по-голяма национална амбиция е голямата цел. 
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Престанахме да мечтаем, престанахме да имаме високи национални амбиции, затова трябва единение, а за това трябва 
да дадат пример политиците", заяви Радев.  
"Единствените думи на Борисов, които имат значение, са тези, които ще бъдат произнесени пред следващия главен 
прокурор". Така президентът отговори на думите на Борисов, че е разединител на нацията.  
 
√ Ива Митева: За големите каузи е нужно единство и сплотеност  
Сърдечно Ви поздравявам по повод 136-ата годишнина от Съединението на Княжество България и Източна Румелия, 
обърна се председателят на Народното събрание Ива Митева към българския народ на днешния празник.  
"На 6 септември 1885 година нашият народ се обединява в отстояването на националните си интереси и ясно заявява 
желанието си българите да живеят заедно в своя държава. Зад общата цел застава цялото общество и показва, че за 
осъществяването на големите каузи е нужно единство и сплотеност", пише Митева. 
За съжаление, посочва тя, 46-ото Народно събрание не стана пример за единение в името на намирането на важните за 
страната решения. "Вярвам, че политическите сили са си извлекли нужните поуки и ще бъдат по-конструктивни и 
диалогични в следващия парламент, за да не разочароват за пореден път българските граждани", каза още председателят 
на парламента.  
 
√ Стефан Янев: Съединението е резултат от непоколебимата вяра на предците ни  
Съединението е резултат от непоколебимата вяра на предците ни, че могат да поемат съдбата си в свои ръце и от 
способността на народа ни да мобилизира цялата обществена енергия в името на националния идеал. Това написа 
служебният премиер Стефан Янев в профила си във Фейсбук по повод 136 години от Съединението на България. 
"Уважаеми сънародници, на днешния ден отбелязваме 136-ата годишнина от Съединението на Княжество България с 
Източна Румелия. Това забележително българско дело е резултат от непоколебимата вяра на предците ни, че могат да 
поемат съдбата си в свои ръце и от способността на народа ни да мобилизира цялата обществена енергия в името на 
националния идеал. Преди повече от век българите демонстрират политическа зрялост и блестящо съчетаване на 
дипломация, борбеност и воля за единение", посочи Янев. 
"Имайки за пример великото и достойно дело на нашите предци, днес е недопустимо да бъдем безразлични към техния 
завет или да търсим оправдания, с които да намалим очакванията към себе си. Живеем в изключително неспокойни и 
несигурни времена, но именно настоящето ни дава възможност да докажем, че продължаваме да носим в себе си силния 
български дух, с който нашите национални герои извоюваха в миналото свободата, единението и независимостта на 
България", заяви той. 
"Съединението ясно показа, че силното общонародно движение за обединение е в основата на националния подем. Ето 
защо днес, когато страната ни е изправена пред редица предизвикателства, е пагубно отчуждението на гражданите от 
обществения живот. Нужно е като общество да проявим мъдрост, отговорност и да положим единни усилия за 
благополучието на нашата държава. Всички искаме страната ни да върви напред и да имаме подобър живот, но за да не 
бъдат усилията на всеки от нас напразни, трябва да вземем пример от историята и да работим заедно за просперитета на 
България. Честит празник!", допълни министър-председателят.  
 
