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Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНР 
 
√ Румен Радев обсъди с министри късно снощи актуализацията на държавния бюджет  
Актуализацията на държавният бюджет обсъди на работна среща президента Румен Радев с министри правителство късно 
снощи. 
След нея стана ясно, че постигнатият ръст от 9,6 на сто на БВП през второто тримесечие на 2021 година дава достатъчно 
средства за адекватен социален и икономически отговор на държавата в условия на криза. 
Обща е била позицията, че допълнителните приходи в държавната хазна, трябва да достигнат  до пенсионерите, лекарите, 
бизнеса и нуждаещите се в кризата. 
Разговорът беше провокиран и от опасенията за политическо заиграване с актуализацията, каза след срещата 
икономическият министър Кирил Петков. 
Той коментира, че актуализация на бюджета е задължителна, но така, както е заложено от служебното правителство. 
"Много се надявам, че въпреки всичките политически страсти все пак има някаква национална отговорност и ще бъде 
приета. Ние стоим над огромна сума пари, които са събрани от НАП  и е незаконно да ги харчим. Това ми е най голямото 
опасение". 
Петков се опасява от политическото заиграване с актуализацията на държавната рамка: 
"Някои неща са важни за политиката, разбирам, те имат техните ангажименти за собствените си политически партии, ама 
има в един момент едни национални интереси, които трябва да застанат над тези неща. Всичките хора, които ги е страх от 
икономическите мерки за бъдещето, в момента трябва да са при парламента". 
Президентът е поискал от служебните министри да напишат доклади за свършеното от тях, но разговор за новото служебно 
правителство и неговият състав не е обсъждан на тази среща, твърди Петков: 
"Наближава времето и всички очакват, че тези разговори не трябва да се водят. Но не, в този момент президентът с никой 
министър не е говорил за следващото служебно правителство. По важно беше към днешната дата да говорим за реалните 
проблеми". 
Докато са министри Асен Василев и Кирил Петков няма да говорят за политически проекти, заяви още той. 
Призна, че предпочита изборите за народно събрание и за президент да са две в едно" 
"Сложно е наистина. Такива избори не сме имали по този начин, обаче наистина тези пари по добре да отидат за по 
смислени неща". 
 
√ Парламентът продължава с гласуване на окончателните промени в бюджета на Здравната каса  
Парламентът ще гласува окончателните промени в бюджета на Здравната каса, след като 13-часовото вчерашно заседание 
на депутатите създаде отново нормативна колизия. 
Очаква се депутатите да продължат работата си и по актуализацията на държавния бюджет. Текстовете и при двата 
законопроекта трябва да бъдат разгледани на второ четене първо в ресорната комисия, а следобеда и в пленарната зала, 
информира репортерът Марта Младенова: 
Държавният бюджет е и последният от трите ключови финансови закона, за чиято актуализация настоява служебното 
правителство. Между първо и второ четене различните парламентарни сили са направили множество предложения, най-
вече свързани с допълнителни мерки за подкрепа на бизнеса, повече пари за МВР и Министерство на отбраната заради 
мигрантския натиск. 
В първоначалното предложение на служебния кабинет приходната част се увеличава с около два милиарда лева, а 
разходната - с милиард и 800 милиона лева, като дефицитът се свива леко - вместо 3,9 на сто, каквато е в настоящата рамка, 
става 3,6 на сто от БВП. 
Опитът от работата по бюджетите на държавното обществено осигуряване и на Здравната каса обаче сочи, че числата се 
променят спрямо приетите предложения на депутатите. 
 
√ Петков след срещата с президента: Не е говорено за ново служебно правителство  
Постигнатият ръст от 9,6 на сто на БВП през второто тримесечие на 2021 г. спрямо същия период на миналата година, 
предоставя достатъчно средства за адекватен социален и икономически отговор на държавата в условия на криза. Затова 
е необходима своевременна актуализация на държавния бюджет от парламента. Около тази позиция се обединиха 
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президентът Румен Радев и министри от служебното правителство, които проведоха работна среща днес на „Дондуков“ 2, 
съобщава президентският пресцентър. 
Трябва да се осигурят благоприятни условия допълнителните приходи в държавната хазна, събрани от служебния кабинет, 
както и благодарение на икономическия ръст, да достигнат до пенсионерите, лекарите, бизнеса и нуждаещите се в 
кризата, е мнението на президента. 
По време на разговора е била обсъдена и актуалната обстановка в страната, предизвикана от епидемията от коронавирус. 
След срещата служебният министър на икономиката Кирил Петков заяви: 
"Нямаме вариант, който да е позитивен без актуализацията на бюджета както ние сме я предвидили. Много се надявам, 
че въпреки всичките политически страсти има национална отговорност и ще бъдат приети". 
Петков коментира и евентуален нов служебен кабинет: 
"Доколкото наближава времето и всички очакват, че тези разговори трябва да се водят - не, в този момент президентът с 
никой министър не е говорено за следващо правителство. По-важно в днешния разговор беше да говорим(е) за реалните 
проблеми и за реалните възможности, които в момента стоят пред държавата". 
 
√ Енергийният министър ще участва в Петия енергиен форум за Югоизточна Европа в Солун  
Министърът на енергетиката Андрей Живков ще участва в Петия енергиен форум за Югоизточна Европа в Солун. 
В рамките на форума ще бъдат разгледани рисковете и възможностите пред енергийната трансформация в региона, 
инвестиционните предизвикателства, свързани с изпълнението на европейската Зелена сделка, перспективите за 
енергийно коопериране в региона, както и  развитието на проектите. 
Събитието е организирано от Американско-гръцката търговска камара и Гръцката енергийна асоциация, за енергийно 
свързване в Югоизточна Европа. 
 
√ Днес стават ясни новите шест предложения за европейски делегирани прокурори  
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прави втори опит да попълни 10-членната квота на България в 
Европейската прокуратура. 
В два последователни дни съдебните кадровици изслушват 19-те кандидати, желаещи да са част от екипа на европейския 
главен прокурор Лаура Кьовеши, а кои ще са шестте български номинации ще стане ясно по-късно днес. 
Списъкът със събралите най-много гласове ще бъде изпратен до Колегиума на Европейската прокуратура, а решаваща 
дума дали те да бъдат назначени ще е на Лаура Кьовеши. 
Повторението на процедурата беше активирано от спешно посещение у нас на Европейския главен прокурор. А то беше 
провокирано от непопълнената българска квота за европейски делегирани прокурори. 
При първото ѝ издание -  от десетте избрани магистрати, екипът на Лаура Кьовеши одобри само четирима. След като дълго 
нямаше реакция от Прокурорската колегия последва и визитата ѝ през юни в София, за да каже на съдебните кадровици, 
че България е поела ангажимент да излъчи десет европейски делегирани прокурори и това не подлежи на предоговаряне. 
20 са последно кандидатите за шестте вакантни места. 
Изслушването през първия ден (в четвъртък) премина по-скоро вяло, а главният прокурор Иван Гешев по-често се 
изключваше от заседанието на Прокурорската колегия.  
Както и при първата процедура, извън въпросите -  защо се кандидатира, какво знае за Европейската прокуратура и каква 
подготовка има, за да е част от нея, отиде само следователят Бойко Атанасов. 
Ситуацията в държавното обвинение един от малцината критици отвътре на главния прокурор коментира в отсъствието на 
Иван Гешев: 
"Главният прокурор има инструментариум прокуратурата да е ефективна, но в момента не виждам политическа воля нито 
от ВСС, нито от който и да било друг. Очевидно това е целта. В българската прокуратура не може да се финализират 
подобни род разследвания за огромен финансов интерес с успешен край. Поради това кандидатствам в тази прокуратура, 
защото виждам, че тя ще може да работи независимо", мотивира участието си в процедурата Бойко Атанасов. 
 
√ Национален протест на пътностроителния бранш пред Народното събрание  
Репортаж на Наталия Ганчовска в предаването ''Преди всички'' 
Българската браншова камара "Пътища" излиза на национален протест пред Народното събрание с искане на 
пътностроителните и пътноподдържащите фирми да бъдат изплатени натрупаните задължения от страна на държавата. 
Строителните фирми са изправени пред фалит, не могат да изплащат заплати и да се разплащат с доставчиците, а пътищата 
в страната се рушат заради спрени регулярни ремонти. Така обясни пред БНР причината за протеста инженер Георги Златев 
от браншовата камара "Пътища". 
В последната половин година на практика са спрени всички плащания към пътния бранш, обясни той: 
"Всеки един компромис, било то с маркировка, било то с асфалтова настилка, било то с отводняване, е пряк риск за живота 
и здравето на пътуващите. За да се завършат в годност за експлоатация и състояния, стойността е някъде около милиард и 
триста милиона". 
Половината от тези средства са за извършени, но неплатени дейности по ремонтите и поддръжката на пътищата. Под риск 
е дори и зимното почистване на част от пътната мрежа, предупредиха от бранша. 
 
√ Кристалина Георгиева: В държавите с висок процент ваксинирани икономиките се възстановяват по-бързо 
Управляващият директор на Международния валутен фонд призова българите да се ваксинират по-активно  
Интервю на Марта Младенова с Кристалина Георгиева в предаването ''Преди всички'' 

https://bnr.bg/post/101524727/nacionalen-protest-na-patnostroitelnia-bransh-pred-narodnoto-sabranie
https://bnr.bg/post/101524719/kristalina-georgieva
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Управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева призова българите да се ваксинират по-
активно. В интервю за БНР тя категорично заяви, че в държавите с висок процент на ваксинирано население икономиките 
се възстановяват по-бързо. 
Помолена за коментар на ситуацията у нас, където по последни данни около 20% от населението е имунизирано срещу 
Covid-19, тя заяви:  
"Притесняващо е, защото виждаме, че в другите страни в Европа, където ваксинирането е на по-високо ниво, 
функционирането на икономиката се ускорява. В България имаме по-малко активна кампания за ваксинирането и 
същевременно огромна дезинформация". 
Георгиева предупреди, че като цяло неравномерната ваксинация в държавите поставя под риск по-бързото преодоляване 
на последиците от пандемията: 
"Рискът идва от това, че здравната система на една страна не може да се справя с равнището на заболелите. Ние целим 
здравната система да може във всеки един момент да работи нормално, за да няма паника и за да не се налагат 
ограничителни мерки, да не я стопираме икономиката. Защото не може до безкрай да се наливат помощи, трябва да 
вдигнем на крака икономиката, а за да я вдигнем, трябва да преодолеем здравната криза". 
Покачващата се инфлация е преходна и засега не буди сериозно притеснение, категорична бе още Кристалина Георгиева. 
По думите ѝ централните банки имат инструментариум, с който да овладеят покачващите се цени, ако процесът излезе от 
здравословния темп и той се крие основно във възможността за покачване на лихвените равнища. Това от своя страна 
обаче поставя въпроса за цената на държавния дълг навсякъде по света: 
"Ако имаме покачване на лихвите, което се случва по-бързо, отколкото сега го предвиждаме, това може да доведе в 
развиващите се страни и в страни с нови пазарни икономика, а и дори в развитите страни, до сериозно дългово 
напрежение". 
 
