
1 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
БНР 
 
√ Депутатите гласуват срокове в актуализацията на бюджета на ДОО  
Народното събрание ще гласува сроковете, от които ще влязат в сила текстовете от актуализацията на бюджета на 
Държавното обществено осигуряване (ДОО), приети късно снощи на заседание, продължило повече от 10 часа. 
На заседанието вчера депутатите решиха от първи октомври минималната пенсия да е 370 лева, а обезщетението за  
отглеждане на дете през втората година от майчинството да е 650 лева. 
Народните представители гласуваха още пенсионерите да получат до края на годината добавка от 120 лева и одобриха 
увеличение на пенсиите с 12,5%.  
Финансовият министър Асен Василев заяви, че парламентът е приел две взаимоизключващи се решения за увеличение на 
пенсиите и ще трябва да реши кое от тях да бъде отменено. 
„Ако говорим да останат 120-те лева, те са по-скъпи с около 200 милиона. Предложението на ДПС е това да бъдат 
допълнителни приходи от осигуровки, което не е ясно дали ще се случи. Проблем ще бъде, ако останат и двете 
предложения, защото това означава допълнително около 847 милиона, които определено няма откъде да се вземат“, каза 
той. 
Днес сутринта трябва да бъдат представени разчетите на министерството на финансите за двата варианта за увеличение 
на пенсиите. 
Парламентът ще обсъди на второ четене актуализацията на бюджета на Националната здравноосигурителна каса. 
 В него са предвидени допълнителни средства в размер на 120 милиона лева за справяне с новата вълна от Ковид-19. От 
ГЕРБ настояват за преразпределението им. 
 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. 
 
√ Комисия на НС разглежда мораториум върху сечта на вековни гори  
Парламентарната комисия по земеделие ще разгледа предложението за въвеждане на двугодишен мораториум върху 
сечта на вековни гори. Днес депутатите ще изслушат представители на общините и на учени лесовъди. По данни на 
природозащитни  организации близо 10 процента от общинските гори са на възраст над 120 години. 
Предложението на природозащитните организации за забрана на сечта във вековните гори е подкрепена от петиция от 
над осем хиляди подписа и е внесена в парламента от „Демократична България“ и „Изправи се БГ! Ние идваме!“. 
Държавните стари гори са около двеста хиляди хектара, сто и единадесет хиляди от тях са в зона „Натура“, респективно в 
защитени, което означава, че без защита от сеч към момента са около 90 хиляди хектара държавни вековни гори. 
Подобна е ситуацията и в общинските гори. Там защита имат под две хиляди хектара. 
Предложението за мораториум среща противоречиви реакции, като някои експерти смятат, че ограничаването на сечта в 
старите гори ще доведе до безработица и криза в планинските райони, където се развива дървопреработвателна дейност. 
Има лесовъди, които смятат, че няма нужда от забрани, а от повишаване на контрола. Други настояват за по прецизен 
анализ, но с икономически ефект по тази забрана, а някои от депутатите твърдят, че предложението е популистко. 
 
√ Правителството решава за предоставяне на имоти на „Държавна петролна компания“  
Решение за ограничаване вноса на неопасни отпадъци, получени при механично третиране, ще обсъжда правителството. 
Министрите ще решават и за безвъзмездното предоставяне на имоти на държавното предприятие „Държавна петролна 
компания“. 
 
√ Зимни курорти искат намесата на държавата срещу скъпия ток  
България има всички шансове да реализира един успешен зимен сезон и да си запази  статута на безопасна дестинация. 
Това каза на среща с представители на зимните курорти в Банско министърът на туризма Стела Балтова. 
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Хотелиерите и концесионерите на ски зоните алармираха, че не могат да калкулират цени на пакетите и лифт картите 
заради спекулативния според тях скок на електроенергията. Според тях протестите ще се радикализират и заради липсата 
на компенсаторни механизми от страна на държавата. 
Стриктно спазване на мерките за безопасност и сигурност поиска от туристическия бранш министър Балтова, както и 
съдействие на контролните институции. И през този зимен сезон в големите ни курорти ще има Covid патрули, увериха 
концесионерите. 
Браншът обаче е притеснен от вече наложените ограничения и липсата на реални компенсации за потърпевшите бизнеси. 
Малин Бистрин: 
„Повишаването на тока се отрази много зле на нашия бранш. Ние не можем да предвидим от днес за утре тази цена. 
Нашите пакети са договорени доста назад във времето. Очакваме решителна намеса на енергийния пазар от страна на 
държавата“. 
Проблемът с цената на електроенергията е основен и е заложен в меморандума с искания, който ще бъде подписан утре 
от браншовите организации. 
Министър Стела Балтова призна за сериозността на проблема: 
„Много сериозен въпрос, който търпи развитие, бих могла да кажа, тъй като при всички случаи увеличаването на цената 
на електричеството оказва влияние върху целия бизнес“. 
Министърът на туризма заяви, че парите за подпомагане в размер на 430 милиона са налични, просто се чака парламентът 
да приеме актуализацията на бюджета. 
Нов дизайн ще има мярката 60/40, очаква се промяна на Наредба 7, която ще позволи ваучерите за храна да се използват 
и за туризъм и  почивка. Ще бъде обсъдена възможността деветпроцентното  ДДС да бъде валидно за всички туристически 
услуги, включително и за ски учителите. 
 
√ Очаква се МОН да обяви насоки за обучение в условия на пандемия  
Министерството на образованието се очаква да обяви насоки за обучение в условия на пандемия, в които е предвидено 
отпадане на изискването учениците от 1 до 4 клас да носят маски в класните стаи. 
Тези ученици ще носят маски по време на междучасията, когато се срещат с деца от други паралелки, предвиждат 
насоките, които вече бяха съгласувани с Министерството на здравеопазването, със синдикатите и със сдруженията на 
училищните директори.  
Прогнозите на образователното ведомство са ако не настъпи рязко влошаване на епидемичната обстановка, учебната 
година в страната да започне присъствено. 
 
√ БНБ настоява Еврокомисията стриктно да спазва банковото споразумение Базел III  
БНБ заедно с още 19 централни банки и надзорни институции от страни от Европейския съюз изпрати писмо до 
Европейската комисия, с което настоява за стриктно спазване на международното банково споразумение Базел III. То се 
отнася до капиталовите изисквания към банките и други показатели, които имат пряко отношение към стабилността им. 
В писмото на централните банкери, върху което се е подписал и гуверньорът Димитър Радев, е посочено, че подготвяните 
промени в регулаторната рамка Базел III трябва да следват духа на настоящото споразумение, където ясно се 
регламентират изискванията за капиталовите изисквания към банките и съотношенията на различни други ключови 
показатели, които гарантират доброто им състояние. 
„Пандемията от Covid-19 показва, че по-устойчивите банки са по-способни да подкрепят реалната икономика, дори и по 
време на криза“, пише още в писмото до Европейската комисия. 
„Както световната финансова криза, така и пандемията показаха взаимосвързаността между икономиките в световен 
мащаб. Това, което се случи с високорисковите експозиции в САЩ, както и в град Ухан, засегна всички нас. В такава 
обстановка за всички нас е за предпочитане въвеждането на минималните Базелски стандарти, за да се гарантира 
устойчивостта, от която се нуждаем“, категорични са банкерите. 
Базел III е международно регулаторно споразумение, което въведе набор от реформи, предназначени да подобрят 
регулирането, надзора и управлението на риска в банковия сектор. 
 
√ Иван Нейков: Конституционно вече няма заден ход след актуализацията на бюджета вчера 
Единственият разумен вариант е да се разместят във времето мерките 
Интервю на Диана Дончева с Иван Нейков 
"Слушайки вчера дискусията по актуализацията на бюджета в Народното събрание, си казах, колко умно, че има 
стенографи да записват всичко, мисля че дискусията трябва да продължи и днес“, каза пред БНР Иван Нейков, директор 
на Балкански институт за социална политика и бивш министър на социалната политика. 
„Какво беше направено вчера – бяха увеличени разходите, които трябва да бъдат направени през бюджета на ДОО. Но не 
е ясно кое от кога. 
Ние чисто конституционно вече нямаме заден ход и ако стенографските е записи покажат, че всичко е гласувано – и стоте 
лева, и 120- те лева, и увеличаването на минималната пенсия, и актуализирането на останалите пенсии, и увеличаването 
на тавана на пенсиите – ако всичко това излезе, че е гласувано – ние назад не може да се върнем. 
Тогава - единственият разумен вариант, който има този не много разумен парламент, е да размести във времето мерките. 
Едни да започнат от първи октомври, други да започнат от първи януари, да речем актуализирането на пенсиите да е от 
първи януари", заяви в "Преди всички" Иван Нейков. 



3 

 

"Но аз започвам да се притеснявам, че всичко това работи срещу осигурителната система. Ние непрекъснато увеличаваме 
дела в пенсията, който не е свързан с приноса на хората в пенсионна система. А е свъразн с предизборните борби на 
партиите", каза Иван Нейков. 
Още по темата в звуковия файл. 
 
√ Асоциацията на заведенията: Няма да затваряме, това е гражданско неподчинение, позволено е от закона  
Членовете на Асоциацията на заведенията няма да се съобразят със забраната за затваряне на баровете след 23 часа, 
каквато е новата заповед на здравното министерство. Това обяви Ричард Алибегов, председател на организацията: 
„Това е форма на гражданско неподчинение, позволено е от закона, в този случай ние ще ползваме тази форма, за да 
защитим нас и служителите си. Ние няма да затворим в 23 часа, а нощните заведения ще отворят. Сега има аспект, в който 
нощните заведения все пак в понеделник и вторник не работят, но от сряда, четвъртък те ще отворят врати“, поясни 
Алибегов. 
По-рано хотелиери, ресторантьори, превозвачи и представители на други браншове обявиха протести срещу 
ограничителните мерки. 
Очакваните 420 милиона лева за компенсация при затваряне на заведенията няма да стигнат, а и не всички ще могат да ги 
получат - каза Евгени Зумпалов от Асоциацията на заведенията. 
Според него правителството е излъгало, че здравните мерки ще вървят с икономическите: 
„Нямаме никакъв друг избор, освен да протестираме „до дупка“. Ние сме до стената, от днес на улицата са 300 хиляди, 
непрекъснато правим едно и също упражнение и това упражнение не работи. Това е определение за идиотизъм – да 
повтаряш едно и също нещо и да очакваш различен резултат“. 
За днес има планирани протести в Русе, Добрич и Хасково. Очаква се протестиращите там да блокират възлови кръстовища. 
Представители на заведенията готвят голям протест утре в столицата. Той ще бъде подкрепен и от други браншове - 
автобусни превозвачи, представители на увеселителни центрове и театрални школи. 
От Асоциацията на шофьорите обявиха, че ще излязат на протест на 28 септември. Те настояват за среща с президента 
Румен Радев. От 10 септември таксиметровите шофьори също ще бъдат в стачна готовност.  
 