√ Тревожна статистика: 90% от градовете в България са се обезлюдили  
Само три от областните градове в страната - Кърджали, Пловдив и София, са увеличили населението си през последните 
десет години. Най-голям е прирастът в столицата. За този период населението там е нараснало с броя на жителите на един 
малък град. Това показват изчисленията на БТА при съпоставяне на данните на Националния регистър на населените места 
на Националния статистически институт (НСИ) към 31 декември 2011 г. и същата дата на миналата година.  
Според справката жителите си са увеличили още 23 български градове. Населението на останалите 231 града е намаляло, 
т.е. почти 90 процента от всички големи населени места в страната са с по-малко хора, отколкото преди 10 години. Най-
точната демографска картина в населените места в страната ще стане известна след предстоящото преброяване. 
Най-голямо увеличение на неселението - в София, най-малко - в Каблешково Данните сочат, че за 10-годишния период 
най-голямо увеличение на населението е регистрирано в София. Столицата се увеличава с 13 688 души и от 1 208 097 
жители в края на 2011 г. към 31 декември миналата година те вече са 1 221 785. Населението на втория по големина град 
в страната - Пловдив, за този период се увеличава с 3864 души. Така жителите му стават 342 048 души. Несебър заема 
третото място сред населените места с най-сериозно увеличение на населението. Жителите на крайморския град са се 
увеличили с 3549 души и вече са 14 080. С повече от 1000 души нарастват жителите и на друг черноморски град - Свети 
Влас, където регистрираните са с 1364 повече. В два града жителите се увеличават с над 700 души - Ардино и Харманли. С 
трицифрен брой "скача" и населението в други 13 града. Това са Симеоновград (426 жители), Поморие (401 жители), 
Черноморец (396 жители), Банско (393 жители), Кърджали (338 жители), Банкя (301 жители), Момчилград (277 жители), 
Джебел (259 жители), Божурище (258 жители), Обзор (247 жители), Созопол (228 жители), Бяла, варненско (193 жители) и 
Мартен (177 жители). Увеличението на населението в други седем града е с под 100 души - Николаево (81 души), Елин 
Пелин (58 души), Каолиново (50 души), Куклен (37 души), Китен (32 души), Върбица (25 души) и Каблешково (4 души). Осем 
от градовете с нараснало население са в Бургаска област Градовете, в които се отчита увеличение на населението през 10-
годишния период, са разположени на територията на 11 области в страната. Най-много са в Бургаска област - 8. Това са 
Каблешково, Китен, Несебър, Обзор, Поморие, Свети Влас, Созопол и Черноморец. В област Кърджали, в която има общо 
пет големи населени места, пък са разположени четири от градовете с увеличено население. Освен областния център, това 
са Ардино, Джебел и Момчилград. В пет региона има по два града с нараснало население. В Пловдивско - Куклен и 
областният център, София-град - Банкя и столицата, София-област - Божурище и Елин Пелин, Хасково - Симеоновград и 
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Харманли, и Шумен - Върбица и Каолиново. Останалите четири града са в областите Благоевград - Банско, Варна - Бяла, 
Стара Загора - Николаево, и Русе - Мартен. 
Плевен, Русе и Стара Загора са загубили над 10 хил. души Сред областните центрове в страната Плевен, Русе и Стара Загора 
са изгубили повече от 10 000 жители за последните 10 години. Населението на Плевен спада с 14 554 души или почти с 
толкова, колкото са сега хората в Раковски. Жителите на Русе са намалели с 13 694, а тези на Стара Загора - с 11 684 души. 
Повече от 9 000 жители губят Добрич и Габрово, съответно 9439 и 9192 души. В други два областни центъра населението 
намалява с над 8000 жители - Ямбол, с 8833, и Враца - с 8680. В пет от областните градове спадът на жителите е с над 7000 
души. Видин губи 7814 жители, Сливен - 7671, Перник - 7665, Шумен - 7514, и Хасково - 7343. За 10-годишния период 
Монтана намалява с 6253 души, а Ловеч, Кюстендил и Силистра - съответно с по 5847, 5482 и 5061. Пазарджик губи 4747 
жители, Разград - 4017, а Смолян - 3595. В четири от областните центрове населението спада с повече от 2000 души - Велико 
Търново (2632 души), Благоевград (2477 души), Варна (2387 души) и Търговище (2202 души). Бургас има 891 жителите по-
малко отпреди 10 години. Свищов е изгубил най-много жители сред необластните градове 
Сред необластните градове за изследвания период най-много жители е изгубил Свищов. Крайдунавският град намалява с 
6270 души и към края на миналата година има население от 23 576 човека. След него се нареждат Димитровград - с 5682 
души по-малко, и Дупница - с 4324 души. Горна Оряховица и Лом са намалели съответно с 3561 и 3273 жители, съобщава 
"Дневник". В шест необластни градове жителите намаляват с повече от 2000 души. Казанлък е загубил 2724 души, Севлиево 
- 2641, Карлово - 2381, Асеновград - 2354, Нова Загора - 2261 и Троян - 2114. В други 33 от по-големите населени места в 
страната населението е спаднало с по над 1000 жители. В 14 от необластните градове пък броят на жителите намалява с 
по-малко от 100 души. С 96 души спада населението на Твърдица, а в Ахтопол, Крумовград и Килифарево съответно с 87, 
84 и 82 души. Два от най-малките български градове - Плиска и Маджарово, губят съответно 78 и 68 жители. Бобошево 
спада с 66 души, Суворово - с 65, а най-малкият български град - Мелник, с 54 души. Игнатиево е изгубил 45 жители, 
Шивачево - 30, Гурково - 25, а Правец - 21 души. С едноцифрен спад на населението през 10-годишния период е единствено 
Приморско - 9 души по-малко. 
 
