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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
В. Банкеръ 
 
√ Председателят на АИКБ Васил Велев пред „БАНКЕРЪ“: Бъркаме социалното осигуряване със социално подпомагане 

- Г-н Велев, какво ехо достигна до бизнеса от националния шампионат по популизъм, който в момента се 
провежда в Народното събрание при актуализацията на бюджета? 

Добре го формулирахте. От левите политици това се очакваше, но са видя, че и десните не са имунизирани. Надпреварват 
се да правят подаръци с чужди пари, с парите на данъкоплатците. Всъщност индустрията е тази, която създава нови 
стойности, останалите ги преразпределят, а политиците ги харчат. Предложението на кабинета за актуализация на 
бюджета беше умерено популистко, но в парламента се дообогати в тази посока. Кое не подкрепихме в това предложение. 
Най-напред, продължаващият рейд на минималната пенсия. Всъщност минимална пенсия изобщо не трябва да има, това 
е продължаваща грешка. Тя увеличава стимулите за сив сектор. 

- Не е ли подобен случая и с минималната работна заплата? 
Донякъде. Все пак е заплата, която трябва да се изработи. Докато пенсията за осигурителен стаж и възраст би трябвало да 
е такава, какъвто е осигурителният принос. Ако човек се е осигурявал на минимална или дори на половин минимална 
заплата, а останалите пари е получавал в пликче и върху тях не е плащал данъци и осигуровки, то с тях би могъл да си купи 
апартамент. Този апартамент го е дал под наем и сега от него получава 1000 лв. наем. Така фискът е ощетен, данъци и 
осигуровки са укрити, а минималната пенсия идва като допълнителна награда. Обратно, този, който чинно се е осигурявал 
върху реалните си доходи, сега ще има същата пенсия като въпросния Андрешко. И изниква въпросът: защо да се 
осигуряваме на реални доходи, вместо да правим като хитреца. В момента нашият парламент, с повишаването на 
минималната пенсия, награждава именно тези измамници и поощрява сивия сектор. За случаите, когато минималната 
заплата е била реална, трябва да се грижи социалното подпомагане. При нас социалното осигуряване се бърка със 
социалното подпомагане. Пенсията трябва да съответства на осигурителния принос. Ако тази пенсия се окаже много ниска, 
идва ред на социалното подпомагане, за да не бедства пенсионерът. Не може осигурителният принос да бъде игнориран 
по сегашния безобразен начин и три четвърти от пенсионерите да получават едни и същи пенсии. Това е груба грешка. 

- Още преди да бъде гласуван "Бюджет 2021", той беше определян като предизборен и дори разоряващ. От 
тогава насам минаха два избора, сега предстои трети. Какъв етикет подхожда на актуализацията на 
бюджета в новите предизборни условия? 

Имаме ескалация на популизма. Имаме инфлация, която статистиката отчита като 3%, но спрямо пенсионерската кошница 
тя е много по-голяма. Цените на енергия за индустрията нараснаха в пъти, на металите също, това се отразява в цените на 
храните и други крайни продукти. АИКБ подкрепи идеята за актуализация на бюджета, защото от хората са иззети повече 
пари от планираните в Бюджет 2021. Затова и подкрепихме ръст на пенсиите от 12,5%, с интегрирането в тях на временните 
50 лв., които обаче станаха постоянни. 

- Че даже и се удвоиха предизборно. 
Да, и ще бъде трудно те да се интегрират в бюджета, без да се сгромоляса пенсионния модел. Макар че пенсиите у нас са 
ниски и ние харчим за пенсионерите много по-малък процент от БВП, в сравнение с европейските държави. За разлика от 
разходите за МВР, за съд, прокуратура, където сме на първо място по дял от БВП. 

- Тези дни преброиха автомобилите в администрацията, и шофьорите към автомобилите – там също сме 
шампиони. 

Затова казваме, че е добре да се увеличи размерът на пенсиите, но пропорционално и в пряка връзка с осигурителния 
принос. И без да се вдига минималната пенсия. Средствата от минималните пенсии да отидат в социалното подпомагане. 
За хората под прага на бедност, които нямат четиристайни апартаменти в центъра на София. 

- Наблюдавахме странна еклектика в парламента, при която се гласуваха взаимнопротиворечащи си 
предложения за увеличение на пенсиите и сега трябва да им се търси място във времето. 

Защото едновременно няма как да се изпълнят. Последното преизчисляване на пенсиите датира от 2008 г. И оттогава те 
се актуализират по Швейцарското правило: 50% инфлация – 50% ръст на осигурителния доход. Това Швейцарско правило 
е добро за Швейцария, но за догонваща България не е. 

- Повечето макроикономисти са на мнение, че България не е в догонващо, а във все по-изоставащо положение 
спрямо страните от ЕС. 

Спрямо Западна Европа ръстовете в доходите ни са по-високи, защото тръгваме от ниска база. Всяка година имаме по 
десетина процента ръст на доходите, докато там е 1-2%, ако изобщо го има. Но те са толкова далече, че с тези темпове с 
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десетки години няма да можем да ги догоним. Индексацията на пенсиите е с половината от този ръст на осигурителния 
доход плюс половината от инфлацията. А в последно време ние имахме години с дефлация. По тази причина един 
пенсионер от 2010 г., работил и осигурявал се при еднакви условия с пенсионер от 2020 г., получава 1/3 по-ниска пенсия. 
Така работи Швейцарското правило у нас. 

- Какво прочетохте в проекта за актуализация на бюджета в неговата бизнес-част? Достатъчно ли е 
усилието, което прави държавата за подпомагане на бизнеса или той отново е подценен, макар че кризите 
видимо се надценяват? 

Спрямо БВП, българският бизнес е получил от държавата в пъти по-малко от конкурентите си в Западна и Централна 
Европа, че и в Гърция. Въпреки това спадът ни не беше най-голям. При ръстовете, в началото реагирахме със суперлативи 
на нашите 10%, но после се оказа, че те ни отреждат място на едно от последните четири места в ЕС, където средният ръст 
за второ тримесечие е бил 14%. Но това е така, защото и спадът ни беше по-малък – то е като топка във вода – колкото по-
дълбоко я потапяш, толкова по-рязко изскача на повърхността. Затова обективното сравнение е с 2019 г. и спрямо страните 
от ЕС сме във втората третина по възстановяване, което е много добра оценка за българския бизнес, получил в пъти по-
малка подкрепа. В момента ние имаме действащи мерки 50:50 и 60:40 и ги направихме 2 в 1 – и подкрепа на заетостта, и 
подкрепа на фиксираните разходи. И най-вероятно те ще продължат до края на годината с предвидените в актуализацията 
400 млн. лева. 

- До каква степен забавянето на националния план за възстановяване и устойчивост е фатално за някои от 
нашите бизнеси и ще имаме ли проблеми в Брюксел с неизрядната част от „зеления график“ в него? 

Не е все едно дали едни пари ще се инвестират в текущата и следващата година или след няколко години. Нещо повече, 
ако се забавим прекалено много изобщо няма да можем да ги инвестираме, защото 70% от средствата по плана трябва да 
бъдат контрактувани до края на следващата година. А за големите проекти има тръжни процедури, съдебни спорове. 
Тоест, ние рискуваме да загубим част от парите, освен че вече губим спрямо конкурентите си, защото не сме ги 
инвестирали, не сме ги превърнали в машини, които да работят, да увеличават производството и доходите. Второ, в най-
важния за нас сектор този план вместо да се подобри, се развали. В предишния вариант бяха предвидени 900 млн. лв. 
инвестиции за иновации и технологии, за цифровизация на индустрията. Сега, вместо да бъдат увеличени, тези пари са 
намалени на 500 млн. лева. Общите пари за икономическа трансформация са увеличиха, но се превърнаха във финансови 
инструменти – гаранционни схеми и дялови финансирания, каквито бездруго се предлагат в изобилие на пазара и за които 
няма търсене. Всяка сума под 900 млн. лв. за пряка подкрепа на инвестициите в предприятията, е влошаване на плана. 