√ Нов институт за глобални анализи изследва китайския корозивен капитал  
Интервю на Ирина Недева с Румена Филипова 
"Жените имат място в политиката, а нашата основна мотивация е да наблегнем на глобалността“, посочи в „Хоризонт до 
обед“ д-р Румена Филипова . Д-р Филипова е една от основателките на току що създадения  Институт за глобални анализи, 
който се стреми да свърже “глобалното” с “локалното. 
Филипова има докторат по международни отношения от университета в Оксфорд, автор е на научни публикации в 
престижни световни издания. 
Първият голям анализ е посветен на китайският „корозивен“ капитал в България и Румъния: 
„Анализът ни сочи, че обемът на китайският корозивен капитал в България остава по-ограничен от другите страни от 
Централна Европа и Западните Балкани. 
Другият извод е, че когато китайските инвестиции се реализират у нас, те водят до негативни последици. 
А "корозивен" капитал обозначава феномен на финансови потоци и на безотчетно финансиране, което не се ръководи от 
пазарните тенденции. Това се употребява най-често в тоталитарни държави като Русия и Китай в страни, които имат все 
още демократични дефицити", каза още Филипова. 
По думите и китайското влияние е по-силно в политически и икономически план в страните в Централна и Източна Европа, 
не толкова в България и Румъния. Китайските инвестиции са най-вече в медиите, в земеделието, понякога в 
инфраструктурата и индустриалното производство. 
"А България изнася за Китай базови суровини - земеделски продукти, рафинирана мед, семена, слънчоглед, царевица, 
а Китай внася у нас продукти с по-висока добавена стойност", посочи още Филипова. 
Още по темата в звуковия файл. 
 
√ Работодателите в Испания се обявиха против увеличение на минималната заплата  
Работодателските организация в Испания са категорично против увеличаването на минималната работна заплата до края 
на тази година. Основният им аргумент е, че пандемията от Ковид-19 все още има силен ефект върху икономиката на 
страната и затова трябва да се изчака, преди да се предприемат подобни стъпки. 
В момента минималната работна заплата е 950 евро. По предложение на профсъюзите правителството на Педро Санчес 
предложи увеличение за остатъка от годината между 12 и 19 евро на месец, което е в диапазона 1,2% и 2%, но срещна 
съпротивата на работодателските организации.  
Според директора на Испанската Конфедерация на бизнес организациите Антонио Гараменди те не са против 
увеличението по принцип, но не го одобряват сега, защото моментът все още "е деликатен" от икономическа гледна точка. 
Според него покачването на минималната работна заплата "може да нанесе много щети", защото през последните три 
години тя вече е повишена с 30%. По думите на Гараменди, на този етап е много по-важно да се удължи инструментът за 
подпомагане на фирмите в условията на пандемия до края на декември, защото все още много сектори са засегнати от 
кризата. 
 
 
 

https://bnr.bg/post/101523655
https://globalanalytics-bg.org/bg/home-bg/
https://globalanalytics-bg.org/wp-content/uploads/2021/08/Danger-Almost-Deferred.pdf
https://bnr.bg/post/101523366/nov-institut-za-globalni-analizi-izsledva-kitaiskia-koroziven-kapital
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√ Съветът на ЕС одобри 14,2 милиарда евро помощ за Западните Балкани  
Съветът на Европейския съюз даде окончателно зелена светлина на близо 14 милиарда и 200 милиона евро 
предприсъединителна помощ за периода 2021-2027 година за Албания, Босна и Херцеговина, Исландия, Косово, Черна 
гора, Северна Македония, Сърбия и Турция. 
Средствата ще помогнат за осъществяването на реформите в политическата, институционална, правна, административна, 
социална и икономическа сфера с оглед бъдещото присъединяване към Европейския съюз. 
 
√ Шефът на ООН: Хуманитарната помощ може да е първата точка на сътрудничество с талибаните  
Хуманитарната помощ за Афганистан може да бъде начална точка за сътрудничество с талибаните, коментира генералният 
секретар на ООН Антониу Гутериш. По думите му организацията продължава дейностите си в страната и след изтеглянето 
на американските военни части, но според него ситуацията като цяло е непредсказуема. 
„Има милиони вътрешно разселени хора, милиони бежанци в съседните държави. Толкова много години война, нивото 
на страдание е неописуемо. Дългът ни като ООН е да останем и да предоставяме хуманитарна помощ“, каза Гутериш. 
„Но талибаните трябва да създават за нас условия, за да можем да работим. Това означава свобода на достъп до всичко. 
Момичетата да имат право да ходят на училище, жените да имат право да работят, да можем да действаме във възможно 
най-нормална ситуация“, продължи генералният секретар на ООН. 
Афганистан от години зависи от международна помощ, а временното правителство, обявено от талибаните, ще се изправи 
пред огромна икономическа криза, натиск от политически опоненти, както и въстание в долината Панджшир, което още 
не е потушено, коментират световните агенции. 
Временното афганистанско правителство беше представено вчера от талибаните, които обявиха, че страната вече 
официално е „Ислямско емирство“. Кабинетът е съставен изцяло от мъже, въпреки че по-рано се твърдеше, че в него ще 
бъдат включени представители на други политически сили и жени. 
 
В. Монитор 
 
√ Гълъб Донев: 140 000 човека ще получат подкрепа  
Около 140 000 работници и служители на месец ще бъдат обхванати от мерките за подкрепа. Това е, може би, малко 
повече от средния брой засегнати от началото на пандемията до момента. Няма да остане някой, който е засегнат от 
ограничителните мерки, който да не бъде подпомогнат. Това заяви служебният социален министър и вицепремиер Гълъб 
Донев в ефира на Нова телевизия. 
Това, което е предвидено в актуализацията на бюджета, са около 400 млн. лв., които да бъдат насочени към бизнеса - за 
запазване на заетостта, за компенсиране на бизнесите, които изпитват затруднения в следствие на кризата. Помощите се 
изплащат следващия месец след въвеждането на ограничителните мерки - тоест от октомври. Друга мярка е насочена към 
затворените бизнеси. Искам да подчертая, че и в двете мерки - 60/40 с дизайна, който работи от юни месец, и в новата 
мярка 75/0, са включени самоосигуряващите се лица. Така, че за всички, които са засегнати по някакъв начин от кризата, 
тези мерки ще сработят, посочи вицепремиерът. 
Мярката 80/20 няма да продължи да съществува. Всички, които са попадали в тази мярка, са получавали и пари по мярката 
60/40. В момента абсолютно всички бизнеси, които имат намаление в оборотите с 30% и 40%, попадат в мярката 60/40, 
обясни Донев. 
Парите се получават от работодателя, който разпределя средствата между служителите си. Министърът даде пример с 
фитнес център, при който капацитетът е намален до 30%. Тогава оборотът ще е намалее с над 40% и собственикът ще 
попадне в мярката 60/40. В този случай държавата ще му изплати 60% от осигурителния доход на работещите. 
 
√ БВП скочи с почти 10 на сто през второто тримесечие  
През второто тримесечие на 2021 г. сезонни данни на Националния статистически институт за брутния вътрешен продукт 
(БВП) показват ръст от 9.9 на сто в сравнение със съответното тримесечие на предходната година и повишение от 0.6 на 
сто спрямо първото тримесечие на 2021 г. 
По предварителни данни произведеният брутен вътрешен продукт през второто тримесечие на 2021 г. възлиза на 31 167 
млн. лв. по текущи цени. На човек от населението се падат 4 513 лв. от стойностния обем на показателя. При среден за 
тримесечието валутен курс от 1.623855 лв. за 1 щатски долар БВП възлиза на 19 193 млн. долара и съответно на 2 779 
долара на човек от населението. Преизчислен в евро, БВП е съответно 15 935 млн., като на човек от населението се падат 
2 308 евро. 
Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност през второто тримесечие на 2021 г. 
възлиза на 26 951 млн. лв. по текущи цени. 
През второто тримесечие на 2021 г. относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката е 3.6 на 
сто и запазва равнището си спрямо същото тримесечие на предходната година. Индустриалният сектор намалява 
относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 0.8 процентни пункта до 27.2 на сто. Относителният дял на 
добавената стойност, реализирана от дейностите в сектора на услугите, се увеличава до ниво от 69.2 на сто при 68.4 на сто 
през съответния период на предходната година. 
За крайно потребление през второто тримесечие на 2021 г. се изразходват 78.9 на сто от произведения БВП. Инвестициите 
(бруто образуване в основен капитал) формират 18.7 на сто от произведения БВП. Външнотърговското салдо от стоки и 
услуги е положително. 
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Според сезонни данни през второто тримесечие на 2021 г. спрямо предходното тримесечие брутната добавена стойност в 
икономиката нараства с 0.4 на сто. По предварителни данни за второто тримесечие на 2021 г. крайното потребление 
нараства с 2 на сто, а бруто капиталообразуването - с 0.5 на сто. 
Износът на стоки и услуги намалява равнището си спрямо предходното тримесечие по сезонни данни с 0.5 на сто, а вносът 
на стоки и услуги - с 0.9 на сто. 
През второто тримесечие на 2021 г. в сравнение със същото тримесечие на предходната година според сезонни данни 
брутната добавена стойност се увеличава с 8.4 на сто. По отношение на компонентите на крайното използване влияние за 
регистрирания икономически ръст има бруто капиталообразуването с увеличение от 12.2 на сто и крайното потребление 
с увеличение от 6.2 на сто. Износът на стоки и услуги се увеличава с 20.4 на сто, а вносът на стоки и услуги - с 28.4 на сто в 
сравнение с второто тримесечие на 2020 г. 
 
√ Еврокомисията емитира "зелени" облигации за 250 млрд. евро 
Испания пуска днес първите си такива книжа  
Европейската комисия обяви днес, че тази есен ще емитира "зелени" облигации на стойност до 250 млрд. евро като част 
от плановете си да финансира възстановяването на 27-те страни членки от коронакризата, предаде АП. 
Изпълнителният орган на ЕС уточни, че облигациите ще са 30% от възстановителния план "Следващо поколение ЕС" за 
общо 750 млрд. евро. 
Рамката гарантира на инвеститорите в тези облигации, че средствата, пуснати в обращение, ще бъдат използвани за 
"зелени" проекти, а ЕК ще докладва за влиянието им върху околната среда, отбеляза комисията. 
Тя съобщи, че ще емитира първите такива дългови книжа през октомври в зависимост от пазарните условия. 
Еврокомисарят по бюджета Йоханес Хан заяви, че намерението на ЕС е да пусне отсега до края на 2026 година "зелени" 
облигации за до 250 млрд. евро, ще превърне блока в най-големия емитент на такива ценни книжа в света. 
Като част от амбициите, заложени в "Зелената сделка", ЕС се ангажира да намали емисиите парникови газове, които 
причиняват глобалното затопляне, с 55 процента през това десетилетие и си постави за цел въглеродна неутралност до 
2050 година. 
За да получат дела си от помощта за възстановяване, страните членки на ЕС решиха поне 37 процента от бюджетите в 
националните им планове да бъдат за проекти, свързани с климата, припомня АП. 
ЕК потвърди и намерението си да емитира тази година дългосрочни облигации за общо около 80 млрд. евро, както и 
краткосрочни за още 10 млрд. евро. 
Испания пуска днес първите си "зелени" облигации, поставяйки началото на поредица от подобни сделки, очаквани през 
този месец, информира Ройтерс. 
Продажбата на 20-годишните облигации ще привлече 5 млрд. евро, според Международния финансов преглед (IFR), и 
съответства на очакванията на испанското финансово министерство, представени на инвеститорска среща през юли. 
 
БНТ 
 
√ Президентът и ръководството на ЦИК ще обсъдят провеждането на изборите  
Президентът Румен Радев ще се срещне днес с ръководството на Централната избирателна комисия. 
Ще бъдат обсъдено вариантите за провеждане на парламентарните избори и възможностите за вот 2 в 1. 
След срещата се очаква президентът да обяви кога ще бъде разпуснато 46-то Народното събрание и дали парламентарните 
избори ще бъдат заедно с президентските на 14 ноември. 
 