√ Само в 5 български области има увеличение на населението през 2020 г.  
Това са София, Перник, Варна, Бургас и Кърджали, показват данни на НСИ. 
Най-голямо е увеличението на населението в София-град с 5,2%. 
През 2020 г. населението намалява най-много в областите Видин - 2% и Смолян – 1,6%. 
Най-малка по население у нас е област Видин, в която живеят 81 212 души или 1,2% от населението на страната. Най-
голямата област е София-столица – 1,3 млн. души или 19% от общото население. 
Градското население в България е 73%. В селата живеят 27% - или 1,87 млн. души. 
И през миналата година населението в България е намаляло. То е било 6 916 548 в края на декември, което с близо 35 000 
по-малко спрямо края на 2019-та. През 2020 в страната са регистрирани 59 440 родени деца. Броят на новородените 
намалява с 2 452 или с 4% на годишна база. 
В същото време продължава застаряването на населението, като се е увеличава делът на хората на възраст над 65 години 
с 0.2% на годишна база. 
 
√ България с позиция след изказване на Заев  
Позицията на България по темата за спазването на правата на българските граждани и гражданите с българско 
самосъзнание в Република Северна Македония е многократно заявявана. Известни са проблемите, с които българите са 
се сблъсквали в миналото и за съжаление продължават да се сблъскват и до днес: репресии, слово на омраза и 
неравноправно третиране единствено и само заради изразяване на българското си самосъзнание, съобщиха от МВнР. 
Продължаващата практика на поддържане на предразсъдъци и негативни стереотипи спрямо България и българския 
народ, включително чрез медии, учебници и паметници, както и посегателства срещу български национални символи и 
паметни плочи, допринасят допълнително за създаването на негативни нагласи и неблагоприятна среда за гражданите с 
българско самосъзнание в Република Северна Македония. 
Република България настоява за ясна и категорична позиция от властите в Република Северна Македония за предприемане 
на конкретни действия за изграждане на интегрирано общество, основано на върховенство на правото и защита на правата 
на човека. Гарантирането на конституционните права на гражданите с българско самосъзнание наравно с всички останали 
граждани на Република Северна Македония, без дискриминация, би решило редица въпроси от екзистенциален характер 
за тях. 
Значението на поддържането на добросъседски отношения и по-специално стриктното прилагане, добросъвестно, на 
двустранните договори с държавите-членки на ЕС беше подчертано от Съвета на ЕС многократно. Изпълнението на буквата 
и духа от страна на Република Северна Македония на сключения през 2017 г. Договор за приятелство, добросъседство и 
сътрудничество, е от ключово значение и остава предпоставка за напредък в процеса на присъединяване на страната към 
ЕС. 
България ще следи с особено внимание всички процеси, свързани със създаване на необходимите условия за свободна 
самоидентификация на гражданите с българско самосъзнание. 
 
