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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
Bulgaria ON AIR 
 
√ Васил Велев: Минимална пенсия въобще не трябва да има, 3/4 ще я получават 
Този предизборен популизъм се умножава, смята председателят на АИКБ  
Компромисно решение за пенсиите прие бюджетната комисия. Предложението е от 1 октомври до 25 декември да се 
дават 120 лв. добавки, а от 25 декември минималната пенсия да стане 370 лв. и останалите пенсии да нараснат с 12%.  
"Подкрепихме предложението на кабинета за актуализация на бюджета с препоръката да не се пипа минималната 
пенсия. Минимална пенсия въобще не трябва да има. Пенсията трябва да е такава, какъвто е осигурителният принос", 
заяви председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев в "Денят ON AIR". 
Увеличението на минималната пенсия е популизъм, като резултатът е красноречив: минималната пенсия застигна 
средната, стана ясно от думите му. 
"3/4 от всички пенсионери ще получават минимална пенсия. Тоест и тези с висока квалификация, и тези със средна, и тези 
с ниска. И тези, които са се осигурявали на среден осигурителен доход върху пълното си възнаграждение, и тези, които са 
укривали доходи, не са плащали данъци, крали са от всички нас. И те ще получават една и съща пенсия", обясни 
председателят на АИКБ. 
Според него с този си акт парламентът казва на всички: "Няма нужда да се осигурявате на реални доходи, осигурявайте се 
върху минимална заплата". 
"Даже може върху 1/2 от минималната заплата да се осигуряват, накрая всички ще получат минимална пенсия. Този 
предизборен популизъм се умножава", отбеляза Велев. 
От АИКБ са на мнение, че България е проспала месеците, когато е трябвало да се изработят ефикасни мерки в подкрепа на 
бизнеса. 
Противоепидемичните мерки може и да са умерени, но липсва адекватна подкрепа за пострадалите сектори, стана ясно 
още от думите на Велев. 
"Когато се взимат едни мерки, трябва веднага да влязат в сила икономически. Когато има криза и има специални 
европейски политики за подкрепа и насърчаване на заетостта и предприятията, ние не бива да правим по-малко от 
средното, което правят другите страни. Ние по този начин изоставаме допълнително. Това трябва да се осъзнае", завърши 
председателят на АИКБ пред Bulgaria ON AIR. 
Гледайте целия разговор във видеото. 
 
Dnes.bg 
 
√ Велев: Увеличението на минималната пенсия е популизъм 
Няма ефикасни мерки в подкрепа на бизнеса, смята председателят на АИКБ 
"Подкрепихме предложението на кабинета за актуализация на бюджета с препоръката да не се пипа минималната пенсия. 
Минимална пенсия въобще не трябва да има. Пенсията трябва да е такава, какъвто е осигурителният принос", заяви 
председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев в "Денят ON AIR". 
Увеличението на минималната пенсия е популизъм, като резултатът е красноречив: минималната пенсия застигна 
средната, стана ясно от думите му. 
"3/4 от всички пенсионери ще получават минимална пенсия. Тоест и тези с висока квалификация, и тези със средна, и тези 
с ниска. И тези, които са се осигурявали на среден осигурителен доход върху пълното си възнаграждение, и тези, които са 
укривали доходи, не са плащали данъци, крали са от всички нас. И те ще получават една и съща пенсия", обясни 
председателят на АИКБ. 
Компромисно решение за пенсиите прие днес бюджетната комисия. Предложението е от 1 октомври до 25 декември да 
се дават 120 лв. добавки, а от 25 декември минималната пенсия да стане 370 лв. и останалите пенсии да нараснат с 12%. 
Според Велев с този си акт парламентът казва на всички: "Няма нужда да се осигурявате на реални доходи, осигурявайте 
се върху минимална заплата". 
"Даже може върху 1/2 от минималната заплата да се осигуряват, накрая всички ще получат минимална пенсия. Този 
предизборен популизъм се умножава", отбеляза Велев. 
От АИКБ са на мнение, че България е проспала месеците, когато е трябвало да се изработят ефикасни мерки в подкрепа на 
бизнеса. 

https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/238665-vasil-velev-34-shte-poluchavat-minimalna-pensiya-vklyuchitelno-ukrivalite-danatsi
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Противоепидемичните мерки може и да са умерени, но липсва адекватна подкрепа за пострадалите сектори, стана ясно 
още от думите на Велев. 
"Когато се взимат едни мерки, трябва веднага да влязат в сила икономически. Когато има криза и има специални 
европейски политики за подкрепа и насърчаване на заетостта и предприятията, ние не бива да правим по-малко от 
средното, което правят другите страни. Ние по този начин изоставаме допълнително. Това трябва да се осъзнае", завърши 
председателят на АИКБ пред Bulgaria ON AIR. 
 
Fakti.bg 
 
√ Вacил Вeлeв: Минимaлнa пeнcия въoбщe нe трябвa дa имa 
Ceгa тя зacтигa cрeднaтa, тoвa e пoпулизъм, cмятa прeдceдaтeлят нa Acoциaциятa нa индуcтриaлния кaпитaл в 
Бългaрия  
"Пoдкрeпихмe прeдлoжeниeтo нa кaбинeтa зa aктуaлизaция нa бюджeтa c прeпoръкaтa дa нe ce пипa минимaлнaтa пeнcия. 
Минимaлнa пeнcия въoбщe нe трябвa дa имa. Пeнcиятa трябвa дa e тaкaвa, кaкъвтo e ocигуритeлният принoc", зaяви 
прeдceдaтeлят нa Acoциaциятa нa индуcтриaлния кaпитaл в Бългaрия (AИКБ) Вacил Вeлeв в "Дeнят ОN АIR". 
Увeличeниeтo нa минимaлнaтa пeнcия e пoпулизъм, кaтo рeзултaтът e крacнoрeчив: минимaлнaтa пeнcия зacтигнa 
cрeднaтa, cтaнa яcнo oт думитe му. 
"3/4 oт вcички пeнcиoнeри щe пoлучaвaт минимaлнa пeнcия. Тoecт и тeзи c виcoкa квaлификaция, и тeзи cъc cрeднa, и тeзи 
c ниcкa. И тeзи, кoитo ca ce ocигурявaли нa cрeдeн ocигуритeлeн дoхoд върху пълнoтo cи възнaгрaждeниe, и тeзи, кoитo ca 
укривaли дoхoди, нe ca плaщaли дaнъци, крaли ca oт вcички нac. И тe щe пoлучaвaт eднa и cъщa пeнcия", oбяcни 
прeдceдaтeлят нa AИКБ. 
Cпoрeд нeгo c тoзи cи aкт пaрлaмeнтът кaзвa нa вcички: "Нямa нуждa дa ce ocигурявaтe нa рeaлни дoхoди, ocигурявaйтe ce 
върху минимaлнa зaплaтa". 
"Дaжe мoжe върху 1/2 oт минимaлнaтa зaплaтa дa ce ocигурявaт, нaкрaя вcички щe пoлучaт минимaлнa пeнcия. Тoзи 
прeдизбoрeн пoпулизъм ce умнoжaвa", oтбeлязa Вeлeв. 
Oт AИКБ ca нa мнeниe, чe Бългaрия e прocпaлa мeceцитe, кoгaтo e трябвaлo дa ce изрaбoтят eфикacни мeрки в пoдкрeпa нa 
бизнeca. 
Прoтивoeпидeмичнитe мeрки мoжe и дa ca умeрeни, нo липcвa aдeквaтнa пoдкрeпa зa пocтрaдaлитe ceктoри, cтaнa яcнo 
oщe oт думитe нa Вeлeв. 
"Кoгaтo ce взимaт eдни мeрки, трябвa вeднaгa дa влязaт в cилa икoнoмичecки. Кoгaтo имa кризa и имa cпeциaлни 
eврoпeйcки пoлитики зa пoдкрeпa и нacърчaвaнe нa зaeтocттa и прeдприятиятa, ниe нe бивa дa прaвим пo-мaлкo oт 
cрeднoтo, кoeтo прaвят другитe cтрaни. Ниe пo тoзи нaчин изocтaвaмe дoпълнитeлнo. Тoвa трябвa дa ce ocъзнae", зaвърши 
прeдceдaтeлят нa AИКБ прeд Bulgаriа ОN АIR. 
 
Petel.bg 
 
√ Шефът на АИКБ: Минимална пенсия въобще не трябва да има  
Темата за размера на пенсиите е най-коментирана в България през последните дни 
"Подкрепихме предложението на кабинета за актуализация на бюджета с препоръката да не се пипа минималната пенсия. 
Минимална пенсия въобще не трябва да има. Пенсията трябва да е такава, какъвто е осигурителният принос", заяви 
председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев в "Денят ON AIR". 
Увеличението на минималната пенсия е популизъм, като резултатът е красноречив: минималната пенсия застигна 
средната, стана ясно от думите му. 
"3/4 от всички пенсионери ще получават минимална пенсия. Тоест и тези с висока квалификация, и тези със средна, и тези 
с ниска. И тези, които са се осигурявали на среден осигурителен доход върху пълното си възнаграждение, и тези, които са 
укривали доходи, не са плащали данъци, крали са от всички нас. И те ще получават една и съща пенсия", обясни 
председателят на АИКБ. 
Компромисно решение за пенсиите прие днес бюджетната комисия. Предложението е от 1 октомври до 25 декември да 
се дават 120 лв. добавки, а от 25 декември минималната пенсия да стане 370 лв. и останалите пенсии да нараснат с 12%.  
Според Велев с този си акт парламентът казва на всички: "Няма нужда да се осигурявате на реални доходи, осигурявайте 
се върху минимална заплата". 
"Даже може върху 1/2 от минималната заплата да се осигуряват, накрая всички ще получат минимална пенсия. Този 
предизборен популизъм се умножава", отбеляза Велев. 
От АИКБ са на мнение, че България е проспала месеците, когато е трябвало да се изработят ефикасни мерки в подкрепа на 
бизнеса. 
Противоепидемичните мерки може и да са умерени, но липсва адекватна подкрепа за пострадалите сектори, стана ясно 
още от думите на Велев. 
"Когато се взимат едни мерки, трябва веднага да влязат в сила икономически. Когато има криза и има специални 
европейски политики за подкрепа и насърчаване на заетостта и предприятията, ние не бива да правим по-малко от 
средното, което правят другите страни. Ние по този начин изоставаме допълнително. Това трябва да се осъзнае", завърши 
председателят на АИКБ пред Bulgaria ON AIR, цитиран и от dnes.bg. 
 
 

https://www.dnes.bg/obshtestvo/2021/09/08/velev-uvelichenieto-na-minimalnata-pensiia-e-populizym.503093


3 

 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
БНР 
 
√ Депутатите ще направят втори опит за приемане на актуализирания бюджет на ДOO и бюджета на НЗОК  
Депутатите ще направят втори опит за приемане на актуализирания бюджет на Държавното обществено осигуряване и на 
бюджета на Националната здравноосигурителна каса. 
Народните представители не успяха вчера  да се разберат кога да влязат в сила приетите добавки към пенсиите и 
увеличението им, както и нарастването на обезщетението за майки, отглеждащи деца до 2 години. 
След часове спорове, консултации и разместване на точките в дневния ред на пленарното заседание окончателното 
гласуване на актуализациите на двата т.нар. малки бюджети беше отложено за днес, а за да се постигне разбирателство 
беше свикано извънредно заседание на бюджетната комисия. На нея за актуализирания бюджет на общественото 
осигуряване беше прието предложението на председателя ѝ - депутата от "Има такъв народ" Любомир Каримански: 
 "И този балансиран начин е следният - от 1 октомври 2021 г. да влязат в сила разпоредбите относно антикризисната мярка 
от 120 лв. добавка за всяка една пенсия до края на 2021 година, както и обезщетения за гледане на дете до 2 години в 
размер на 650 лв. От 25 декември 2021 г., минималната пенсия се увеличава на 370, а максималната на 1 500, както и 
преизчисляването на пенсиите на база действителен стаж с коефициент 1,35". 
Според служебния финансов министър Асен Василев това би струвало 115 млн. лв., и е поносимо за държавната хазна. В 
актуализирания бюджет на Здравната каса се предвиждат допълнителни 120 млн. лева за справяне с нова Covid вълна. 
 