√ В НС продължават дебатите по актуализацията на бюджета  
В Народното събрание продължава работата на депутатите върху актуализацията на бюджета. 
Освен бюджета на ДОО, днес трябва да бъде приет и бюджетът на НЗОК, а следобед бюджетната комисия започва да 
разглежда план сметката на т.нар. голям бюджет. 
Два взаимно изключващи се проекта на бюджета на ДОО бяха предложени вчера - единият на ДПС, подкрепен от ГЕРБ и 
БСП, предвиждащ добавка от 120 лв за пенсионерите за последните три месеца на годината, без преизчисляване на 
пенсиите. Другият проект, подкрепен от бюджетната комисия е повишение на минималната пенсия от 300 на 370 лв и на 
максималната от 1440 на 1500 лв. 
Днес депутатите трябва да изберат един от двата варианта, за да може да се извърши актуализация, обяви вчера 
финансовият министър Асен Василев. 
Вчера дебатите преминаха със скандали. БСП, ДПС и ГЕРБ гласуваха допълнителни разходи на НОИ, за които според 
финансовия министър Асен Василев пари няма и обвини трите партии, че взривяват бюджета. С гласовете им бяха приети 
допълнителни разходи на НОИ, с които да се покрият добавки на пенсионерите между 100 и 120 лв. за последните три 
месеца на годината. 
След 11-часово обсъждане парламентът прекрати заседанието и насрочи гласуването на бюджета на ДОО и Здравната каса 
за днес. 
 
√ Училищата спестили 231 млн. лева през миналата година  
Училищата са започнали 2021 г. с финансови остатъци за общо 231 млн. лв. От тях 118 млн. лв. са спестени от намалени 
разходи за ток, вода, отопление и др. във връзка с преминаването към обучение от разстояние в електронна среда заради 
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пандемията от COVID-19. 10,4 млн. лв. по-малко са похарчени миналата година от целевите средства за уязвими групи, 7,8 
млн. лв. са икономиите от непроведените занимания по интереси. 
Отделно от това през 2021 г. училищата с концентрация на деца и ученици от уязвими групи са получили 32,2 млн. лв. 
допълнително. За занимания по интереси са предоставени други 24,4 млн. лв. Голяма част от тези пари не са използвани 
досега заради ограниченията, наложени от пандемията. 
С оглед на тези налични средства Министерството на образованието и науката промени Наредбата за финансиране на 
институциите и даде възможност на директорите на училища при необходимост да използват част от икономиите за 
заплащане на интернет достъпа на своите ученици при дистанционно обучение. Според анализа на министерството от юли 
т.г. през следващата учебна година 34 000 ученици биха останали без интернет връзка по социални причини, ако се 
наложат онлайн занятия. Месечните такси за тяхната интернет свързаност до края на 2021 г. ще струват на училищата общо 
около 2,4 млн. лв. Тези суми не би трябвало да бъдат проблем на фона на споменатите финансови остатъци от 2020 г. и 
направените икономии през 2021 г. 
При онлайн занятия просветното министерство осигурява интернет и за учителите чрез допълнително месечно 
възнаграждение от 30 лв. за компенсиране на разходите за консумативи. Това става чрез Националната програма „Без 
свободен час“. По правилата на програмата, приети през 2019 г., парите се превеждат на училищата два пъти в годината – 
през септември-октомври и през декември. Към момента за такова допълнително плащане са кандидатствали 23 103 
учители. В началото на октомври т.г. министерството ще преведе на училищата заявените близо 1,023 млн. лв. 
Осигуряването на интернет достъп за двете страни в образователния процес – учители и ученици, е ключово важно условие 
за провеждане на ефективно обучение от разстояние в електронна среда. 
Съгласно проучване на Министерството на образованието и науката от юли т.г. преподавателите са напълно обезпечени с 
електронни устройства, необходими за дистанционно провеждане на занятията. Министерството вече е осигурило 
служебни компютри на всички учители, за които е заявена необходимост. По проект „Образование за утрешния ден“ са 
предоставени 2000 лаптопа и 500 рутера с карти с мобилни данни „My Fi“. С постановление на Министерския съвет от 15 
октомври 2020 г. на училищата са отпуснати 14 млн. лв. за закупуване на други 2000 лаптопа за учители и 14 000 – за 
ученици. По проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ на училищата са дадени още 20 692 
лаптопа, които се предоставят на преподаватели, както и 65 000 лаптопа и таблета за ученици за временно ползване по 
време на дистанционно обучение. 
Министерството на образованието и науката никога не е поемало ангажимент и няма бюджет да осигури служебни 
устройства на всички над 70 000 учители. Закупуването на лаптопи за още 45 000 преподаватели, които в момента ползват 
собствена техника, би струвало на бюджета около 45 млн. лв. 
Устройствата, предоставени на училищата, отговарят на всички съвременни изисквания за провеждане на обучителен 
процес от разстояние. Техните параметри дори надхвърлят потребностите, за които са предназначени. Цялата техника е 
доставена на крайните ползватели с предварително инсталирани всички необходими приложения и софтуер. Всеки учител 
може да инсталира допълнителни програми, когато пожелае. 
В служебните компютри, осигурени от просветното министерство, се влиза само с индивидуален служебен профил, което 
е валидно за цялата държавна администрация. Това позволява мониторинг върху времето, през което се използват 
устройствата – необходима информация с оглед целесъобразното инвестиране на държавния финансов ресурс, както и за 
евентуалното им преразпределение на техниката в случай на необходимост. Министерството на образованието и науката 
не следи и не контролира съдържанието, използвано на съответния лаптоп. 
 
√ Меркел обяви подкрепата си за Армин Ланшет на предстоящите избори в Германия  
Германският канцлер Ангела Меркел горещо призова избирателите да подкрепят евентуалния ѝ наследник на поста Армин 
Ланшет на парламентарните избори на 26-ти септември. 
Посланието, отправено от Бундестага, идва на фона на безпрецедентно ниска подкрепа за нейните консерватори. В 
сондажите те губят два пункта и падат до подкрепа от 19%, докато социалдемократите увеличават преднината си до 26 
на сто. 
След загубата на водещото си място консерваторите непрекъснато предупреждават за ляв завой при коалиция, водена от 
социалдемократите. Готовност за партньорство изрази крайната левица. 
Кандидатът-канцлерът на социалдемократите Олаф Шолц посочи, че крайнолевите първо трябва да изразят ясна 
ангажираност с НАТО, партньорството със Съединените щати и солидни публични финанси. 
 
Investor.bg 
 
√ Отпуснаха 11,2 млн. лв. на туроператорите за разплащане на неосъществени пътувания 
Средствата, отпуснати до момента от държавния бюджет по схемата, са на обща стойност 16,5 млн. лв. 
Министерството на туризма одобри 89 заявления за държавна субсидия на обща стойност 11,254 млн. лева за компании, 
извършващи туроператорска дейност, съобщиха от ведомството. Средствата, отпуснати до момента от държавния бюджет 
по схемата, са на обща стойност 16,5 млн. лв. 
Чрез средствата по мярката туроператорите трябва да върнат на потребителите платените пари за неосъществени 
пътувания в периода 01.03 - 31.12.2020 г.  
Най-малката сума от плащането, която ще бъде преведена, е в размер на 150 лв., а най-голямата – над 1,3 млн. лв. 
Размерът, който се предоставя, е до 15 на сто от оборота без ДДС през 2019 г., като с предоставената помощ ще бъдат 
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възстановени дължимите суми към клиенти на туроператорите за възстановяване на нереализирани туристически пакети 
поради COVID-19 за същия период. 
Започва и разплащане на сумите. 
Припомняме, че схемата бе създадена в началото на март с промени  в текстовете на чл. 26а, ал.1 от Закона за мерките и 
действията по време на извънредното положение.  
Помощта ще се предоставя при условия, критерии, ред в размер на проценти от оборота, определени от Министерски 
съвет по предложение на министъра на туризма в рамките на неусвоените средства по схемата за държавна помощ, 
прилагана към момента. 
 
√ Системата "Преброяване 2021" заработи отново, но с намален капацитет 
Планира се капацитетът постепенно да бъде увеличаван 
Регистрацията в електронната система „Преброяване 2021“ е възстановена, след като по-рано днес от Националния 
статистически институт (НСИ) обявиха, че тя е била атакувана от хакери. 
Системата вече работи, но със силно намален капацитет, пише БГНЕС. По-рано днес в рамките на два часа беше прекъсната 
връзката с регистрите на други институции, поради което опитващите да се преброят онлайн виждаха съобщение за 
грешка. 
От НСИ обявиха още, че технически екипи следят внимателно работата на платформата, като се планира постепенно 
увеличаване на капацитета ѝ. Информацията в системата не е засегната, а данните от преброяването са защитени. 
Както стана ясно по-рано, платформата има четири степени на защита, а хакерската атака е била засечена още на първата 
степен. 
След случилото се от НСИ се извиниха на всички за причиненото неудобство и допълниха, че електронното преброяване 
ще продължи до 24:00 ч. на 17 септември. Платформата работи от полунощ на 7 септември, а до 13 ч. на същия ден са се 
преброили 14 177 души. 
Председателят на НСИ Сергей Цветарски коментира, че се надява минимум 70% от населението на страната да се преброи 
електронно. 
 
√ Политическата криза в Румъния: Какви са дилемите пред управляващите и опозицията 
Интригата за всички участници нараства, а президентът Клаус Йоханис има шанс да се докаже като блестящ 
медиатор 
Да свалиш собственото си правителство с вот на недоверие не е чак толкова необичайна практика в Румъния, пише Ваня 
Накова от БТА. През юни 2017 г. Социалдемократическата партия (СДП) - сега в опозиция, свали своето правителство, 
оглавявано от премиера Сорин Гриндяну, с вот на недоверие, за да издигне след това нов също непросъществувал дълго 
кабинет с премиер Михай Тудосе.  
Национално-либералната пария (НЛП) също показа в последните години, че не страни от някои парадоксални на пръв 
поглед политически игри. В началото на 2020 г. либералите неколкократно предлагаха обречен на неуспех кандидат за 
премиер, за да предизвикат предсрочни избори - с надеждата след това да си осигурят парламентарно мнозинство. 
Появата на коронавируса обаче ги изненада и промени плановете им. Така кабинет, оглавяван от лидера на НЛП Лудовик 
Орбан, преведе страната през първите драматични месеци на пандемията.  
На 6 декември 2020 г. се състояха редовни парламентарни избори, които не дадоха нужното мнозинство на либералите. В 
резултат на това се роди настоящата трипартийна коалиция на НЛП, Съюз за спасение на Румъния - партия ПЛЮС (ССР-
ПЛЮС) и Демократичния съюз на унгарците в Румъния (ДСУР), която в края на миналата седмица за пореден път доказа 
своята неустойчивост. 
Реформисткият ССР-ПЛЮС с лидери Дан Барна и Дачиан Чолош е сравнително млада партия, която преди няколко години 
придоби популярност около инициативата "Без осъдени на държавни постове", подкрепена от над един милион граждани 
и все още чакаща гласуване в парламента. След изборите през декември 2020 г. ССР-ПЛЮС влезе във властта, но 
търканията с НЛП не бяха тайна още от първите месеци на управлението. Този път обаче разривът между либералите и 
реформистите се оказа доста по-сериозен - дотам, че да внесат вот на недоверие срещу собствения си кабинет, съюзявайки 
се с националистическия Алианс за единство на румънците (АЕР), който по-рано бяха определили като "екстремистка" 
партия.  
Какво предизвика конфликта в коалицията? 
Ябълката на раздора стана инвестиционна програма, кръстена на прочутия румънски учен и инженер Ангел Салини (1854-
1925), която предвижда отпускане на 50 милиарда леи (около 10 милиарда евро) на местните власти за инфраструктурни 
проекти за период от шест години. Програмата беше критикувана от ССР-ПЛЮС, които смятат, че тя много прилича на 
Националната програма за местно развитие, инициирана от осъдения за корупция бивш лидер на СДП Ливиу Драгня. Те 
твърдят, че става въпрос за раздаване на държавни пари на политическата клиентела на местно ниво. ССР-ПЛЮС имат 
малко кметове, което означава те не са реални бенефиециенти на тази програма, отбелязва телевизия Диджи24. Отказът 
на правосъдния министър Стелиан Йон, представител на ССР-ПЛЮС, да одобри тази програма доведе до уволнението му 
от премиера Флорин Къцу в сряда вечерта и това отприщи настоящата политическа криза.  
Но това не е първият сериозен конфликт между НЛП и ССР-ПЛЮС в рамките на коалицията. През април 2021 г. премиерът 
Флорин Къцу уволни здравния министър Влад Войкулеску, също представител на ССР-ПЛЮС, и това предизвика сериозно 
напрежение между партньорите в коалицията. Тогава реформистите се въздържаха от по-радикални стъпки.  
Какво планира ССР-ПЛЮС след вота? 