- По време на голямото сътресение с цените на електроенергията и свързването ни с гръцкия пазар, АИКБ 
съобщи, че по темата са сезирани ДАНС, прокуратурата и МВР. За какво става дума – за енергетично 
невежество или за злоупотреби? 

Има образувано производство. Не само според нас ситуацията беше предизвикана не само от некадърност, а има и зла 
умисъл. „ТЕЦ Марица Изток 2“ работеше две седмици само с два от осемте си блока, вместо да включи останалите и да 
спечели от това. През август бяхме с най-високата цена на ток в ЕС, а през септември сме с най-ниската. 

- Дори само за ден в сектора се правят огромни пари. 
Точно така. И бездействието на „ТЕЦ Марица Изток 2“ за нас не е случайно. Затова поискахме оставки във всички държавни 
дружества - БЕХ, „ТЕЦ Марица Изток 2“, НЕК, ЕСО. В тази история няма невинни. 
Повече информация вижте във видеото. 
 
АИКБ 
 
√ АИКБ ОТНОВО Е СРЕД ПАРТНЬОРИТЕ НА ВОДЕЩОТО КАРИЕРНО ИЗЛОЖЕНИЕ „CAREER SHOW 2021″  
Водещото кариерно експо за квалифицирани кадри „Career Show 2021„ ще се проведе на живо на 29-ти септември в Sofia 
Event Center и на 30-ти септември oнлайн. Своите формули за успех пред участниците ще споделят специалните гости на 
събитието Миролюба Бенатова, Левон Хампарцумян, Силвена Роу, ТВ водещата Десислава Стоянова, младият режисьор 
Крис Захариев, Йордан Дъбов и много други. И през тази година, вече за трети път, Асоциация на индустриалния капитал 
в България (АИКБ) е сред партньорите на проекта и подкрепя каузата за свързването на работодателите с квалифицирани 
кадри от цяла България. 
Career Show е кариерна общност, отворена за всеки, който иска да се развива и да разгърне своя професионален 
потенциал. През тази година водещото кариерно събитие, част от програмата на общността, ще събере едни от най-
големите работодатели в България и Европа с квалифицирани кандидати на живо и онлайн. 
“Радваме се, че и през тази година сред нашите партньори е АИКБ. Така успяваме заедно да допринесем за развитието на 
връзката между бизнеса и квалифицираните кадри. Двудневното събитие „Career Show 2021„ ще създаде благоприятни 
условия за лична среща между търсещи и предлагащи работа както на живо, в Sofia Event Center, така и онлайн от всяка 
точка на света”, споделят организаторите. 
Компаниите, които се включат в „Career Show 2021″, ще могат да се срещнат с предварително подбрани кандидати. 
Събитието предлага широки възможности за набиране на квалифицирани кадри на живо и чрез иновативен софтуер – 
онлайн. А също така и чудесна среда за популяризиране и утвърждаване на работодателските им марки. 
За повече информация и възможности за участие, разгледайте този линк. 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/vestnikbanker/videos/877859209774306/
https://careershow.bg/employers/?utm_source=Partner&utm_medium=AIKB
https://www.secevents.bg/
https://www.secevents.bg/
https://careershow.bg/employers/?utm_source=Partner&utm_medium=AIKB
https://careershow.bg/employers/
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√ GDPR ТРЕЙНИНГ НА ТЕМА: „КАКВО ДА ПРАВИМ ПРИ ИЗТИЧАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ?“  
На 16-ти септември 2021 г. от 9.00 ч. ще се проведе GDPR обучение на тема „Какво да правим при изтичане на 
информация?“, организирано от CTeam Group и Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), с участието на 
лектори-експерти от Комисията за защита на личните данни (КЗЛД). 
Времетраенето на семинара е от 09:00 ч. до 17:00 ч. онлайн, чрез дистанционна платформа. На записалите се ще 
бъде изпратен линк за участие два дни преди събитието. Вижте ТУК или в текста по-долу подробна програма на 
обучението. Ще бъде издаден сертификат за участие.  
Тъй като Асоциация на индустриалния капитал в България е съорганизатор на семинара, членовете на АИКБ ще получат 
20% отстъпка от редовната цена, която е 120.00 лв. без ДДС (а за членове на АИКБ – 96.00 лв. без ДДС). Ще Ви бъде издадена 
фактура с отстъпката като член на АИКБ. 
За да се регистрирате, молим възможно най-бързо да изпратите Вашите имена, длъжност и компания на 
адрес: dimana.ilieva@cteam.bg Повече информация за събитието ще намерите на този линк: https://lnkd.in/dYY-p78 
Както може би знаете, Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) е органът, към който трябва да се обърнете със 
сигнали за нарушаване на вашите права при събирането, обработването и съхранението на лична информация. Какво 
представлява комисията, каква е дейността й и как може да бъде полезна тя на гражданите и бизнеса? 
Комисията за защита на личните данни е независима държавна институция. Нейната основна функция е да контролира 
спазването на законовите изисквания за защита на личните данни в България. Тя е постоянно действащ орган със състав 
председател и четирима членове, избирани от Народното събрание за период от 5 години. 
Всеки гражданин, който счита, че правото му за защита на личните данни е нарушено, може да подаде жалба до 
Комисията. Срокът за това е 1 година от датата, на която е научил/а за нарушението, но не по-късно от 5 години след 
извършването му. При установяване на нарушение, Комисията за защита на личните данни може да: 

▪ нареди на лицето, което е злоупотребило с личните данни да отстрани или изтрие информацията; 
▪ нареди на злоупотребилия с лични данни да докаже, че правата на лицето не са нарушени по друг начин; 
▪ наложи адаминистративно наказание; 
▪ предостави информация за защита на личните данни. 

Правомощията на КЗЛД са регламентирани в Закона за защита на личните данни. Съгласно законовите изисквания, 
Комисията: 

▪ Анализира и извършва цялостен контрол относно спазването на нормативните изисквания в сферата на защитата 
на личните данни; 

▪ Води регистър на администраторите на лични данни, както и на водените от тях регистри на лични данни; 
▪ Извършва проверки на администраторите на лични данни; 
▪ Издава задължителни предписания във връзка със защитата на личните данни за администраторите; 
▪ Разглежда жалби срещу действията на администратори, които нарушават правата на физическите лица по ЗЗЛД, 

както и жалби на трети лица във връзка със защитата на лична информация; 
▪ След предварително уведомяване, налага временни забрани за обработването на лични данни, с което се 

нарушават нормите за защита на личните данни; 
▪ Издава становища и разрешения в случаите, предвидени в ЗЗЛД; 
▪ Издава становища по проекти на закони и нормативни актове в областта на защитата на личните данни; 
▪ Осигурява прилагането на решенията на ЕК в сферата на защитата на личните данни. 

Комисията за защита на лични данни е надзорният орган, който отговаря и следи за спазването на GDPR. Според Общия 
регламент на Европейския съюз за защитата на данните (GDPR), обработващите лични данни трябва да въведат 
определени процедури и изготвят документация, за да осигурят защитата на лични данни. В противен случай GDPR 
предвижда строги санкции, достигащи до 20 млн. евро или 4% от годишния оборот. 
 