√ Путин и Лукашенко съгласуваха интеграцията между Русия и Беларус  
На среща в Москва президентите Владимир Путин и Александър Лукашенко съгласуваха програмите за задълбочаване на 
интеграцията между Русия и Беларус в рамките на Съюзната държава. 
На обща пресконференцията след продължилите повече от три часа преговори президентът Путин изрази задоволството 
си от съгласуването на всичките 28 съюзни програми. По думите му те целят хармонизиране на законодателствата в двете 
страни, равни условия за стопанските субекти, единен финансов и енергиен пазар, обща промишлена и селскостопанска 
политика. Путин изрази надежда, че най-голяма полза от интеграцията ще имат обикновените хора. Той увери, че на 
руснаците и беларусите ще бъдат гарантирани равни права и възможности в икономическата и социалната сфера.  
Александър Лукашенко подчерта от своя страна, че интеграцията е взаимноизгодна. На днешното си заседание в Минск 
премиерите на Русия и Беларус Михаил Мишустин и Роман Головченко трябва да одобрят съюзните програми.  
Окончателното им утвърждаване от двамата президенти е планирано до края на годината.  
 
БНТ 
 
√ Президентът изпрати съболезнователно писмо до Стево Пендаровски след пожара в Тетово  
Българският държавен глава Румен Радев изпрати съболезнователно писмо до президента на Република Северна 
Македония за жертвите на опустошителния пожар в болница в град Тетово. 
„От свое име и от името на българския народ поднасям най-дълбоки съболезнования на семействата и близките на 
загиналите“, заявява Румен Радев. Президентът пожелава бързо възстановяване на пострадалите. 
 
√ Мерките в подкрепа на бизнеса ще продължат  
Влезлите в сила на 7 септември нови ограничителни мерки не трябва да бъдат отменени, непреклонен е здравният 
министър Стойчо Кацаров. Министрите на икономиката и туризма Кирил Петков и Стела Балтова обясниха, че мерките в 
подкрепа на бизнеса ще бъдат продължени. 
Ваксинираните са малко и затова няма друг механизъм да се ограничи разпространението на заразата и да се намалят 
болните в болниците освен налагането на такъв тип мерки подчерта здравният министър. 
"Те са научно обосновани. Ако спазваме - това може да ни помогне в рамките на 2-3 седмици да видим резултат от 
прилагането на тези мерки и да ги отменим. Това е правилният подход. Другото означава отменяме ги сега тези 
мерки, следващата седмица в болниците има 5000-6000, 7000-, в интензивните отделения 1000 души. Ако тръгнем да 
воюваме едни с други, да се преследваме, да се наказваме - със сигурност няма да успеем, а цената ще я платят нашите 
родители, баби и дядовци", каза Стойчо Кацаров. 
Служебният икономически министър Кирил Петков определи като изключително важно приемането на актуализирания 
бюджет, за да бъдат продължени всички мерки в подкрепа на хората и бизнеса 
"Нещото, което е важно да се каже - ако се променят начините на мерки като 60/40, всяка промяна би довела до 
забавяне на парите за бизнеса, защото означава нова комуникация с ЕС и забавяне на парите с поне три месеца", каза 
Кирил Петков, служебен министър на икономиката. 
Мерките са заложени по правилния начин в бюджета и не трябва да се променят, каза още Петков и призова депутатите 
да имат пред вид този факт. 
"Защото парите не са само важни като абсолютна стойност - важно е кога те идват. Навременната помощ е много 
по-добра от помощ някога", каза Кирил Петков. 
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Служебният министър на туризма Стела Балтова пък увери, че служебният кабинет застава твърдо зад продължаване на 
подкрепата за бизнеса като цяло и конкретно за туризма. 
"По неокончателни данни помощта възлиза на 685 милиона за туристическия сектор", каза Стела Балтова. 
Общо 17 са програмите и мерките, които продължават да действат в сектора. 
 
√ Началникът на ДНСК за нарушенията на АМ "Хемус": Ситуацията е извънредна  
Три участъка от АМ "Хемус" от девет проверени са без всички необходими разрешителни за строеж. Това е установила 
проверка на ДНСК, съобщиха вчера регионалният министър Виолета Комитова и икономическият Кирил Петков. Какви 
точно са нарушенията - с коментар по темата в "Денят започва" гостува арх. Влади Калинов, началник на ДНСК. 
За мен обяснение няма, аз никога не съм си представял, че държавата може да бъде в ролята на нарушител и то в такива 
мащаби, обясни арх. Калинов. 
Направихме проверка по искане на министъра, на строежа на цялата АМ "Хемус", на всички участъци. За първи, втори 
и трети участък установихме, че има наличие на устройствени планове, отчуждаване на терени, разрешения за 
строеж, инвестиционни проекти и строителни книжа. Четвърти и пети лот имат подробни устройствени планове, 
не навсякъде приключили процедури по отчуждаване, масово не са приключили процедурите, няма одобрени 
инвестиционни проекти разрешения за строеж и въпреки това, на място са установени строително-монтажни 
работи, които се нуждаят от разрешения за строеж. Описали сме в големи подробности кое, как и защо. 
Ситуацията, която в момента се случва, е извънредна. Извънредната ситуация ще изисква извънредни решения. 
В случая говорим за големи средства, които са вложени там, средствата са изцяло държавни, допълни арх. Калинов.  
На въпроса дали построеното досега на магистралата може да се разруши, той отговори: 
Кой е казал, че не може? Има такава опция - по действащия закон трябва да се разруши построеното. Затова ви 
казвам, че трябва да се вземат извънредни решения. Ние сме меко изненадани от това, което установяваме на място. 
Има два основни договора за обезпечаване на магистралата - те са сключени между АПИ и "Автомагистрали", като и двете 
са държавни. Има и договори с 10-15 други фирми за доставка на материали и наем на техника, големите пари са заложени 
по тези договори, обясни още арх. Калинов. 
АПИ се води за основен изпълнител, така е направено по всички документи, които открихме, формален изпълнител 
би трябвало да са "Автомагистрали", но ние не можем досега точно да установим кой е основният строител. 
За нищожност на договори с подизпълнители категорично в момента не мога да говоря, това е съвсем различна част от 
това, което ДНСК прави, уточни архитектът. 
Относно откритите нарушения при ремонта на язовири, той обясни: 
Министърът на икономиката възложи на ДНСК проверка на 10 язовира, които са отремонтирани и предстои да бъдат 
предадени на държавата. Направихме спешна проверка и установихме, че всичките ремонтни работи са без одобрение на 
инвестиционните проекти и без издаване на разрешение за строеж. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ Започват засилени проверки за техническото състояние на училищните автобуси  
Засилени проверки за техническото състояние и оборудването на училищните автобуси се извършват в областите Варна, 
Шумен и Добрич преди началото на учебната година. Близо 180 превозни средства ще бъдат проверени до 15 септември. 
Целта е да се гарантира безопасното превозване на децата до училище. 
С особено внимание се проверява правоспособността на шофьорите – дали имат необходимия стаж и документи за 
извършване на този вид превоз. Инспекторите следят и дали автобусите са снабдени със задължителните предпазни 
колани и съответства ли броят на седалките на записаните в талона. 
Състоянието на гумите се гледа, спирачната система, светлини, оборудване с аптечки, пожарогасители, когато се 
наложи да се ползват такива средства на пътя, каза Бранимир Георгиев, главен инспектор в Регионална дирекция 
„Автомобилна администрация“, Варна. 
Сред най-честите нарушения са изтекла валидност на документите на шофьора или на удостоверението за техническа 
изправност на автобуса. 
И съответно сме вземали нашето отношение със съставяне на акт за установяване на административно нарушение. 
Моите виждания са, че последно време няма фрапиращи нарушения, извършени от водачи на училищни автобуси, 
допълва Бранимир Георгиев, главен инспектор в Регионална дирекция „Автомобилна администрация“, Варна. 
Иван Иванов превозва ученици в община Ветрино. Споделя, че и тази година ще е трудна, защото трябва да се спазват 
редица мерки срещу разпространението на Ковид-19. 
Понякога правим забележки на тези, които стоят отзад, аз не мога да карам и да спра да отивам да му правя 
забележка. Малко по-надолу си свалят маските, но носят ги, казва Иван. 
Проверките на училищните автобуси ще продължат и след началото на учебната година, но вече на пътя. В случай на 
нарушения, ще се налагат глоби на шофьорите и на транспортните фирми. 
 
√ Санкциите за българи по Закона "Магнитски" влизат в Европарламента  
Наложените от САЩ санкции по глобалния закон "Магнитски" на три български лица и техните мрежи влизат в дневния 
ред на Европейския парламент. 
На пленарната сесия, следващата седмица в Страсбург в четвъртък ще се проведе пленарен дебат въз основа на въпрос с 
искане за устен отговор до Европейската комисия изготвен от Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни 
работи на ЕП (LIBE). 

https://bntnews.bg/news/nachalnikat-na-dnsk-za-narusheniyata-na-am-hemus-situaciyata-e-izvanredna-1168387news.html
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В него евродепутатите отбелязват, че наложените санкции повдигат сериозни въпроси относно подходите на ЕС в областта 
на демокрацията, принципите на правовата държава и основните права. 
Членовете на ЕП искат да разберат как Европейската комисия възприема действията на САЩ, които се считат за съюзник 
на ЕС, предприети срещу корупцията в държава членка и как това се отразява върху оценката на досегашните действия на 
Комисията по този въпрос. 
По-конкретно, евродепутатите питат дали ЕК ще бъде по-активна при сигнализирането и предприемането на действия по 
отношение на корупцията и заплахите за принципите на правовата държава в държавите членки, каква ще бъде ролята на 
Европейската прокуратура и дали ЕК ще разработи обща стратегия за борба с корупцията в ЕС. 
На 2 юни 2021 г. администрацията на САЩ обяви, че Министерството на финансите на САЩ е санкционирало три лица и 
техните мрежи в България на основание участие в корупция. Тези санкции бяха наложени по силата на Глобалния закон за 
отчетност в областта на правата на човека "Магнитски". 
На същата дата други трима бивши държавни служители бяха визирани от мерки на Държавния департамент на САЩ, 
лишавайки ги от правото да влизат в Съединените щати. 
ОЩЕ ПО ТЕМАТА ЧЕТЕТЕ ТУК 
 
Bloomberg TV Bulgaria 
 
√ Пандемична текстилна индустрия: Повече пижами и бельо вместо ризи и костюми 
Йордан Беловодски, изп. директор на Българска асоциация за текстил, облекло и кожи, в ефира на предаването  “Бизнес 
старт”, 09.09.2021 
Текстилният бранш е един от най-засегнатите от ковид пандемията, независимо че не е затворен с акт на 
държавата. Секторът е изключително експортно ориентиран и понесе сериозен удар след локдауните в основните пазари 
за българските стоки - Германия, Франция, Италия. Това заяви Йордан Беловодски, изп. директор на Българска асоциация 
за текстил, облекло и кожи, в ефира на предаването “Бизнес старт” с водещ Христо Николов.  
"Последните няколко месеца се наблюдава някакво раздвижване, но все още сме много далеч от нивата, които 
държахме преди кризата. Има поръчки, но те са в ограничено количество спрямо предишните, в ценово отношение също 
има сериозно намаление.”  
Тези фактори не дават на фирмите в бранша да се възстановят. Някои компании се опитват да въведат нови продукти, с 
които да компенсират загубите, но това не е достатъчно. Единственият начин за текстилния бранш да се пребори с 
негативните ефекти от пандемията е чрез намаляване на персонала. По данни на Йордан Беловодски заетите в тексилната 
индустрия са намалели с близо 20 000 души в резултат на пандемията и вече са малко над 80 000. Има и фирми, които 
перманентно са спрели своята дейност. Основното, което държи някои от компаниите към момента е мярката 60/40.  
“Най-сериозно бе ударена официалната мъжка мода. Там се наблюдава най-голям спад в поръчките. Основните 
поръчки за последната година са за пижами, бельо и спортни дрехи. Това е разбираемо - когато хората са затворени в 
домовете си, те не мислят за покупка на костюми, ризи и панталони.”  
Беловодски посочи, че в България има фирми, които произвеждат и стоки, предназначени за българския пазар. Основен и 
“нелоялен” конкурент на тези компании са дрехите втора употреба, които са разпространени из цяла Европа. Проблем се 
оказват и затрудненията при доставките на материали. 
Вижте повече за проблемите с доставките на детски играчки: Мечешка прегръдка от Китай за българските плюшени 
играчки 
Йордан Беловодски заяви, че през октомври тази година ще се проведе международна конференция на текстилната 
индустрия, като целта е България да привлече текстилни компании от други страни. Тази конференция ще се проведе с 
помощта на Агенция за малки и средни предприятия, като е отправена покана събитието да се проведе под егидата на 
Министерството на икономиката. 
„Има европейски фирми, които планират да изнесат производството си от Китай, Пакистан, Индия и дори от Турция, и да 
го насочат към България. Но основното предизвикателство и тогава ще бъде редовната доставка на материали.“  
Вижте повече във видеото. 
 