https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/nova-shema-turoperatori-shte-poluchat-do-15-ot-oborota-si-za-razplashtane-323284/
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Усетили назряващия конфликт в коалицията, опозиционните СДП и АЕР побързаха да представят своите текстове за 
евентуален вот на недоверие срещу правителството още миналата седмица. В крайна сметка вечерта на 3 септември 
преговорите за решаване на кризата в коалицията се провалиха и ССР-ПЛЮС се присъединиха към националистите от АЕР, 
внасяйки заедно вот на недоверие, озаглавен "Свалянето на правителството на Къцу - единствен шанс на Румъния да 
оцелее!" и подписан от 122 парламентаристи от двете формации.  
Защо ССР-ПЛЮС избраха този необичаен ход, вместо веднага да излязат от коалицията и да оставят либералите, 
подкрепяни от президента Клаус Йоханис, в позицията на правителство на малцинството? ССР-ПЛЮС всъщност не искат да 
минават в опозиция, а само да сменят премиера, обясни говорителят им Йонуц Мощяну. Все пак министрите от ССР-ПЛЮС 
обявиха снощи, че подават оставка. И все пак вратата към евентуални преговори все още не изглежда напълно затворена.  
Президентът Клаус Йоханис, бивш лидер на НЛП, отправи остри критики към ССР-ПЛЮС в събота, обвинявайки ги, че се 
съюзяват с партия, която не уважава западните ценности, и по този начин предават електората си и отстъпват от целите си 
на прогресивна и реформистка партия. Той ги призова да се върнат на масата на диалога и да разрешат конфликта в 
коалицията. 
Едно от обвиненията към премиера Къцу от страна на ССР-ПЛЮС е, че той е "марионетка" на президента Йоханис. Според 
анализатора от в. "Адевърул" Щефан Властон именно държавният глава е този, който може да реши кризата, като поиска 
оставката на Къцу.  
Залозите в конфликта стават още по-високи, като се има предвид, че на 25 септември ще се състои конгрес за избор на 
ново ръководство на НЛП, а за 2 октомври е насрочен конгресът на ССР-ПЛЮС. След ултиматума на ССР-ПЛЮС "или оставка 
на премиера, или вот на недоверие", НЛП обяви единодушната си подкрепа към Флорин Къцу. Доколко либералите са 
единни в позицията си обаче е под въпрос, като се има предвид борбата за надмощие и редовната размяна на понякога 
остри критики между двамата кандидати за лидерския пост в партията.  
Какво мисли опозицията?  
За СДП това развитие на събитията дойде като изненадваща печалба от случайно намерен лотариен билет. На 30 август 
лидерът на социалдемократите Марчел Чолаку заяви, че СДП ще внесе вот на недоверие срещу правителството, когато 
събере нужните за приемането му 234 гласа. Това звучеше като мъгляво обещание за далечното бъдеще, след като 
предишният вот на недоверие, иницииран от СДП, се провали през юни. Мотивирани от разцеплението в коалицията обаче 
социалдемократите побързаха да представят текст за нов вот още в четвъртък и поканиха всички партии да го подкрепят. 
Постижим ли е съюз на СДП, ССР-ПЛЮС и АЕР обаче дори в името на свалянето на правителството?  
Парламентарната аритметика сочи, че трите партии имат общо 280 гласа, много над необходимите 234 за приемането на 
вота. За социалдемократите, които разполагат с ключовите 157 гласа, играта не е толкова проста. Източници от партията 
заявиха, че социалдемократите не искат да бъдат "ръката, с която ССР-ПЛЮС" свалят собственото си правителство, за да 
се върнат след това отново на власт. "Няма да участваме в шантажа на ССР-ПЛЮС", подчертават социалдемократите. 
Лидерът им Марчел Чолаку заяви в неделя, че СДП ще гласува вота на ССР-АЕР, ако той стигне до пленарна зала, но изтъкна, 
че целта на социалдемократите са предсрочни избори, които са "единственото решение на настоящата политическа 
криза". Процедурата за предсрочни избори обаче е тежка в Румъния и това е причината никога да не се е стигало до тях в 
демократичната история на страната. СДП е готова да договори със ССР и АЕР внасянето на нов вот или да инициира свой 
собствен, когато събере нужните подписи, посочи още Чолаку. Гласовете на СДП са от решаващо значение за приемането 
на един вот на недоверие. ССР-ПЛЮС и АЕР имат едва 123 гласа, тоест вотът им няма шанс за успех без подкрепата на 
социалдемократите. Ако въобще се стигне до гласуване.  
Какво печели от тази ситуация националистическата партия АЕР? Според председателя на института за социологически 
проучвания ИНСКОП Ремус Щефуряк антисистемните партии като АЕР са основните печеливши от подобни политически 
кризи. "Като се има предвид как се държат партиите, натоварени да управляват страната, вече не изглежда изненадващо, 
ако АЕР достигне 30 процента", коментира той. Националистическата партия влезе миналата година за първи път в 
парламента, класирайки се на четвърто място след СДП, НЛП и ССР-ПЛЮС с 9 процента.  
Развръзката на сложната политическа ситуация остава неизвестна засега. Дори насрочването на календар за обсъждане и 
гласуване на вота се оказа трудна задача, след като вече три заседания на ръководството на парламента по тази тема не 
успяха да съберат кворум. Социалдемократите напуснаха вчерашното заседание с мотива, че не искат да бъдат "арбитри" 
между партньорите в коалицията. Някои гласове от ССР-ПЛЮС вече обвиниха НЛП и СДП в "заговор" да попречат на вота. 
Междувременно президентът Клаус Йоханис се опитва да договори компромис между либералите и реформистите. Какво 
ще последва, ако преговорите не успеят? Оставка на Флорин Къцу, за да бъде спасена коалицията, или правителство на 
малцинството на НЛП? Ще се стигне ли до така желаните от СДП предсрочни избори? Или има риск да се съживи 
плашещият призрак на Социал-либералния съюз (СЛС) - коалиция между СДП и НЛП, която сериозно застраши правовата 
държава в периода 2011-2014 г.  
Интригата за всички участници нараства, а президентът Йоханис има шанс да се докаже като блестящ медиатор или 
директно да прехвърли топката в полето на парламента. 
 
√ Светът се нуждае от нов икономически двигател 
Китай не е онзи глобален мотор, който беше след финансовата криза през 2008 г. 
Беше неизбежно темповете на глобалното възстановяване от коронавирусната пандемия да се забавят. Отварянето на 
икономиката често може да се случи на етапи, но става само веднъж. Внезапният изблик на растеж, който следва 
възобновяването на икономическата активност след локдауните, не може да се повтори и облекчаването на по-малко 
строгите ограничения няма да доведе до същия вид тласък. Но скорошното снижаване на някои ключови данни е проблем. 
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То не само отразява разпространението на по-заразния делта вариант и притесненията за веригата на доставки, но и 
забавянето в Китай, пише Financial Times в редакционен коментар. 
Бързият растеж на индустриализиращия се Китай, подкрепен от правителствените стимули, помогна на световната 
икономика да се възстанови от финансовата криза през 2008 г. Миналата година силният отскок в промишленото 
производство на страната я превърна в една от малкото, регистрирали положителен растеж през 2020 г. Сега обаче има 
признаци, че възстановяването ѝ губи инерция. Това се дължи отчасти на повторната поява на дългогодишни притеснения 
относно нивата на потребителския и корпоративния дълг, както и на променящите се приоритети на управляващата 
комунистическа партия.  
Индексът на мениджърите по доставките в промишлеността Caixin, един от най-внимателно наблюдаваните независими 
показатели за силата на (според някои мерки) най-голямата икономика в света, отчете свиване. То е първото от април 2020 
г., когато големи части от света влязоха в локдаун, за да се справят с пандемията. 
Отчасти забавянето на активността отразява същите фактори, възпрепятстващи възстановяването на други места. 
Разпространението на делта варианта вкара много части на Китай в локдаун, а правителството отново въведе регионални 
ограничения за пътуване. Проблемите с веригата на доставки също пречат на производителите да отговарят на по-
големите поръчки толкова бързо, колкото биха искали. Недостигът на полупроводници и транспортни контейнери се 
съчета с огнището на Covid във Виетнам, самият той промишлена фабрика, което ограничи индустриалното производство. 
В САЩ делта вариантът по подобен начин доведо до по-бавен растеж, след като нарастващият брой заразени намали 
апетита на потребителите да харчат. В Европа проблемите с веригата на доставки допринесоха за нарастващата инфлация. 
Темпът на ръст на цените в еврозоната достигна най-високото си ниво от десетилетие през август (3% на годишна база – 
бел. прев.) Отчасти това се дължи на „базови ефекти“, тъй като цените сега се сравняват с необичайно ниските нива преди 
година, но производителите са затруднени и от подобен недостиг като техните колеги в Китай. 
В Китай обаче е налице допълнителна загриженост относно дълга и потенциалния край на продължителния жилищен бум 
в страната. Разработчикът на имоти Evergrande, най-задлъжнелият китайски строител, предупреди, че е на ръба на 
дефолта. Разработчиците из цялата страна сега са изправени пред по-високи разходи за лихви. Отчасти това е планираният 
резултат от миналогодишните действия на комунистическата партия за намаляване на зависимостта на икономиката от 
недвижимите имоти и ограничаване използването на дълг от разработчиците. 
Като цяло китайското правителство не дава приоритет на растежа, както преди, а се опитва да овладее необуздания 
капитализъм, независимо дали става въпрос за силата на големите технологични компании, или за нарастващото 
икономическо неравенство. Това може да е разбираемо - забавянето на производството на алуминий беше отдадено на 
решимостта на правителството да намали замърсяването - но то ще означава, че страната не е двигателят на глобалния 
растеж, какъвто беше след финансовата криза през 2008 г. Този път останалият свят ще трябва да намери други двигатели, 
които да задвижат възстановяването. 
 