√ Актуализацията на държавния бюджет ще бъде гласувана на второ четене във водещата комисия в НС  
Актуализацията на държавния бюджет ще бъде гласувана на второ четене във водещата комисия в Народното събрание, 
след като вчера промените в бюджета на държавното обществено осигуряване трябваше да бъдат подложени на ново 
гласуване. Парламентарно представените политически сили са направили редица предложения между двете четения на 
ключовия закон, с който трябва да се промени цялостната финансова рамка за годината. 
Повече пари за посрещане на мигрантската криза, което минава през допълнителни средства за МВР и Министерството на 
отбраната, още пари за бизнеса в различни сектори - като транспорт, туризъм и земеделие - това са само част от 
предложенията на различните политически сили, направени между двете четения на държавния бюджет. 
Различните партии имат своя визия и за допълнителните средства в сферата на образованието и здравеопазването, тъй 
като двете системи оперират в условия на пандемия. 
По-големите разходи, предложени от всички парламентарни групи, са обезпечени с увеличени приходи от данъци и 
акцизи, основно от ДДС. 
Както и при бюджетите на държавното обществено осигуряване и на здравната каса, така и тук мнозина експерти 
предупреждават, че популизмът надделява над строго финансовата и икономическа логика в част от предложенията, което 
може да се окаже сериозен проблем. 
Въпреки че актуализацията му се прави вече с ясното съзнание, че в страната ни ще се проведат още едни парламентарни 
избори, не липсват и предложения за по-сериозни промени - например „Има такъв народ“ предлагат с преходните 
разпоредби на закона да се увеличи данъчното облекчение за свободните професии от 25 на 40 на сто от нормативно 
признатите разходи. Тъй като, ако бъде прието, това предложение ще влезе в сила от 1 октомври, където няма задължение 
за авансово внасяне на данъка, промяната ще има пряко позитивно отражение върху хората, които упражняват такива 
професии, защото ще платят по-малко данък за последното тримесечие. 
 
√ Бюджетната комисия: Увеличението на пенсиите да е от 25 декември, а не от 1 октомври 
Добавката от 120 лева за пенсионерите ще се получава октомври, ноември и декември, а принципното увеличение на 
пенсиите да бъде отложено и да влезе в сила на Коледа 
Народното събрание не успя вчера да приеме окончателно актуализацията на бюджета на Държавното обществено 
осигуряване. 
След часове спорове, консултации и разместване на точките в дневния ред на пленарното заседание окончателното 
гласуване беше отложено. Стигна се до извънредно заседание на бюджетната комисия, която реши, че увеличението на 
пенсиите ще влезе в сила от 25 декември, а не от 1 октомври. Минималната ще бъде 370, а максималната 1500 лева и ще 
се преизчислят всички пенсии с коефициент 1,35. Добавката от 120 лева ще се получава октомври, ноември и декември. 
Предварителната заявка беше, че вчера трябваше да бъдат приети финалните текстове от актуализацията на бюджета на 
Държавното обществено осигуряване, които да установят сроковете, от които в сила да влязат добавките за пенсионерите 
и увеличението на пенсиите и обезщетенията за майките на деца до 2 години. 
Тези текстове бяха определени от министъра на финансите Асен Василев като взаимоизключващи се и взривяващи 
бюджета. Пренареждане на дневния ред трябваше да осигури време за намиране на компромисно решение. 
То беше обявено от председателя на бюджетната комисия Любомир Каримански в ранния следобед: 
 "От 1 октомври 2021 г. да влязат в сила разпоредбите относно антикризисната мярка от 120 лв. добавка за всяка една 
пенсия до края на 2021 година, както и обезщетения за гледане на дете до 2 години в размер на 650 лв. От 25 
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декември  минималната пенсия се увеличава на 370, а максималната на 1 500, както и преизчисляването на пенсиите на 
база действителен стаж с коефициент 1,35", но не срещна подкрепа и след ново близо двучасово прекъсване на 
заседанието Каримански предложи извънредно заседание на бюджетната комисия, за да се стигне до разбирателство. 
От ГЕРБ и БСП възразиха. Тома Биков: 
"В момента правим първата крачка към финансова криза на държавата". 
Решаваща се оказа подкрепата на ДПС. Йордан Цонев: 
"Да се проведе бюджетна комисия, не защото е забъркана каша. Няма никаква колизия между отделните текстове". 
В крайна сметка пленарното заседание беше прекъснато и бюджетната комисия беше свикана. 
На извънредното си заседание комисията одобри предложението увеличението на пенсиите да влезе в сила от 25 
декември, а не от 1 октомври. 
За месеците октомври, ноември и декември пенсионерите ще получават по 120 лева добавка към пенсиите си, но няма да 
има преизчисляване на пенсиите. 
Това практически означава, че ако един пенсионер в момента получава минимална пенсия от 300 лева, то през октомври 
ноември и декември ще получава по 420 лева месечно, а за септември ще получи своите 300 лева и 50-левовата добавка, 
която вече е гласувана от правителството. 
Осъвременяването на пенсиите с 21,5% средно ще бъде от 25 декември, а това от своя страна означава, че то ще се случи 
при януарските пенсии догодина. За тях вече ще е валидна и социалната добавка до линията на бедност, която да догодина 
е 413 лева. 
Служебният министър на финансите Асен Василев обясни, че с такъв вариант ще са необходими 115 милиона лева от 
бюджета, които могат да бъдат поети от него. Кумулативният вариант, който бе отхвърлен, а именно – всички увеличения 
да бъдат 1 октомври, би стоварил върху хазната нови 571 млн. лева, които няма откъде да се намерят. 
Датата 25 декември не е избрана случайно, а заради това, че ще осигури наистина покачване на пенсиите от 1 януари. 
Причината е, че опасението, че може да няма бюджет за догодина, което означава, че ако се стигне до такъв вариант, ще 
важи старият бюджет. В такъв параметрите, които са гласувани в тазгодишния бюджет след неговата актуализация, ще 
останат валидни и за догодина, припомни Асен Василев. 
Още един важен акцент, свързан с майчинството: Бюджетната комисия потвърди, че то ще бъде 650 лева между първата 
и втората година за отглеждане на дете. 
На второ четене окончателните текстове на закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване трябва да бъдат 
потвърдени днес в пленарната зала. 
БСП няма да отстъпи от добавките от 120 лева за пенсионерите и преизчисляването на пенсиите. Двете заедно са 
абсолютно възможни. 
Социалистите няма да отстъпят и от увеличаването на майчинските до 650 лева. Това заяви Корнелия Нинова на брифинг 
в парламента вчера. 
Нинова нарече несъстоятелен аргумента, че с приемането и на добавките, и на преизчисляването на пенсиите ще бъде 
взривен бюджетът. Според нея това е манипулация на общественото мнение. 
 
√ Европейската прокуратура ще проверява твърденията на Светослав Илчовски  
Европейската прокуратура ще проверява твърденията на бизнесмена Светослав Илчовски, съобщиха от МВР на 
вчерашното заседание на парламентарната комисия за ревизия на предишното управление. 
В същата комисия, но в миналото Народно събрание, Илчовски изнесе информация за държавен рекет и бизнес-
покровителство, упражнявано от властта на ГЕРБ. 
Вчера в парламента трябваше да бъдат изслушани представители на различни институции за действията им по изнесената 
от Илчовски информация. Заместник-вътрешният министър Енчо Мирчев заяви, че за твърденията е сигнализирана 
Европейската прокуратура. 
Европейската прокуратура е разпитала Илчовски, българската - не, заяви председателят на комисията Мая Манолова, 
цитирана от пресцентъра на партията ѝ „Изправи се БГ“. 
Тя допълва, че не е ясно как българското обвинение работи по сигналите. 
В началото на лятото говорителят на прокуратурата Сийка Милева заяви, че институцията проверява твърденията на 
Светослав Илчовски. 
 
√ Служебният премиер Стефан Янев свиква заседание на Съвета по сигурността  
Служебният премиер Стефан Янев свиква заседание на Съвета по сигурността. 
Тема на днешното заседание на консултативния и координиращ орган към Министерския съвет ще бъде състоянието и 
капацитета на системата за защита на националната сигурност в контекста на очаквана нова мигрантска вълна от 
Афганистан. 
По данни на МВР натискът по границата ни от мигранти е увеличен шесткратно спрямо миналата, а оградата по границата 
ни с Турция е в лошо състояние и се нуждае от ремонти в компрометирани участъци. 
В това се увери на място преди дни служебният премиер Стефан Янев, който посети района на Малко Търново: 
"Всичко може да се направи. Има възможност, има предвидени средства - това ни е целта и правим необходимите усилия 
да започнем в най-скоро време". 
Бежанските центрове у нас разполагат с достатъчен капацитет, засега не се налага разкриването на нови, каза още  Янев. 
Има и планове за действие, допълни той. 
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"Планове за нарастване на усилията, така да се каже, за включване на допълнителни хора, хора от армията, от други 
структури на МВР". 
Армията също се включва по охраната на границите ни с Гърция и Турция. 
"Военнослужещите между 400 и 700 души ще се противопоставят на нелегално проникване на имигранти на българска 
територия, ще подпомагат жандармерия и гранична полиция в тяхната дейност, включително за изграждане на заградни 
съоръжения, наблюдение на границата", коментира преди дни служебният министър на отбраната Георги Панайотов. 
 
√ Посланик Мустафа и министър Панайотов са обсъдили модернизацията на армията  
Посланикът на САЩ Херо Мустафа и служебният министър на отбраната Георги Панайотов са обсъдили модернизацията 
на армията, съобщават от Министерството на отбраната. България очаква нови осем изтребителя и наскоро изпрати 
писмено запитване за нови осем. 
Георги Панайотов и посланик Мустафа са разговаряли за придобиването на нови 3D радари. Подобен тип радари ще 
улесни и работата на новите изтребителите F-16, които страната ни очаква. 
През пролетта от Военновъздушните сили казаха, че се очакват 7 радара. Пет броя може да струват около 400 милиона 
лева. 
През 2019 г. и 2020 г. по проекта бяха изпратени запитвания до различни производители. САЩ са били питани за 
информация за цени и наличности. Страната ни все още не е искала предложения от фирми. 
Американският посланик и министър Георги Панайотов са обсъдили инициативи в сферата на киберотбраната. От началото 
на септември в структурата на армията има киберкомандване. 
Посланик Мустафа е проявила интерес за споразумение с Европейската агенция по отбраната, което да позволи на САЩ 
да участва в проекти европейското Постоянно структурирано сътрудничество.  
 
√ Затягането на мерките в детайли - кои фестивали се отменят и кои - не  
Интервю на Ирена Гъделева с проф. д-р Борислава Танева 
От 7 септември на територията на цялата страна влязоха в сила по-строги противоепидемични мерки, които целят забавяне 
на разпространението на COVID-19, намаляване на броя хоспитализирани хора и по-малко смъртни случаи. 
Според новите мерки, които вече действат на национално ниво, спира провеждането на концерти и други мероприятия на 
открито или закрито, където няма осигурени места за посетителите. Концертните зали, кината и театрите ще работят с 
половината от капацитета си. 
Несигурност създаде новината, че фестивалите се отменят напълно, защото в допълнение към заповедта четем, че това се 
отнася само до форумите, които не предвиждат осигуряване на определен брой места за присъстващите. Фестивалите, 
които се провеждат в зали и открити концертни пространства с определени параметри, ще могат да се състоят при 
ограничението от 50% запълняемост от публиката. 
Повече разяснения по темата внесе в интервю за предаването "Алегро виваче" по "Хоризонт" проф. д-р Борислава Танева 
- зам.-министър на културата в служебния кабинет. Чуйте в звуковия файл. 
 