√ Българска фондова борса и ВУЗФ ще развиват образователни инициативи в областта на капиталовите пазари 
Инициативата е част от образователната програма на БФБ – BSE Advance 
Българска фондова борса и Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) подписаха споразумение за 
сътрудничество. Двете страни ще си партнират в обучението на висококвалифицирани специалисти в областта на 
капиталовите пазари. 
Инициативата е част от образователната програма на БФБ – BSE Advance. 
„Динамично развиващата се глобална финансова среда стимулира още по-голяма синергия между бизнеса и академията. 
Това в краткосрочен план е изцяло в полза на бъдещите експерти, които ще се влеят на капиталовия пазар, а с по-далечен 
хоризонт – на икономическия просперитет на страната ни. “, каза доц. д-р Маню Моравенов, изпълнителен директор на 
БФБ и преподавател във ВУЗФ. 
„За ВУЗФ партньорството с Българската фондова борса има стратегическо значение, тъй като то ще отвори врати пред 
нашите студенти и млади специалисти да придобият задълбочена експертиза за капиталовите пазари, а чрез 
Лабораторията за научно-приложни изследвания VUZF Lab ще участваме в изготвянето на общи становища, анализи и 
предлагане на решения за подобряване на бизнес средата“, добави доц. д-р Григорий Вазов, ректор на ВУЗФ. 

https://bntnews.bg/tema/sankciite-po-zakona-magnitski-reakcii-i-posledstviya-607tema.html
https://www.bloombergtv.bg/a/16-biznes-start/97466-mecheshka-pregradka-ot-kitay-za-balgarskite-plyusheni-igrachki
https://www.bloombergtv.bg/a/16-biznes-start/97466-mecheshka-pregradka-ot-kitay-za-balgarskite-plyusheni-igrachki
https://www.bloombergtv.bg/a/16-biznes-start/97611-edinstveniyat-rast-v-tekstilnata-industriya-e-v-sektora-za-belyo-i-pizhami
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В рамките на договореностите БФБ и ВУЗФ ще изготвят съвместно концепции и анализи, относно прилагането на мерки и 
инструменти за развитие на потенциала на капиталовия пазар в България. Двете институции ще провеждат семинари, 
тренинги, стажове и обучения за насърчаване на предприемачеството; ще обменят икономическа и бизнес информация, 
експертиза, опит и добри практики, както и ще развиват образователни проекти, финансирани по програми на ЕС. 
ВУЗФ e един от водещите бизнес университети в страната. Той е в топ 4 на най-добрите висши училища в направление 
"Икономика" в България според Рейтинговата система на висшите училища в страната. Завършилите ВУЗФ са и сред най-
добре платените специалисти в направление “Икономика” със среден облагаем доход от 2354 лв. по данни на НОИ за 2020 
г. 
За БФБ 
Българска фондова борса е лицензирана да извършва дейност като фондова борса на 09.10.1997 г. Предметът на дейност 
на дружеството включва организиране на търговия с ценни книжа и други финансови инструменти; организиране и 
поддържане на информационна система за търговия с ценни книжа. Повече информация за БФБ на: www.bse-sofia.bg 
За ВУЗФ 
ВУЗФ e един от водещите бизнес университети в страната. Той е в челните места по реализация на завършилите студенти 
- 95% се реализират по специалността, която изучават. Те са и сред най-добре платените специалисти в направление 
"Икономика". През последните години университетът се доказа като една от най-активните и бързо развиващите се 
образователни институции в България, която се отличава с иновативни и практически академични програми. Основен 
приоритет на ВУЗФ винаги е било да предоставя на своите студенти богато учебно съдържание, използване на най-новите 
и съвременни технологии в учебния процес, преподаване, съобразено с най-добрите европейски и световни 
образователни стандарти от най-големите бизнес експерти, професионалисти и преподаватели, ценен опит, възможности 
за практика в големи национални и международни компании, както и успешна професионална реализация на студентите. 
 
√ Безплатна магистратура във ВУЗФ и стаж в Investor.bg са наградите в конкурса „Академия за финансови анализатори“ 
Камелия Иванова, Асоциация на европейските журналисти в България и Десислава Попова, зам. главен редактор на 
Investor.bg  
Финансовият и икономически сайт Investor.bg става на 20 години, като заедно с Висшето училище по застраховане и 
финанси (ВУЗФ) са подготвили конкурса „Академия за финансови анализатори“. Наградата е безплатна магистратура и стаж 
в двете водещи икономически медии в България Investor.bg и Bloomberg TV Bulgaria. Това коментираха Камелия Иванова 
от "Асоциация на европейските журналисти в България" и Десислава Попова, зам. главен редактор на Investor.bg, в 
интервю за репортера Красимир Чешмеджиев, излъчено в рубриката Bloomberg TV Bulgaria Интервю. 
Поводът за стартирането на конкурса „Академия за финансови анализатори“ е 20-годишнината на Investor.bg. Сайтът е 
първият източник на финансова и борсова информация в България, като искахме да отбележим юбилея с нещо по-
забележимо. Конкурсът „Академия за финансови анализатори“ е втората част от инициативата. Първата беше свързана със 
серия от видео лекции, които бяха водени от главния редактор на сайта Бойчо Попов. Те са достъпни на сайта ни в 
рубриката „Академия“, разказа Десислава Попова.  
От думите на Камелия Иванова стана ясно, че наградата е магистратура във финансова специалност във ВУЗФ, която ще 
даде възможност на един млад професионалист да тръгне по избрания от него път. Другата част от наградата е стаж във 
финансовите медии Investor.bg и Bloomberg TV Bulgaria. 
Кандидатите трябва да напишат есе, като могат да избират между 4 теми. Те са публикувани на сайта на Investor.bg. 
За Камелия Иванова печелившият кандидат трябва да може да пише с разбиране.  
"Това е едно умение, което всеки трябва да прилага и да пише по начин, по който може да покаже, че познава 
темата. Това е особено важно, когато пишем по теми, свързани с икономически живот." 
Десислава Попова е на мнение, че кандидатите трябва да поднесат тезата си по аргументиран начин. 
"Необходимо е да си проличи, че са направили достъчно задълбочен анализ по темата". 
Изискванията към кандидати включват да имат оценка над 4.50 от последните семестри. В конкурса могат да участват 
студенти от икономически и неикономически специалности. Най-важното условие е да владеят отлично английски език. 
Целия разговор вижте във видео материала. 
 
√ Германската прокуратура проверява финансовото министерство в разследване за пране на пари 
Разследването обхваща период, в който кандидатът за канцлер Олаф Шолц е бил финансов министър   
В четвъртък германски прокурори нахлуха в Министерствата на финансите и правосъдието на Федералната република, 
като част от разследване за потенциално изпирането на пари, съобщава Reuters. 
Разследването е заради съмнения, че Звеното за финансово разузнаване (ЗФР) може да е получавало нареждания да 
игнорира сигнали за съмнителни трансакции. Звеното е под пряко подчинение на министъра на финансите и настоящ 
кандидат за канцлер Олаф Шолц. Звеното за финансово разузнаване, както и финансовият регулатор на Германия Бафин, 
неведнъж са били критикувани, че не успяват да открият навреме нередности с парични трансакции, както и че не реагират 
своевременно на сигнали. 
Говорител на прокуратурата е заявил, че разследването е започнало след жалби, че агенцията за финансово разузнаване 
не е предприела действия по съмнителни преводи за милиони евро, между 2018 и 2020 г., макар и банките да са подавали 
информация, че парите може да са свързани с трафик на оръжие, наркотици и финансиране на тероризъм. 
Въпреки сигналите от ЗФР не са предприели действия и не са изпратили информацията до правоприлагащите органи. 
Прокуратурата отбелязва, че откакто агенцията е поела контрола върху изпирането на пари през 2017 г., съобщенията за 

https://www.investor.bg/drugi/128/a/zashto-da-se-vkliuchite-v-konkursa-akademiia-za-finansovi-analizatori-334327/
https://www.bloombergtv.bg/a/57-bloomberg-tv-bulglaria-intervyu/97596-bezplatna-magistratura-vav-vuzf-i-stazh-v-investorbg-sa-nagradite-v-konkursa-akademiya-za-finansovi-analizatori
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подозрителна дейност са спаднали драстично. Прокурорите ще разследват дали на агенцията не е дадено нареждане от 
Министерството на финансите да не заема отношение по сигналите и да не ги препраща. 
Проверката идва по-малко от 20 дни преди изборите за нов канцлер в Германия. Именно Олаф Шолц е бил финансов 
министър в периода 2018-2020 г.  Той е кандидат за поста от Германската Социалдемократическа партия (ГСДП) и е сочен 
за фаворит според много анализатори.  
В изявление от Министерството на финансите казват, че подкрепят разследването и отбелязват, че подозренията не са 
насочени към служителите му. От институцията казват, че са увеличили персонала в агенцията на ЗФР от 165 на повече от 
460, както и му е дало повече отговорности и технически ресурси. Според източници на Reuters в агенцията са спрели да 
използват факсове, за да получават сигнали за съмнителни трансакции едва при няколко години. 
 
√ ЕЦБ леко свива програмата за изкупуване на облигации 
Регулаторът във Франкфурт обаче оставя отворен въпроса кога ще приключи програмата PEPP  
Европейската централна банка (ЕЦБ) реагира на възстановяващата се икономика и ускоряващата се инфлация. Скоростта 
на купуване на облигации, емитирани като част от програмата за извънредни ситуации заради коронавируса (PEPP), ще се 
забави леко през четвъртото тримесечие. Това съобщи централната банка след заседанието на Управителния си съвет. 
Централните банкери считат, че благоприятните понастоящем условия за финансиране могат да се поддържат дори при 
по-бавни темпове на закупуване в рамките на PEPP. 
ЕЦБ стартира програмата за изкупуване на облигации специално за пандемията. Тя възлиза на 1,85 трилиона евро и е 
ограничена до края на март 2022 г. Съвсем наскоро ЕЦБ купуваше облигации на стойност 80 милиарда евро на месец. PEPP 
е един от основните инструменти за подпомагане на потока от кредити към икономиката по време на кризата и за 
осигуряване на благоприятни условия за финансиране за компании, държави и домакинства. 
Централните банкери от Европейската централна банка (ЕЦБ) обсъдиха на заседанието за лихвите тази сутрин 
пандемичната програма за икономиката, която бавно се сбогува с кризата. Те разполагат и с нови прогнози за растежа и 
инфлация от икономистите на банката, които според експертите вероятно са по-високи от предишните прогнози. 
Ето защо много икономисти очакваха банкерите около президента на централната банка Кристин Лагард да сигнализират 
за забавяне на темповете на закупуване на облигации по PEPP през четвъртото тримесечие. На срещата не се очакваше 
фундаментално решение за бъдещето на покупките по PEPP. 
На пресконференцията по-късно следобед Лагард вероятно ще бъде питана кога ЕЦБ ще вземе принципно решение да 
прекрати покупките. Програмата се очаква да продължи поне до края на март 2022 г. 
Програмата се изпълнява с ускорени темпове от март, когато служителите твърдяха, че строгите блокади в региона и по-
тежките условия за финансиране изискват допълнителна подкрепа. Тъй като възстановяването на Европа вече е в ход, 
служителите сигнализираха, че е малко вероятно да разширят програмата си от сегашния ѝ размер от 1,85 трлн. евро. 
На заседанието си ЕЦБ също реши да остави ключовите лихвени проценти на сегашните им рекордно ниски нива. 
Ключовата лихва за снабдяване на търговските банки с пари остава 0,0%, на което ниво е от март 2016 г. ЕЦБ също не 
промени лихвата по депозитите от минус 0,5 процента. Банките трябва да продължат да плащат наказателни лихви, ако 
паркират излишните средства при централната банка. 
Вижте цялата статия на сайта www.investor.bg.  
 