Икономически живот 
 
√ Бизнесът очаква много предприятия да затворят заради четвъртата вълна  
Компаниите и заетите в страната очакват ново замръзване на бизнеса до края на годината; работодателите обмислят 
мерки как да запазят служителите си. 
Това сочат резултатите от проучването на ManpowerGroup България „Четвъртата вълна на COVID-19”. В него участват 185 
компании и 366 служители от всички бизнес сектори и региони на страната. 
Данните показват, че 61% от работодателите и 76% от заетите очакват отделни индустрии и бизнес функции да 
преустановят дейност през последното четиримесечие на годината. 
Единствените сектори с оптимистична прогноза са „Информационни технологии”, „Аутсорсинг на бизнес процеси”, 
„Консултантски услуги” и „Търговия и бързооборотни стоки” (под 5% от респондентите), а най-големи притеснения от 
евентуално затваряне споделят организациите (75%) и служителите (50%) в сектор „Туризъм, хотелиерство и 
ресторантьорство”. 
Други ключови резултати от проучването сочат, че: 

• При евентуално затваряне 31% от работодателите планират да пуснат част или целите си екипи в принудителен 
отпуск, 10% биха съкратили персонал и само 6% обмислят намаление на месечните възнаграждения и 
допълнителните придобивки. В същото време цели 43% от анкетираните служители смятат, че нови мерки във 
връзка с разпространението на COVID-19 ще повлияят на доходите им под формата на по-ниска заплата или по-
малко бенефити, една трета от тях се опасяват, че ще бъдат пуснати в принудителен отпуск, а 30% се страхуват, че 
ще загубят работата си. 

• През последното четиримесечие на годината 60% от организациите планират да използват хибриден работен 
модел. 12% смятат да оставят избора за работа от офиса, от разстояние или и двете изцяло на своите служители, 
докато 41% от тях искат сами да определят дали и кога да работят в офиса и/или от разстояние. 

• 80% от анкетираните компании покриват допълнителни разходи на своите служители при работа от разстояние, 
като осигуряват офис оборудване (напр. принтер, скенер, офис стол) или възстановяват суми за месечен интернет 
абонамент. Много малък брой организации поемат и други разходи, напр. за комунални услуги. 

• 23% от компаниите, които са претърпели финансови загуби, очакват да се върнат към оптималното ниво на своите 
печалби около средата на 2022 г., а 15% вярват, че това ще се случи в края на следващата година. В същото време 
близо 40% от анкетираните служители споделят, че не с отчели отрицателно влияние върху доходите си от труд, а 
други 12% — че има такова, но те вече са се нормализирали. 
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• Повечето работодатели (62%) не очакват съществени промени в броя на заетите до края на годината, докато други 
24% планират да увеличат числеността с 5-10%. Една четвърт от тях са IT компании, други 22% — производствени, 
и 15% оперират в сектор „Търговия и бързооборотни стоки“. Компаниите, които споделят планове за увеличение 
с повече от 10%, са 7% от всички анкетирани работодатели и те оперират основно в секторите „Здравеопазване и 
фармация“, „Аутсорсинг на бизнес процеси“ и „Информационни технологии“. 

 
√ Темпът на растеж в България изостава от този в ЕС  
През второто тримесечие на 2021 г. сезонно коригираният Брутен вътрешен продукт (БВП) се е увеличил с 2,2% в 
еврозоната и с 2,1% в ЕС в сравнение с предходното тримесечие, сочат данните на Евростат. 
В сравнение със същото тримесечие на предходната година, ръстът в еврозоната е 14,3%, а в ЕС 13,8%. 
В САЩ увеличението на БВП спрямо първото тримесечие е 1,6%, сравненон със същия период от миналата година 12.2%. 
 

 
 
От държавите-членки Ирландия (+6,3%) регистрира най-рязкото увеличение на БВП спрямо предходното тримесечие, 
следвана от Португалия (+4,9%), Латвия (+4,4%) и Естония (+4,3%). Спад се наблюдава в Малта (-0,5%) и Хърватия (-0,2%). 
България също показва изоставане (0,6%) от темпа на растеж спрямо средния за ЕС (2,1 на сто). На годишна база 
увеличението на БВП у нас е 9,9% при 13,8 в ЕС. 
 

 
 
От НСИ добавят, че по предварителни данни произведеният в България брутен вътрешен продукт през второто тримесечие 
на 2021 г. възлиза на 31 167 млн. лв. по текущи цени (табл. 1 от приложението). На човек от населението се падат 4 513 лв. 
от стойностния обем на показателя. 
През второто тримесечие на 2021 г. относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката е 3.6% и 
запазва равнището си спрямо същото тримесечие на предходната година. 
Индустриалният сектор намалява относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 0.8 процентни пункта до 
27.2%. 
Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сектора на услугите, се увеличава до ниво от 
69.2% при 68.4% през съответния период на предходната година. 
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През второто тримесечие на 2021 г. разходите за крайно потребление на домакинствата са се увеличили с 3,7% в 
еврозоната и с 3,5% в ЕС (след -2,1% в еврозоната и -1,7% в ЕС през предходното тримесечие). 
Износът се е увеличил с 2,2% в еврозоната и с 1,8% в ЕС. Увеличението на вноса е 2,3% в еврозоната и с 2,2% в ЕС. 
От Евростат изтъкват, че разходите за крайно потребление на домакинствата имат силен положителен принос към растежа 
на БВП в еврозоната и ЕС (съответно +1,9 и +1,7 процентни пункта – п.п.). 
 
√ Инфлация и балони: предизвестеният бум на жилищния пазар  
Анализът на Лъчезар Богданов е от бюлетина на Института за пазарна икономика… 
В последните месеци фокусът в анализите на стопанската конюнктура постепенно се измести върху ценовата динамика. 
Видима е отчетливата тенденция за покачване в основни ценови индекси – по данни на Евростат, цените на производител 
в ЕС през юли 2021 г. са с 12,2% по-високи от юли 2020 г., потребителските цени в Еврозоната през август са 3% над 
стойността на индекса година по-рано, при 15,4% поскъпване на енергийните стоки и услуги. Измерваният в Германия 
индекс отчита ръст от 3,9% на годишна база през август, а освен ефекта на енергийните цени се наблюдава и поскъпване 
на храните с 4,6%. 
В България индексът на потребителските цени достигна 3% към юли спрямо година по-рано, но трябва да се отчете, че у 
нас пандемията само прекъсна вече започнала отчетлива тенденция от средата на 2018 г. (виж повече тук) Това проявление 
на инфлацията изглежда успешно насочва по-сериозно внимание към негативните въздействия от паралелно 
провежданите монетарни политики на нулеви и отрицателни лихви, съчетани с количествени улеснения и високи 
бюджетни дефицити, за продължаването и разширяването на които от повечето правителства пандемията предложи 
удобно извинение. 
Не трябва обаче да забравяме, че винаги в историята, а през последните десетилетия – все по-видимо – паричното 
разхлабване първоначално и в много по-голяма степен раздува балон с цените на активите. Понякога потребителските 
цени реагират със закъснение, а често под въздействие на други фактори, действащи в обратна посока – например 
технологични иновации, структурни промени на пазарите, глобализация и либерализация – номиналните цени дори в 
известен период спадат или се задържат, „маскирайки“ проявлението на инфлацията. В страните с дълбок и ликвиден 
капиталов пазар поскъпват финансовите активи; навсякъде и особено в икономиките с изостанал капиталов пазар като 
българската кредитната експанзия води до строителен бум и по-високи цени на най-големите класове имоти. 
Последните данни за динамиката на кредите, цените на жилищата и новото строителство потвърждават тази връзка. 
Накратко, със и без пандемия, в последните години масовите жилища поскъпват, а инвеститорите завършват и планират 
да строят все повече сгради. Всички белези на раздуването на т.нар. „инвестиционен балон“ вече са видими и потвърдени 
от наличните статистически индикатори. Ето какво знаем към момента: 

• Според индекса на цени на жилищата, измерван от НСИ, жилищата към първото тримесечие на 2021 г. са с 45% 
по-скъпи от средното ценово ниво през 2015 г. и 7,5% в сравнение с година по-рано; за София нарастването е 
съответно с близо 66% и 12%. Индексът обаче исторически подценява пазарните цени на най-търсените имоти, 
като изключва и сделките „на зелено“, каквито все по-често се сключват при новото строителство. 

• Статистиката от Агенцията по вписванията показва значителен ръст на сделките с имоти. През второто тримесечие 
на 2021 г. продажбите са с 62% повече от същото тримесечие на 2020 г., замените са със 71% повече, договорните 

https://ime.bg/bg/articles/tri-dvigatelya-na-inflaciyata/
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ипотеки са с над 52%; за София нарастването е съответно с 53%, 83% и 43%. Дори да изключим ефекта на 
пандемията от миналата година, сравнение с 2019 г. показва чувствително увеличение – при продажбите броят 
нараства с 17%, при замените с 15% и при ипотеките с 11% за страната като цяло; за София увеличението при 
продажбите е 27%, при замените –  15%, а при договорните ипотеки – 21%. 

• Пазарните сигнали логично достигат до инвеститорите. За първото полугодие на 2021 г. са издадени разрешения 
за строеж за жилищни сгради с 35% повече разгъната застроена площ от същия период на 2020 г. и с 5% повече от 
полугодието на 2019 г. – когато вече се наблюдаваха нови пикове на стартиращите строителни намерения; спрямо 
2017 г. ръстът е 61%. Само за София нарастването е с 62% спрямо полугодието на миналата година, с 20% спрямо 
2019 г. и с цели 110 % повече от 2017 г. В някои области нарастването спрямо 2017 г. е между 2 и 8 пъти, макар и 
основно заради много ниските стойности през 2017 г. 

• Инвестиционните намерения постепенно се превръщат в реална строителна активност – започнатите строежи на 
жилищни сгради (измерени през разгъната застроена площ) нарастват с 25% за полугодието спрямо същия период 
на 2020 г., със 7% спрямо изключително силната 2019 г. и с 55% спрямо новозапочнатите строежи през 2017 г. В 
София – където са 39% от започнатите през полугодието строежи на жилищни сгради –  увеличението спрямо 
миналата година е с 51%, спрямо първата половина на 2019 г. е 25%, a в сравнение със същия период на 2017 г. – 
с 83%. Също така за полугодието са въведени в експлоатация с около 63% повече жилища в сравнение със същия 
период на предкризисната 2019 г. 

• Доколкото увеличаването на заетостта и осезаемото номинално нарастване на заплатите след 2015-2016 г. са 
фактор за повишеното търсене на жилища, динамиката през последните години не може да се разглежда извън 
паричната политика и влиянието ѝ върху кредитните условия в България. Към юли жилищните кредити на 
домакинствата от банковата система са с 15,1% над стойността им към същия месец на 2020 г., като темпът на 
растеж се ускорява в последните месеци. След стагнацията в периода между 2009 и 2016 г., кредитът устойчиво 
расте при спадащи лихви – спрямо юли 2017 г. той е с 61% повече, като в номинално изражение това е увеличение 
с 5 млрд. лева; само за последните 12 месеца нарастването е с 1,7 млрд. лева. Средните лихви по жилищни 
кредити в левове достига 2,73% през юли 2021 г. 