 
 

https://cteam.bg/
https://www.cpdp.bg/index.php
https://bica-bg.org/wp-content/uploads/2021/09/Agenda-16.09.2021-1.pdf
mailto:dimana.ilieva@cteam.bg
https://lnkd.in/dYY-p78
https://bica-bg.org/wp-content/uploads/2021/09/GDPR-Training_16.09.2021-1200-%D1%80%D1%85.jpg
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Как GDPR касае физическите и юридическите лица? Важно е да знаете това добре не само ако имате бизнес уебсайт или 
електронен магазин, а при всички случаи на работа с лични данни на живи физически лица. 
Съкращението GDPR означава General Data Protection Regulation. На български: Общ регламент на Европейски съюз за 
защитата на данните – ОРЗД. Той бе приет на 27 април 2016 година и влезе в сила от 25 май 2018 година. Общ регламент 
относно защитата на данните (ЕС 2016/679) на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз регулира 
обработването, съхранението и използването на лични данни на физически лица от трета страна – лица, дружества или 
организации. 
За единното прилагане на правилата относно защитата на данните и насърчаване на сътрудничеството между органите за 
защита на данните навсякъде в ЕС допринася Европейският комитет по защита на данните (ЕКЗД). 
Препоръчително е дружествата да прилагат определени технически и организационни мерки още в ранните етапи от 
проектиране на операциите по обработка, за да защитават от самото начало принципите на неприкосновеност на личния 
живот и защита на данните (това се нарича „защита на данните на етапа на проектирането“). По подразбиране, 
организациите следва да гарантират, че данните се обработват с най-голяма защита на неприкосновеността на личния 
живот и не са достъпни за неопределен брой лица („защита на данните по подразбиране“). 
Какво се разбира под лични данни и обработването им? Под лични данни (personal data на английски) се разбира всякакъв 
вид информация, свързана с живо физическо лице, което е или може да бъде идентифицирано. Такава информация е 
например име, фамилия, адрес, ЕГН, имейл, номер на лична карта, местоположение, IP адрес, бисквитки и др. 
Обработване на лични данни е всяко действие, което се извършва с тях – събиране, записване, организиране, 
структуриране, съхранение. То трябва да бъде сведено до минимум, тоест да се обработват само лични данни, които са 
необходими за съответната цел. 
Какво е администратор на лични данни? Според това кой определя как ще се обработват данните и кой реално ги 
обработва, едно лице може да бъде администратор или обработващ лични данни. Администраторът единствено определя 
за какво ще се използват данните, които се събират. Обработващият данните събира/обработва данни по заявка на 
администратора. Лицето, обработващо личните данни, може да бъде и администратор в някои случаи. Всеки 
администратор (и представител на такъв) поддържа регистър на дейностите по обработване, за които отговоря. 
Съществуват и кодекси на поведение, които не са задължителни, но са препоръчителни. Те се изготвят за отделна 
категория администратори/обработващи лични данни с цел улеснение ефективното прилагане на регламента, както и 
спомагане за доказването на факта на спазване на нормативните изисквания. 
GDPR касае всяко дружество и институция, където съществува обработване на лични данни на клиенти или служители. 
За да разберете доколко регулацията се отнася и за вашия бизнес, първо трябва да анализирате процесите в него. 
Различните бизнеси са засегнати в различни степени. GDPR се отнася и за всички сайтове, тъй като използват “бисквитки”, 
а те съдържат определена анонимна информация, която идентифицира отделните потребители и следи техните 
предпочитания при сърфиране в интернет. 
GDPR се прилага не само за организации, разположени в рамките на ЕС, но и за такива извън държавите членки, ако 
предлагат стоки, услуги или наблюдават поведението на субекти на данни в ЕС. Регламентът се прилага за всички 
дружества, които обработват и съхраняват личните данни на субекти, пребиваващи в Европейския съюз, независимо от 
местоположението на компанията. 
Какви са санкциите при неспазване на GDPR и кой следи за това? Според регламент ЕС 2016/679, обработващите лични 
данни трябва да спазват определени правила и процеси. Ако те не бъдат изпълнени или бъдат нарушени, може да бъде 
наложена имуществена санкция (глоба) до 20 милиона евро или 4% от годишния оборот на дружеството. Взима се предвид 
дали администраторът е направил всичко възможно да приведе дейността си съобразно регламента или не. Комисията за 
защита на лични данни е надзорният орган в България, който отговаря и следи за спазването на GDPR. 
При нарушение на сигурността на личните данни, всяко дружество (организация) е длъжно да уведоми надзорния орган 
без ненужно забавяне и най-късно до 72 часа след узнаване за нарушението. 
ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЕТО в GDPR трейнинг на тема: 
„Какво да правим при изтичане на информация?“ 

1. Въведение и представяне на приоритетите на КЗЛД във връзка със защитата на личните данни и по-специално 
относно нарушенията на сигурността. Лектор: В. Караджов, 15 мин. 

2. Сигурност на обработването. Нарушения на сигурността на личните данни. Лектор: Л. Стоичков, 30 мин. 
3. Оценка на риска за правата и свободите на субектите на данни, извършвана от администратора на лични данни 

при нарушение на сигурността на личните данни. Лектор: Ц. Цолов, 30 мин. 
4. Условия, изискващи уведомяване на надзорния орган, при констатиране на нарушение на сигурността на личните 

данни. Лектор: Радостина Такова, 30 мин. 
5. Съдържание на уведомлението до надзорния орган по смисъла на чл.33 от GDPR. Лектор: Августин Янчев, 30 

мин. 
6. Условия изискващи уведомяване на засегнатите субекти на данни. Лектор: Огнян Аврамов, 30 мин. 
7. Приложими мерки за минимизиране на неблагоприятните въздействия върху правата и свободите на субектите 

на данни. Лектор: Юлия Кънчева, 45 мин. 
13:00-14:00 – Обедна почивка. 

8. Методика за оценка на риска при нарушение на сигурността на данните. Лектор: Надя Борисова, 30 мин. 
9. Документиране на нарушения на сигурността на данните от АЛД/ОЛД. Лектор: Снежана Димитрова, 30 мин. 
10. Действия на КЗЛД при получено уведомление за нарушение на сигурността. Лектор: Л. Ячева, 30 мин. 
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11. Казуси за различен тип нарушения действия на администратора до изпращане на уведомлението и действия на 
надзорния орган след оценка на риска върху субектите на данни. Лектор: М. Матева, 60 мин. 

 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНР 
 
√ НСИ: Ръст на БВП от 9,9% през второто тримесечие на годишна база  
Националният статистически институт отчете 9,9% растеж на брутния вътрешен продукт (БВП) за второто тримесечие на 
годината в сравнение със същия период на миналата година. 
Според експертните оценки повишението е най-голямото за последните три десетилетия. 
БВП на България продължава да расте с 0,6 на сто в сравнение с първите три месеца на тази година. 
По предварителни данни произведеният вътрешен продукт през второто тримесечие на годината възлиза на повече 31 
милиарда лева. 
Произведената от националната икономика брутна добавена стойност през второто тримесечие възлиза на 27 милиарда 
лева. 
Делът на индустрията намалява с около процент до 27,2 на сто, аграрният сектор запазва дела си в добавената стойност на 
икономиката, а този на услугите расте малко с над един процент. 
За крайно потребление през тримесечието се разходват близо 80 на сто от произведения БВП. 
 