√ Косово ще подаде молби за членство в Съвета на ЕС, ЮНЕСКО и Интерпол  
Косово скоро ще подаде молби за членство в няколко международни организации - Съвета на Европа, Интерпол и 
ЮНЕСКО. Това заяви президентът на Сърбия Александър Вучич в интервю за телевизионния канал Рrva, цитиран от TACC. 
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"Те имат много успешна позиция в Съвета на Европа и ще опитат да станат член на Съвета на Европа, ще получат огромна 
подкрепа от европейските страни в това отношение. След това те ще се опитат да се присъединят към Интерпол и ЮНЕСКО. 
Ние ще ги победим в Интерпол и ЮНЕСКО, в Съвета Европа е много трудно за нас. Но първата им кандидатура ще ни отвори 
възможността да им покажем, че не сме бездействали. След няколко дни те ще видят как нови страни оттеглят 
признаването на независимостта на Косово ", каза Вучич. 
На 4 септември 2020 г. във Вашингтон бяха договорени редица задължения на ръководствата на Сърбия и Косово, 
включително мораториум върху опитите на Прищина за кандидатстване в международни организации, както и 
преустановяване на работата на Белград с различни държави за оттегляне на признаването на Косово. В началото на август 
косовският парламент не подкрепи резолюция, задължаваща Прищина да спазва Вашингтонските споразумения. По -рано 
сръбските медии съобщиха, че 10 азиатски и африкански държави обмислят да оттеглят признаването на независимостта 
на Косово. 
 
√ ЕС одобрява плановете за развитие и устойчивост на Чехия и Ирландия  
Министрите на икономиката и финансите на ЕС приветстваха плановете за развитие и устойчивост на Чехия и Ирландия. 
Очаква се до дни те да бъдат окончателно одобрени от ЕС, след което двете държави да започнат да изпълняват 
планираните реформи и проекти, предава БНР.  
Изпълнителният заместник-председател на Комисията Валдис Домбровскис подчерта, че плановете се оценяват според 
заложените 11 критерии в регулациите за възстановяване и устойчивост, сред които и върховенството на закона. 
След окончателното одобрение на чешкия и ирландския план тази седмица, страните, които вече получават финансиране 
от Фонда за възстановяване и развитие, ще станат 18. 
10 страни-членки вече са получили предварително финансиране.  
България и Нидерландия са единствените две държави от ЕС, които все още не са депозирали в Брюксел националните си 
планове за възстановяване и развитие. И двете страни в момента са без редовно правителство. В Нидерландия в момента 
текат преговори за съставяне на кабинет след проведените през пролетта парламентарни избори.  
 
√ Нидерландия с най-голям дял едновременно учещи и работещи млади хора в ЕС  
През 2020 година в Европейският съюз 9 от 10 души на възраст между 15 и 19 г. са били в периоди на активно образование 
и обучение (89,5%), сочат данните на европейската статистическа служба Евростат. С нарастването на възрастта делът на 
младите хора в тази група намалява – 49,5% от хората на възраст между 20 и 24 години, 14,4% при хората на възраст между 
20 и 24%, 14,4% при тези на 25-29 г. и 4,8% от хората между 30 и 34 г. 
 

 
 
Темпото на преминаване от обучение към навлизане на пазара на труда варира в различните членки на ЕС, както заради 
разликите в националните системи на образование и обучение, така и заради други фактори, включително 
характеристиките на националните пазари на труда и културните различия. В някои страни хората започват работа на много 
по-млада възраст под формата на студентски работни места и платени стажове. 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20210902-1
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През 2020 г. 18,4% от хората на възраст между 15 и 24 г. в ЕС са учили и работили едновременно, като 2,5% от същата 
възрастова група са се учили, но са били безработни и са търсили заетост. 
В сравнение с 2019 г. броят на хората на възраст между 15 и 24 години, ,които едновременно са учили и работили, е 
намалял с 3% (от 6,1 млн. през 2019 г. на 5,9 млн. през 2020 г. В същото време борят на тези, които са се учили, но са били 
без работа и са търсили такава, е нараснал с 16% (от 0,7 млн. през 2019 г. до 0,8 млн. през 2020 г.). 
Сред страните от ЕС, Нидерландия е имала най-голям дял хора във възрастовата група 15-24 г., които едновременно са 
учили и работели – 57,8%. Следват Дания с 45,8%, Германия с 38,7% и 35,2%. За същия период най-нисък дял учещи и 
работещи е бил регистриран в Словакия и Румъния (по 2,5%), Италия (3%), Хърватия и Унгария (по 3,3%). Нисък дял е бил 
регистриран и в България, която се нарежда на 22-ро място от 27 страни. 
Най-големият дял на учениците и студентите на възраст между 15-24 годни, които са били безработни (но са търсили 
работа и са били готови да започнат такава, докато учат), е бил отчетен в Швеция (12,1%). Следват Финландия (9,5%), Дания 
и Нидерландия (по 6,3%). Най-нисък дял е отчетен в Словения, Италия, Румъния, Чехия и Хърватия – под 1%. 
 