Къде е проблемът и защо следим тези индикатори? От една страна, разглеждането на недвижимите имоти и жилищата в 
частност като инвестиционен актив отделя цената им от фундаменталните фактори на търсенето и предлагането. 
Непосредствената последица е, че жилищата стават все по-недостъпни за част от домакинствата, независимо от по-
благоприятните условия за финансиране с банков кредит. Извън този ефект – и без да го омаловажаваме – подобно 
раздуване на цената на активите носи значителен финансов риск. Въпреки страховете от навлизане в цикъл на по-високо 
нарастване на потребителските цени и загуба на реална покупателна стойност на парите в глобален план, все пак 
предпазването чрез покупка на реални активи има своите граници. Още повече, част от покупките не са мотивирани и 
подкрепени от натрупани спестявания, а се финансират чрез дълг, в очакване на печалба чрез бъдеща препродажба. 
При смяна на очакванията и в още по-голяма степен – при промяна в параметрите на паричната политика на големите 
централни банки – тенденцията се обръща и последиците идват като домино за инвеститори и кредитори. По-дълбоките 
последици обаче идват вследствие на структурната промяна в българската икономика, която неизменно настъпва при 
промяна в относителните цени и търсенето. Казано накратко – стопанските агенти се пренасочват съвсем рационално към 
дейности, които пазарът към даден момент, а и според очакванията за близкото бъдеще, „награждава“ най-добре. Засилен 
инвестиционен интерес към имотите и последващото неизбежно строителство води до преструктуриране на икономиката 
в отговор на тези стимули – така бизнеси, обслужващи имотния бум постепенно привличат повече капитал, хора и изобщо 
стопански ресурси, за сметка на неизбежното свиване на предприемаческите усилия в други области, включително 
индустрия и експортно-ориентирани дейности 
 
√ ЕК насърчи страните-членки към все по-големи "зелени" инвестиции  
Европейската комисия направи важна стъпка към емитирането на до 250 милиарда евро „зелени“ облигации, или 30 % от 
общия размер на емисията на NextGenerationEU. Рамката дава увереност на инвеститорите в тези облигации, че 
мобилизираните средства ще бъдат разпределени за екологосъобразни проекти и че Комисията ще докладва за тяхното 
въздействие върху околната среда. 
Очаква се през октомври да се пристъпи към първото емитиране, в зависимост от пазарните условия. 
Днешната рамка показва на инвеститорската общност как средствата, набрани чрез емисията на „зелени“ облигации на 
NextGenerationEU, ще бъдат използвани за екологични цели. 
По-конкретно постъпленията от „зелените“ облигации на NextGenerationEU ще финансират дела на свързаните с климата 
разходи в Механизма за възстановяване и устойчивост. Всяка държава членка трябва да посвети най-малко 37 % от своя 
национален план за възстановяване и устойчивост — пътната карта за изразходване на средствата по Механизма за 
възстановяване и устойчивост — за инвестиции и реформи, свързани с климата, като много държави членки планират да 
направят повече от изискваното. 
Съгласно правилата на Механизма за възстановяване и устойчивост държавите членки ще докладват на Комисията за 
направените от тях екологосъобразни разходи. Комисията ще използва тази информация, за да покаже на инвеститорите 
как постъпленията от „зелените“ облигации са били използвани за финансиране на екологичния преход. Докладването ще 
бъде организирано в девет категории, определени в рамката за „зелени“ облигации на NextGenerationEU, като най-голям 
дял ще заемат чистата енергия, енергийната ефективност и чистият транспорт. 
По думите на еврокомисаря по бюджета Йоханес Хан, държавите-членки са нетърпеливи да изпълнят целта за минимум 
37% от националните планове за възстановяване и устойчивост да се инвестират в зелени реформи. 
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Много национални планове отиват далеч отвъд и разпределят дори до 60% за мерки, които поддържат климатичните цели 
(например Люксембург, Германия или Австрия), подчертава Хан. Тези мерки позволяват важни инвестиции в по-енергийно 
ефективни сгради, възобновяема енергия и устойчива мобилност-насърчаване на по-ниски емисии на парникови газове и 
нови зелени бизнес модели. 
Доверието е от ключово значение, отбелязва още еврокомисарят. Поради това Комисията е подготвила стабилна и 
надеждна рамка за зелени облигации на NGEU, фокусирана върху разходите за климата в рамките на Механизма за 
възстановяване и устойчивост. 
Всички разходи също трябва да зачитат принципа „Не нанасяйте значителна вреда“ за други екологични цели. Това 
гарантира, че инвестициите, финансирани от зелени облигации на NGEU, са наистина „зелени“, коментира Йоханес Хан. 
Рамката на зелените облигации на NGEU определя девет широки категории, към които се разпределят приходите от зелени 
облигации – сред тях енергийна ефективност, чист транспорт и чиста енергия, които ще бъдат най -големите разходи по 
Механизма за възстановяване и устойчивост. 
Хан посочва още, че настоящите утвърдени стандарти на пазара – принципите на зелените облигации на Международната 
асоциация на капиталовите пазари (ICMA) – са референцията на ЕК, която гарантира, че допустимостта за зелени облигации 
е ясно определена. Трябва да се докаже, че финансираните инвестиции имат положително екологично въздействие. 
 
Мениджър 
 
√ БСП върна неизпълнен третия мандат на президента. Чакат ни нови избори  
БСП върна неизпълнен третия проучвателен мандат за съставяне на правителство на президента Румен Радев.  
"Положихме максимални усилия за разум, диалогичност и отговорност и пред държавата и пред народа и към този момент 
не срещнахме подкрепа от страна на партиите "Има такъв народ", "Демократична България" и "Изправи се БГ! Ние 
идваме!", поради което ви връщам мандата", каза лидерът на БСП Корнелия Нинова на президента.  
Румен Радев от своя страна поздрави БСП за отговорния подход при преговорите за съставяне на правителство в рамките 
на третия мандат и използва случая да благодари на министрите и заместник-министрите от служебното правителство, 
които по думите му "с тяхната отговорна работа заслужиха уважението на хората".  
"Уви, чакат ни нови избори и нови преговори. Вярвам, че БСП ще бъде отново активен участник в тях и ви пожелавам успех 
и на следващите избори", каза още президентът.  
След връщането на мандата предстои президентът да разпусне Народното събрание и в 2-месечен срок да определи дата 
за нови парламентарни избори за 47-ото Народно събрание. Възможно е да попаднем и в ситуация на избори 2 в 1, тъй 
като миналата седмица парламентът посочи 14 ноември като дата, на която трябва да се проведат президентските 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. Тази, другата или най-късно по-другата седмица парламентът трябва да бъде 
разпуснат. Трябва нов указ на президента, дори служебният кабинет да бъде същият. При правителството има 
непрекъсваемост на мандата", коментира по-рано сутринта в ефира на БНТ Симона Велева, доктор по конституционно 
право.  
 
√ Минимална пенсия става 370 лв. от 1 октомври  
От 1 октомври минималната пенсия става 370 лв. Това решиха депутатите с приетите на второ четене текстове от промените 
в Закона за Държавното обществено осигуряване /ДОО/. 
Предложението на ИТН бе прието със 148 гласа "за", 1 глас "против" и 21 "въздържали се". Промяната не получи подкрепа 
само от ГЕРБ, тъй като от партията настояваха за своето предложение от 100 лв. бонус към пенсиите, а не окончателно 
повишаване на пенсиите.   
Депутатите подкрепиха и предложението на "Изправи се БГ! Ние идваме"/ИБГНИ/ и "БСП за България" за увеличение 
размера на майчинството през втората година от 380 лв. на 650 лв. 
Малко по-късно депутатите приеха добавка към пенсиите от 120 лв. за октомври, ноември и декември. Отхвърлени бяха 
предложенията на Мая Манолова за 50 лв. и добавката на ГЕРБ-СДС за 100 лв. 
Предложението на ДПС за 120 лева добавка към пенсиите беше прието със 122 гласа "за", 93 „против” и 3 гласа "въздържал 
се". От "Има такъв народ" и "Демократична България" гласуваха "против”. 
 
√ Стефан Янев свиква заседание на Съвета по сигурността  
Служебният премиер Стефан Янев свиква заседание на Съвета по сигурността в четвъртък, 9 септември, от 10.00 часа, 
съобщиха от пресслужбата на кабинета.  
Тема на предстоящото заседание на консултативния и координиращ орган към Министерския съвет ще бъде състоянието 
и капацитетът на системата за защита на националната сигурност в контекста на очаквана нова мигрантска вълна. 
Ще бъдат разгледани и мерки за подобряване ефективността на функционирането на Съвета по сигурността към 
Министерския съвет.  
 
√ Според Любомир Дацов подходът към актуализацията на бюджета е несериозен  
Доста несериозен беше подходът към тази актуализация. Имаме тотално сменена икономическа ситуация спрямо 
началото на годината, когато са правени разчетите на държавния бюджет за тази година. През второто тримесечие имаме 
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9 на сто растяща икономика, трето тримесечие по предварителни данни дори ще имаме растеж над 10 на сто. Това 
коментира за "Преди всички" по БНР финансистът Любомир Дацов относно предстоящата актуализация на бюджета.  
"България тази година ще отбележи може би най-високият си растеж от 2009 година насам. Това означава, че може би ще 
имаме растеж на годишна база над 5 на сто. Това означава, че трябва да има тотално различен подход към бюджета и 
вместо да бъде планиран голям дефицит, както беше тази година, трябва да бъде на превишение, за да не бъде 
стимулирана инфлацията. Министерство на финансите трябваше да внесе истинска макрорамка с оценка за тази година и 
някакви приблизителни оценки за следващата. И на тази база да бъде поставена нова фискална цел, която да отговоря на 
икономиката, защото в момента това, което се прави се прави е на парче и цялата картина е абсолютно неясна.  Ако мога 
да го оприлича - "Гаси се пожар с бензин", което може само да донесе проблеми, а не да ги реши", заяви Дацов. 
По думите му не е проблем, че ще се увеличат пенсиите с тази актуализация, но в дългосрочен план това рано или късно 
ще доведе до дефицити и вдигането на определен тип данъци. "Сегашната игра, че някой се прави на" добър" преди 
изборите, за да даде нещо на хората, в дългосрочен план една такава рискова политика ще доведе до вдигането на 
данъците за всички", заяви експретът. 
Припомняме, че днес депутатите заседават извънредно, 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. 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.  
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.  
 