√ Представят проект за създаването на Индустриален комплекс „Марица-Изток“  
Проект за създаването на Индустриален комплекс „Марица-Изток“ предвижда запазване на работата на мините и 
въглищните централи в комплекса чрез улавянето и използването на въглеродните емисии в модерни химически заводи. 
Проектът е изготвен от широк кръг от експерти и ще бъде представен в Раднево пред министрите на икономиката и на  
финансите Кирил Петков и Асен Василев. Двамата министри ще се срещнат и с представители на синдикатите в "Мини 
Марица-изток". 
На срещата в Раднево ще бъдат представени и обсъдени детайли от технологичната схема, планираната икономическа 
ефективност и възвръщаемост на един бъдещ индустриален комплекс, както и етапите и сроковете за реализация на 
проекта, който може да гарантира бъдещето на региона. 
Участие ще вземат експерти от министерства, депутати, кметове на общини от региона и ръководството на 
топлоцентралите в комплекса "Марица -Изток". 
Кметът на Стара Загора Живко Тодоров коментира в аванс, че това е проблем, който може да се реши само с помощта на 
държавата. 
"Не може да поставят срокове 2025 г., защото това е абсолютно немислим срок, а ние сме предложили още на експертите, 
които идваха като консултанти към ЕК да се създадат такива икономически зони, паралелно с това да върви 
преквалификацията на служителите, които са там". 
Преди това в сградата на Община Раднево министрите Кирил Петков и Асен Василев ще се срещнат с представители на 
синдикатите от мини "Марица изток" и ТЕЦ 2, които ще им връчат и подписка за запазване на комплекса и на работните 
места, която вече събра подкрепата на над 100 хиляди души. 
 
√ Изтича срокът за подаване на заявления за обезщетение на пострадалите от градушките в Пловдивско  
Днес е крайният срок, в който пострадалите от градушките в Пловдивско стопани могат да подадат заявления за 
обезщетение. Стопаните, които не са подали заявление и нямат издадени констативни протоколи от общинските служби 
по земеделие, няма да бъдат обезщетени - предупреждават от агроведомство. 
Земеделското министерство вече е готово с финансовите инструменти, по които ще се подпомогнат земеделците от 
Калояново, Раковски и Марица, общините, най-силно засегнати от градушката в края на август, а с приетите при 
актуализацията на бюджета допълнителни 15 милиона лева са осигурени и средствата, с които да се направят плащания 
към пострадалите. 
Част от стопаните ще бъдат компенсирани по схемите за директни плащания. 
Другата схема е чрез държавната помощ за напълно пропаднали площи. 
Подпомагането ще е в размер до 80% от действителните разходи за отглеждане на дадена култура. 
Всеки стопанин има право да ползва един от двата механизма, като сумата, която може да получи, ще бъде индивидуално 
изчислена и компенсирането ще бъде на база по-високата стойност. 
Отделно за всеки градинар ще има и допълнителна подкрепа по схемата деминимиз. 
 
√ Сийка Кацарова: Рехабилитацията след Covid да се провежда в извънболнични условия  
Интервю на Таня Милушева със Сийка Кацарова в предаването ''Хоризонт до обед'' 
Българският съюз по балнеология и СПА туризъм (БСБСПА) настоява да бъде включен в процеса на възстановяването на 
хората, преболедували Covid-19. Те настояват възстановителните процедури да бъдат финансирани от държавата и от 
работодателите чрез ваучери. 



6 

 

Сийка Кацарова, председател на УС на БСБСПА, обясни пред БНР, че пост-Covid рехабилитация би следвало да се провежда 
в извънболнични условия.  
"Темата за ваучери е темата за превенцията, която в политиката на Министерство на здравеопазването липсва". 
Кацарова подчерта, че по време на пандемията здравните дестинации са били търсени за туризъм, защото хората знаят, 
че там се спазват противоепидемичните мерки. 
"Оказа се, че в Плана за възстановяване - текста, който касае ползването на геотермалната вода, е написан така, че не може 
да бъде практически приложим. Вчера министър Балтова веднага постави това на вниманието на вицепремиера Пеканов. 
Изпратили сме текст, съставен от експерти, на които това им е работата, според нас коректен, според който се дава 
възможност реално приложимо да бъде ползвана минералната вода, която е на територията на всяка една българска 
община, и за лечебно средство, и за геотермална енергия. Този текст е на бюрото на вицепремиера Пеканов, надяваме се 
да бъде коригиран Плана за възстановяване и устойчивост", каза Сийка Кацарова.  
Интервюто на Таня Милушева със Сийка Кацарова в предаването "Хоризонт до обед" можете да чуете от звуковия файл. 
 
√ Съюзът по балнеология и спа туризъм: Да има ваучери за постковид процедури  
Възстановяването на хората след Covid-19 да бъде финансирано от държавата и от работодателите чрез ваучери, а 
рехабилитацията да се извършва в балнеокомплекси. За това настояха от Съюза по балнеология и спа туризъм на осмия 
годишен конгрес, който се проведе в Разлог. 
В Националния план за възстановяване  и устойчивост здравният туризъм трябва да бъде категоричен приоритет, смятат 
от BUBSPA. 
Участниците в конгреса настояват рехабилитацията след Covid-19 да се провежда в климатичните, балнео и медикал спа 
центровете, с ясно разписана от здравното министерство бюджетна рамка , заяви Сийка Кацарова, председател на  УС на 
Съюза по балнеология и спа туризъм: 
"А не отново болниците. Хората не искат да стоят в болниците, а ние имаме информация, че се готви пътека за постковид 
рехабилитация, която да бъде на територията на болниците". 
Освен ваучерите за храна, на работодателите да бъде разрешено да изплащат част от работната заплата под формата на 
ваучери за  рехабилитация и  здравни процедури, настояват още от браншовата организация. 
България е сред европейските държави, които закъсняват с мерките за преодоляване на Covid-19 и възстановяване на 
здравния статус на населението, заяви главният секретар на  Европейската балнео и СПА Асоциация Чила Мезоси: 
"За съжаление, голяма част от държавите изостават в това да имат ясна калкулация за това, ако не направят постковид 
рехабилитацията навреме, какви биха били разходите след това и какви биха били щетите върху населението". 
 
√ Варна и Бургас заедно в борбата за кадри в туризма  
Проект за стратегия за развитие на кадрите в туризма ще изработят съвместно туристическите камари във Варна и Бургас. 
Това стана ясно по време на кръгла маса в Икономическия университет, посветена на човешкия фактор в туризма.  
116 са училищата у нас, в които се изучава туризъм. Ние обучаваме повече готвачи, отколкото IT специалисти. 16% от 
учениците в гимназиите са избрали направление "Туризъм". Имаме прекрасната възможност да  привлечем кадри, но те 
се губят някъде по пътя, каза Илин Димитров, председател на Варненската туристическа камара. 156 хил. души са пряко 
ангажирани в сектора от над 2 млн. заети, трябва да насочим вниманието към проблемите в сектора и да предложим 
адекватни решения, категоричен е той. 
Сред темите, които се обсъждат на кръглата маса са именно: Как да върнем привлекателността на професиите в туризма? 
Предизвикателствата пред подготовката на кадри в професионалните гимназии по туризъм и др. 
Даниела Стойнова с репортаж за събитието. 
 
√ Варшава не посрещна най-топло германския канцлер Ангела Меркел  
Варшава не посрещна най-топло германския канцлер Ангела Меркел, а полският президент Анджей Дуда обиди 
германския си колега, като отказа да се срещне с нея, пише вестник Die Welt. 
Авторът подчертава, че по време на „прощалното си турне“ канцлерът е била приета от президентите на Съединените щати 
и Украйна - Байдън и Зеленски, докато ръководителят на държава-членка на Евросъюза е отказал да се срещне с нея. 
По този начин полската страна е отговорила на Меркел заради това, че не е поканила Дуда на правителствените 
консултации в Берлин. 
В статията се отбелязва, че никоя от страните от Европейския съюз не се отнася толкова хладно към Полша, колкото 
Германия, но ходът на Варшава е обида, която издава конфликт между двете държави. 
Германският канцлер Ангела Меркел пристига днес на посещение в Белград. 
 