√ Предприемат ли се стъпки за укрепване на Европейския капиталов пазар 
Банките в цяла Европа изостават много от американските си колеги, тъй като регионът се бори да договори бързи и 
ефективни мерки за развитие на банковата система след финансовата криза 
Висшите ръководители на европейските банки призоваха законодателите да преодолеят различията помежду си, след 
като бе пуснат проект на блока за създаване на единен банков пазар и пазара на капитали, а досегашния модел пречи на 
способността им да се конкурират с колегите си от Уолстрийт. 
Главният изпълнителен директор на Deutsche Bank AG Кристиан Суинг заяви, че Европа е направила големите банки по-
сигурни след финансовата криза, но не е успяла да създаде условия за консолидацията и растежа им. Коментарите му бяха 
подкрепени от председателя на Banco Santander SA Аной Ботин и други ръководители, които призоваха за спешно 
завършване на създаването на Европейски банков съюз и на единен пазар на капитали. 
„Беше правилно и остава правилно да регулираме особено внимателно големите банки“, каза Шивинг на банковата среща 
на върха в Handelsblatt в сряда. "Но ние направихме много в Европа, така че банките да не стават големи. Това е съмнителен 
курс.” 
Банките в цяла Европа изостават много от американските си конкуренти, тъй като регионът се бори да договори бързи и 
ефективни мерки за развитие на банковата система след финансовата криза. Въпреки блокът обедини банковия надзор и 
договори начини за съвместна работа с неплатежоспособни кредитори, той не успя да създаде обща система за 
гарантиране на влоговете, която да улесни трансграничните сливания или дори единния капиталов пазар, за да насърчи 
повече частни инвестиции. 
Пазарната оценка на най-големите европейски банки, включително Deutsche Bank, е само малка част от американските им 
конкуренти. Това се отнася в особена степен за цената на акциите на германския кредитор, която падна с около 88% под 
своя връх точно преди финансовата криза. В същото време цените на книжата на банки като JPMorgan Chase & Co. и 
Goldman Sachs Group Inc., достигнаха рекордни върхове. 
"Какво трябва да направим предви тези пропуски в оценката?" Това попита в речта си на банковата среща на върха на 
Handelsblatt. "Трябва да укрепим вътрешния пазар на Европа възможно най-бързо, особено в сектора на услугите. Това 
включва съюз на банковите и капиталовите пазари. 

https://www.investor.bg/novini/130/a/ecb-natiska-leko-spirachkata-za-obligaciite-335230/
https://www.investor.bg/
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Ботин, който говори на същата конференция, заяви, че е "много важно да се осигури по-нататъшна европейска интеграция 
и се надяваме, че Съюзът на капиталовите пазари е нещо, на което можем да работим по-бързо". Главният изпълнителен 
директор на Commerzbank AG Манфред Кноф призова следващото правителство на Германия да "предприеме стъпки за 
укрепване на Европейския капиталов пазар". 
Липсата на единен капиталов пазар в региона отдавна възпира инвестициите на дребно и остави компаниите зависими от 
банковото кредитиране. Банковият съюз е замислен в разгара на кризата с държавния дълг в региона, за да прекъсне 
"обречената линия" между националните правителства и кредиторите, но без общото застраховане на депозитите остава 
недовършено. 
По-специално германските кредитори са изправени пред трудности в тази среда. Deutsche Bank прекрати търговията с 
акции и съкращава хиляди работни места, за да възстанови рентабилността си. Commerzbank, която беше принудена да 
понесе големи загуби по гръцките държавни облигации по време на преструктурирането на дълга на страната през 2012 
г., също съкращава хиляди работни места. 
 
√ Европейските цени на електроенергията се повишиха до рекордно ниво 
Глобалната криза в доставките на природен газ вече изпрати цените на енергията нагоре  
Цената на британската и испанска електроенергия се повиши до рекордни нива, което е ранен знак за това, което предстои 
през тази зима, пише Bloomberg. 
Глобалната криза в доставките на природен газ вече изпрати цените на енергията нагоре. Недостигът се задълбочава от 
ниските скорости на вятъра и серията от спиране на работата на електроцентрали във Великобритания. Потребителите на 
Острова се подготвят за повишаване на цените, а регулаторът обяви във вторник, че двама доставчици са прекратили 
търговията. 
Търгът за британския ток ще започне в четвъртък. Цената на електроенергията възлиза на 277,30 паунда за мегаватчас 
според агенцията за енергийни прогнози N2EX, което е двойно повече от цената в сряда. На еквивалентния търг в Испания 
цената скочи с 4,5% до 141,47 евро за мегаватчас. 
Нарастващите цени на електроенергията в Испания се превръщат в политически въпрос, тъй като високите разходи за 
енергия заплашват икономиката, която все още се възстановява от пандемията. Испанският министър за екологичния 
преход Тереза Рибера заяви пред репортери в сряда, че правителството работи по мерки за намаляване на сметките за ток 
до нивата от 2018 г. През септември 2018 година цените на електроенергията в Испания бяха двойно по-ниски от сега. 
„Цената на електроенергията и електричеството не може да забави възстановяването на семействата и индустрията“, 
смята Рибера. 
Испания вече обяви план за ускоряване на строителството на нови слънчеви централи, но тези инсталации няма да бъдат 
изградени достатъчно бързо, за да намалят цените през следващите няколко месеца. 
 

 
 
Във Великобритания няколко непланирани прекъсвания сложиха край на снабдяването, включително на блокове в завода 
за биомаса на Drax Plc, Didcot B на RWE AG, South Humber на EPUKI. Ядреният реактор Heysham 1.1 на Electricite de France 
SA трябва да започне да работи отново в четвъртък след продължително прекъсване. 
Въпреки че е необичайно операторите на електроцентрали да извършват поддръжка в последния момент преди 
отоплителния сезон, който започва през октомври, Великобритания има по-сериозен проблем. Страната е все по-
изложена на риск от спадовете в производството на вятърна енергия, които ще задълбочи, тъй като въглищните централи 
ще бъдат затворени през следващите три години, а застаряващите ядрени блокове се затварят по-рано. Това е политически 
въпрос, тъй като тези високи цени, дори и в краткосрочен план, ще доведат до по-високи потребителски сметки. 
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√ Петролът запазва ръста си, но последствията от Айда все още тегнат над рафинериите 
Възстановяването на американското производство бе възпрепятствано от урагана Айда, но дериватите сякаш 
преодоляха и тази криза 
Петролът се търгуваше без големи колебания за над 69 долара за барел, въпреки че бавното възстановяване на 
американското производство, което бе спряно от урагана Айда преди повече от седмица, затегна пазара. 
Фючърсите в Ню Йорк се повишиха с 1,4% в сряда след два поредни дни на спадове. Едва около 20% от производството на 
петрол и природен газ в Мексиканския залив отново работи, след като ураганът връхлетя югоизточна част на щата 
Луизиана. Очаква се възстановяването да е дори по-бавно, отколкото след урагана Катрина. Регионалните сортове петрол 
като Mars Blend поскъпнаха поради продължителното спиране. 
 

 
 
Петролът бе доста волатилен през последните няколко месеца на фона на разнопосочните сигнали за търсене, 
включително опасения относно потреблението на гориво предизвикани от варианта Делта, заради който бяха въведени 
нови ограничения на мобилността. Сега изглежда перспективите се подобряват, като двете най-големи икономики в света, 
САЩ и Китай отбелязват, че търсенето надхвърля нивата преди пандемията. 
„Започваме да разбираме, че това е една от най-опустошителните бури, които сме имали от много дълго време“, казва 
Уейн Гордън, стратег в UBS AG Wealth Management. „Стига да не се сблъскаме с други варианти на Covid-19, които 
причиняват още повече проблеми, мисля, че навлизаме в следващата година с доста положителна перспектива. Смятаме, 
че търсенето продължава да се възстановява. " 
Повече от седмица след като ураганът Айда достигна сушата, около 77% от регионалното производство в морето остава 
затворено, съобщи Бюрото по безопасност и опазване на околната среда. За сравнение, около 60% от добива на нефт и 
40% от газа бяха спрени за толкова дълго време и след урагана Катрина през 2005 г. 
Американският петролен институт съобщи, че запасите от суров петрол в САЩ са намалели с 2,88 милиона барела миналата 
седмица. Прогнозите са, че количествата в национален мащаб са спаднали с 4,75 милиона барела, показва проучване на 
Bloomberg преди официалните данни на Администрацията за енергийна информация, които ще излязат по-късно в 
четвъртък. 
 
Мениджър 
 
√ Окончателно: Вдигат минималната и максималната пенсия от 25 декември  
След три поредни заседания Народното събрание най-сетне прие актуализирания бюджет на Държавното обществено 
осигуряване в размер на 15 млрд. 566 млн. лева.  
Със 130 гласа "За" депутатите приеха като антикризисна мярка до края на годината всички пенсионери да получават 
добавка от 120 лв. на месец. От 25 декември минималната пенсия ще се увеличи от 300 на 370 лв, а максималната ще стане 
1500 лева. От същата дата ще се преизчислят всички пенсии с коефицент 1,35 от тежестта на средния осигурителен 
доход. Депутатите одобриха и предложението от 1-ви октомври майчинството през втората година да е 650 лв.  
В залата на НС се чу променената позиция на ГЕРБ, които изненадващо поискаха, освен добавката от 120 лева, 
актуализиране на пенсиите от 1 октомври, а не от 25 декември, каквото предложение вчера гласуваха от бюджетната 
комисия на извънредно заседание с обвинението, че пенсиите ще бъдат индексирани само за шест дни. Председателят на 
Бюджетната комисия Любомир Каримански обясни мотивите за исканата актуализация и за размера на пенсиите, освен 
Covid помощта, която да е до края на годината.  
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"С мисълта, че няма да бъдат пенсионерите, подкрепени само до Нова година с едно подаяние, което беше гласувано тук, 
та било то 100 или 120 лева, а ние мислим за тях и за след Нова година, когато няма да има избори и когато ние искаме те 
да бъдат осигурени в един по-дълъг период от време", посочи Каримански.  
Александър Ненков от ГЕРБ обвини в лицемерие финансовия министър Асен Василев, който в актуализирания бюджет е 
заложил актуализация от 1 октомври, а вчера се е отметнал с датата - 25 декември. "Това е много лицемерно. Вие го 
правите от края на годината, когато най-вероятно ще има друго правителство, господин Василев. Това е истината", посочи 
Ненков.  
Финансовият министър отново заяви, че в пленарната зала преди два дни са гласувани два взаимноизключващи се текста, 
освен добавка, да се получава и индексирана пенсия, като обясни, че това не е било заложено в разчетите на МС.  
 