√ Кристалина Георгиева ще изнесе лекция на започващия днес форум "Кариерен Кошер"  
Управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева ще изнесе лекция, посветена на 
глобалната икономика и мястото на България в нея на започващия днес международен форум с наслов "Кариерен Кошер". 
Събитието се организира от най-голямата общност на българите с опит в чужбина "Тук-там".  
Повече от 4 000 високоспециализирани кадри, които търсят реализация отново в България, над 100 компании и още 40 
лектора събира тазгодишното издание на кариерния кошер. Организаторите предлагат богата семинарна програма с 
вдъхновяващи лектори с международен опит, които ще провокират и ще мотивират. 
На живо ще бъдат показани едни от най-иновативните фирмени български продукти в различни индустрии, за които ще 
разказват техните основатели. Представители на бизнеса ще предлагат свободни позиции, които са насочени специално 
към българите с опит и образование в чужбина. 
Сред участниците във форума се очаква и посланикът на Обединеното кралство у нас Роб Диксън. 
 
√ Бизнесът и околната среда могат да процъфтяват в синхрон  
Разговор с Божана Загорчева и Симона Стилиянова 
Мисията ни е да помагаме на бизнеса и околната среда да процъфтяват заедно, казват Божана Загорчева и Симона 
Стилиянова. Те са основателки на Съветник за устойчив бизнес в България – „Основа“ - един от стартъпите победители 
в Climaccelerator Black Sea (Bulgaria). 
„Основа“ е научно-базирана платформа, която изчислява емисиите и парниковите газове на бизнеса и създава стратегия 
за намаляването им, обясни пред Радио София Симона Стилиянова. 
„Работим и за постигането на целите – намаляване на вредното въздействие върху околната среда. Това става с 
оптимизиране на процесите, което често води до намаляване на разходите. Оказваме и силна комуникационна подкрепа, 
за да може промяната да стане устойчива, а служителите по-мотивирани.“ 
Компаниите и в България все повече работят в тази насока. Често пъти се търси комуникационно стратегия, с която 
посланията да достигнат и до служителите, и до крайния потребител, допълни Божана Загорчева. 
Сред предизвикателства – особено при по-малките фирми – е отделянето на бюджет за подобни цели. Изгледите обаче са 
в близко бъдеще да има възможност за такова еврофинансиране. 

https://bnr.bg/post/101523863/zataganeto-na-merkite-v-detaili-koi-festivali-se-otmenat-i-koi-ne
https://osnova.bg/
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Парниковите емисии се делят на три обхвата, обясниха събеседничките. Първите два са свързани с базови данни – 
например използвана електроенергия, нещо което лесно се измерва и изчислява. Третият обхват е с по-сложно изчисление 
– например от производството до доставката на продукти от Азия. 
С наградата от Climaccelerator Black Sea сега предстои в рамките на три месеца да бъде създаден работещ продукт, да се 
валидира идеята и бизнесмоделът, за да е ясен пътят напред. 
Заедно с други членове от организации от „Основа“ скоро са участвали в дискусия, свързана с евродирективата за 
ограничаване приложението на пластмасата. Именно за постепенна и плавна промяна във връзка в директивата на ЕС 
Божана Загорчева и Симона Стилиянова подготвят безплатен онлайн наръчник. С него собственици на магазини, 
ресторанти, хотели, производителите и т.н., ще отговорят на новите изисквания по най-добрия начин. Ще бъдат посочени 
и алтернативи на най-често използваните до момента пластмасови изделия за еднократна употреба. 
Чуйте целия разговор в "Ритъмът на столицата". 
 
√ Жан Кастекс заяви, че няма условия за реформа на пенсионната система на Франция  
Френският премиер Жан Кастекс заяви след заседание на правителството, че заради Covid-19 към момента няма условия 
за съживяване на плановете на президента Еманюел Макрон за реформа на пенсионната система на Франция, предаде 
Франс прес. 
В неделя всекидневникът "Еко" съобщи, че Макрон иска да прокара поне част от планираните реформи преди да изтече 
мандатът му през май идната година. Става дума по-конкретно да бъдат отменени някои от възможностите за ранно 
пенсиониране и да бъде въведен минимален размер на пенсиите от 1000 евро на месец за всички, които са си плащали 
пълни осигуровки през целия трудов стаж за поне минимална заплата. 
Пенсионната реформа във Франция беше основното средство в плановете на Макрон да създаде по-гъвкав пазар на труда 
и да намали бюджетния дефицит. Това обаче срещна масова съпротива - транспортни стачки и протестите на жълтите 
жилетки в периода преди коронакризата. 
 
√ Фабрис Леджери: ЕС се подготвя за приток на афганистанци, които търсят убежище  
Европейският съюз се подготвя за приток на афганистанци, които търсят убежище, заяви генералният директор на 
европейската гранична агенция Фронтекс. 
В интервю за Ройтерс Фабрис Леджери каза, че от агенцията очакват мигрантска вълна както през досегашните маршрути 
през Турция и Гърция, така и през нови места като Беларус. 
По думите му сега Европа е много по-добре подготвена за връщане на хора, които нямат легален статут или които биха се 
представили за идващи от Афганистан например, отколкото при бежанската криза през 2015-2016 г. 
Лежери предупреди, че може да се стигне до преплитане на ситуацията с афганистанските бежанци и проблемите с Минск 
и това ще зависи от геополитически фактори. 
 
√ СЗО призова за глобален мораториум върху поставянето на трета ваксинационна доза  
Световната здравна организация призова за глобален мораториум върху поставянето на трета ваксинационна доза срещу 
коронавируса до края на годината. 
Причината са ниските нива на имунизация в развиващите се страни. По думите на ръководителя на организацията Тедрос 
Гебрейесус нито една такава държава към момента не е успяла да ваксинира дори 10 процента от населението си: 
"Понеже производителите приоритизираха или бяха задължени да спазят двустранни договорки с богати страни, готови 
да платят максималното. Те обещаха да дарят един милиард дози, но по-малко от 15% от тези дози се материализираха. 
Не искаме повече обещания, искаме ваксини. Днес призовавам мораториумът да бъде продължен поне до края на 
годината, за да може всяка държава да ваксинира поне 40% от населението си". 
Тедрос Гебрейесус допълни, че т.нар. бустерни дози са необходими за хора в рискови групи, както и за ваксинираните, 
които не са създали антитела срещу коронавируса, но масовото им поставяне би възпрепятствало глобалните 
ваксинационни усилия. 
 
Investor.bg 
 
√ НАП събра 162 млн. лв. просрочени задължения от получатели на обществен ресурс 
Над 96% от всички новодекларирани за внасяне данъци и осигуровки към края на юли са били погасени  
От началото на годината до края на юли публичните изпълнители на Националната агенция за приходите (НАП) са събрали 
повече от 162 млн. лв. просрочени задължения от получатели на обществен ресурс. Това съобщиха от приходната 
администрация, като уточняват, че е използвана автоматизираната система за уведомяване на НАП преди плащане от 
държавата към частни субекти. 
Системата изисква преди всяко плащане от държавен или общински орган към изпълнител на обществена поръчка или 
друг получател на обществени ресурси да се провери дали компанията няма неплатени данъци, осигуровки или други 
публични задължения.  
Ако фирмата е длъжник към бюджета, публичен изпълнител на НАП може да използва цялата или част от сумата на 
плащането, за да погаси дълговете към бюджета. 
От началото на годината до края на юли в специализирания софтуер са обработени почти 350 хил. заявки за плащане от 
държавата към частни субекти, като в близо 25 хил. случая получателите на обществен ресурс са се оказали длъжници към 
фиска. 

https://bnr.bg/post/101524086/biznesat-i-okolnata-sreda-mogat-da-procaftavat-v-sinhron
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Общо подобрение на събираемостта отчитат още от приходната агенция, като съобщават, че над 96% от всички 
новодекларирани за внасяне данъци и осигуровки към края на юли са били погасени – в срок или след предприемане на 
мерки за събирането им. 
 
√ Мария Стоева: Работодателите предпочитат да преназначават, а не да съкращават 
Две трети и от предприемачите, и от служителите, очакват нови затваряния заради Covid, сочи проучване на 
ManpowerGroup България  
Компаниите вече предпочитат да намират и предлагат нови услуги, възможности за своите клиенти, както и нови пазари – 
те се трансформират, като карат екипите си да вършат различни функции, вместо да съкращават хора и да намаляват 
възнаграждението. Това показват две паралелни проучвания на ManpowerGroup България, проведени през август, съобщи 
в ефира на Bloomberg TV Bulgaria Мария Стоева, мениджър продажби и бизнес развитие в компанията. 
Според нея резултатите са сходни, като има разлика от около 10%, но две трети и от работодателите, и от служителите, 
очакват нови затваряния заради Covid. 
Проучването показва, че едва 10% от работодателите биха прибягнали към съкращение на персонала. 
“Компаниите са настроени да запазят хората, с които работят добре. Дори да се стига до съкращение на персонал, те 
обичайно са на хора, които не са толкова ефективни в работата. Целта е да се запазят хората, които работят добре”, 
коментира Мария Стоева. 
Проучването показва, че много малко от работодателите биха намалили възнагражденията на служителите, защото знаят, 
че това е стъпка, която не е добре да предприемат в настоящата ситуация. 
По-голям процент от служителите очакват мерките да повлияят на доходите им, отколкото работодателите имат такива 
планове. 
“Служителите очакват, че могат да бъдат изпратени в принудителен отпуск, че могат да загубят работата си, особено в 
определен тип сектори. Действително се виждат, че служителите са по-притеснени от работодателите”, посочи Стоева. 
По думите ѝ, очаквано, най-негативна изглежда картината на индустрията, свързана с туризъм, хотелиерство и 
ресторантьорство, при които вече мерките са в сила. 
В секторите „здравеопазване“ и „фармация” има притеснения, защото евентуални нови мерки биха ограничили 
възможностите за профилактичните прегледи. Това се отнася и до производството и автомобилната индустрия, където и 
компаниите, и служителите се чувстват по-несигурни, отколкото в останалите бизнес сектори. 
По думите на Стоева голяма част от хората, работили в туризма, хотелиерството и ресторантьорство, са се преориентирали 
в работа по складове, в производствени компании и смятат да останат там – този сектор продължава да бъде много 
несигурен и никой не знае колко време мерките ще продължават да засягат компаниите, които са в него. 
Тя посочи, че хибридният модел преобладава за по-голямата част от компаниите. 
„Има интересно разминаване в това отношения, защото над 40% от служителите очакват, че работодателят трябва да им 
даде пълен избор сами да решават дали да работят от офис, или от вкъщи. Докато доста малка част от компаниите са 
готови да дадат пълен избор“, информира мениджърът продажби и бизнес развитие в ManpowerGroup България. 
 