√ Референдум за независимост на Шотландия ще има след края на ограниченията за Ковид-19  
Втори референдум за независимост на Шотландия няма да се проведе, докато всички ограничения заради Ковид-19 не 
бъдат вдигнати, заяви категорично първият министър на Шотландия и лидер на Шотландската национална партия Никола 
Стърджън. 
Никола Стърджън постоянно обещава, че нов референдум за независимост ще бъде проведен до края на 2023 г., но само 
ако здравната криза е приключила. В неделя делегатите на Шотандската национална партия на започналия онлайн конгрес 
подкрепиха процедура за прокарване в парламента на проектозакон за провеждането на референдума възможно най-
скоро, но Стърджън охлади страстите като каза, че няма да има нов плебисцит, докато националното здравепозване не се 
върне към нормална работа и не бъдат премахните всички ограничения. Стърджън изтъкна, че за да може да се обърне 

https://bnr.bg/post/101524959/siika-kacarova-rehabilitaciata-sled-covid-da-se-provejda-v-izvanbolnichni-uslovia
https://bnr.bg/post/101524924/varna-i-burgas-zaedno-v-borbata-za-kadri-v-turizma
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необходимото внимание на една кампания за референдум хората трябва да са се отърсили от всекидневните си грижи и 
ограничения.  
Лидерът на Алба, другата националистическа партия в Шотландия, Алекс Салмънд, който е и предшественик на Стърджън, 
обаче критикува нейния предпазлив подход за втори референдум. Той не вижда причина защо Шотландската национална 
партия да не може да проведе онлайн кампания след като може да проведе онлайн конгрес. Салмънд настоява за 
стратегия, която ще сломи посотянния отказ на Уестминстър да даде необходимите правомощия на шотландския 
парламент да проведе законен референдум. 
 
БНТ 
 
√ Иван Хиновски: Предстои ни тежка зима, цените се движат нагоре  
"Предстои ни тежка зима, цените се движат нагоре. Най-сериозният удар ще бъде върху столицата, върху топлинната 
енергия, поне 5-10% ще се повиши". Това заяви в "Денят започва", Иван Хиновски, депутат от "Има такъв народ", 
председател на Комисията по енергетика в парламента. 
По думите му основните причини за увеличението на природния газ са пазарните процеси и растящите цени на емисиите. 
Според Иван Хиновски много търговци спекулират с цените. Той допълни, че единствено Комисията за енергийно и водно 
регулиране може да налага санкции. 
"Състоянието на "Топлофикация София" е много тревожно", каза още Иван Хиновски. 
Той добави, че не желае да бъде министър. Ще помагам на всички кандидат-министри, трябва да заровим томахавките, 
коментира още Иван Хиновски. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ Мика Зайкова: Няма такова правителство, което да вземе на пенсионерите тези 120 лв. 
Надявам се, че и нашите и другите депутати са узрели, че вече трябва да се работи. Единственото, което ще ги помоля, ако 
се наложи да открия НС, е да си спомнят и да помнят клетвата, че на първо място са интересите на народа. Айде да 
забравим всичко останало! Това призова в "Денят започва с Георги Любенов" Мика Зайкова от "Има такъв народ", която е 
най-възрастният депутат в 45-ия и 46-ия парламент. 
Диалог и компромис - това трябва да видим в следващия парламент, смята Зайкова. 
Мъка ми е, че пак започваме на ново, а резултатът пак горе-долу ще е такъв. Не знам кой ще има мнозинство. 
Работата е, че пак трябва да се научат да работят заедно, защото политиката е диалог и разумен компромис - нищо 
друго, това е, обясни Зайкова. 
Като финансов експерт, тя коментира дългите среднощни заседание по актуализацията на бюджета и акцентите в нея. 
Става въпрос да има пари. Ковид криза има ли - необходими са не само ваксинации, ами и пари за лекарства, да се 
лекуват хората. Второ - мигрантска криза има ли? Тя е на вратата ни, подчерта Мика Зайкова. 
Според нея обаче хората са очаквали актуализация на пенсиите, а не по 120 лв. за три месеца. 
Само че аз имам един въпрос - как на хората после ще им вземат тези 120 лв.? Няма как едно следващо правителство 
да каже на пенсионера - дотук си вземал 120 лв., но сега ти ги вземам и ти давам колкото ти се полагат по 
актуализация. Аз съм готова да се обзаложа, че няма такова правителство, което да вземе на пенсионерите тези 
120 лв., убедена е Мика Зайкова. 
Мика Зайкова изрази несъгласието си с твърдението на директора на Международния валутен фонд Кристалина 
Георгиева, че настъпилата инфлация ще е временна. 
Не съм съгласна! Времето на ниската инфлация отмина тотално по простата причина, че светът е принуден да 
прави зелена икономика, за да спечели земята. И за да я прави, трябва да се откаже от някои неща. Ние сме третата 
държава в ЕС, която е с кафява икономика - Полша, Германия и ние. Тоест, ние трябва да се откажем от кафявите 
въглища - от това, което имаме и е евтино, обясни Зайкова. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ Зам.-министърът на МРРБ: Строителството на "Хемус" се е превърнало в илюзия  
"Предишното правителство бе създало илюзия за строителството на АМ „Хемус" - как се строи, колко е важна, но вместо 
приоритет на държавата, имаме строителна илюзия, в която констатирахме огромно незаконно строителство и изплатени 
предварително средства за несъществуващи участъци. По този начин държавата се е оказала най-големият нарушител на 
Закона за устройство на територията". Това заяви заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството 
арх. Иван Шишков. 
Той коментира, че допреди да влезе в МРРБ си е представял, че цялата магистрала се строи и като български гражданин 
се е радвал за това . 
"Не мога да си представя защо не е планирана цяла магистрала, защо не е отчуждена цялата земя, защо не е получила 
разрешение за строеж . Никой не е знаел кога АМ "Хемус" ще бъде завършена", каза арх. Шишков. 
Той припомни, че служебното правителство е заварило строителни разрешения и документи за участъци от 1 до 3, а за 
лотовете от 4 до 6 забавени процедури. За участъци 7, 8 и 9 дори няма трасе на магистралата. 
Подобен проблем съществува и при строежа на магистралата Видин - Ботевиград, където не е уточнено трасето между 
Монтана и Мездра. "Там се строи от двата края, а в средата няма трасе", коментира той. 
Зам.-министърът е категоричен, че не е спрян строежа на магистрала "Хемус". 