√ Отговорността за оградата по границата ни ще премине изцяло към МВР  
Подготвя се предложение смесената отговорност за поддръжката на оградата по границата с Турция, която е поделена 
между МВР и областните управители, да премине изцяло в структурата на силовото ведомство. Това заяви премиерът 
Стефан Янев на брифинг след заседанието на Съвета по сигурността. 
"Отговорността да бъде фокусирана и да премине изцяло в ръцете на МВР, респективно - в Дирекция "Гранична полиция". 
Така че освен за охраната, те да се грижат и за поддръжката на съоръжението и на съпътстващата инфраструктура, 
включително за необходимите системи за наблюдение. Да бъде централизирано управлението и поддръжката на всички 
съпътстващи системи", добави министър-председателят.  
Стефан Янев увери, че страната ни е подготвена и при сценарий за засилен мигрантски натиск. При необходимост, в 
охраната на границата ни, която е външна и за ЕС, ще се включат и военни. 
Вътрешният министър Бойко Рашков коментира, че има готовност, при нужда, да бъдат разкрити и нови бежански 
центрове. Той посочи, че показателите за миграционния натиск към България за септември тази година са 4 пъти по-ниски 
от тези през 2015 г.  
"Мигрантите не са само афганистанци. Гражданите на Турция са 30% и са повече от афганистанците. Тези дни има спад на 
мигрантския поток в сравнение с август. Не се налага армията да се включва в охраната на границата", заяви Рашков. Той 
посочи още, че контролът и проверките във вътрешността на страната са засилени. 
"Следващата седмица сме готови да внесем предложение за постановление на Министерски съвет за създаване на 
Секретариат на Съвета по сигурност. Той ще функционира в рамките на Министерски съвет. Числеността и задълженията 
му са определени, но ще отнеме технологично време докато служителите в него бъдат назначени", каза още служебният 
премиер ген. Стефан Янев.  
На следващото правителствено заседание ще бъде внесено и предложение за създаване на механизъм за временно 
командироване на специалисти от МВР, МО и службите за сигурност така, че до края на 2021 г. те да могат да изпълняват 
задълженията на специалистите от Съвета по сигурност.  
"Очакването е, че в началото на следващата година този съвет ще функционира пълноценно", посочи още служебният 
министър-председател. Той информира още, че са били приети и вътрешни правила за организиране и провеждане на 
заседанията на Съвета по сигурност.  
 
√ Електронните дневници изместват хартиените в над 80% от класовете  
Оценките и отсъствията на учениците в над 80% от класовете ще се вписват в електронни дневници през новата учебна 
година. С хартиени ще продължат да работят учителите в едва 5669 от общо 32 587 паралелки в страната. 
До момента Министерството на образованието и науката (МОН) е отпуснало пари за електронни дневници в 1890 училища. 
Средствата са осигурени по Национална програма „ИКТ в системата на предучилищното и училищното образование“, която 
продължава да приема заявки и през предстоящата учебна година. 
Преди 15 септември т.г. директорите трябваше да преценят дали да поддържат електронна, хартиена документация или 
двете едновременно. Справка на МОН показва, че заявките за доставка на хартиени дневници са намалели повече от два 
пъти спрямо учебната 2020/2021 г. Между два и три пъти по-малко са поръчаните на хартия лични ученически картони, 
бележници и дневници на групи в детските градини. 
Хартиената училищна документация вече е доставена до всички образователни институции, които са пожелали такава. 
Получени са и безплатните учебници, които държавата осигурява за учениците от I до VII клас. Електронните им варианти 
са с идентично съдържание и са достъпни на сайта на МОН ТУК.  
 
√ "Фронтекс" се подготвя за възможен скок на мигранти, търсещи убежище  
Европейският съюз се подготвя за приток на афганистанци, търсещи убежище. Това заяви директорът на Европейската 
агенция за гранична и брегова охрана („Фронтекс“) Фабрис Леджери, отбелязвайки, че милиони афганистанци вече са 
разселени в съседни страни, предава Ройтерс. 
В интервю с агенцията, генералният директор на гранична агенция увери, че „Фронтекс“ се подготвя за възможен скок на 
мигранти, както по традиционни маршрути като този от Турция до Гърция, така и по нови пътища, като например през 
Беларус, които Брюксел обвинява, че изпраща нелегални мигранти през границата.  
Агенцията „следи какво се случва“ в самия Афганистан, но също така следи афганистанските общности в съседните 
държави, каза той, изброявайки Иран, Пакистан, Турция, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан.  
„Нашите очаквания са, че в зависимост от случващото се в Афганистан, разбира се, хората, нуждаещи се от международна 
закрила, може да се опитат да избягат от страната. Но това, което най-вероятно ще се случи първо, е, че афганистанските 
общности, живеещи в чужбина, може да се опитат да се преместят в Европейския съюз“, казва Леджери.  

https://www.mon.bg/bg/100428
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ЕС се опита да реформира миграционната си система след кризата през 2015-2016 г., когато пристигнаха повече от милион 
души, повечето от които преминаха през Балканите пеша, за да достигнат Северна Европа.  
„Сега ЕС е по-добър във връщането на мигранти, които нямат валидно искане за убежище в страната си на произход. Тъй 
като е опасно да се изпращат афганистанци в родината им, мигрантите от други страни може да се изкушат да се представят 
като афганистанци, за да влязат в Общността. Граничните служители са по-добре подготвени сега, отколкото са били преди 
шест години, за да определят откъде са хората“, казва Леджери.  
Сега не можем да върнем афганистанците в Афганистан, добавя той. „Но можем да върнем хора, които се представят за 
афганистанци, а не са , каза той. Експертите, които сега са изпратени до външните граници на ЕС, могат да оценят 
националността на дадено лице, като слушат диалекти и начини на говорене“, поясни Леджери.  
Афганистанската миграция може да се заплете в спора на Европа с Беларус, който ЕС обвинява, че изпраща мигранти от 
Близкия Изток нелегално през границата си. Минск отрича да насърчаване нелегалната миграция, но казва, че Европа 
трябва да отмени санкциите, ако иска тя да спре.  
 
√ Недостигът на работна ръка във Франция подкопава възстановяването й  
Недостигът на работна ръка в редица сектори на френската икономика заплашва да подкопае плановете за тяхното 
възстановяване, предупреждават от редакцията на националния ежедневник Le Figaro.  
Година и половина от кризата, причинена от пандемията от коронавирус, във френската икономика се създават работни 
места в редица сектори. Работната сила обаче не достига и многобройни предложения за работа остават без отговор. Тази 
ситуация оказва много негативно влияние върху възможността за икономическо възстановяване и заплашва да намали 
БВП на страната, пише изданието, цитирано от Агенция "Фокус".  
Вестникът цитира ръководителя на Асоциацията на френските предприемачи Жофроа Ру де Безие, който описва проблема 
като „най-сериозната заплаха за френската икономика“. 
Според гуверньора на Банката на Франция Франсоа Вилерой де Гало, трудностите при намирането на работна ръка 
„представляват основната опасност при изпълнението на плановете за възстановяване на икономиката“.  
Понастоящем във Франция, с 6 милиона безработни, 1 милион работни места остават незаети. Според проучване, 
проведено от Центъра за млади предприемачи, 71% от ръководителите на предприятия и фирми съобщават, че имат поне 
едно свободно място. В същото време 53% от тях смятат, че в контекста на пандемията трудностите с наемането на 
работници с необходимия профил, които са съществували и по-рано, само са се засилили. Страната отдавна изпитва 
недостиг на висококвалифицирани специалисти, докато „армията“ на безработните се състои предимно от хора с ниско 
ниво на подготовка.  
Според Le Figaro, набирането за работа в сектора на услугите е особено трудно в момента. Темпото на обучение на 
специалисти там далеч изостава от нивото на търсенето им. Ситуацията е особено трудна в сектора за домашни грижи за 
болни и хора в неравностойно положение. Броят на тези хора във Франция расте бързо и до 2030 г. ще се удвои, пише още 
изданието.  
Други два фактора, изострящи проблема, са намаляващият престиж и привлекателност на редица професии, както и 
ниското ниво на заплатите в тези области. Един от най-големите сектори на френската икономика - строителството - 
създаде 70 хиляди работни места в контекста на отслабването на пандемията. Ако обаче за редица професии те бързо се 
запълват, то за други (по-специално инженери) дефицитът е няколко десетки хиляди. В индустриалния сектор търсенето 
на работна ръка през последните години се поддържа на ниво от 250 хиляди души.  
В страната също има недостиг на шофьори на камиони. Транспортните компании сега предпочитат да не търсят 
професионалисти, а да наемат млади хора или такива, които отдавна са на обезщетения за безработица.  
По време на пандемията 120 хиляди души са напуснали различни позиции в хотелиерския и ресторантьорския сектор във 
Франция. Това лято само част от тези хора са се върнали на предишните си места. В резултат на това собствениците на 
хотели, кафенета и ресторанти са принудени да прибягнат масово до временно наемане на студенти за запълване на 
свободните работни места. В същото време редица готвачи са напуснали частни ресторанти, тъй като считат този бизнес 
за ненадежден и нестабилен и работят в системата за колективно хранене.  
 
√ Великобритания увеличава осигуровките до рекордно ниво  
Британският премиер Борис Джонсън спечели гласуване в Камарата на общите за план за увеличаване на осигурителните 
вноски до най-високото ниво, откакто се води статистика, предаде Блумбърг. 
Резултатът от гласуването позволява на министър-председателя да въведе от април следващата година увеличение на 
вноската за национално осигуряване с 1,25%, съобразно доходите. Планът на Джонсън включва и допълнителни 1,25% към 
данъка върху дивидентите на акционерите. 
Приходите от тези увеличения трябва да помогнат за финансирането на здравната програма на страната в условията на 
пандемията от COVID-19 и за реформа на системата за социални грижи. 
Планът на Джонсън бе одобрен с 319 гласа "за" и 248 "против". 
Въпреки получената зелена светлина планът за здравеопазването и социалните грижи е рисков за партията на премиера, 
която е традиционно е против увеличението на данъците. 
Институтът за фискални изследвания изчислява, че ако данъкът бъде въведен през април, той ще увеличи  данъчната 
тежест в Обединеното кралство до най-високото й устойчиво ниво от 1955 г., когато започва да се води статистиката. С тези 
промени данъчната тежест в страната ще достигне 35% от БВП. 
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√ Руските банки регистрират ръст в издаването на ипотечни кредити  
Руските банки са увеличили издаването на ипотечни кредити през периода януари - август 2021 г. с 62% до 3,5 трилиона 
рубли. Това се посочва в съобщението на ВТБ, един от лидерите в ипотечното кредитиране в Руската федерация, 
предава ТАСС. Според анализатори от ВТБ, до края на годината обемът на продажбите на пазара може да достигне 
рекордните 5 трилиона рубли.  
През август емитирането на ипотечни кредити в Русия по предварителни данни възлиза на 445 млрд. рубли, което е с 13% 
по-високо от август миналата година и е сравнимо с данните за юли тази година, следва от оценките на банката. В същото 
време клиентите на ВТБ миналия месец са извършили ипотечни сделки за общо 86,5 милиарда рубли, което е с 14% 
повече от резултата за същия период на миналата година.  
Общо за осем месеца на тази година ВТБ издава ипотечни кредити на своите клиенти за почти 700 милиарда рубли. 
Регионите - лидери по обем на отпуснатите заеми са Москва и Московска област (253,6 млрд. рубли), Санкт Петербург и 
региона (58,7 млрд. рубли), Новосибирска област (26,1 млрд. рубли), както и Република Татарстан (21, 6 млрд. рубли) и 
Свердловска област (18,6 млрд. рубли).  
Според данните на ВТБ, през миналия месец търсенето на ипотеки с държавна подкрепа остана на нивото от юли. "В 
сравнение със средното месечно ниво за първата половина на годината обемът на заемите по програмата е намалял с 64%. 
Търсенето се измести към семейни ипотеки, които от 1 юли могат да бъдат издадени от семейства с едно дете", посочват 
от банката.  
Рефинансирането остава друг двигател на растежа на продажбите, който отчита всяка трета ипотечна сделка във ВТБ за 
първите осем месеца на 2021 г. 
 