√ Исландия въвежда в експлоатация най-голямото съоръжение за улавяне на въглерод 
Структурата ще улавя 4000 тона емисии на въглероден диоксид годишно, което се равнява на годишните емисии на 
едва около 250 жители в САЩ  
В арктическа Исландия, нова структура, подобна на контейнер, се издига заедно със стълбове пара в близост до 
геотермалната електроцентрала „Хелишайди“. Задачата на това съоръжение е да премахне някои от щетите, които 
емисиите на въглеродния диоксид нанасят на планетата, пише Bloomberg. 
Съоръжението, наречено Orca и построено от швейцарския стартъп Climeworks AG, ще улавя въглероден диоксид от 
въздуха. След това исландският стартъп Carbfix ще го инжектира дълбоко в земята, превръщайки го в камък. От 16 те 
инсталации, които Climeworks е изградила в цяла Европа, Orca е единствената, която трайно съхранява въглероден диоксид 
вместо да го преработва. 
Структурата ще улавя 4000 тона емисии на въглероден диоксид годишно, което го прави най-голямото съоръжение за 
директно улавяне от въздух в света. Но това компенсира годишните емисии на едва около 250 жители в САЩ. Капацитетът 
на съоръжението също е много далеч от първоначалната цел на компанията да улавя 1% от годишните глобални емисии 
на въглероден диоксид - повече от 300 милиона тона - до 2025 г. Сега компанията е насочена към 500 000 тона до края на 
десетилетието. 
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Climeworks все още се надява един ден да достигне 
целта от 300 милиона тона, „но графикът се промени, тъй 
като отнема повече време, отколкото първоначално 
очаквахме за изграждането на цяла индустрия“, споделя 
Ян Вюрцбахер, един от съоснователите на стартъпа. 
Инвестициите в улавянето на въглерод продължават да 
нарастват, докато компаниите и правителствата търсят 
начини за овладяване на глобалното затопляне, което 
ангажира човешкото внимание чрез опустошителни 
метеорологични събития. Все пак екоактивистите 
твърдят, че прекаленото фокусиране върху технологиите 
за улавяне на въглерода може да отвлече вниманието от 
работата по незабавно намаляване на емисиите. 
Основното предизвикателство за Climeworks е 
намаляването на цената на услугата. Хората, които искат 

да закупят въглеродни компенсации, могат да платят на компанията до 1200 долара за тон въглероден диоксид. За покупки 
на едро, като тези, направени от Бил Гейтс, цената е по-близо до 600 на тон. 
Climeworks има за цел да намали тези разходи до200-300 долара на тон до 2030 г. и до 100-200 долара до средата на 
следващото десетилетие, когато дейността ѝ се развие в пълен мащаб, изтъква Вюрцбахер. 
Изграждането на Orca струва от 10 до 15 милиона долара, включително строителството, разработката на съоръженията и 
съхранението. 
Climeworks е подкрепена от група частни инвеститори, както и от швейцарската банка Zuercher Kantonalbank. По-голямата 
част от приходите на Climeworks идват от корпоративни клиенти, включително от Microsoft, Stripe Inc., Shopify Inc. и Swiss 
Re AG. 
Climeworks използва технология, която филтрира самия въздух, което означава, че има ограничение за това колко евтино 
може да бъде услугата ѝ, тъй като процесът е много 
енергоемък. 
Съоръжението Orca вкарва големи количества въздух 
посредством огромни вентилатори, като довежда въздуха в 
контакт с химикали, които могат избирателно да отстраняват 
въглерода като същевременно освобождават азот, кислород и 
други газове обратно в атмосферата. След това богатите на 
въглерод химикали се нагряват до около 100 по Целзий, за да 
се отдели въглеродният диоксид в чиста газообразна форма. 
Carbfix смесва газа с вода и го инжектира дълбоко в базалтова 
скала. Разтвореният въглерод кристализира в минерал за около 
две години, което го съхранява за постоянно. Енергията за 
всички тези мерки идва от геотермалната централа 
„Хелишайди“. 
Вюрцбахер споделя, че местоположението на следващото, по-голямо съоръжение ще бъде потвърдено след няколко 
месеца. Исландия остава „много привлекателно място“, добавя той, наред с Оман и Норвегия. 
 
БНТ 
 
√ Председателят на бюджетната комисия: Предлагаме по 120 лв. за пенсионерите до края на годината, после 
актуализация на пенсиите  
Вчера имахме извънредно заседание на бюджетна комисия и успяхме да разрешим казуса, така че да бъде в полза на 
пенсионерите и в същото време да могат да имат едни по-сигурни дни след Нова година. Това обясни в "Денят започва" по 
БНТ Любомир Каримански, председател на Комисията по бюджет и финанси и депутат от "Има такъв народ". 
Ще предложим от 1 октомври до края на годината пенсионерите да получат по 120 лв., като от 25 декември да влезе в 
сила актуализация на пенсиите и минималната да бъде 370 лв. и да се актуализират, така че да не останат пенсионерите 
без допълнителен приход и за следващата година, обясни Каримански. 
В министерството на труда и социалната политика има ресурс и за първите три месеца на 2022 г. за допълнителни 
още 50 лв добавка към пенсиите, каза още Каримански. 
На въпрос какво ще се случи, ако не се приемат тези предложения, Каримански обясни: 
Никой не може да прогнозира какво ще стане в пленарна зала, силно се надявам обаче, това което са гласували 
парламентарните групи на бюджетната комисия да бъде функция и в пленарна зала. 
Нарастването на жилищните кредити и особено несъществуването на мораториум по кредитите създава една опасност за 
ипотечното кредитиране, да не забравяме индекса на инфлацията, която се задава, а индексът на инфлацията ще бъде 
много сериозен, каза още председателят на Комисията по бюджет и финанси. 
Час по-скоро трябва да имаме една ясна картина както за ипотечните кредити, така и за корпоративния сектор и 
физическите лица. Тогава могат да се вземат мерки, допълни Каримански. 

https://bnt.bg/bg/a/ydnkhzhvkyel
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Според него, риск за банковия сектор не може да се каже, че има. 
И още - ще се стигне ли до ситуация от необходимост от нов държавен дълг - вижте повече подробности във видеото. 
 
√ Депутатите изслушаха министъра на транспорта за удълбочаването на двата канала на Варненското пристанище  
Служебният министър на транспорта Георги Тодоров беше изслушан в парламента по въпросите защо се удълбочават 
двата канала на пристанищата "Варна-Запад" и "Варна-Изток" и как се спазват законите в случая. 
Пред депутатите Тодоров обясни, че драгирането на канала, е част от действията по подобряване на плавателната 
инфраструктура, а целта е по-големи кораби да могат да акостират и така пристанищата да бъдат конкурентоспособни на 
това в Констанца. 
Процедурата е възложена от една държавно предприятие на друго, което е избрало свои подизпълнители. Тодоров 
отрече, че драгирането обслужва само пристанището на свързания с Ахмед Доган ТЕЦ Варна и съобщи, че се работи и по 
други такива проекти на различни пристанища. 
Георги Тодоров допълни: 
"Други изпълнени и предстоящи процедури за драгиране - подобряване на условията за корабоплаване на кейово място 
1а на пристанищен терминал "Варна - Запад" и възстановяване на проектните параметри пред кейовите стени пред 
пристанищен терминал Леспорт. Рехабилитация за постигане на проектни дълбочини на подхода към канал на 
пристанищни терминали "Бургас - Изток" 2 и "Бургас - Запад". 
 
√ Министър Денков: При 10% заразени ученици или учители преминаваме към онлайн обучение  
Как започва учебната година - темата коментира образователният министър Николай Денков в студиото на "Денят 
започва". По думите му преминаването към онлайн или ротационно обучение може да се случи при три случая: 
"Когато имаме висок процент заразени деца - до 10%. Вторият случай е свързан с първия - когато има твърде много 
заразени учители, така че да не може да се осъществи присъствено обучение. Другият случай е когато здравното 
министерство излезе със изрична разпоредба, че училищата трябва да бъдат затворени или наред с другите 
заведения, или съответно трябва да бъде намален присъственият прием - тогава може да се мине на ротация", 
обясни министърът. 
Децата от първи до четвърти клас няма да носят маски в клас, но трябва да са с тях в коридорите, защото се срещат с други 
деца от други паралелки, каза още образователният министър. 
"Когато учителят е на разстояние от учениците, може да говори без маска, защото трябва да преподава, но ако се 
приближава до учениците, с цел намаляване на риска, трябва да си сложи маската", уточни министър Денков. 
Има огромна разлика между затворените помещения и открития въздух, заяви министърът. Заразяването става през така 
наречените аерозоли, които в отворено пространство много бързо изсъхват, а в затворените помещения се натрупват. Това 
е и причината да се носят маски на закрито. 
Министърът на образованието обясни, че родителите без проблем могат да заявят до 30 дена обучение от вкъщи за своето 
дете. 
"Ако говорим за период над 30 дни, има по-специален режим. Трябва разрешение от началника на регионалното 
управление по образование и то с уверение, че ученикът е мотивиран, учи се добре, с други думи, може да го направи, 
но няма да изпадне от системата, а ще използва дистанционното обучение максимално ефективно", уточни Денков. 
МОН предприема мерки според медицинските изисквания за намаление на рисковете. При установен случай на ковид на 
учител или ученик от един клас, всички контактни лица от паралелката трябва да бъдат карантинирани. Има режим на 
установяване и на други контактни лица, но обикновено това са децата от една и съща паралелка. 
"Има огромна промяна на насоките от миналата година. Миналата година точно според области изцяло се затваряха 
учебни заведения и това е много различно спрямо сега. Това беше едно от основните оплаквания миналата година, че 
се затваряни училища, в които не е имало много заразени лица, в които паралелките е можело да бъдат разместени", 
обясни министърът. 
Министерството на здравеопазването има право да затвори заведения от даден тип, но ако училищата могат да 
продължат, ще го направят на принципа максимално присъствено обучение, с минимален риск за учителите и учениците. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ Медикал СПА центровете искат да бъдат включени в програмите за пост ковид превенция и рехабилитация 
Българският съюз по балнеология и СПА туризъм настоява да бъде включен в процеса на възстановяването на хората 
преболедували Ковид 19. 
„От началото на пандемията колегите от Франция, Словакия, Чехия и други въведоха в своите политики на техните 
министерства на здравеопазването специална секция пост ковид превенция и пост ковид рехабилитация, която се 
извършва в амбулаторни условия. Франция покрива минимум 7-дневен престой чрез здравно осигурителната система 
във френските термални курорти. 
Надяваме се и ние да успеем да провокираме министерство на здравеопазването да включат медикал СПА центровете в 
програмите за пост ковид превенция и пост ковид рехабилитация в амбулаторни условия. Защото хора, които са били в 
болница 2-3 седмици да правят пост ковид рехабилитация отново в болнични условия надали ще им се отрази толкова 
добре. Ние имаме прекрасна природа, имаме всички възможности за да предложим тази пост ковид рехабилитация на 
територията на курорти, които предлагат качествена медикал СПА услуга, сертифицирани центрове според наредба 4 на 
Министерство на туризма и Министерство на здравеопазването“ , каза Сийка Кацарова – председател на Българския съюз 
по балнеология и СПА туризъм и вицепрезидент на Европейската СПА Асоциация. 

https://bntnews.bg/news/predsedatelyat-na-byujetnata-komisiya-predlagame-po-120-lv-za-pensionerite-do-kraya-na-godinata-posle-aktualizaciya-na-pensi-1168280news.html
https://bnt.bg/bg/a/ydnkhzhvkyel
https://bnt.bg/bg/a/ydnkhzhvkyel
https://bntnews.bg/news/ministar-denkov-pri-10-zarazeni-uchenici-ili-uchiteli-preminavame-kam-onlain-obuchenie-1168278news.html
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Според Кацарова балнео и медикал СПА центровете трябва да станат част от политиката на Министерство на 
здравеопазването и по отношение на превенцията на някой заболявания. От организацията очакват да бъдат поканени в 
консултативния съвет към министъра на здравеопазването. 
 
√ Руският министър на извънредните ситуации загина по време на учение  
Министърът на извънредните ситуации на Русия Евгений Зиничев загина по време на учение в Норилск. 
55-годишният Зиничев се е опитвал да спаси живота на кинорежисьора Александър Мелник, който е паднал от скала във 
водата. Министърът е скочил, за да го спаси, но е пострадал при падането. Тежко ранените Зиничев и Мелник са били 
евакуирани с хеликоптер до болница, но са починали преди кацането му. 
В двудневното учение за справяне с кризисни ситуации, което се провежда в арктическата зона, са участвали повече от 
шест хиляди души. Мелник е пристигнал в Норилск, за да избере място за снимките на документалния филм за развитието 
на Арктика и Северния морски път. 
 
√ Талибаните забраниха протестите в Афганистан  
Талибаните забраниха провеждането на протести, както е формулирана заповедта "за известно време". 
В първото изявление на министерството на вътрешните работи на Ислямско емирство Афганистан се посочва, че занапред 
всяка демонстрация трябва да бъде съобщавана на властите 24 часа преди провеждането ѝ. 
Изисква се посочване на целта, лозунгите, мястото и времето на проявата. Мярката бе обявена след три поредни дни на 
протести срещу управлението на талибаните. При последната демонстрация афганистанки излязоха в Кабул с лозунги 
"Кабинет без жени е провал" и "Работа, образование, свобода". 
В обявеното талибанско правителство няма жени. Протести имаше и срещу ролята на Пакистан в събитията в Афганистан. 
ВСИЧКО ЗА СИТУАЦИЯТА В АФГАНИСТАН ЧЕТЕТЕ ТУК. 
 