https://bntnews.bg/news/ivan-hinovski-predstoi-ni-tezhka-zima-cenite-se-dvizhat-nagore-1168630news.html
https://bnt.bg/bg/a/denyat-zapochva-s-georgi-lyubenov
https://bntnews.bg/news/mika-zaikova-nyama-takova-pravitelstvo-koeto-da-vzeme-na-pensionerite-tezi-120-lv-1168560news.html
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"За 4-ти лот вече има решение на Министерския съвет за отчуждаване. В момента се довършват процедурите по 
заплащане на собствениците на имоти. За 5-и лот предстои да се внесе за решение в МС за отчуждаване. Така, че 
лъжата, че ние сме спрели строителството на "Хемус" се оказа плоска", посочи арх. Шишков. 
Той е убеден, че се работи ударно магистралата да се построи със всички законови процедури. 
"Оказва се, че докато ние бързаме да довършим процедурите, някой си е позволил да строи незаконно в чужди имоти 
и няма жалба от собствениците. Жалби е имало заради унищожени горски територии заради строителството на 
магистралата", коментира още арх. Шишков. 
Зам.-министърът заяви, че се търси кой е строителят. Към този момент единственият строител е "Автомагистрали" ЕАД, но 
не е започнало строителство официално". 
"Предишните управляващи са раздали пари за АМ "Хемус" напред и то дори на места, където не се знае къде ще мине 
трасето. Хаосът, който намерихме, е документален и юридически. Те така са си работили", коментира още арх. Иван 
Шишков и уточни, че за МРРБ е важно да се направи анализ, а не ревизия на това, което се строи, за да може да се 
продължи. 
И още - "намереното от нас едни могат до нарекат хаос, а други могат включително да кажат, че е организирана престъпна 
група. Значи може да го тълкувате от единия до другия край, както си го представите", посочи заместник-министърът. 
Арх. Шишков обясни, че държавното дружество "Автомагистрали" е използвано за пощенска кутия, тъй като се води 
официален строител на магистралата. 
"Изкуствено е създаден проблем, защото "Автомагистрали" няма ресурс да строи. Тя обаче не прави договори за 
подизпълнители за строителство, а прави договори, свързани с доставка на материали и строителна техника. Но 
накрая ще се окаже, че държавното дружество е виновно и всички щети ще останат за държавата. Едни фирми ще 
си получат парите, защото ще доставят материали, други ще си получат парите, защото са доставили строителна 
техника, а накрая качеството и некачеството на строителството ще остане в "Автомагистрали", коментира той. 
"За нас беше ясно, че се случва нещо, което не е в реда на нещата. Мащабите са големи, проблемите, които установихме 
са, че има голяма количество строителство без разрешения за строеж и одобрени проекти.."Държавата е допуснала 
огромно незаконно строителство, а това крие риск за качеството. Сега създаваме ред в хаоса, защото раздаването на пари 
без да има основание и планиране е повече от хаос. "Сега говорят, че правим хаос, но това, което заварихме, е истински 
хаос", коментира арх. Шишков и изрази предположение, че до момента е нямало сигнали за нарушения, защото най-
вероятно ДНСК с предишното ръководство е мълчал за тях. 
"Сега ние проверяваме дали назад във времето е имало жалби, защото може да се окаже, че има непроверени 
документи", каза заместник-регионалният министър. 
Той увери, че служебното правителство ще остави решение за завършването на "Хемус" на следващото редовно 
правителство в няколко аспекта. 
"Първият е мащабите на незаконното строителство, което трябва да се констатира на 100%, както и предложение за 
законни процедури, с които проблемите да се преодолеят. Работи се усилено за проектиране на лотовете 7, 8 и 9. Искаме 
да оставим на следващия редовен кабинет свършена процедура за участъците от 4 до 6-и лот, и трасе за останалите. Тази 
магистрала е важна, но няма как да стане до 2024 г., подчерта още арх. Шишков. 
 
√ Правителството съдейства за ускоряване строителството на интерконектора с Гърция  
В рамките на посещението си в Солун за участие в Петия енергиен форум за Югоизточна Европа министърът на 
енергетиката Андрей Живков обсъди с гръцкия си колега Костис Скрекас развитието на ключовия за целия регион проект 
за междусистемна газова връзка IGB. В разговора участва и посланикът на САЩ у нас Н. Пр. Херо Мустафа. 
Българската страна изрази сериозните си притеснения от натрупаното закъснение в строителството, за чието преодоляване 
са проведени поредица от срещи. 
"Правителството оказва пълно съдействие на изпълнителите за ускоряване на строителството", подчерта 
министър Живков. Благодарение на тази подкрепа успешно е завършено преминаването по река Марица и язовир 
Студен кладенец. 
Акционерите в проектната компания ICGB потвърдиха ангажимента си строителството да бъде физически завършено до 
края на тази година. Според последния актуализиран график търговската експлоатация на връзката трябва да започне от 
средата на следващата година. 
Министрите Живков и Скрекас потвърдиха пълната си ангажираност към развитието на проекта, който е ключов за 
енергийната диверсификация в региона. Петият енергиен форум за Югоизточна Европа се проведе на 10 септември 2021 
г. в Солун, Република Гърция. Събитието е организирано от Американско-гръцката търговска камара и Гръцката енергийна 
асоциация, в сътрудничество с Посолството на САЩ в Гърция. 
В рамките на форума бяха разгледани рисковете и възможностите пред енергийната трансформация в региона, 
инвестиционните предизвикателства, свързани с изпълнението на европейската Зелена сделка, перспективите за 
енергийно коопериране в региона, развитието на проектите за енергийно свързване в Югоизточна Европа и други. 
 
Класа 
 
√ Задава ли се ляво управление в Германия? 
На 26 септември в Германия ще се проведат парламентарни избори. По всичко личи, че този път 
християндемократите ще загубят. Задава ли се ляво управление и какво означава това за България? Коментар на 
Александър Андреев. 
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Защо християндемократите губят подкрепа в Германия и означава ли това, че десните политически рецепти са надживени? 
В отговор на този закономерен въпрос най-напред трябва да се направи уточнението, че след ерата Меркел ХДС/ХСС не са 
точно "десни". Те се превърнаха в центристки партии, които се грижат за широк кръг избиратели, мислят включително за 
климата, за равнопоставеността и за опазването на мира - все типично леви теми. 
ХДС/ХСС са партии на равновесието, те гледат да не клатят лодката, а пък Меркел през тези 16 години управлява с един 
много важен инструмент: вслушваше се почти винаги в настроенията на хората. 
Как един социалдемократ се превърна в най-вероятния наследник на Меркел 
Посоченият от ХДС/ХСС наследник на канцлерския пост Армин Лашет, министър-председател на най-многолюдната 
провинция Северен Рейн-Вестфалия, се опитва да прави същото, но така и не съумява да убеди избирателите, които имат 
чувството, че лодката започва да се клати. А доколкото за германските избиратели стабилността, предвидимостта и 
умереността са най-важните елементи на политика, част от хората бягат от християндемократите и се преместват към 
другата голяма партия - Германската социалдемократическа партия (ГСДП).  
Двете вече два мандата управляват в широка коалиция, от което социалдемократите дълго време губеха подкрепа, защото 
отговаряха солидарно за непопулярните действия на кабинета, а не черпеха дивиденти от успехите. Тъй че сега ГСДП лека-
полека се отдръпват от коалиционния си партньор в стремежа си единствено те да се профилират като гарант на 
приемствеността и стабилността. А и лидерът на ГСДП Олаф Шолц, който сега е финансов министър и всъщност 
"раздаде" много милиарди помощи покрай пандемията, се харесва на хората. Той излъчва стабилност и предвидимост, 
гарантира приемствеността и, образно казано, "дава парите". Какво повече да искат избирателите? Да, те искат още нещо: 
Меркел. Но тя си отива. 
А какво идва след нея? Нека най-напред да подредим партиите в Бундестага. В момента изглежда, че ще победят 
социалдемократите, следвани от християндемократите и Зелените с почти изравнена подкрепа. После идва либералната 
Свободна демократическа партия, подир нея крайно дясната Алтернатива за Германия и накрая Лявата партия. Това дава 
възможност за поне четири реалистични коалиции. 
Кой ще управлява Германия?  
Първата възможност е нова широка коалиция между християндемократи и социалдемократи. Тя обаче изглежда малко 
вероятна, защото и у хората, и у политиците сякаш вече се усеща голяма умора от нея. Най-шумно дискутираният вариант 
на коалиция в момента се оказва така наречената "червено-зелено-червена", тоест - социалдемократи, Зелени и Лявата 
партия. Пред нея има две много сериозни пречки: една външна и една вътрешна. Външната е, че Лявата партия все още е 
стигматизирана като отчасти наследничка на бившата компартия в бившата ГДР. А вътрешната е свързана с досегашната ѝ 
твърда позиция против НАТО. Ако левите не отстъпят от тази позиция, червено-зелено-червена коалиция просто няма да 
има - Олаф Шолц го заяви ясно преди няколко дни. Следват още варианти на тройна коалиция. Например между зелени, 
християндемократи и либерали. Или между социалдемократи, зелени и либерали. 
Пандемия, климат, бежанци - водещите теми в кампанията 
Една от най-важните теми преди изборите е борбата срещу пандемията. Избирателите живо се интересуват от нея, но 
всъщност всички сериозни демократични партии заемат сходни позиции по въпроса: ваксинации и мерки в рамките на 
разумното, като внимателно се балансират медицинската опасност, от една страна, и съдбата на учениците, на техните 
родители и на бизнеса, от друга. Според повечето политически лидери и партии, тази есен в Германия няма да има нов 
локдаун. Спори се единствено около правата на хората с имунитет и около така наречената "скрита принуда към 
ваксиниране". В момента на дневен ред са, разбира се, и мутациите на коронавируса, както и третата ваксинация - на първо 
време само за определени групи. И много внимателно се следи натовареността на интензивните отделени. Само крайно 
дясната партия АзГ заема позиции, познати добре и от българската сцена: против мерките, против маските, против 
всякаква принуда към ваксиниране. Но тази партия настоява и за излизането на Германия от ЕС, тъй че не страда от липса 
на глупави идеи. 
Наравно с пандемията по важност преди тези избори за Бундестаг са промените в климата. Особено след катастрофалните 
наводнения това лято, които отнеха живота на стотици хора в Германия, избирателите станаха много чувствителни към 
темата. Привържениците на Зелените, но и много млади хора вече тъй да се каже "излизат на барикадите", за да се борят 
за дългосрочна и умна климатична политика, с мисъл за бъдещите поколения и за бъдещето на планетата. 
Състоянието на икономиката и на държавните финанси след пандемията също е централна тема, още повече, че беше 
нарушен вписаният в Основния закон таван на държавен дълг. Какво ще става оттук насетне, кои бизнеси ще оцелеят, как 
да се помага на дребните предприемачи и на хората на изкуството? Въпросите край нямат. Същото се отнася и до 
образованието, до онези милиони млади хора, които заради пандемията на практика изгубиха може би година от най-
ценното си време. 
Миграцията и бежанците също занимават германските избиратели и партиите - както вероятността към Европа да поемат 
още бежанци от Афганистан, така и огромната нужда от работна ръка, която изпитва германският пазар на труда. Шефът 
на Агенцията по труда наскоро каза, че на Германия ѝ трябват по 400 000 имигранти годишно. Какво се обсъжда още? 
Евентуалното ограничаване на скоростта по аутобаните, данъците, включително данъкът за подпомагане на източните 
провинции и евентуалното въвеждане на данък за много богатите хора и за дигиталните гиганти. И, разбира се, бъдещето 
на ЕС.  
За ЕС Меркел определено беше най-важният лидер, който водеше отчетлива проевропейска политика, действаше 
умерено, създаваше консенсуси и мнозинства. В същото време Меркел не е от лидерите с пробивна енергия и харизма, тя 
винаги отлага решенията до последния момент и търси възможните компромиси. Тъй че има възглед, че на ЕС не му трябва 
нова Меркел, а истински лидер. 
Какво означават новите избори за България? 