√ Украинският парламент прие закон за регулация на криптовалутите  
Украйна стана петата страна, която в рамките само на няколко седмици въведе регулации върху пазара на криптовалути – 
знак, че правителствата по света започват да осъзнават, че биткойнът няма да изчезне от пазара, пише Си Ен Би си. 
С почти единодушен вот украинският парламент прие закон, който легализира и регулира криптовалутата. Той бе 
представен за първи път през 2020 г., като за влизането му в сила е нужен и подписа на президента Володимир Зеленски. 
До днес законността на криптовалутите в Украйна бе в сивата зона. 
Местните можеха да купуват и обменят дигитални валути, но компаниите и борсите, осъществяващи трансакции с крипто, 
бяха следени отблизо от властите. 
Според вестник „Киев пост“ досега властите са подхождали предимно „войнствено“ към виртуалните валути, считайки ги 
за „измама“. Те често са провеждали акции срещу бизнеси, занимаващи се с крипо, и са конфискували скъп оборудване 
без да представят основания за действията си. 
Новото законодателство включва и определени защити срещу измами за притежателите на биткойн и дpyги ĸpиптoвaлyти. 
Зa paзлиĸa oт Салвадар, който тази седмица въведе биткойна като официално платежно средство, с настоящия си ход 
Украйна не цели да насърчи купуването накриптовалути или подготовката за приемането им като официална 
разплащателно средство. Той също така не ги поставя на равни начала c нaциoнaлнaтa вaлyтa нa cтpaнaтa. Днeшният вoт 
oбaчe e чacт oт пo-шиpoĸата стратегия на Киев към улесняване на трансакциите с биткойн. 
От „Киев пост“ посочват, че cтpaнaтa плaниpa дa oтвopи пaзapa нa ĸpиптoвaлyти зa бизнeca и инвecтитopитe до 2022 г. 
Bиcши дъpжaвни чиновници cъщo така се хвалят с крипто познанията си пред инвеститори и фондове за рисков капитал от 
Силициевата долина. 
 
√ Цените на петрола вървят към седмичен спад от около процент  
Цените на петрола се повишиха в ранната търговия в петък на фона на признаците за стегнатост на американските пазари, 
след като ураганът Айда парализира офшорната продукция в Мексиканския залив, пише Ройтерс. Водещите сортове обаче 
вървят към седмичен спад от около 1%, след като обяви плановете си да продава суров петрол от стратегическите си 
резерви. 
Към 8:20 часа българско време сортът Брент поскъпна с 0,48 долара, или 0,67%, до 71,93 долара за барел. Цената на 
американския лек суров петрол WTI се повиши с 0,38 долара, или 0,56%, до 68,52 долара за барел. Брентът върви към 
втора поредна седмична загуба. 
В четвъртък и двата сорта поевтиняха с повече от 1%, достигайки най-ниското си ниво от 26 август насам, след като Китай 
съобщи, че ще освободи на пазара суров петрол от стратегическия си резерв, за да облекчи натиска от високите разходи 
за суровини в местните рафинерии. 
Някои анализатори заявиха, че изявлението вероятно е било направено, за да се потвърди продажбата на резерви през 
юли и август. 
Междувременно Royal Dutch Shell, който е най -големият производител на петрол в Мексиканския залив на САЩ, анулира 
някои доставката на експртни товари поради щетите, оставени от Айда върху офшорните съоръжения.Около 1,4 млн. 
барела на ден офшорен добив продължава да е блокиран в Мексиканския залив, а 1 млн. барела капацитет за рафиниране 
все още е офлайн. 
 
√ Цените на газа в Европа надхвърлиха $675 за 1000 куб. м  
Цените на газа в Европа продължиха да растат по време на търговската сесия на 9 септември и надхвърлиха 675 долара за 
1000 кубически метра. Това показват данните на Лондонската междуконтинентална борса (ICE), предава ТАСС. 

https://tass.ru/ekonomika/12338799
https://tass.ru/ekonomika/12338611
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Така цената на октомврийските фючърси в в газоразпределителния център Те Те Еф (TTF) в Нидерландия в четвъртък 
достигна 676 долара за 1000 кубически метра или 55,85 евро на MWh (въз основа на текущия курс EUR/USD, цените на ICE 
са представени в евро за MWh). 
Преди ден цената на газа в Европа преодоля прага от 670 долара за 1000 кубически метра.  
Както съобщи началникът на отдел "Газпром" Александър Иванников, цените на газа в Европа определено ще останат на 
сегашното си ниво в близко бъдеще и няма предпоставки за тяхното намаляване досега. 
 
√ Понижения на европейските борси в очакване на срещата на ЕЦБ  
Европейските акции достигнаха триседмично дъно в ранната търговия в четвъртък, следвайки загубите на борсите в Азия 
и опасенията за забавяне на световния икономически растеж, пише Ройтерс. Инвеститорите очакват днес Европейската 
централна банка да представи график за свиване на покупките на облигации. 
Общият европейски индекс STOXX 600 се понижи с 1,84 пункта, или 0,39%, до 466,03 пункта, Немският показател DAX отчете 
спад от 42,45 пункта, или 0,27%, до 15 567,83 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 изтри 79,42 пункта 
от стойността си, или 1,12%, достигайки ниво от 7 016,11 пункта. Френският измерител CAC 40 записа спад от 18,62 пункта, 
или 0,28% до 6 650,27 пункта. 
След като достигна рекорден връх в средата на август STOXX 600 се задържа на нива под пика, тъй като опасенията за 
световния икономически растеж, бързото разпространение на Делта варианта на коронавируса и очакванията за 
намаляването на стимулите от водещите центрани банки притесняват инвеститорите. 
Очаква се по-късно днес ЕЦБ да съобщи, че ще свие Пандемичната програма за спешни покупки на активи (PEPP) през 
четвъртото тримесечие, но също така и да успокои пазарите, като обяви, че това не е началото на оттегляне от политиката 
на лесни пари“. 
„Централните банки ще започнат да говорят за затягане на политиките, но не мисля че ще видим много реални действия“, 
коментира Дейвид Милър, инвестиционен директор на Quilter Cheviot Investment Management. 
„Ще повлияе ли на пазарите намаляване на програмите за количествено облекчение?  Аз смятам, че критичният фактор 
ще бъдат лихвите“, добавя той. 
Акциите на британският авиопревозвач easyJet се сринаха с 8,11%, след като компанията разкри план за набиране на 
капитал от 1,2 млрд. паунда и съобщи, че е отхвърлиха оферта за поглъщане от неназована компания. Новината се отрази 
на целия сектор, като цените на книжата на IAG и WizzAir се понижиха съответно с 2,57% и 2,35%. 
Цената на книжата на Lloyds Banking Group поевтиняха с 0,32%, след като председателят на банката заяви, че 
застрахователният сектор ще трябва да покрие около 10% от щетите за милиарди долари, причинени от урагана Айда. 
Акциита на Assa Abloy скочиха с 6,78%, след като  американският производител на брави Spectrum Brands Holdings Inc 
(SPB.N) заяви, че ще продаде своя отдел за подобряване на дома на шведския си конкурент за 4,3 милиарда долара в брой. 
Понижения на Уолстрийт 
Американските борсови индекси се оцветиха в червено в сряда, като Dow Jones и S&P 500 записаха спад за трети пореден 
ден, докато инвеститорите анализират перспективите за растежа, пише Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones се понижи с 68,93 пункта, или 0,2%, до 35 031,07 пункта. Широкообхватният показател 
Standard & Poor’s 500 отчете спад от 5,96 пункта, или 0,13%, до 4 514,07 пункта. Индексът на високотехнологичните 
дружества Nasdaq изтри 87,69 пункта от стойността си, или 0,57%, завършвайки сесията при ниво от 15 286,64 пункта. Това 
е първата от пет сесии, в която Nasdaq е на червено. 
Акциите на Coinbase поевтиняха с 3,2%, след като борсата за криптовалути разкри, че е получила известие за потенциални 
съдебни действия от Комисията по ценни книжа и борси на САЩ заради пускането на продукт, който може да позволи на 
потребителите да печелят лихва върху своите инвестиции в крипто. 
Много инвеститори се подготвят за волатилна търговия през септември, който традиционно е един от най-слабите месеци 
за пазарите. Възможни са корекции, особено при S&P 500, който е нараснал с 20% от началото на годината и не е 
регистрирал нито едно свиване с 5% или повече. 
„Очакваме трънлив и неравен път през септември и октомври. Тези два месеца носят голям риск за растежа, политиката и 
законодателната програма“, коментира Андрю Шийтс от Morgan Stanley. 
От началото на септември S&P 500 се е понижил с около 0,2%, докато Dow е изтри 0,9% от стойността си. Nasdaq обаче е 
на зелено – ръст от 0,2%. 
Вниманието на инвеститорите е насочено към т.нар „Бежовата книга“ на Федералния резерв, от която става ясно, че 
бизнесите в САЩ отчита нарастваща инфлация, която се засилва от недостига на стоки. Вероятно тя ще започне да се 
отразява и на цените за потребителите. 
От Фед също така съобщиха, че икономическият растеж се е забавил до умерени темпове в периода юли-август на фона на 
нарастващите опасения за общественото здраве. 
„Забавянето на икономическата активност се дължи до голяма степен на избягването на пътуванията и на посещенията на 
ресторанти в резултат от притесненията, свързани с нарастващия брой на заразените с Делта варианта на коронавируса“, 
се казва в доклада на Фед. 
Спад в Азия 
Основните индекси на водещите фондови борси в Азиатско-тихоокеанския регион регистрираха предимно понижения в 
Азия, предаде Си Ен Би Си. 
Хонконгският измерител Hang Seng изтри 604,93 пункта, или 2,3% от стойността си, завършвайки сесията при ниво от 25 
716 пункта, след като акциите на Tencent и Netease поевтиняха съответно с 8,48% и 11,03% на фона на информацията за 
засилен натиск върху сектора на видео игрите в Китай. 
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Китайските медии съобщиха, че двете фирми са били привикна на среща с регулаторите, по време на която им е било 
напомнено за новите мерки, ограничаващи времето, което децата под 18-годишна възраст могат да отделят за онлайн 
игри. 
Настроението в сектора бе помрачено допълнително, след като „Саут Чайна морнинг пост“ съобщи, че китайското 
правителство временно замразява одобренията на нови онлайн игри в страната 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite напредна със 17,94 пункта, или 0,49%, до 3 693,13 пункта, докато 
по-малкият показател Shenzhen Composite отчете ръст от 1,68 пункта, или 0,07%, до 3 693,13 пункта. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 се понижи със 173,02 пункта, или 0,57%, до 30 008,19 пункта. 
В Южна Корея показателят Kospi се понижи с 48,29 пункта, или 1,53%, до 3 114,7 пункта. 
Австралийският бенчмарк ASX 200 отчете спад от 142,5 пункта, или 1,95, до 7 369,5 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха смесени резултати  в ранната търговия. Основният индекс SOFIX 
отчете ръст от 0,53 пункта, или 0,09%, до 565,96 пункта. BGBX40 се понижи с 0,03 пункта, или 0,02%, до 129 пункта. BGTR30 
изтри 1,46 пункта от стойността си, или 0,23%, достигайки ниво от 633,36 пункта. BGREIT напредна с 0,13 пункта, или 0,08%, 
до 163,26 пункта. 
 