3e-news.net 
 
√ Делът на ВЕИ в преносната мрежа от началото на годината към 5 септември намалява с 6.29 процента, а в 
разпределителната – с 2.01 на сто 
Спрямо същия период на предходната 2020 г. производството на ток продължава да расте и бележи скок с 11.66 
процента  
Производството на електроенергия продължава да расте. При потреблението обаче се наблюдава по-сдържана 
тенденция. Затова пък участието на базовите централи остава доста високо. По-добри са и данните за салдото (износ-внос). 
Расте и участието на базовите централи. Делът на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) все още остава на минус, 
въпреки че резултатите са малко по-добри. Намалява и делът на водноелектрическите централи (ВЕЦ, но спрямо 
предходни сравнявани периоди, тъй като в процентно отношение делът им остава достатъчно висок. Това става ясно от 
оперативната справка на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на България за времето от 
първи януари до пети септември (01.01.2021 г. – 05.09.2021 г. 2021 г.) спрямо аналогичния период на предходната 2020 г.  
Производството на електроенергия за времето от първия ден на януари до петия ден на месец септември тази година се 
повишава за пореден отчетен период със значителните 11.66 %  и достига до обем от 30 953 956 MWh  ( плюс 11.43 
%  отчетени за сравнявания период от 1 януари до 29 август т.г.). Година по-рано, за сравнявания период производството 
на електроенергия е било в обем от 27 722 471 MWh. 
Потреблението на електроенергия за визирания период от 1 януари до 5 септември тази година нараства с 4.65 % спрямо 
година по-рано и възлиза на 26 213 137 MWh (плюс 4.85 % отчетени за сравнявания период седмица по-рано). За сравнение 
през същото време на предходната 2020 г. потреблението на електроенергия е било от порядъка на 25 047 417 MWh. 
Салдото (износ-внос) отново расте и то завидно – със 77.22 % като достига до обем от 4 740 819 MWh за времето от първия 
ден на януари до петия ден на месец септември от настоящата година (плюс  74.19 % отчетени седмица по-рано). Според 
данните, през сравнявания период на миналата година салдото (износ-внос) е достигало до обем от 2 675 054 MWh.  
Базовите централи продължават да подобряват участието си до плюс 7.95 % или до обем от 24 701 803 MWh (плюс 7.54 % 
преди седмица) от първи януари до пети септември тази година. През сравнявания период на предходната 2020 г. базовите 
централи са достигали до участие от порядъка на 22 881 852 MWh. 
Делът на ВЕИ в преносната и разпределителната мрежи продължава да остава на минус за времето от началото на 
годината към пети септември спрямо същите дни на 2020 г. Въпреки това се наблюдава слабо подобрение на данните, но 
спрямо при проследяване на данните за предходния сравняван период към края на месец август.  
Участието на ВЕИ в преносната мрежа за времето от 1 януари до 5 септември 2021 г. намалява с 6.29 % и според данните 
на системния оператор е в обем от 884 134 MWh (минус 6.70 % преди седмица). През аналогичния период на предходната 
2020 г. ВЕИ са участвали в преносната мрежа с 943 463 MWh. По-лошите данни за настоящия отчетен период на тази година 
в частност се дължат на спадащото участие на вятърните (минус 11.39 %) и фотоволтаични (минус 1.12 %) мощности и 
въпреки по-добрите данни за биомасата (плюс 3.79 %). 
Делът на ВЕИ в разпределителната мрежа за сравнявания отчетен период от първия ден от началото на тази година до 
петия ден на деветия месец е в обем от 1 384 436 MWh и намалява (минус) с 2.01 %. За същото време на 2020 г. ВЕИ са 
участвали в разпределителната мрежа с 1 412 795 MWh. Този спад в частност се дължи на по-лошите резултати от 
вятърните мощности  (минус 11.08 %) и биомасата (минус 5.01 %), въпреки по-добрият дял на фотоволтаичните централи 
(плюс 3.97 %). 

https://bntnews.bg/tema/situaciyata-v-afganistan-624tema.html
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За пореден сравняван период водноелектрическите централи продължават да държат висок дял в процентно отношение, 
въпреки че, ако се погледнат данните за предходни отчетни периоди спадът е налице. Така за времето от началото на 
годината до първите пет дни на настоящия месец септември делът на ВЕЦ остава на плюс 60.35 % или в обем от 3 983 583 
MWh (плюс 61.68 % отчетени преди седмица). През аналогичния период на миналата година ВЕЦ са участвали с обем от 2 
484 361 MWh.  
 
√ Цените по ключови европейски енергийни пазари се покачиха до над 130 евро за мвтч 
OPCOM затвори при цена от 127,59 евро за мвтч, на гръцката EnEx средната цена ще е 134,87 евро за мвтч за 9 
септември. В Италия базовата енергия струва 145,03 евро за мвтч  
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена за базова енергия от 127,59 евро/мвтч. Това 
сочат данните на борсата за 9 септември 2021 г. Цената за пиковата енергия е 135,35 евро/мвтч, а извънпиковата енергия 
е 119,82 евро/мвтч. Най-високата цена от 174,23 евро/мвтч ще бъде в 20 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 7 ч и тя ще 
бъде 84,87 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 61 783,3 мвтч. 
На гръцката енергийна борса EnEx средната цена за 9 септември ще бъде 134,87 евро/мвтч. Максималната цена ще бъде 
172,50 евро/мвтч, а минималната ще е 108,30 евро/мвтч. Търгуваният обем е за 317,95 гвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 9 септември е 130,23 евро/мвтч. Пиковата енергия 
пък се търгува за 135,35 евро/мвтч. Най-високата цена от 174,23 евро/мвтч ще бъде в 20 ч. Най-ниска пък ще бъде цената 
в 4 ч и тя ще бъде 101,88 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 81 249,4 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 9 септември на Словашката и Чешка енергийна борса е 130,23 евро/мвтч. Най-
високата цена в Словакия и Чехия ще бъде в 20 ч и тя ще е 174,23 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в двете държави в 
4 ч и тя ще е 101,88 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 9 септември е 132,70 евро/мвтч. Пиковата енергия ще бъде 
140,27 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 30 167,3 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 20 ч и 
тя ще достигне 174,23 евро/мвтч. Най-ниската цена се очаква в 4 ч тя ще бъде 101,88 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия ще е 130,23 евро/мвтч на 9 септември. Пиковата цена ще бъде 
135,35 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 537 555,1 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 20 ч 
и тя ще достигне 174,23 евро/мвтч. В 4 ч се очаква и най-ниската цена от 101,88 евро/мвтч. 
Рекордно висока е цената на Италианския енергиен пазар, където базовата енергия се продава за 145,03 евро/мвтч. 
Общият изтъргуван обем електроенергия е за 863,69 гвтч. Най-високата цена ще бъде в 20 ч. и ще е 174,23 евро/мвтч, а 
най-ниска ще бъде цената в 14 ч и тя ще бъде 130,28 евро/мвтч. 
 
√ Украйна е намалила експорта на електроенергия със 17 процента за 8-те месеца на годината  
Украйна е намалила експорта на електроенергия за периода януари-август тази година със 17 % (505,6 млн.кВтч) в 
сравнение с аналогичния период на 2020 г. – до 2 млрд. 475,2 млн. кВтч, става ясно от данните на украинската компания 
„Укренерго“.  
В частност, доставките от енергийния остров Бурштинска ТЕЦ в посока Унгария, Словакия и Румъни са спаднали с 6,9 % (със 
124,4 млн. кВтч) – до 1 млрд. 677,8 млн. кВтч. 
Доставките на електроенергия за Полша са се понижили с 33,6 % (с 356,7 млн. кВтч) в сравнение с аналогичния период на 
миналата година – до 644,8 млн. кВтч. 
Експортът на електроенергия за Молдова е нараснал със 17,2 % (с 22,4 млн. кВтч) – до 152,6 млн. кВтч. 
За Беларус и Русия доставки през периода януари-август не са осъществявани (при 46,9 млн. кВтч за Беларус през 8-те 
месеца на 2020 г.). През август 2021 г. украинският експорт на електроенергия е бил в обем от 344,1 млн. кВтч, което е два 
пъти повече от август 2020 г., когато е бил от порядъка на 171,4 млн. кВтч. 
В същото време Украйна е намалила за осемте месеца на 2021 г. вносът на електроенергия с 44,2 % (с 802,5 млн. кВтч) в 
сравнение с аналогичния период на миналата година – до 1 млрд. 14,4 млн. кВтч. В това число от Беларус са доставени 
522,6 млн. кВтч, от Словакия – 285,4 млн. кВтч, от Русия – 101,9 млн. кВтч, от Унгария – 66,4 млн. кВтч, от Румъния – 38 млн. 
кВтч. 
През август 2021 г. вносът на електроенергия е възлизал на 27,1 млн. кВтч, което е с 29,8 % по-малко от август 2020 г. Тогава 
вносът е бил в обем от 38,6 млн. кВтч. 
В рамките на технологичните потоци, касаещи паралелната работа на енергийната система на Украйна с тази на 
определени страни и захранването на определени зони, за осемте месеца от Русия са постъпили 37 млн. кВтч 
електроенергия, от Беларус – 0,5 млн. кВтч.  
Аварийните доставки от Словакия за този период са били в обем он 0,7 млн. кВтч, от Беларус – 9,7 млн. кВтч и за Беларус 
– 0,4 млн. кВтч, а за Полша – 8,5 млн. кВтч.  
По-рано бе съобщено, че през периода януари-юни 2021 г. Украйна е намалила приходите от експорт на електроенергия с 
40,9 % или със 74,92 млн. долара в сравнение с аналогичния период на 2020 година.  
 
Мениджър 
 
√ Радев: Избори 2 в 1 са възможни, ако има финансова и логистична подкрепа  
Избори 2 в 1 са възможни, ако има финансова и логистична подкрепа от правителството. Това стана ясно на срещата на 
президента Румен Радев с ръководството на Централната избирателна комисия относно провеждането на предстоящите 
парламентарни и президентски избори.  



12 

 

"ЦИК е в готовност да организира избори 2 в 1. Практиката показва, че във времето назад през 2011 г. имаше 
едновременно избори за президент и местни избори. През 2016 г. бяха проведени президентски избори и национален 
референдум", заяви председателят на ЦИК Камелия Нейкова.  
Тя посочи, че ЦИК не може да се ангажира с финансовата част по провеждането на избори, тъй като това е отговорност на 
правителството. Нейкова информира, че днес са изпратили до финансовия министър прогнозна план-сметка за стойността 
на изборите за президент и вицепрезидент, които парламентът реши да се проведат на 14 ноември.  
"Независимо как ще бъдат произведени парламентарните избори, ЦИК не ги провежда напълно самостоятелно", допълни 
Нейкова като уточни, че ще се водят разговори и с останалите отговорни институции.  
Президентът от своя страна отчете, че българите са натрупали чувствителна електорална умора. Освен това, трябва да се 
отчите и факта, че Народното събрание определи последната възможна дата за президентски избори. 
"Върнатият вчера мандат стеснява възможностите за маневриране във времето за определяне и на парламентарните 
избори. Затова в обществото се говори все по-често за избори 2 в 1", заяви Румен Радев. 
Председателят на Централната избирателна комисия посочи, че между отделните избори трябва да има минимум 2 
седмици, за да може ЦИК да си организира работата, защото машините трябва да се пренастроят, ако ще бъдат в различни 
дни.  
На срещата беше засегната и финансовата страна на предстоящия вот. "Ако изборите са 2 в 1, ще трябва да бъдат закупени 
още 1500-2000 машини за гласуване. Освен това възнагражденията на комисиите ще са по-високи при вот 2 в 1. Ако 
парламентарните и президентските избори са в един ден, някои разходи ще бъдат оптимизирани, а логистиката ще бъде 
извършена само веднъж", отчете още Нейкова.  
Тя поясни също, че не е тествано дали може с една машина да се проведат два вида избори, но това предстои да се 
направи. "Разяснителната кампания ще започне доста по-рано този път, увери председателят на ЦИК.  
"Разделението на отговорностите между президентската институция и Народното събрание предполага и отделни 
кампании, и отделни избори. Досега в нашата практика смесването на тези избори не е ставало, не ми е известно да е 
ставало и в други страни около нас. Но, от друга страна, всички знаем, че отделните избори изискват и много повече 
финансови средства", посочи държавният глава. 
От своя страна председателят на ЦИК заяви, че Комисията винаги е в готовност за произвеждане на избори, независимо 
какви са те, и дали се произвеждат в един и същи ден повече от един вид избор. 
А президентът обобщи разговора така: "Избори 2 в 1 са възможни, но при условие, че има финансова и логистична 
подкрепа от правителството".  
 