https://www.dw.com/bg/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8-%D1%81-%D1%89%D0%B5%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8-%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8-%D1%85%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%B8-%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D0%B8/a-59061137
https://www.dw.com/bg/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8-%D1%81-%D1%89%D0%B5%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8-%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8-%D1%85%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%B8-%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D0%B8/a-59061137
https://www.dw.com/bg/%D0%B2-%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%89%D0%B5-%D1%81%D0%B5-%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%BB%D0%B8-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0/a-59049323
https://www.dw.com/bg/%D0%B2-%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%89%D0%B5-%D1%81%D0%B5-%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%BB%D0%B8-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0/a-59049323
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А какво може да очаква България от тези избори в Германия? В оставащите ѝ седмици Меркел положително ще се опита 
да убеди политическа София да пусне Северна Македония в ЕС, а това не се харесва на повечето българи. Иначе тя е един 
от малкото западни политици, които истински разбират посткомунистическите страни и се отнасят към тях с респект и 
симпатия. В България често я обвиняват, че толкова дълго е поддържала Бойко Борисов и ГЕРБ, което отчасти е така, но 
трябва да се впише в европейския контекст. 
След оттеглянето на Меркел както нейната партия ХДС, така и другите големи партии най-вероятно ще очакват от България 
проевропейска политика, радикално подобряване на правовата държава и медийната ситуация и компромис със Северна 
Македония. А в зависимост от резултата от българските парламентарни избори през ноември, в Германия може да настъпи 
и известно преосмисляне на доверието към една или друга партия в България. Това никой няма официално да ви го каже, 
но в момента в Берлин чувствата към ГЕРБ сякаш охладняват, а симпатиите към партиите на протеста и на реформите 
нарастват. 
 
√ Слънчевите бури могат да предизвикат интернет апокалипсис  
Слънчевите бури могат да преустановят достъпа до интернет за дни и дори месеци, предупреждава американски 
учен. Щетите биха били милиардни 
Трябва да признаем, че заглавието на публикацията звучи сензационно: "Слънчеви суперизригвания: да се подготвим за 
интернет апокалипсис".  
Но е вярно също и това, че представената информация от Абду Джиоти от Калифорнийския университет на една научна 
конференция наистина звучи доста тревожно: ако една по-силна слънчева буря удари Земята с намагнетизирани частици, 
това може не само да причини масивни смущения на електропреносната система и на сателитните комуникации, но и да 
парализира за дълго време интернет и да нанесе катастрофални щети. 
Не сме достатъчно добре подготвени за кризисни ситуации  
В изложението си Джиоти изброява някои слаби места в нашата дигитална инфраструктура. А една от важните поуки от 
близкото минало е, че не сме достатъчно добре подготвени за глобални пандемии или природни катастрофи.  
Чак когато катастрофата е факт, съществуващата инфраструктура е унищожена, а комуникациите не работят, разбираме, 
че не разполагаме с алтернативи или работещ план за извънредни ситуации. 
Най-вече нашата интернет инфраструктура не е подготвена за силни слънчеви бури, твърди асистент професорката от 
Калифорнийския университет: "Имаме само бегла представа за мащабите на възможните щети." Особено застрашена е 
незащитената сателитна комуникация, например навигационните GPS-системи или пък устройствата към подводните 
телекомуникационни кабели, т.нар. Repeater, монтирани през всеки от 50 до 150 километра по дъното на моретата и 
океаните, които усилват сигнала. 
Една електромагнитно смущение може напълно да парализира тези чувствителни системи. А ако в САЩ интернетът спре 
само за един ден, щетите от това могат да достигнат 7 милиарда долара. 
Какво представлява слънчевата буря? 
Слънчевата буря представлява силен поток от електрони и протони от Слънцето към Земята, в резултат на което облак от 
космическо лъчение се устремява към Земята, до която стига след няколко дни. Също и полярните сияния възникват в 
резултат на космически лъчения. 
Още през 1843 година астрономът Самуел Хайнрих Швабе е установил, че слънчевата активност следва определени цикли 
- през около 11 години настъпва пик.  
Най-силната регистрирана дотук геомагнитна буря на Земята е била т.нар. "Събитие Карингтън"  през 1859 година. Тогава 
бомбардирането на земната повърхност със заредени частици е причинило срив на телеграфната мрежа в Северна 
Америка, а северното сияние е можело да се наблюдава дори в Рим и на Хаваите.  
Идеи за по-защитен интернет  
Едно изригване със силата на "Събитието Карингтън" днес би парализирало само за броени минути огромната част от 
съществуващата на Земята дигитална инфраструктура. Джиоти смята, че резултатът от това ще следният: обширни части от 
света ще останат съвсем без комуникации и ток в продължение на месеци, ако не и години. А финансовите щети от това 
биха достигнали астрономически суми. 
Докладът на американската изследователка трябва да се разбира като спешен апел да защитим по-добре съществуващата 
интернет инфраструктура и да сме по-добре подготвени за възможни смущения на системите. А тези смущения могат да 
бъдат причинени не само от мощни слънчеви бури, но и от природни катастрофи или целенасочени атаки, твърди Джиоти.  
Американската изследователка се ангажира и с препоръки за това как можем да направим по-стабилна нашата интернет 
система: например като централни нейни елементи бъдат преместени на юг – в Централна и Южна Америка, тъй като 
северните географски ширини са по-уязвими на геомагнитни бури. Също така биха помогнали по-къси комуникационни 
пътища, като тези в Европа и Азия, например. Друга препоръка е да се използват например кабелни връзки между 
отделните страни за сметка на кабели по дъното на моретата, които изискват множество усилватели на сигнала.  
Но най-вече човечеството се нуждае от ново разбиране за това колко крехка е съществуващата интернет инфраструктура. 
Както и за това, че се нуждаем от алтернативи и работещ план за действие при извънредни ситуации. Независимо от това 
дали следващата криза ще бъде причинена от мощна слънчево изригване, от някаква природна катастрофа или от 
нападение. 
 