Investor.bg 
 
√ Виолета Комитова: Открихме незаконно строителство по три отсечки на АМ "Хемус" 
Нарушения са открити и при строежа на язовирни стени, обяви Кирил Петков 
Открихме незаконно строителство по три отсечки на АМ "Хемус". Това съобщиха на извънреден брифинг министърът на 
регионалното развитие и благоустройството арх. Виолета Комитова и министърът на икономиката Кирил Петков. 
От проверени 9 участъка, в три от тях са открити нарушения - в пътен възел Плевен и пътен възел Летница, уточни Комитова. 
„Знаете, че още през лятото правих проверки по съответната магистрала. Първата инспекция беше по пътен възел на 
отсечка 6. Там установихме незаконно строителство. След това получихме сигнал за незаконни насипи, извършвани в 
горска територия и съсипани 87 декара гора. Възложих на дирекция „Независим и строителен контрол” да изготви доклад", 
уточни Комитова. Тя обаче не можа да каже как ще продължи строителството в участъците, където са открити нарушения.  
Директорът на „Независим и строителен контрол” Влади Калинов, който също присъства на брифинга, поясни, че 
участъците 1-6 имат одобрен подробен устройствен план. Участъците от 4-6 обаче нямат приключило отчуждаване и 
издадено решение за строеж. 
„Тревожи ме фактът, че основата на един скоростен път се изпълнява без строителни книжа, без разрешения за строеж и 
с анонимна строителна фирма“, каза регионалният министър и добави, че е възложила доклад на дирекция „Независим 
строителен контрол". 
По думите ѝ в строителството законност означава разрешение за строеж и със същия проблем за незаконно строителство 
се е сблъскал и министърът на икономиката Кирил Петков, който пък е възложил проверка на самата дирекция „Независим 
строителен контрол". 
От своя страна Петков обяви, че нарушения са открити и при строежа на язовирни стени. „От 416 само 10 язовира бяха 
завършени. Заедно с МРРБ и ДНСК направихме проверка на строителните книжа. Надявах се да няма язовирни стени без 
строително разрешение. Оказа се, че нито една от тези 10 стени не е имала разрешение. Кой може да поеме отговорността, 
ако тези стени се напукат", попита икономическият министър. Той подчерта, че ще уволни последния от членовете на ДКК 
още днес. 
 
√ Кристалина Георгиева: Очакванията за инфлацията в България все още не са обезпокоителни 
Управляващият директор на МВФ призова българите да се ваксинират – заради себе си и заради растежа на 
икономиката 
Очакванията за инфлацията в България все още не са обезпокоителни на фона на растящите цени, но тенденцията не е 
ясно очертана. Това коментира Кристалина Георгиева, управляващ директор на МВФ, в лекция, посветена на глобалната 
икономика и мястото на страната ни 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". 
„Засега всички данни, които ние имаме, показват, че по-вероятно инфлацията е краткотрайна тенденция, по-вероятно е 
2022 година, когато възстановяването на икономиката е по-равномерно навсякъде, тогава ние можем да видим задържане 
на инфлационните процеси“, посочи тя, цитирана от БНР. 
Кристалина Георгиева призова българите да се ваксинират, заради себе си и заради растежа на икономиката. 
„Страните, които нямат достъп до ваксини, нямат достатъчно фискално пространство да помагат, да продължават да 
помагат на бизнеса, те изостават рязко назад“, отбеляза управляващият директор на МВФ. 
Според прогнозите, очакваният ръст на икономиката през 2021 година ще бъде около 6%. 
Повече от 4 хиляди високоспециализирани кадри, които търсят реализация отново в България, над сто компании и още 40 
лектора събра тазгодишното издание на „Кариерен кошер“. 
Организаторите предлагат 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. 
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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 в България Роб 
Диксън. 
 
√ Ядрената енергия влиза във фокуса на претендентите за премиерския пост в Япония 
Докато Таро Коно продължава открито да се противопоставя на използването на атома за енергия, Кишида и 
Такаичи се застъпват за ядрените централи  
Докато надпревара за лидерска позиция на управляващата в Япония Либерално-демократическа партия (ЛДП) се 
нагорещява, енергийната и екологичната политика влизат във фокуса на политическите дебати, подновявайки спора 
относно безопасността на мирния атом и неговата бъдеща употреба, пише Nikkei Asia Review. 
Бившият външен министър Фумио Кишида, както и бившият министър на вътрешните работи Санае Такаичи обявиха, че се 
кандидатират за лидерската позиция на партията, като заявка за мястото отправи и министърът на ваксинационната 
кампания в страната Таро Коно. Те изложиха различни виждания за ролята на ядрената енергия и възобновяемите 
източници по пътя на Япония към постигане на целите за климата.  
Администрацията на премиера Йошихиде Суга обеща да постигне въглероден неутралитет в национален мащаб до 2050 г. 
и да намали емисиите с 46% спрямо нивата от фискалната 2013 г. до фискалната 2030 г. 
Съществува особен интерес към предишната антиядрена позиция на Коно, рядко срещата за партия, която традиционно 
подкрепя този тип енергия. 
"Защо я наричаме "чиста енергия ", когато произвежда радиоактивни отпадъци?" пита Коно на заседание на Комисията за 
енергийна политика на ЛДП през юли 2011 г., месеци след катастрофата с АЕЦ „Фукушима“. Коно е съосновател на 
междупартийния съюз срещу ядрената енергия. 
Той използва малко по-различен тон, когато говори пред журналисти по-рано тази седмица, подчертавайки широкото 
налагане на възобновяемата енергия като „основен приоритет“. 
"Ядрената енергия вероятно ще изчезне в крайна сметка, но нямам намерение да казвам "стоп" утре или догодина", 
изтъква той. 
Коно призна, че рестартирането на ядрените централи, за които е потвърдено, че са безопасни, ще бъде „до известна 
степен необходимо, ако се стремим към въглеродна неутралност“. Но на въпрос дали мнението му за ядрената енергия се 
е променило, той категорично заяви, че „не е“. 
Тези негови забележки може да имат за цел да премахнат ядрения дебат от светлините на прожекторите в надпреварата 
за лидерство в ЛДП. 
В новата си книга „Да тласнем Япония напред“ Коно пише, че „неща, които не можете да правите като депутат от 
управляващата партия, можете да правите, ако имате властта на министър в кабинета. Да имате власт означава, че ако 
искаш да направиш нещо, можеш да го направиш", посочва той. 
В същото време плановете за икономическа политика на Кишида, обявени в сряда, включват въвеждането на 
възобновяема енергия „доколкото е възможно“, заедно с инвестиции в области като батерии и модерни компактни ядрени 
реактори. 
По въпроса за ядрената енергия Кишида заяви, че "важно е да рестартираме съществуващите ядрени централи преди да 
изградим или разширим" капацитета. 
„Когато поставяме цели за декарбонизация, трябва да обърнем повече внимание на японската индустрия и да мислим за 
това отговорно“, изтъква той пред Nikkei в интервю от миналата седмица. 
Проект на последния правителствен енергиен план, публикуван през юли, поставя за цел Япония да генерира от 36% до 
38% от енергията си от възобновяеми източници през фискалната 2030 г. 
60-годишната Такаичи, която има зад гърба си подкрепата на бившия премиер Шиндзо Абе, призова по време на брифинг 
за създаване на агенция, която да контролира политиката в областта на околната среда и енергетиката. Тя посочи 
изкопаемите горива като резервен енергиен източник, който допълва слънчевата енергия, която е зависима от 
атмосферните условия. Такаичи обеща допълнително увеличение на капацитета на възобновяемите енергийни източници, 
както и мирно използване на ядрената енергия. 
Основният спорен въпрос в дебата е делът на всеки енергиен източник в бъдещия национален енергиен микс. Необходимо 
е да се зададат въпроси, за да се определи дали дяловете, разпределени за ядрената и възобновяемата енергия, както и 
за изкопаемите горива, са в съответствие с японската програма за въглероден неутралитет. 
Ако възобновяемите източници са податливи на атмосферни влияния, трябва да се обсъди с какво да бъдат подкрепени и 
колко ще струва това. 
 
√ Китай изненада петролните пазари с исторически продажби на обеми от резерва 
Ускоряващата се производствена инфлация и недостигът на енергия в страната принуждават Пекин да използва 
резервите за понижение на петролните цени 
Китай направи безпрецедентна намеса на световния петролен пазар, освобождавайки количества от стратегическия си 
резерв за първи път в историята на търговията с идеята да понижи цените на суровината, съобщава Bloomberg. 
Решението е свързано с тенденцията на нарастващи разходи за енергия в Китай, както за петрол, така и за природен газ и 
въглища, докато някои провинции се сблъскват с недостиг на електроенергия, което принуди редица фабрики да намалят 
производството. Инфлацията също се ускорява, създавайки допълнително главоболие на Пекин. 
Националната администрация по храните и стратегическите резерви заяви, че страната е използвала своите големи 
петролни резерви, за да „облекчи натиска от покачващите се цени на суровините“. Тя не предоставя повече подробности, 
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но запознати с темата източници посочват, че става въпрос за милиони барели петрол, които правителството предлага в 
средата на юли. 
 

 
 
Според агенцията „нормализираната“ ротация на суров петрол в държавните резерви е „важен начин резервите да играят 
ролята си за балансиране на пазара“, което показва, че Китай може да продължи да освобождава барели. Агенцията 
добавя, че пускането на пазара на петрол от националния резервен чрез открити търгове „ще стабилизира по-добре 
предлагането и търсенето на вътрешния пазар“. 
Китай, най-големият вносител на петрол в света, е натрупал резерви от 220 милиона барела през последното десетилетие, 
според данни на Energy Aspects Ltd. Тези резерви се използват само по време на прекъсвания на доставките и войни. Китай 
обаче сигнализира, че е готов да използва тези количества, за да се опита да повлияе на пазара. 
Изявлението на агенцията следва последните данни за производствената инфлация в Китай, която се ускорява до 13-
годишен връх, и само месец, след като Белият дом поиска от Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) 
увеличи добива на петрол на фона на растящите цени на горивата в САЩ. 
 
В. Монитор 
 
√ Над 250 русенски фирми са получили подкрепа в пандемията  
Общо 254 фирми от Русенска област са получили подкрепа по програмата за оборотен капитал в трите нейни фази от 
началото й досега. Общият размер на предоставената им чрез НАП безвъзмездна помощ е в размер на 3 154 151 лв., 
съобщиха от офиса на приходната агенция в Русе. 
Тези показатели нареждат региона на 5-о място в страната по участие в програмата за подкрепа на засегнатите от 
противоепидемичните мерки бизнеси. 
Всяка фаза на програмата беше свързана с подпомагането със средства за оборотен капитал на фирми, чиято дейност или 
обекти са били преустановени или ограничени в резултат на една или повече заповеди на министъра на здравеопазването, 
вследствие на пандемията от COVID-19. 
Общо 7007 дружества в страната са получили досега подкрепа с оборотен капитал. Безвъзмездната помощ, изплатена им 
в трите фази, е за малко повече от 131 млн. лв., поясняват от русенския офис на НАП. 
 