√ Последната реч на Меркел пред Бундестага продължи 14 минути  
Канцлерът на ФРГ Ангела Меркел говори на пленарно заседание на Бундестага - последното преди предстоящите 
парламентарни избори. Последната й реч през германския парламент бе излъчена на живо от водещите телевизионни 
канали в страната, предава Агенция "Фокус".  
Речта на Меркел продължи 14 минути. Канцлерът говори за борбата с изменението на климата, за развитието на 
„зелената“ енергия, за противодействието на тероризма и киберпрестъпността. Освен това тя се възползва от 
възможността отново да призове гражданите да се ваксинират срещу коронавируса. В края на речта си тя повдигна темата 
за вътрешната политика, което предизвика недоволство сред опозицията.  
Меркел подчерта подкрепата си към претендента на Съюза (ХДС/ХСС) за канцлерския пост Армин Лашет, поради което 
беше принудена да отговори на неодобрителните викове на депутатите. 
„Не е все едно кой ще бъде в следващото правителство. Или ще бъде правителство със социалдемократи и „зелени“, които 
взимат под внимание подкрепата на „Левица“, или поне не изключват подобно развитие на събитията“, обясни канцлерът. 
След като беше прекъсната от неодобрителни викове от фракцията на „Левица“, Меркел отговори: „Просто казвам 
истината“.  
„Или в правителството може да има ХДС/ХСС с Армин Лашет, който да ни отведе към бъдеще на умерени и центристки 
позиции“, продължи канцлерът, връщайки се към речта си. След това тя беше прекъсната за втори път, на което тя отговори 
по-емоционално: „От 30 години съм член на Бундестага и не знам къде другаде да обсъждаме такива неща, ако не тук - в 
сърцето на нашата демокрация“.  
Една възможна бъдеща правителствена коалиция са социалдемократите (ГСПД), „Зелени“ и „Левица“. Меркел вече каза, 
че тя лично би била категорично против участието на последната партия в управлението. Тя критикува други партии, че не 
са казали това открито. Като цяло и ГСДП, и „Зелени“ заявиха, че редица искания на „Левица“ са неприемливи за тях – като 
предложението за излизането от НАТО и незабавното прекратяване на участието във всички военни операции.  
 
 
 
 

https://bnr.bg/horizont/post/101523155
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√ Австралия ще произвежда въглища поне още едно десетилетие  
Правителството на Австралия обяви, че страната ще продължи да произвежда и изнася въглища „много след 2030 г.“ 
въпреки предупрежденията от висш служител на ООН по климата, че ако не бъде премахнато изкопаемото гориво, ще 
навреди на икономиката, предаде CNN. 
Коментарите, направени в упрек на екологичния министър Кийт Пит, поставят Австралия в противоречие с няколко други 
страни, работещи по премахването на въглищата до края на десетилетието. 
„Бъдещето на тази ключова индустрия ще се решава от австралийското правителство, а не от чуждестранни органи, които 
искат да го закрият, което струва хиляди работни места и милиарди експортни долара за нашата икономика“, написа Пит. 
Австралия е вторият най-голям износител на въглища в света. Страната има висок въглероден отпечатък на глава от 
населението, който до голяма степен е породен от въгледобивната промишленост. Един австралиец отделя средно 17 
метрични тона въглероден диоксид, докато средната стойност в глобален мащаб е около 5 тона на човек по данни на 
Европейската комисия. От 176 нови проекта, свързани с въглища, 79 са в Австралия. 
Пит направи своя коментар, след като пратеника на ООН по климата, Селвин Харт, заяви, че глобалното елиминиране на 
въглищата не се случва достатъчно бързо, „за да предотврати глобална климатична катастрофа“. „Ние напълно разбираме 
ролята, която въглищата и другите изкопаеми горива са играли в икономиката на Австралия“, коментира Харт, но допълни, 
че ако светът не премахне бързо въглищата, „изменението на климата ще нанесе поражения в цялата австралийска 
икономика, от селското стопанство до туризма“. 
Австралия се ангажира да намали емисиите си на парникови газове с 26-28% до 2030 г. в сравнение с нивата от 2005 г., 
обещание, което е далеч под ангажиментите на Великобритания, ЕС и САЩ. Например американският президент Джо 
Байдън обяви, че за същия период страната му ще намали емисиите с 50-52%. 
 
√ Средната класа по света ще нарасне с 1 млрд. души до 2030 г.  
Над 1 млрд. души, мнозинството от които от Азия, ще се присъединят към средната класа до 2030 г. Това гласи проучване, 
което прогнозира, че пандемията от коронавирус ще се окаже само временна пречка пред промените в демографските 
тенденции на световната икономика, пише Блумбърг. 
Средната класа, в която влизат домакинствата, чиито членове разполагат с между 11 и 110 долара на ден, наброява 3,75 
млрд. души по света, сочат данните от изследването на  Wоrld Dаtа Lаb. 
Очаква се тази група да продължи да нараства през идните години, като само Индия и Китай ще допринесат за около три 
четвърти от очаквания ръст на средната класа с 1 млрд. души. 
Останалите страни, в които ще бъде наблюдаван най-голям ръст на средната класа, също са в Азия. В това число влиза 
Индонезия, която се очаква да има четвъртата най-голяма средна класа до 2030 г., изпреварвайки Япония и Русия. Най-
бързо ще бъде темпото на растеж в Бангладеш, който ще добави 50 млн. души към средната класа до 2030 г. 
В момента на територията на Азия живее повече от половината от световната средна класа, макар че тя отговаря само за 
41% от потребителските разходи на групата. Очаква се делът на азиатската част от средната класа от общите разходи да 
премине 50% до 2032 г. 
Според прочуването на World Data Lab Kитaй, Индия и CAЩ щe запазят пъpвитe тpи пoзиции ĸaтo дъpжaви c нaй-гoлямo 
нaceлeниe, попадащо в тази група. Очаква се делът на хората от средната класа да намалее в страни като Япoния, Гepмaния, 
Итaлия и Πoлшa. 
 
√ Цената на алуминия достигна 10 годишен връх заради преврата в Гвинея  
Цената на  алуминия на международните борси се изстреля до 10 годишен връх, предадоха международните агенции. 
Един тон алуминий струва 2745 долара.  Цената на сребристия метал се повиши от началото на годината с близо 40%. 
Само в последния един месец повишението е с 8%. 
Това е най-високата цена на метала от 2008 г. насам, когато той достигна исторически най-високата си цена от 3300 долара 
за тон. 
Сега обаче като основна причина за поскъпването му се посочва превратът в Гвинея. 
„Инвеститорите са притеснени от политическата нестабилност в Гвинея, защото най-големият потребител на необработен 
алуминий – Китай – купува много големи количества именно от Гвинея“, коментира Шионг Хуи, анализатор от Пекинския 
информационен център Антаике. 
Вносът на необработен алуминий от Гвинея представлява 55% от общия внос на метала в Китай. Други 31% идват от 
Австралия и 14% от други източници. В Китай се произвежда 60% от алуминия в света. 
 
√ Леко поскъпване на петрола на фона на възстановяването на добива в САЩ  
Цените на петрола поскъпнаха леко в ранната търговия в сряда, следвайки засилването на долара и постепенното 
възстановяване на добива от американската страна на Мексиканския залив, предаде Ройтерс. 
Към 8:45 часа българско време сортът Брент поскъпна с 0,18 долара, или 0,25%, до 71,87 долара за барел. Цената на 
американския лек суров петрол WTI се понижи с 0,29 долара, или 0,42%, до 68,64 долара за барел. Вчера двата сорта 
поевтиняха съответно с 1,4% и 0,7%. 
„Пазарът претегля влиянието на продължаващите забавяния при възобновяване на дейностите в Мексиканския залив“, се 
казва в бележка на анализатори на ANZ Research. 
Производителите от американската страна на Мексиканския залив на САЩ все още изпитват затруднения с 
възстановяването на своята дейност, девет дни, след като ураганът Айда връхлетя региона с мощни ветрове и проливен 
дъжд. 
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Около 79% от производството в региона остана извън строя и във вторник, като 79 петролни платформи са офлайн. 
„Дейността на рафинериите изглежда се възстановява по-бързо“, отбелязват анализатори на ING. 
Само около 1 млн. барела на ден от капацитета на рафинериите продължава да извън строя, след като по-рано бе достигнат 
пик от 2 млн. барела на ден. 
„Въпреки това рафинериите, които са подновили работа, вероятно не работят на пълен капацитет в момента“, се посочва 
в бележката на ING. 
Търговците ще следят данните на Американския петролен институт, които ще бъдат публикувани днес, и тези на 
Администрация за енергийна информация, които ще бъдат публикувани утре, за запасите от суров петрол на САЩ. 
Анализаторите, анкетирани от Ройтерс, очакват запасите от суров петрол да са намалели с 3,8 млн. барела в седмицата до 
3 септември. Те също така прогнозират спад на запасите от бензин с 3,6 млн. барела и на запасите от дестилати с 3 млн. 
барела. 
 
√ Европейските борси се оцветиха в червено  
Основните индекси на водещите европейски фондови борси записаха понижения в ранната търговия във вторник, тъй като 
инвеститорите подхожда предпазливо преди срещата на Европейската централна банка, която ще се проведе по-късно 
тази седмица, пише Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 се понижи с 1,57 пункта, или 0,33%, до 473,62 пункта. Немският показател DAX отчете 
спад от 55,85 пункта, или 0,35%, до 15 876,27 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 изтри 23,85 пункта 
от стойността си, или 0,33%, достигайки ниво от 7 163,33 пункта. Френският измерител CAC 40 отчете спад от 4,81 пункта, 
или 0,07%, до 6 738,69 пункта. 
Акциите на Deutsche Telekom поскъпнаха с 0,15%, след като компанията сключи суапова сделка с японския технологичен 
конгломерат Softbank Group. Deutsche Telekom ще увеличи дела си в американския мобилен оператор T-Mobile US, а 
SoftBank ще придобие 4,5% дял в Deutsche Telekom. Германската компания също така продаде нидерландското си 
подразделение. 
На този фон цената на книжата на нидерландския телекомуникационен оператор KPN поскъпна с 4,02%, а този на 
британският BT с 0,78%, след като стана ясно, че Deutsche Telekom обмисля варианти за 12-проценотвия си дял в 
компанията. 
Като цяло инвеститорите подхождат предпазливо преди срещата на Европейската централна банка в четвъртък. Въпреки 
нарастващият брой на заразените с COVID-19 очакванията са за обявяване на затягане на паричната политика на ЕЦБ заради 
високата инфлация в Еврозоната и подобряването на икономическите данни. 
„Смята се, че ЕЦБ обсъжда намаляване на Пандемичната програма за спешни покупки на активи (PEPP). Ако има такива 
дискусии, инвеститорите ще потърсят знаци от ЕЦБ, че свиването на тази програма ще бъде компенсирано чрез покупки 
по други схеми“, коментира Андреа Чиконе, ръководител стратегии в TS Lombard. 
„От централната банка обаче не биха искали да предприемат действия преди Фед, тъй като всяка забележка в тази посока 
от Лагард или ЕЦБ би довела до засилване на еврото, което ще се отрази негативно на икономическия растеж“, добави тя. 
Междувременно надеждите за повече икономически стимули в Китай и Япония, както и за отлагане на затягането на 
паричната политика на Фед в САЩ, подкрепиха световните акции до нови рекорди. 
Сред печелившите в ранната търговия бяха компаниите от сектора на луксозните стоки, като акциите на LVMH, Richemont 
и Kering поскъпнаха съответно с 1,28%, 1,61% и 1,54% . 
Цената на книжата на Allianz се понижи с 0,38%, след като Ройтерс съобщи, че регулаторите са започнали разследване 
срещу германския застраховател заради срива на някои от американските й инвестиционни фондове миналата година. 
Борсите в САЩ останаха затворени в понеделник по случай Деня на труда в страната. 
В петък промишленият индекс Dow Jones се понижи със 74,73 пункта, или 0,21%, до 35 369,09 пункта. Широкообхватният 
показател Standard & Poor’s 500 отчете спад от 1,52 пункта, или 0,03%, до 4 535,43 пункта. Индексът на 
високотехнологичните дружества Nasdaq отчете ръст от 32,34 пункта, или 0,21%, до 15 363,52 пункта. 
Оптимизъм в Азия 
Основните индекси на водещите фондови борси в Азиатско-тихоокеанския регион регистрираха предимно повишения във 
вторник, след като данните за вноса и износа на Китай за август надминаха очакванията, предаде Си Ен Би Си. 
Износът на Китай е нараснал с 25,6% на годишна база, а вносът се е увеличил с 33,1%. Като цяло е отчетен 28,8-процентов 
ръст на външната търговия. 
На този фон китайският бенчмарк Shanghai Composite се повиши с 54,73 пункта, или 1,51%, до 3 676,59 пункта, докато по-
малкият показател Shenzhen Composite записа ръст от 27,28 пункта, или 1,11%, до 2 490,64 пункта. Хонконгският измерител 
Hang Seng напредна със 190 пункта, или 0,73%, до 26 353,63 пункта. Акциите на компаниите за търговия на дребно, листнати 
в Хонконг, поевтиняха, след като Блумбърг съобщи, че от 15 септември градът ще започне да позволява влизане на 
посетители от континентален Китай без нужда от карантиниране. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 отчете ръст от 256,25 пункта, или 0,86%, до 29 916,14 пункта. 
Пазарът в Япония бе подкрепен от перспективата за допълнителни стимули, след като призив за такива дойде от 
претендентът за премиерския пост Фумио Кишида. 
В Южна Корея показателят Kospi се понижи с 15,91 пункта, или 0,5%, до 15,91 пункта. Австралийският бенчмарк ASX 200 
напредна с минималните 1,8 пункта, или 0,02%, до 7 530,3 пункта. 
У нас 
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Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха повишения  в ранната търговия. Основният индекс SOFIX отчете 
ръст от 4,25 пункта, или 0,76%, до 564,96 пункта. BGBX40 повиши с 0,52 пункта, или 0,41%, до 128,65 пункта. BGTR30 
напредна с 3,03 пункта, или 0,48%, до 632,27 пункта. BGREIT регистрира ръст от 1,74 пункта, или 1,08%, до 163,13 пункта. 
 