 
 
√ Япония е първа по цифровизация в света  
Япония е на първо място в света в класацията на страните по отношение на темповете на цифровизация. Това показват 
данните от проучване, представено за първи път по време на VI Източен икономически форум, предава РИА 
Новости. Индексът е изчислен за 51 държави, които са членове на поне една от следните организации: ОИСР, ОНД, БРИКС. 
Според проучването Япония е на първо място, Естония е втора, а Исландия е на трето място. Финландия и Дания също са 
в челната петица. Високото ниво на цифрово развитие се характеризира с наличието на интернет (широколентов и 
мобилен), броя на потребителите и нивото на компютризация на населението. 
САЩ заемат 24 -та позиция в рейтинга. Италия е 25 -та, Словения е 26 -а. Русия в класацията е на 27 място, Китай - на 28 
място. Швейцария и Австралия са съответно на 29 -то и 30 -то място.  
В дъното на класацията на страните са Туркменистан (51-то място), Таджикистан (50), Киргизстан (49). Последните пет също 
включват Индия (48) и Узбекистан (47). 
VI Източен икономически форум се проведе от 2 до 4 септември във Владивосток. Основната му тема тази година бяха 
новите възможности за Далечния изток в променящия се свят.  
 
√ Цената на газа в Европа надхвърли 650 долара за 1000 куб. м.  
Цената на газа в Европа в хода на търговията в понеделник преодоля прага от 650 долара за 1000 кубически метра. Това 
сочат данните на Лондонската междуконтинентална борса (ICE), предава ТАСС. 
Така цената на октомврийските фючърси в газоразпределителния център Те Те Еф (TTF) в Нидерландия на 6 септември 
достигна 654,1 долара за 1000 кубически метра или 53,68 евро за MWh (въз основа на текущия курс EUR/USD, цените на 
ICE са представени в евро за MWh). 
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Към днешна дата ръстът на цените на газа се забави донякъде, но цената му в Европа продължава да бъде около 650 
долара за 1000 кубически метра. м. От началото на търговията на 1 септември цената на газа е нараснала с 3%. 
По-рано началникът на отдел "Газпром" Александър Иванников заяви, че цените на газа в Европа определено ще останат 
на сегашното си ниво в близко бъдеще и все още няма предпоставки за тяхното намаляване. 
 
Cross.bg  
 
√ Преглед на вестниците 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - При 370 лева минимална пенсия от НОИ по-малко българки вземат пожизнена втора 
в. Монитор - Майсторът ключар - на отчет към полицията 
в. Телеграф - Житото в изобилие, хлябът поскъпва 
в. Труд - Битката за България 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - През бюджета ИТН променя друг закон - сваля данъци на адвокати, нотариуси и други свободни професии 
в. Монитор - Кашкавалът ни двойно по-скъп от ЕС 
в. Телеграф - От Aсоциацията на заведенията обявиха: Кръчми и дискотеки няма да затварят 
в. Труд - Проф. д-р Пламен Киров, бивш конституционен съдия, пред "Труд": 14 ноември е датата за парламентарни избори 
по Конституция 
в. Труд - Питат ни имаме ли роботи вкъщи 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Мира Радева социолог: Ако Кирил Петков и Асен Василев се бавят с партийната си заявка, ще изгубят битката 
предварително 
в. Монитор - проф. Витанов, математик: Пикът на тази вълна ще е около 15 септември 
в. Телеграф - Емил Георгиев, председател на Федерацията на потребителите в България и на "Екогласност": Tоплофикация 
извършва престъпление срещу 1 млн. столичани 
в. Труд - Икономистът Румен Гълъбинов пред "Труд": Цените галопират на фона на митове за успехи 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Как идиотщината превзе държавата 
в. Монитор - Баш майсторът като чудака от миналото 
в. Телеграф - Вода гази - жаден ходи 
в. Труд - Да си присвоиш фонда на фондовете 
в. Труд - Д-р Борислав Цеков, Център за нова Европа: Ковид-авторитаризъм или здрав разум 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- В битката с пандемията - нови ковид мерки. Какви са ограниченията от 7 септември? 
- Може ли ЦИК да произведе заедно изборите за президент и парламент? Говори заместник-председателят на 