√ Пандемията качи онлайн плащанията със 75% 
Всяка трета покупка на средна стойност 62 лева  
Пандемията качи онлайн плащанията с кредитни карти със 75% през първото полугодие, сочат данни на една от банките в 
страната. Всяка трета (34%) такава трансакция на стойност 62 лева, срещу 56 лв. за същия период на миналата година. 
Според експертите на банката обяснението за този значителен ръст е, че в периодите на локдаун хората по-често 
пазаруваха онлайн и търсеха удобни решения, които да им позволят да купуват безналично и от разстояние. Бизнесът 
бързо отговори на това търсене, което доведе до ръст на предлаганите онлайн услуги - е-плащания за стоки и комунални 
сметки, онлайн поръчки и доставки на храни, възможност за електронна покупка на изплащане на уреди за дома, билети 
за концерти и театрални постановки, излъчвани в интернет и много други. 
Желанието за безконтактно пазаруване и ръстът на предлаганите продукти и услуги доведе до значителен ръст на 
картовите плащания като цяло. През първата половина на 2021 г. е отчетен ръст от 26,4% на общия брой на трансакциите 
с кредитни карти. Хората най-често използваха картите си в хранителни магазини и хипермаркети – 47,6% от трансакциите, 
за покупка на продукти и услуги за забавление – 18,7%, и за стоки за ремонт на дома - 14%. Това са и секторите с най-голям 
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ръст на броя на плащанията с карта. В хранителните магазини броят на плащанията с карта нарасна с 21,3% в сравнение с 
януари-юни 2020 година, в сегмента на стоките и услугите за забавление - с 61,5%, а в магазините „Направи си сам“ - с 38%. 
Българите, които традиционно предпочитат плащанията в брой и използват банковите си карти основно за теглене от 
банкомат, бързо промениха финансовите си навици и започнаха да използват кредитните си карти за пазаруване, в 
резултат на което делът на трансакциите на POS терминал нарасна. В периода януари-юни 2021 той достигна 73,3%, а 
година по-рано беше 69,4%. Този ръст е за сметка на тегленето на пари от банкомат, което спада с 3% на годишна база. 
Данните показват още, че на POS плащаме средно 54 лева, а от банкомат теглим средно 150 лева. Българите използват 
разумно кредитните си карти и 49,7% от хората изплащат дължимото в рамките на гратисния период, което е с 8% повече 
в сравнение с първата половина на 2020 г. Така тези хора покриват задълженията си, без да плащат лихва върху 
използваните суми. Това показва, че хората са все по-запознати с различните финансови инструменти и знаят как да ги 
използват умно и да поддържат стандарта си на живот, без да натоварват допълнително семейния си бюджет. Най-често 
кредитни карти използват мъже на 31-50 години от София 
Според статистиката на БНП Париба Лични финанси 60% от ползвателите на кредитни карти са на възраст 31-50 години. 
Съотношението мъже-жени е почти равно - господата са 51%, а дамите 49%. Най-често кредитни карти се използват в 
района на София – 62,3% от трансакциите, Варна – 14,8%, и Пловдив – 14,1%. 
 
Cross.bg  
 
√ ЕС извади шест страни от списъка си на безопасни за пътуване дестинации 
ЕС извади Япония и още пет страни от списъка си с безопасни дестинации за пътуване във връзка с коронавируса. Това 
означава, че пътниците от тези държави ще са подложени на строги рестрикции, като например тестове за коронавируса 
или карантина, предадоха световните агенции. 
От списъка отпадат освен Япония и Албания, Армения, Азербайджан, Бруней и Сърбия. Уругвай пък е добавена в списъка. 
С тези промени списъкът на ЕС вече включва само 12 страни. Това са Молдова, Украйна, Австралия, Нова Зеландия, Канада, 
Йордания, Босна и Херцеговина, Саудитска Арабия, Катар, Сингапур, Южна Корея и Уругвай. 
Решението на ЕС не е обвързващо и дава свобода на отделните страни членки да определят сами своите гранични 
политики във връзка с коронавирусната пандемия. Германия например добави още в неделя Албания, Сърбия, 
Азербайджан и Япония към списъка си с високорискови страни, за идващите от които се прилагат по-строги рестрикции. 
 
√ Си Дзинпин към Байдън: Конфликт между Пекин и Вашингтон може да застраши целия свят 
Конфликт между Пекин и Вашингтон може да застраши не само двете държави, но и целия свят. Това каза китайският 
президент Си Дзинпин в петък в рамките на телефонен разговор с американския президент Джо Байдън, предава ТАСС. 
„Китайско-американското сътрудничество ще бъде от полза и за двете страни, и за целия свят. Конфронтацията между 
Китай и Съединените щати ще застраши и двете страни, и целия свят", цитира думите му Централната телевизия на Китай. 
„От известно време политиката на САЩ спрямо Китай води до сериозни трудности в китайско-американските отношения. 
Това не отговаря на основните интереси на народите на двете страни и общите интереси на всички държави по света", 
добави Си Дзинпин. 
Той отбеляза, че не само съдбата на двете страни, но и целият свят зависи от това дали Китай и САЩ могат да подобрят 
отношенията си. „Това е въпросът на века, на който и двете държави трябва да отговорят", подчерта китайският лидер. 
Според него Пекин и Вашингтон трябва да проявят политическа воля и отговорност и да върнат отношенията си по пътя на 
нормалното развитие възможно най-скоро. 
Пекин е готов да започне диалог и ангажимент с Вашингтон в борбата срещу изменението на климата и пандемията от 
коронавирус, както и в икономическото възстановяване и решаването на световните проблеми, увери Си Дзинпин. 
„При условие, че се зачитат основните интереси на двете страни и с подходящ контрол върху различията, съответните 
специализирани ведомства на двете държави могат да продължат контактите и диалога, да насърчават координирането 
на позициите и сътрудничеството по въпроси като изменението на климата, борбата с пандемията, икономическо 
възстановяване, както и при решаване на важни регионални и световни проблеми", заяви той. 
„В същото време отключването на потенциала за сътрудничество може да даде на двустранните отношения още по-мощен 
положителен тласък", добави китайският лидер. 
Той също така обясни на американския си колега, че Пекин е решен да даде приоритет на въпросите на околната среда, 
да извърви „зеления път" и да намали емисиите. Си Дзинпин отбеляза, че КНР ще поеме международни задължения в тази 
област в съответствие с националните си условия. 
 
√ Преглед на вестниците 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Само един на 3-ма депутати с маска - глобата не помага 
в. Монитор - Новите жилища нагоре с 18% заради поскъпване на материалите 
в. Телеграф – Бежанците нахлуват и с дрога 
в. Труд - Идва истината за Кирил Петков 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Изплащат новите пенсии на Ивановден, 552 лв. става средната 
в. 24 часа - Конституционният съд пита Радев, Стоилов и Канада чий гражданин е бил министър Кирил Петков на 10 май 
в. 24 часа - Министър Комитова не спира "Хемус", но не плаща за нея, сега видя и незаконни участъци 
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в. 24 часа - Кирил Петков дава на прокурор 10 язовира, ремонтирани били без строително разрешение 
в. Монитор - Напливът на бежанци - 6 пъти по-голям 
в. Монитор - Три сценария за затваряне на училищата 
в. Труд - БСП обсъжда свой кандидат за президент 
в. Сега - Кабинетът се опитва да преразпредели порциите в пътното строителство 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Проф. Пламен Киров шеф на катедрата по конституционно право в СУ, бивш конституционен съдия: Радев трябва 
да разпусне веднага парламента. Бавенето заради бюджета е извън духа и текст на конституцията 
в. Монитор - Д-р Даниела Стоева, служебен заместник-министър на туризма: Нереализираните приходи за туризма 
надхвърлят 6 млрд. лв. 
в. Телеграф - Христо Бозуков, служебен министър на земеделието: При 16 млрд. лв. за земеделието резултатите са 
нищожни 
в. Труд - Григорий Вазов, член на Фискалния съвет и ректор ма ВУЗФ, пред вестник "Труд": Актуализацията на бюджета е 
мина за следващия кабинет 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Политическата криза: Сватбата е неизбежна, изхабиха времето за брак по любов 
в. Монитор - Учи мама, за да не работиш 
в. Телеграф - Някой трябва да затвори вратата на браздата 
в. Труд - Марица-Изток спасява България 
в. Сега - Облаците се сгъстяват над тандема Радев-Петков 
в. Сега - Лесно е да си ревизор, трудно е да си министър 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Политическите сблъсъци и скандалите в парламента - анализът на социолога Първан Симеонов и политолога 
Анастас Стефанов. 

- След Съвета по сигурността - как ще се охранява границата? И още: за мигрантския натиск и пътя на бежанците. 
- Какво установи проверката на ДНСК за строителството на участъци от АМ „Хемус" - арх. Влади Калинов. 
- Родители и ученици алармират за лошо състояние на сградата на елитно столично училище - какъв ще е 

резултатът? 
- Температурите през септември: какво ще е времето в края на сезона - прогнозата на синоптиците. 

 
√ Предстоящи събития в страната на 10 септември 
София. 

- От 9.30 часа в сградата на Президентството ще се проведе изслушване на кандидат за нов член на Централната 
избирателна комисия. 

- От 14.00 часа ще се проведе редовно заседание на Народното събрание. 
- От 14.30 часа в Националния исторически музей вицепрезидентът Илияна Йотова ще отличи 31 български ученици 

- участници в Международната награда на херцога на Единбург. 
- От 10.00 ч. в зала „Пресцентър" в сградата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството 

министър Виолета Комитова ще представи проект № BG16M1OP002-4.003-0003-C03 „Превантивни дейности чрез 
изграждане/възстановяване на контролно-измервателни системи в регистрирани свлачищни райони". 

- От 08.00 часа до 12.00 часа до паметника „Цар освободител" на пл. „Народно събрание" № 2 ще се проведе 
национален протест на представители на пътностроителния бранш. 

- От 14.30 часа в зала 3 в сградата на Народното събрание на пл. "Княз Александър I" № 1 ще се проведе заседание 
на Комисията по транспорт и съобщения. 

- От 14.30 часа в зала 242 в сградата на Народното събрание на пл. "Княз Александър I" № 1 ще се проведе заседание 
на Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни 
средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения. 

*** 
Бургас. 

- От 11.00 часа на Атанасовското езеро ще се проведат почистване и пленер, посветен на птиците. 
*** 
Велико Търново. 

- От 21.00 часа на откритата сцена на крепостта „Царевец" ще бъде представена оперетата „Българи от старо време". 
*** 
Добрич. 

- От 10.00 часа в Дом-паметник „Йордан Йовков" ще се проведе Национална научна конференция „Добруджанската 
епопея, Първата световна война и България през 1916 - 1918 г." 

- От 10.00 часа на фейсбук страницата на Областен информационен център ще се състои онлайн събитие за 
представяне на подмярката 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" от мярка 4 
„Инвестиции в материални активи" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. 

*** 
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Плевен. 
- От 10.00 часа във факултетите на Медицинския университет ще се състои церемония за откриване на новата 

академична година в университета (церемонията се организира само за първокурсници). 
*** 
Стара Загора. 

- От 11.00 часа в зала 2 на Община Стара Загора, кметът Живко Тодоров ще даде пресконференция относно текущите 
проекти, които общината изпълнява. 

- От 12.00 часа на Западния вход в Тракийски университет ще бъде открит проектът „Антична Загора". 
- От 14.00 часа в Регионалната библиотека ще се проведе семинар на тема „Социалните предприятия - възможност 

за подкрепена заетост и трудова интеграция на хората с увреждания" 
*** 
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. 

- От 16.00 ч. до Регионална библиотека „Г. С. Раковски" ще бъде разположен ваксинационен пункт. 

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