√ 4 общини искат сертификат „Нулева корупция“  
4 от общо 266 общини в България са изявили желание да придобият сертификат за нулева корупция, с която да 
засвидетелстват пред инвеститори добра среда за развитие на бизнес. 
Това съобщи служебният министър на икономиката Кирил Петков след заседание на Министерски съвет. 
По време на заседанието предложението му за въвеждане на сертификатите е било одобрено, добави още той. 
Общините,  които са поискали да се сертифицират са Бургас, Видин, Благоевград и Русе. 
„От много дълго време такава стратегия не е въвеждана на ниво местна власт. Проблемът е, че инвеститори, които искат 
да влагат в България, виждат корупцията като най-голям риск за тях. Вече 4 общини поискаха да са първите без корупция. 
Виждаме конкурентост”, каза Петков. 
По думите му по този начин инвестициите у нас ще се увеличат. 
„Намерихме огромен брой незаконни действия. Всички тези процедури - без търг и конкурс, които са текли, за нас са 
недопустими. В момента тече конкурс, за да бъдат назначени хора в Управителния съвет". Това заяви на брифинг 
министърът на икономиката Кирил Петков относно назначенията в Държавната консолидационна компания (ДКК). По 
думите му е недопустимо хората, които са участвали в тези решения, да продължат своята дейност. 
Стана ясно и, че Петков е назначил временно изпълняващ екип на борда на ДКК. „Моите назначения са напълно законни 
като принципал", уточни министърът. 
 
√ Стела Балтова: Помощта за туристическия сектор е над 685 млн. лв.  
Служебният кабинет застава твърдо зад продължаване на подкрепата на бизнеса, конкрето на туристическия бранш. С 
всички свои действия до момента осигурихме бизнес среда, която успя да съживи бизнеса в туризма. Това заяви ва 
брифинг след заседанието на Министерския съвет служебният министър на туризма Стела Балтова. 
Тя посочи, че разработените мерки за икономическо и социално подпомагане продължават да работят. "Общо 17 са 
програмите и схемите за подпомагане на бизнеса. По неокончателни данни помощта за сектор „Туризъм“ е над 685 млн. 
лв., като са подпомогнати над 44 000 предприятия. 
"Надяваме се, че актуализацията на бюджета скоро ще бъде приета, за да може мярката 60/40 да продължи да действа", 
каза още министър Балтова. 
Тя обясни, че служебен кабинет е разработил здравен план за действие в условията на пандемията, за да може да има 
предвидимост за сектора. "Това, което влезе като ограничения от вчера, не засяга основния бизнес. Засяга заведенията, 
които работят след 23:00 ч. Помощта за сектора продължава. Има ограничения по отношение на събитийния туризъм, но 
обсъждаме възможности за помощ със средствата, които ще дойдат от актуализацията", допълни тя. 
Стела Балтова обеща, че министерството ще продължи диалог с бизнеса и ще се работи по възможности за подпомагане 
със средствата, които ще постъпят, след като НС приеме актуализацията на бюджета.  
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√ Министерството на финансите взе 200 млн. лв. заем при отрицателна лихва  
Министерството на финансите успешно привлече 200 млн. лв. дълг, като продаде държавни ценни книжа с отрицателна 
доходност. 
Емисията облигации е била реализирана на аукцион, организиран от БНБ, съобщиха от Централната банка. 
Постигнатата доходност по емисията е отрицателна и възлиза на -0,15%. 
До аукциона са били допуснати поръчки на обща стойност от 424 млн. лв., което означава, че търсеното количество 
финансиране е било презаписано 2,1 пъти. 
За тази година това е петата процедура по набиране на капитал чрез продажба на държавни облигации с аукцион, 
организиран от БНБ. Преди това през февруари бяха реализирани две емисии облигации – една за 300 млн. лв. и една за 
200 млн. лв. При втората емисия бе постигната отрицателна доходност (-0,17%), тоест инвеститорите ще платят на 
държавата за правото да й дадат заем. 
В началото на март имаше една емисия от 200 млн. лв., при която обаче всички получени поръчки бяха отхвърлени, 
вероятно защото постигнатата лихва по нея бе над нулата. По-късно същия месец бе изпълнена емисия за 300 млн. лв., при 
която лихвата отново бе отрицателна (– 0,1%). 
Финансирането се търси в момент, в който тече процедурата по актуализация на бюджета до края на годината. 
По последни данни на Евростат България има около 30 млрд. лв. дълг, с което е на 2-ро място по най-нисък държавен дълг 
в ЕС. При нас съотношението между дълг и БВП е 25%, докато средното за ЕС е 93%.  
 
√ Собственици на заведения на протест срещу новите противоепидемични мерки  
Собственици на заведения излязоха на протест срещу въведените противоепидемични мерки. Те са недоволни 
от изискването да работят с ограничено работно време, с намален капацитет и без да има нужните 
компенсации. Протестиращите не са съгласни с това, че нощните клубове и дискотеките ще затворят, а заведенията и 
игралните зали ще работят само от 7:00 ч. до 23:00 ч.  
Таксита и коли на вериги ресторанти блокираха следобед движението по столичния булевард "Цар Освободител" в района 
на Народното събрание. В протеста се включиха хотелиери, ресторантьори и представители на таксиметровия бранш. 
Всички те настояват и за финансови компенсации за очакваните загуби.   
Демонстрантите издигнаха плакати с надписи "Свобода за бизнеса", "COVID-19 няма работно време", "Равни условия", 
"Искаме да работим", "Как да си платим сметките", "Ваксината е личен избор, не условие за работа" и обясниха, че са 
имунизирането срещу COVID-19 не трябва да бъде задължително или да води до дискриминация. При тях отидоха 
депутатите от ИТН Тошко Йорданов и Филип Станев, и Мая Манолова от "Изправи се.бг! Ние идваме". Част от 
демонстрантите обаче им обясниха, че протестът не е политически.  
Протестиращите се заканиха да организират още по-мащабна демонстрация на 28 септември. Те смятат да блокират 
ключови пътни артерии, ако исканията им не бъдат чути.  
От Асоциацията на заведенията припомниха, че близо 50 000 души не са получили компенсации. Парите, около 420 
милиона лева, няма да са достатъчни за компенсиране на сегашното затваряне. 300 000 души пък ще бъдат засегнати. 
"Снощи, след влизане в сила на новите COVID мерки, работихме до 2 часа през нощта. Нашата работа в делнични дни не е 
много. Нямаше много хора. Нямаше проверки", коментира в ефира на Нова телевизия Радослав Мирчев, управител на 
нощно заведение, което бойкотира разпоредбите. По думите му, нощните заведения са единственият бранш, който е 
ограничен в работното време без значение дали персоналът е ваксиниран на 100%. "Направили сме контрол на достъп на 
клиентите. Персоналът ни е изцяло ваксинира. Имаме добра вентилация, дезинфектанти навсякъде", посочи той.  
"Това е форма на гражданско неподчинение, позволено е от закона", обясни председателят на Асоциацията на 
заведенията Ричард Алибегов.  
В отговор още във вторник от здравното министерство предупредиха, че протестите няма да спрат разпространението на 
вируса, нито броя на починалите от Covid-19. И припомниха, че мерките са по-меки от тези, които се прилагат в редица 
други държави.  
"Противоепидемичните мерки са приемани на базата на риска при съответната дейност, не е измислено тази седмица от 
експертите на Министерството на здравеопзването – това е в основата на науката епидемиология. Има публикувано по 
отношениe на COVID-19 международни стандарти кои са най-рисковите места за заразяване. Има разлика по отношения 
на начина на предаване и условията", коментира министърът на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров пред журналисти в 
кулоарите на парламента и отправи апел към всичкида спазват мерките и да носят маски и на открито, особено ако има 
хора наоколо.  
Темата за новите ограничения беше коментирана и от министъра на туризма Стела Балтова по време на брифинг в 
Министерския съвет днес. Тя обясни, че служебен кабинет е разработил здравен план за действие в условията на 
пандемията, за да може да има предвидимост за сектора. 
"Това, което влезе като ограничения от вчера, не засяга основния бизнес. Засяга заведенията, които работят след 23:00 ч. 
Помощта за сектора продължава. Има ограничения по отношение на събитийния туризъм, но обсъждаме възможности за 
помощ със средствата, които ще дойдат от актуализацията", каза Балтова. 
Тя обеща, че министерството ще продължи диалог с бизнеса и ще се работи по възможности за подпомагане със 
средствата, които ще постъпят, след като НС приеме актуализацията на бюджета.   
 
√ Таксиметровите компании в София настояват за двойно увеличение на тарифите  
Таксиметровите компании в София настояват за двойно увеличение на цените. Това е станало вчера по време на заседание 
на Транспортна комисия на Столичния общински съвет. 

https://www.bnb.bg/FiscalAgent/FAGSAuctions/FAAuctionResults/FA_AR_20210907_BG
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Към момента минималната цена за дневен курс в София в 77 ст./км, а максималната – 88 ст./км., докато при нощните 
курсове ставките са съответно 1,30 лв. и 1,60 лв. на км. Предложението на Националния таксиметров синдикат е тези ставки 
да станат съответно 1,42 лв. и 2,25 лв. за през деня и 1,74 лв. и 2,76 лв. през нощта. „По този начин ще се гарантира, че един 
шофьор ще изкарва 1600 лв. на месец при 8-часов работен ден и 22 работни дни“, е позицията на такси-
синдикатите, предаде в. Сега. 
Според Петър Владимиров от Националния таксиметров синдикат минималните и максималните тарифи за град София не 
са били променяни от 2012 г.. По изчисления на синдиката на  таксиджиите от тогава разходите на шофьорите са се 
увеличили с 134%. 
„Само за последните 5 месеца горивото, което се използва най-масово в такситата е поскъпнало с около 100%“, твърди 
Владимиров. 
Не е ясно за кое гориво говори той, тъй като цената на метана се повиши от 1,35 лв./кг на 1,82 лв./кг – тоест с 35%, а на 
пропан-бутана се повиши от 1 лв. на 1,20 лв. на литър – тоест с 20% през въпросните 5 месеца, които господинът цитира. 
От организацията настояват минималните и максималните тарифи да се актуализират всяка година, като се смятат по 
методология, която да включва различни разходи. Методологията предстои да се изработи. 
През април тази година вече влезе в сила промяна в Наредба 34 на Министерството на финансите, с която се регламентират 
този тип транспорт. С промяната бе позволено първоначалната такса да бъде до три пъти стойността за 1 км разстояние, 
като досега тя бе до два пъти на въпросната стойност. 
Тогава Комисията за защита на конкуренцията осъди предложенията за промяна, като изтъкна, че е вредно за пазара на 
услуги да се въвежда единен механизъм за определяне на таксите, а вместо това трябва компаниите да се конкурират на 
пазарен принцип.  
 