комисията - Росица Матева; 
- След третия мандат: Конституционните решения в политическата ситуация. Разговор с доктора по конституционно 

право Симона Велева. 
- Задава ли се тежка политическа есен? Анализът на проф. Антоанета Христова и Росен Карадимов; 
- Защо спортист с увреждания номер 1 за 2018 година не може да участва на международни състезания? Историята 

на Денислав Коджабашев. 
Нова телевизия, „Здравей България" 

- За политическите престрелки между Румен Радев и Бойко Борисов в Деня на Съединението и за това кой печели 
и кой губи при избори 2 в 1 - журналистът Иван Гарелов и математикът Михаил Константинов. 

- Селфи с риск за живота. Кой се качи на стрелата на кран, за да се снима? 
- Служители от чистотата нападнаха с лопата и камък гражданин, който снима как мият улиците. 

 
√ Предстоящи събития в страната на 7 септември 
София. 

- От 14.00 часа в Гербовата зала на „Дондуков" 2 президентът Румен Радев щеп удостои с Почетния знак на 
държавния глава българските атлети, завоювали медали от летните Олимпийски и Параолимпийски игри в Токио. 

- От 17.00 часа на „Дондуков" 2 държавният глава Румен Радев ще се срещне с представители на парламентарната 
група на „БСП за България", на която връчи третия проучвателен мандат за съставяне на правителство в рамките 
на 46-ото Народно събрание. 

- От 11.00 часа Народното събрание ще проведе извънредно заседание. 
- От 10.00 часа в Гранитна зала на Министерския съвет ще се проведе пресконференция, на която заместник 

министър-председателят по управление на европейските средства Атанас Пеканов и председателят на 
Националния статистически институт Сергей Цветарски ще открият официално „Преброяване 2021". 

- От 11.00 часа в БТА ще се проведе съвместна пресконференция на транспортния и ресторантьорския бранш. 
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- От 20.00 часа под купола на Ларгото с филма „Земята е синя като портокал" ще бъде открито първото издание на 
живо на международния фестивал „София ДокуМентал". 

*** 
Благоевград. 

- От 10.00 часа на стадион „Христо Ботев" ще бъде открита новата учебна година на Soccer Universities (Американски 
футболен университет). 

- От 11.00 часа в местността Текето при Регионално депо за управление на отпадъците ще бъде направена първа 
копка по проект „Рекултивация на общинското депо за неопасни отпадъци на територията на община 
Благоевград". 

- От 12.00 часа в зала „22 септември" ще се проведе пресконференция на кмета на Общината Илко Стоянов. 
*** 
Димитровград. 

- От 10.00 часа от града ще потегли традиционният крос Димитровград - Хасково, като в 12.00 часа пред Община 
Хасково ще се състои награждаването на победителите. 

*** 
Добрич. 

- От 10.00 часа във Военното гробище музей ще се проведе Ден на отворени врати и ритуал по поднасяне на цветя 
и венци по повод 105 години Добричка епопея. 

- От 18.00 часа в Драматичен театър „Йордан Йовков" ще се състои премиера на петия филм „Епопеята при Добрич" 
от документалната поредица „Помни войната 1915-1918". 

- От 19.30 часа в Летния театър ще се състои празничен концерт на Гвардейски духов оркестър. 
*** 
Монтана. 

- От 9.00 часа на кръговото кръстовище на пътя за влизане в града ще се проведе протест на членове на 
Националното сдружение на българските лозари. 

*** 
Русе. 

- От 15.00 часа в центъра на града ще се проведе протестно шествие на хотелиерите и ресторантьорите срещу 
обявените нови противоепидемични мерки. 

*** 
Хасково. 

- От 10.00 часа в зала „Хасково" ще се проведе кръгла маса на тема „Бъдещето в дигитална Европа". 
- От 18.00 часа в СК „Спартак" ще се състои Празничен преглед на талантите "Feel Europe" - представяне на 

национални костюми с участието на танцови ансамбли от Хасково и партньорски организации от Франция, 
Румъния и Унгария. 

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