Cross.bg  
 
√ Започва изслушване на кандидатите за европейски делегирани прокурори  
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет ще изслушва днес и утре 22-мата кандидати за европейски делегирани 
прокурори. 
От тях трябва да бъдат избрани шестима, които да запълнят шестте незаети от страната ни места в Европейската 
прокуратура. 
До частична втора процедура се стигна, след като през ситото на Колегиума на Европейската прокуратура минаха едва 
четирима български магистрати. Останалите отпаднаха заради липса на достатъчно опит по дела, близки до тези на 
европейската прокуратура или защото не са прокурори, а следователи и граждански съдия. 
И сега сред самономиниралите се има следователи и съдии. От 22 -мата кандидати има двама, които участваха и в първата 
процедура. 
Всеки член на Прокурорската колегия има право да гласува за повече от един кандидат, но не повече от броя на 6-те 
вакантни места. 
Списъкът с подбраните ще бъде изпратен до Колегиума на Европейската прокуратура: 
„Ако и тези кандидати не изпълнят нашите критерии, аз няма да направя предложение за тяхното назначаване. 
Националните власти могат да отправят предложение, но мое е решението дали да предложа тези кандидатури на моите 
колеги. И ако тези нови шест предложения не изпълнят критериите, аз няма да направя предложение за назначаването 
им", предупреди при извънредното си посещение в София преди няколко месеца Лаура Кьовеши. 
 
√ Преглед на вестниците 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Химикалката от бележката "500 к" задрасква политика Татяна Дончева 
в. 24 часа - Заявка за нов кабинет се роди в дебата за пенсиите ДПС говори за коалиция с ГЕРБ и БСП, стига да има реформи 
в. Монитор - 120 000 търсят изцеление по чудотворни места 
в. Телеграф - Звънецът бие по различно време, школата с два входа 
в. Труд - Политолози и анализатори пред "Труд": Президентът Радев е в безтегловност 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Кой е в лодката на Мая - едни не били с нея, но напускат, други намериха нови съмишленици, без да слизат 
в. Монитор - Минималната пенсия става 370 лв. от 1 октомври 
в. Монитор - През следващите седмици: Очакват около 3000 - 4000 заразени на ден 
в. Телеграф - Хакери удариха преброяването 
в. Труд - Всеки втори с двойка на есенните матури 
в. Труд - София е финалист в конкурса за Европейска зелена столица 
в. Труд - Бизнесът иска финансови помощи 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Георги Ушев, председател на Апелативния специализиран наказателен съд: Закриват съдилища, а не казват 
какво се случва нито с магистратите нито с делата. Незаконно е! 
в. Монитор - Проф. Валентин Колев, декан на електротехническия факултет в ТУ - София: Гръмоотводите не гарантират 
пълна защита 
в. Телеграф - Певецът и актьор Рушен Видинлиев - "Руши" : Всичко се връща промени живота ми 
в. Труд - Калоян Методиев, директор на институт "РЕГО", пред "Труд": Радев води подривна война за унищожението на 
БСП 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Политици, вярвате ли в Бога обичате ли народа си 
в. Монитор - Дано поне вече сме стигнали дъното 
в. Телеграф - Ковид на промоция 
в. Труд - Бумерангът на правосъдието 
в. Труд - Как народът нарича политиците 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Какво се случва в "Изправи се.БГ! Ние идваме!" - коментар на Арман Бабикян и още защо партия "Волт" напуска 
парламентарната коалиция - гост Настимир Ананиев 

- Ще стигнат ли парите за пенсии и социални плащания и има ли риск за бюджета - анализ на експерти в студиото 
- Предпазват ли ни наличните ваксини от новите мутации на Covid-19 - гост имунологът акад. Богдан Петрунов 
- Защо електронното преброяване започна с фалстарт? 

Нова телевизия, „Здравей България" 
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- Опит за корупция или клевета? Какво стои зад скандала между Татяна Дончева и „Има такъв народ" - разговор с 
Николай Хаджигенов от „Изправи се БГ! Ние идваме!". 

- Бойкот на мерките. На живо - защо собственици на заведения отказаха да спазват ограниченията. 
- Бюджетът на раздора. Ще има ли по 120 лева бонус за всеки пенсионер - гост в студиото вицепремиерът и 

социален министър Гълъб Донев 
 
√ Предстоящи събития в страната на 8 септември 
София. 

- От 10.30 ч. в Гербовата зала на „Дондуков" 2 президентът Румен Радев ще връчи държавни отличия на изтъкнати 
българи за значимите им заслуги в областта на медицината, информационните технологии и отбраната. 

- От 15.00 часа на „Дондуков" 2 президентът Румен Радев ще проведе среща с ръководството на Централната 
избирателна комисия. 

- От 10.00 ч. в сградата на Министерски съвет ще се проведе заседание на служебното правителство 
- От 9.00 часа ще се проведе заседание на Народното събрание. 
- От 9.30 и от 14.00 часа в сградата на ВСС Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет ще изслуша кандидати 

в процедурата за подбор на 6 европейски делегирани прокурори от Република България. 
- От 10.00 часа в градината на двореца „Врана" ще се проведе третото издание на конференцията „Vrana Economic 

Council". 
- От 11.00 часа в залата на „2020 Event Space" на бул. „България" 1 българските медалисти от олимпиадата в Токио 

и техните треньори ще бъдат наградени от БОК и FiBank. 
- От 12.00 часа в БТА ще се проведе пресконференция за подписване на Меморандум за сътрудничество между 

Алиансът на туристическата индустрия в България (АТИБ) и Конфедерация на българския туристически бизнес 
(КБТБ). 

- От 13.00 часа в централата на ПП АБВ ще се проведе пресконференция. 
- От 14.30 часа в зала 1 на Народното събрание на пл. "Княз Александър I" 1 ще се проведе заседание на Комисията 

по труда, социалната и демографската политика. 
- От 14.30 часа в Огледална зала на Народното събрание на пл. "Народно събрание" 2 ще се проведе заседание на 

Комисията по образованието и науката. 
- От 14.30 часа в зала 242 на Народното събрание на пл. "Княз Александър I" 1 ще се проведе заседание на Временна 

комисия по ревизията за установяване на злоупотреби и нарушения при разходването на средства от 
Министерския съвет, министерствата, държавните органи, държавни и общински предприятия, дружества с 
повече от 50 на сто държавно и общинско участие и местните власти през последните 5 години. 

- От 14.30 часа в зала 132 на Народното събрание на пл. "Княз Александър I" 1 ще се проведе заседание на 
Комисията по земеделието, храните и горите. 

- От 14.30 часа в зала 3 на Народното събрание на пл. "Княз Александър I" 1 ще се проведе заседание на Комисията 
по външна политика. 

- От 14.30 часа в зала „Запад" на Народното събрание на пл. "Народно събрание" 2 ще се проведе заседание на 
Комисията по конституционни и правни въпроси. 

- От 15.00 часа на площад „Народно събрание" ще се проведе протест срещу противоепидемичните мерки. 
- От 15.00 часа в зала 232 на Народното събрание на пл. "Княз Александър I" 1 ще се проведе заседание на 

Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. 
- От 15.30 часа в зала „Изток" на Народното събрание на пл. "Народно събрание" 2 ще се проведе заседание на 

Комисията по въпросите на Европейския съюз. 
- От 15.30 ч. в Огледалната зала в сградата на Народното събрание на пл. „Народно събрание" № 2 Парламентарната 

група на "Демократична България" ще проведе работна среща с министъра на икономиката в служебното 
правителство Кирил Петков във връзка с действията на държавата по отношение на публичните предприятия. 

- От 16.00 часа в зала 4 на Народното събрание на пл. "Княз Александър I" 1 ще се проведе заседание на Комисията 
по политиките за българите извън страната. 

- От 16.30 часа в зала 130 на Народното събрание на пл. "Княз Александър I" 1 ще се проведе заседание на 
Комисията по околната среда и водите. 

*** 
Благоевград. 

- От 16.00 часа пред Студентски център „Америка за България" в кампуса на АУБ ще се състои церемония по повод 
връчването на почетното звание „Доктор хонорис кауза" на д-р Кристалина Георгиева, управляващ директор на 
Международния валутен фонд. 

*** 
Бургас. 

- От 8.00 часа в манастир "Рождество Богородично" край кв. "Меден Рудник" по повод храмовия празник на светата 
обител ще бъде отслужена празнична утреня, от 9.00 ч. - св. Литургия, а от 10.30 ч. ще започне молебен канон към 
Пресвета Богородица и ще бъде осветено и раздадено коливо. 

*** 
Пловдив. 

- От 14.00 часа е Областната администрация ще се проведе заседание на Областния оперативен щаб. 
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*** 
Хасково. 

- От 8.30 часа в храм „Успение Богородично" ще бъде отслужена Празнична литургия по повод Рождество на 
Пресвета Богородица. 

- От 11.00 часа в Регионалния исторически музей ще се проведе Граждански форум „Връстниците на прехода". 
- От 12.00 часа в ДКТ „Иван Димов" ще се състои тържествено заседание на Общинския съвет по повод празника на 

града. 
- От 22.30 часа в СК „Спартак" ще се състоят празнични фойерверки по повод празника на града. 

*** 
Шумен./ село Хан Крум. 

- От 11.00 часа в кметството на село Хан Крум началникът на РУ- Велики Преслав гл. инсп. Тодор Енчев ще се срещне 
с жителите на населеното място. 

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