√ Шефът на "Булгаргаз": Газът за българския пазар е осигурен до март 2022 г.  
Цените на европейските газови пазари са достигнали исторически връх, а повишеното търсене влияе върху 
ценообразуването. Това заяви в ефира на bTV изпълнителният директор на "Булгаргаз" Николай Павлов. По думите му, 
въпреки това цените на газа у нас са по-ниски от тези в Европа и даде пример, че в България цената е 69,4 лв. или 35,48 
евро, докато в Европа – около 50 евро на мегаватчас.  
Коментарът му дойде след повишаването с над 20% на цената на природния газ у нас от началото на месеца. Според КЕВР 
това се дължи заради тенденцията за продължаващо нарастване на цените на синьото гориво на международните газови 
пазари. 
Директорът на "Булгаргаз" обясни още, че през последните месеци се наблюдават намалени доставки за Европа. "Това 
поражда опасения за недостиг на природен газ за зимните месеци и съответно – увеличение на цената. В 
"Булгаргаз" запълнеността на газохранилищата в Европа към септември е 64% при 91% миналата година. Газът за 
българския пазар е осигурен до март 2022 г.", посочи Павлов. Той допълни, че все още е рано да се каже дали 
"Булгаргаз" ще поиска от КЕВР ново увеличение на синьото гориво.  
Относно задълженията на "Топлофикация София" към дружеството Павлов заяви, че са завели три дела с цел събиране на 
вземанията, които са в размер на 95 млн. лв. По думите му, са платени половината, а срокът за плащане е изтекъл вчера.  
"Получихме писмо, с което поемат ангажимент до 17 септември да изплатят 35 млн. лв. Помолиха съдебният иск да бъде 
оттеглен и да не бъде налаган запор на сметките. Ние го направихме и очакваме дългът да бъде погасен в съответния 
срок. "Топлофикация София" следва да изготви погасителен план за остатъка от задълженията си към дружеството", каза 
още шефът на "Булгаргаз".  
 
√ Европа преживя най-горещото лято, откакто се води статистика  
Европа преживя най-горещото лято, а температурите в Средиземноморието счупиха рекордите с голяма разлика, съобщи 
службата за изменение на климата на ЕС, „Коперник“. 
Експертите калкулират, че средната температура на въздуха през юни-август е била близо градус над средната за периода 
1991-2020 г., което я прави най-горещата, откакто се води статистика. Предишните най-топли лета от 2010 и 2018 г. са с 
около 0.1 градуса по-хладни, предаде „Ройтерс“. 
Така лятото на 2021 г. е последният крайъгълен камък в дългосрочната тенденция на глобално затопляне, докато емисиите 
на парникови газове променят климата на планетата. Записите на „Коперник“ датират от 1950 г., но са комбинирани с бази 
данни, водещи началото си от средата на XIX век. 
В изявление се съобщава, че този август заедно със същия месец през 2017 г. е третият най-топъл в историята в световен 
мащаб с малко над 0.3 градуса по-топъл от средното за периода 1991-2020 година. 
Подобно на голяма част от Северното полукълбо, Европа беше осеяна от екстремни метеорологични събития през 
последните месеци, включително рекордни нива на дъжд, които предизвикаха сериозни наводнения в Белгия и Германия, 
както и горещи вълни, предизвикали пожари в южната част на региона, пише CNN. 
Неравномерни промени 
Повишаването на температурите обаче не е повсеместно – докато в южните части рекордите за жега бяха счупени, на изток 
беше по-топло от средното, а в Северна Европа летните горещини бяха под средното ниво. 
Италия регистрира 48.8 градуса по Целзий на 11 август в Сицилия. Ако бъде потвърдено от Световната метеорологична 
организация, това ще е най-горещият ден, отбелязван някога на континента. Най-горещо преди това беше в Атина, където 
през 1977 г. живакът достига 48 градуса. 
Откъде дойде жегата? 

https://segabg.com/hot/category-bulgaria/taksitata-sofiya-pretendirat-za-okolo-100-po-visoki-ceni
https://btvnovinite.bg/predavania/tazi-sutrin/direktorat-na-balgargaz-cenite-na-gaza-v-balgarija-sa-po-niski-ot-tezi-v-evropa.html
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Тазгодишните високи температури се свързват с антициклон, който засегна Испания, а след нея – Гърция и Турция, които 
преживяха деструктивни пожари. 
На този фон в Гренландия на 14-15 август температурите се повишиха над нулата за трети път за по-малко от десетилетие, 
което предизвика безпрецедентни дъждове. 
Както пожарите, така и наводненията може да имат общо с жегата. Продължителната топлина може да влоши условията 
на суша, но също така може да увеличи и количеството водни пари, задържани в атмосферата, което на свой ред може да 
направи валежите по-тежки, дори да са по-редки. 
 
√ ЕС дава 14.2 млрд. евро на страни, кандидатстващи за членство  
Държавите-членки на Европейския съюз дадоха зелена светлина за отпускането на 14.2 милиарда евро финансова помощ 
за страните, които участват в процеса на разширяване. Бенефициенти са Албания, Босна и Херцеговина, Исландия, Косово, 
Република Северна Македония, Сърбия, Турция и Черна гора, предава БТА.  
Одобрените фондове за периода 2021 - 2027 г. ще работят за бъдещото членство на държавите в ЕС, а тяхното 
изразходване ще се подчинява на определени условия. Размерът на средствата за отделните страни ще зависи от 
качеството и интензитета на техните усилия по пътя към ЕС.  
Специално внимание ще бъде отделено на необходимите административни, правни и икономически реформи, свързани 
със спазването на върховенството на закона и основните права; с работата на демократичните институции и публичната 
администрация, както и за постигането на икономически успех и конкурентоспособност. Средствата ще са насочени и към 
подкрепа на гражданското общество.  
Параметрите на финансовата помощ могат да бъдат променяни при очевидна липса на напредък в реформите. ЕС ще 
работи и за избягване на диспропорциите при финансирането на отделните държави, става ясно от официалното 
съобщение на съюза.  
 
√ Талибаните избраха за премиер на Афганистан един от основателите си  
Талибаните запълват ръководните постове в новото правителство на Афганистан. То ще бъде оглавено от Мохамед Хасан 
Ахунд, един от основателите на движението, който е в черния списък на ООН, предаде „Би Би Си“. 
Новият министър-председател печели престижа си от близката връзка с покойния основател на групировката, Мохамед 
Омар. От дълго време Ахунд е лидер на органа за вземане на решения на талибаните, известен като съвет на 
ръководството. Той беше външен министър, а след това вицепремиер, когато талибаните за последно бяха на власт. 
Именно заради ролята си в този кабинет е под санкции на ООН, припомня „Ройтерс“. 
Вицепремиер в правителството ще е Абдул Гани Барадар. Той бе сред отговорните за договарянето на изтеглянето на 
военните сили на САЩ по време на преговорите в Катар. Барадар беше арестуван и затворен в Пакистан през 2010 г., като 
след освобождаването му през 2018 г. стана шеф на политическия офис на бунтовниците в Доха. 
Министър на вътрешните работи ще е Сираджуддин Хакани, син на основателя на мрежата Хакани, класифицирана от 
Вашингтон като терористична групировка. Той е и един от най-издирваните мъже от ФБР заради участието му в 
самоубийствени атаки и връзки с Ал Кайда. 
Мохамед Якуб, който е син на Омар, бе посочен за министър на отбраната. Тепърва ще бъдат попълвани други 
министерски постове, когато за тях бъдат намерени квалифицирани хора. 
Първи министри бяха обявени още през август – Гул Ага застана начело на финансовото министерство, а Садр Ибрахим – 
на това на външните работи. 
След завземането на властта в Кабул на фона на сцени на паника и хаос в средата на месеца стана ясно, че талибаните се 
готвят да обявят „Ислямско емирство Афганистан“ – име, което се използваше и при предишното им управление преди 
повече от две десетилетия. 
Само мъже има в новия кабинет, а към него САЩ вече изразиха притеснения, вземайки предвид факта, че сред 
назначенията има лица, водели битки срещу американските сили. 
Нареждане да наложат ислямските закони 
Изявление, приписано на върховния лидер на талибаните Маулави Ахундзада, посочва правителството да поддържа 
шариата. Бунтовниците искат „силни и здрави връзки с нашите съседи и всички други държави, базирани на общ респект 
и взаимодействие“, пише в текста, публикуван на английски език. Ахундзада никога не се е появявал публично. Това е и 
първото изявление от негово име след нахлуването на групировката в Кабул миналия месец, пише „Би Би Си“. 
В понеделник талибаните обявиха победа в последната територия, останала извън техния контрол – провинция Панджшир. 
По-рано те обявиха, че ще изчакат изтеглянето на САЩ, преди да обявят новото правителство. 
 
√ Китай е изпреварил САЩ като водещ търговски партньор на ЕС през Q2  
Китай е бил най-големият търговски партньор на Европейския съюз през второто тримесечие на годината, изпреварвайки 
САЩ, показват данни на европейската статистическа служба Евростат. 
Нещо повече, между първото тримесечие на 2019 г. и второто тримесечие на 2021 г. делът на китайския внос е нараснал с 
4 процентни пункта. За същият период делът на Швейцария се е повишил с 0,7 процентни пункта, докато вносът от 
Обединеното кралство, Русия и САЩ е намалял съответно с 3,4 проценти пункта, 1,1 процентни пункта и 1 процентен пункт. 
Основния фактор за този спад са пандемията от COVID-19, а в случая със Великобритания влияние оказва и Брекзит. 
 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20210908-1
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През същият период делът на Китай в износа на стоки от ЕС е нараснал с 1,5 проценти пункта, докато този на Обединеното 
кралство е намалял с 3,5 проценти пункта. 
Дяловете на Русия, Швейцария и САЩ с се увеличили с по-малко от 0,6 процентни пункта. 
През второто тримесечие на 2021 г. стойността на износа от ЕС към страни извън блока е бил малко по-висок от този, 
регистриран през първото тримесечие на 2019 г. Вносът на стоки обаче се е възстановил силно през същия период. В 
резултат на това търговският излишък на ЕС е намалял от 46 на 29 млрд. евро. 
 

 
 
√ Нови загуби на борсите в Европа преди срещата на ЕЦБ 
Европейските акции записаха сериозни понижения в ранната търговия в сряда, ден преди срещата на Европейската 
централна банка, на която се очаква да бъдат дискутирани намалявания на стимулите за икономиката, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 се понижи с 3,92 пункта, или 0,83%, до 468,95 пункта, следвайки загубите на 
Уолстрийт и в Азия, причинени отчасти от опасенията за забавяне на темпото на възстановяване на световната икономика. 
Бенчмаркът е на път да регистрира лек седмичен ръст. Немският показател DAX отчете спад от 145,57 пункта, или 0,92%, 
до 15 697,52 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 изтри 58,23 пункта от стойността си, или 0,81%, 
достигайки ниво от 7 091,14 пункта. Френският измерител CAC 40 записа спад от 41,51 пункта, или 0,62%, до 6 684,56 пункта. 
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„Само преди месец акциите бяха на рекордно високи нива, но имайки предвид утрешната среща на ЕЦБ, хората няма да 
бъдат склонни да купуват, тъй като това ще бъде рисковано“, коментира Дейвид Мадън от Equiti Capital в Лондон. 
Шефът на Австрийската централна банка Робърт Холцман заяви, че ЕЦБ може да затегне паричната си политика по-рано от 
очакваното от експертите, тъй като инфлационният натиск може да се окаже продължителен. 
Очаква се утре Европейската централна банка да обяви свиване на програмите си за изкупуване на облигации, като 
анализатори, анкетирани от Ройтерс, прогнозират, че покупките по Пандемичната програма за спешни покупки на активи 
(PEPP) може да бъдат намалени до 60 млн. евро на месец от настоящите 80 млн. евро. 
След като достигна рекорден връх в средата на август STOXX 600 се задържа на нива под пика, тъй като опасенията за 
световния икономически растеж държат инвеститорите нащрек. 
Акциите на испанският производител на турбини Siemens Gamesa поевтиняха с 6,67%, след като JPMorgan понижи рейтинга 
си за книжата на компанията. 
Цената на книжата на Stellantis се понижи с 1,77%, след като Dongfeng Motor Hong Kong съобщи, че е продал акции в 
производителя на автомобили за 600 млн. евро. 
Акциите на френския фармацевтичен гигант Sanofi поевтиняха с 1,75%, след като фирмата се съгласи да придоби 
американската  биофармацевтична компания Kadmon Holdings Inc. за 1,9 млрд. долара. 
Смесени резултати на Уолстрийт 
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса не намериха единна посока във вторник при подновяването на 
търговията след дългия уикенд около Деня на труда в САЩ, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones се понижи с 269,09 пункта, или 0,76%, до 35 100 пункта, следвайки поевтиняването на 
акциите на Boeing с 1,81%. Широкообхватният показател Standard & Poor’s 500 отчете спад от 15,4 пункта, или 0,34%, до 
4 520,03 пункта. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq напредна с 10,81 пункта, или 0,07%, до 15 374,33 
пункта. 
До загубите на пазара се стигна, след като през уикенда Goldman Sach понижи прогнозата си за икономиката на САЩ, 
посочвайки като причина за ревизията разпространението на делта варианта на коронавируса и отшумяващите фискални 
стимули. Според банката брутният вътрешен продукт на САЩ ще нарасне с 5,7% през 2021 г., което е под консенсусната 
прогноза за ръст от 6,2%. Компанията също така ревизира надолу и прогнозата си за четвъртото тримесечие – от ръст от 
6,5% на ръст от 5,5%. 
Акциите на Boeing поевитняха, след като „Уолстрийт джърнъл“ написа, че доставките на модела 787 Dreamliner вероятно 
ще бъдат забавени отново.   
Същевременно с това цената на книжата на производителят на бои PPG Industries се понижи с 3,38%, след като компанията 
предупреди, че приходите от продажби може да не отговорят на предварителните очаквания през това тримесечие заради 
заради логистични проблеми и по-високи разходи за суровини. 
Акциите на фармацевтичните гиганти Johnson & Johnson, Merck и Amgen се понижиха съответно с 1,55%, 1,66% и 2,225, 
след като Morgan Stanley понижи рейтинга си за техните книжа. 
От началото на септември S&P 500 е записал незначителен спад от 0,06%, въпреки че това е месец, който исторически е 
предизвикателен за пазарите. През септември индексите регистрират средно спад от 0,6%, което прави месеца най-лошият 
за пазарите в годината. 
В петък Dow и S&P 500 се понижиха, след като данните за работните места през август не отговориха на очакванията. От 
министерството на труда съобщиха, че през август са били създадени 235 хил. работни места извън земеделието, докато 
прогнозите на икономистите, анкетирани от Dow Jones, бяха за 720 хил. нови работни места. 
От началото на годината Dow напреднал с 14,7%, докато S&P 500 и Nasdaq Composite са се повишили с 20,3% и 19,3%. 
Инвеститорите и анализаторите все още внимават за голяма корекция през септември. 
Разнопосочна търговия в Азия 
Борсовите индекси в Азиатско-тихоокеанския регион не намериха единна посока в сряда, след като акциите на китайския 
строителен гигант Evergrande Group се възстановиха леко, след като по-рано паднаха за кратко под цената от първичното 
си публично предлагане, пише Си Ен Би Си 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 се повиши с 265,07 пункта, или 0,89%, до 30 181,21 пункта. 
Японската икономика е нараснала с 1,9% на годишна база през тримесечието от април до юни, което е по-добър резултат 
от първоначалната оценка за ръст от 1,3%. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite се понижи с 1,4 пункта, или 0,04%, до 3 675,19 пункта, докато по-
малкият показател Shenzhen Composite регистрира ръст от 1,95 пункта, или 0,08%, до 2 492,60 пункта. Хонконгският 
измерител Hang Seng изтри 32,7 пункта от стойността си, или 0,12%, завършвайки сесията при ниво от 26 320,93 пункта. 
Листанатите в Хонконг акции на Evergrande поскъпнаха с 3,92%. Въпреки това книжата на компанията остават с 5% надолу 
за седмицата. Спадът им започна миналата седмица, след като компанията фирмата предупреди, че може да изпадне в 
несъстоятелност. 
В Южна Корея показателят Kospi се понижи с 24,43 пункта, или 0,77%, до 3 162,99 пункта. 
Австралийският бенчмарк ASX 200 отчете спад от 18,3 пункта, или 0,24%, до 7 512 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха предимно понижения  в ранната търговия. Основният индекс 
SOFIX отчете спад от 1,67 пункта, или 0,30%, до 563,73 пункта. BGBX40 напредна с 0,13 пункта, или 0,10%, до 128,68 пункта. 
BGTR30 изтри 0,68 пункта от стойността си, или 0,11%, достигайки ниво от 631,61 пункта. BGREIT регистрира спад от 0,63 
пункта, или 0,39%, до 162,50 пункта. 
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Cross.bg  
 
√ Александър Лукашенко ще бъде приет в Москва от Владимир Путин 
 Днес беларуският президент Александър Лукашенко ще бъде приет в Москва от президента на Русия Владимир Путин. 
Русия е изпратила в Беларус многоцелеви изтребители Су-30, които ще се включат в съвместен тренировъчен център с 
беларуските военновъздушни сили и ще участват в съвместни мисии за охрана на границите на двете държави, предаде 
Ройтерс, като се позова на съобщение на Министерството на отбраната в Минск. 
Самолетите ще бъдат базирани на летището Барановичи в западната част на Беларус, недалеч от границите с Полша, Литва 
и Украйна. 
Су-30 е двуместен изтребител, предназначен да изпълнява бойни задачи за унищожаване на въздушни и наземни цели. 
След два дни на територията на Беларус започва военно учение "Запад 2021". 
 
√ Преглед на вестниците 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа -След хаоса с пенсиите май питат Конституционния съд коя от идеите да се изпълнява 
в. Труд - Малките ученици без маски в час 
в. Телеграф - Селфи с глиган в досието на ловеца 
в. Монитор - Пазаруваме онлайн двойно повече, но евтино 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Вдигането на пенсиите се отлага за Коледа, остават по 120 лв. на човек от октомври до декември 
в. 24 часа - Вот с една карта на една машина при избори 2 в 1 
в. Труд - ИТН искат да отложат вдигането на пенсиите 
в. Труд - КАТ вече издава книжки за 3 дни 
в. Телеграф - Учителите без маски в клас 
в. Телеграф - Марсианци и джедаи се преброиха първи 
в. Монитор - Кръчмите с бойкот на COVID мерките, пръскат се по шевовете 
в. Монитор - Такситата в София поискаха двоен скок на цените 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Даниел Стефанов, политолог, изборен експерт: Вот 2 в 1 на балотажа ще е в полза на Радев 
в. Труд - Финансистът и депутат от ДПС доц. Петър Чобанов, пред "Труд": С бюджета помагаме на хората и бизнеса 
в. Телеграф - Владимир Иванов, председател на Държавната комисия по стокови борси и тържища: Храните за оцеляване 
поскъпват с 8 лева 
в. Монитор - Павлина Илиева, председател на Обединение "Бъдеще за туризма": Работата на туроператорите намаля с 
90% 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Римски Колизеум - това беше парламентът ни 
в. Труд - Технологичният социализъм пъха в джоба си остарелия марксизъм 
в. Телеграф - Долу маските на лицемерието 
в. Монитор - Предизвикателствата в интернет са върховна проява на глупост 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Пореден ден скандали в парламента - какви ще са параметрите на бюджета след актуализацията? 
- Министърът на образованието и науката проф. Николай Денков - с какви противоепидемични мерки ще стартира 

учебната година. 
- След случая с починалата родилка в Благоевград и проверката на Медицинския надзор. За отговорността и 

наказанията при лекарските грешки. 
- На живо от село Кръстава край Велинград - от какво имат нужда хората, чиито домове бяха изпепелени преди 

месец. Как ще се използват средствата, са събрани до момента? 
- Ситуацията в Афганистан, бежанският поток и сигурността по границите - коментар на бившия директор на 

Националната разузнавателна служба - Димо Гяуров. 
Нова телевизия, „Здравей България" 

- Ще прекроят ли правилно бюджета депутатите и защо се стигна до финансовия хаос? На живо от парламента - 
сблъсъкът на водещите политически сили. А в студиото коментират синдикалистът Ваня Григорова и финансистът 
Емил Хърсев 

- 13-годишна ученичка беше пребита от мъж заради междусъседски спор. Каква е причината за насилието? 
- Рекордно поскъпване на храните на прага на есента. Докъде ще стигнат цените на основните продукти до края на 

годната? Прогнозата на експертите - в „На твоя страна". 
- Електронното преброяване - временно прекратено! Хакери отново блокираха системата на НСИ . След атаката - 

можем ли да разчитаме, че данните ни са достатъчно защитени? 
 
√ Предстоящи събития в страната на 9 септември 
София. 



19 

 

- От 09.00 ч. ще се проведе редовно заседание на Народното събрание. 
- От 09.30 ч. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет ще започне изслушванията на кандидатите в 

процедурата за подбор на шест европейски делегирани прокурори.  
- От 10.00 ч. в Министерски съвет ще се проведе Съвет по сигурността при премиера Стефан Янев. 
- От 10.00 ч. Столичният общински съвет ще проведе онлайн заседание. 
- От 11.00 ч. в сградата на МРРБ на ул. „Кирил и Методий" 17-19 в зала „Пресцентър" министър Виолета Комитова и 

министър Кирил Петков ще дадат съвместна пресконференция на тема „Незаконно строителство". 
- От 14.30 часа в зала "Запад" на Народното събрание на пл. "Княз Александър I" 1 ще се проведе заседание на 

Комисията по енергетика и климат. 
- От 14.30 часа в зала 232 на Народното събрание на пл. "Княз Александър I" 1 ще се проведе заседание на 

Комисията по отбрана. 
- От 14.30 часа в зала 134 на Народното събрание на пл. "Княз Александър I" 1 ще се проведе заседание на 

Комисията по бюджет и финанси. 
- От 14.30 часа в зала 4 на Народното събрание на пл. "Княз Александър I" 1 ще се проведе заседание на Комисията 

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

по конституционни и правни въпроси. 
- От 14.30 часа в зала 242 на Народното събрание на пл. "Княз Александър I" 1 ще се проведе заседание на 

Комисията по труда, социалната и демографската политика. 
- От 15.00 часа в зала 1 на Народното събрание на пл. "Княз Александър I" 1 ще се проведе заседание на Комисията 

по въпросите на децата, младежта и спорта. 
- От 15.30 часа в зала 132 на Народното събрание на пл. "Княз Александър I" 1 ще се проведе заседание на 

Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество. 
- 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 ч. пред Паметника на Незнайния воин с поднасяне на венци и цветя градската организация на БСП в София 

ще отбележи 77-ата годишнина от 9 септември 1944 г. 
- От 18.00 ч. в Борисовата градина започва тържествен митинг-поклонение на Братската могила по повод 

отбелязването на 77-ата годишнина от 9 септември 1944 г. от градската организация на БСП в София. 
*** 
Перник. 

- От 13.00 ч. в зала „Панорама" ще се проведе заседание на Общинския съвет. 
*** 
Пловдив/Асеновград 

- От 09.00 ч. в епархийския манастир "Св. Св. Кирик и Юлита" в кв. Горни Воден, край Асеновград, Пловдивска 
епархия Негово високопреосвещенство Пловдивският митрополит Николай ще оглави празнична света Литургия в 
прослава на светите праведни богоотци Йоаким и Анна. 

*** 
Монтана. 

- От 15.00 ч. със сборен пункт Градската градина на Паметника на Васил Левски ще се проведе протест на 
собствениците на заведения срещу въведените противоепидемични мерки. 

*** 
Търговище. 

- От 11.00 ч. в платформата Zoom кметът д-р Дарин Димитров ще проведе среща с участници в проект по програма 
Еразъм +, свързан със задържането и привличането на млади хора в малките градове и населени места. 

*** 
Ямбол. 

- От 14.00 ч. във фоайето на зрителната зала на Община Ямбол ще се раздават материалите на преброители, 
контрольори и придружители, които ще подпишат и граждански договори във връзка с участието си в 
провеждането на Преброяване 2021. 

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