√ Водород: горивото на бъдещето  
Залежите на нефт и природен газ в Персийския залив рано или късно ще бъдат изчерпани. Затова Саудитска Арабия, 
ОАЕ и Оман вече инвестират милиарди в производството на водород. 

https://www.dw.com/bg/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84-%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%83%D0%B5%D1%80-%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D1%81-%D0%B1%D1%80%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BB/a-59122927
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Ако технологичният шеф на саудитския петролодобивен концерн Saudi Aramco е прав, в глобалния енергиен сектор 
започва нова ера. Първоначално въглищата бяха основният източник за добив на енергия, а след това петролът и 
природният газ, припомня Ахмед Ал Ковайтер. В близко бъдеще обаче, когато водородното гориво се наложи, в което той 
е напълно убеден, ще имаме промишленост на петрол, газ и водород. 
От държавната Aramco са твърдо решени да участват активно в този процес. Саудитското енергийно министерство 
преследва амбициозна цел: до 2050 година кралството да стане износител номер 1 на водород в света. 
Производството все още е скъпо 
Водород се произвежда от вода чрез електролиза, като процесът все още е много скъп. И ако за него се използва ток, 
произвеждан от изкопаеми горива, производството на водород е всичко друго, но не и беземисионно. 
Въпреки това мениджърът на Aramco е оптимист: светът се променя, а водородните технологии постоянно се развиват. 
Възникват нови и нови проекти, така че водородът в бъдеще ще е конкурентоспособен източник на енергия както в 
транспорта, така и в промишлеността, убеден е Ал Ковайтер. 
Най-голямата в света водородна фабрика 
Само ако водородът се произвежда с електричество, добивано от възобновяеми източници, той може да бъде "зелен" и 
истинска алтернатива на въглищата, петрола и природния газ. Тази максима следват саудитците. В страната насред 
пустинята има предостатъчно място за вятърни паркове и соларни инсталации. 
В сътрудничество с дъщерната фирма на "Тюсенкруп" - "Ухде", в момента Саудитска Арабия изгражда фабрика за 
производство на водород, която след завършването си ще бъде най-голямата в света. Проектът е на стойност 4,3 милиарда 
евро. В рамките на следващите 10 години в страни с условия като тези в Саудитска Арабия може да започне производството 
на водород на цена, конкурентна на тази на фосилните горива. 
Един от търсените партньори за това производство е Германия. Федералното министерство на икономиката и енергетиката 
вече подписа със Саудитска Арабия документ за намерение за сътрудничество в областта. 
Един ден петролните и газови залежи ще бъдат изчерпани, а производството на водород може спаси икономиките на 
страните от Персийския залив, казва Манал Шехаби от оксфордския Институт за енергийни изследвания. Пред телевизия 
"Ал Арабия" тя обяснява, че търговията с водород може да облекчи прехода. За страните от Залива тя предоставя шанс да 
компенсират спадащите приходи от продажбите на петрол и газ. 
Надпреварата между страните от Персийския залив вече започна 
Но и конкуренцията не спи - надпреварата между страните от Персийския залив е започнала отдавна. Оман също иска да 
е водеща сила в търговията с водород. С партньори от Германия в Германския университет в Оман беше основан център 
за водород. Географското положение на султаната е подходящо - той разполага с достатъчно вода, слънце и огромни 
свободни площи, обясни ректорът на университета Хусаин Ал Сами по оманската телевизия. През 2040 година страната 
може вече да печели по около 20 милиарда долара от производството на водород. 
Не по-малко амбициозни са плановете в това отношение и на Обединените арабски емирства. До няколко години страната 
ще разполага с най-голямата в света соларна електростанция. Освен това в сътрудничество със "Сименс" в момента се 
изпълнява пилотен проект за производството на водород. 
Директорът на "Сименс Енерджи" Кристиан Брух коментира темата в интервю за американската телевизия CNBC: "В ОАЕ и 
региона производството на водород ще се превърне в бизнес модел на бъдещето, което ще помогне на тези страни и 
занапред да останат износителки на енергия за света." 
 
Мениджър 
 
√ Радев: Изборите ще бъдат 2 в 1 на 14 ноември  
Изборите ще бъдат 2 в 1 на 14 ноември. Това заяви президентът Румен Радев по време на посещението си в Плевен, където 
участва в отбелязването на 144-ата годишнина от началото на Третия щурм за освобождението на града. 
„По този начин ще спестим и пари на хазната, и времето на хората“, аргументира решението си държавният глава. 
Радев заяви, че ще разпусне НС максимално бързо в съответствие с реда и изискванията на Конституцията, Изборния закон 
и технологичното време. 
„Друго важно за тези избори е, че двете кампании – за Народно събрание и за президент и вицепрезидент, е се слеят. Аз 
съм убеден привърженик на надпартийното съгласие и ще разчитам на всички почтени българи около големите цели – 
борбата срещу бедността и беззаконието за свободна и просперираща България", каза още Румен Радев. 
Според него президентската кампания ще бъде още един ориентир за българските избиратели за това кои партии и 
политици работят за бъдещето на страната и кои бранят корупционните схеми. 
Той каза, че очаква следващото служебно правителство да продължи да работи за изкореняване на корупцията от  
българските институции, да работи прозрачно и отговорно в интерес на българските граждани. 
Той отказа да коментира дали ще има промени в състава на служебния кабинет. 
 
√ Ива Митева: Няма да има извънредно заседание на парламента в понеделник  
В понеделник категорично няма да има извънредно заседание на парламента. Това заяви председателят на Народното 
събрание Ива Митева пред Бтв. 
Тя допълни, че подобно заседание не би могло да се насрочи в понеделник, тъй като това ще бъде в нарушение на 
правилника. Според него доклад не може да се обсъжда, ако не са изминали 72 часа от неговото раздаване на депутатите. 
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„Нямам информация, кога ще бъде разпуснато Народното събрание. Надявам се, че ще може да проведе заседанието си 
в сряда. Не съм насрочила извънредно заседание за понеделник, защото предложението постъпи в деловодството късно 
през нощта петък срещу събота“, обясни Митева. 
Митева призова президента Румен Радев да не разпуска Народното събрание преди сряда, за да може да се състои това 
последно заседание. 
Припомняме, че след актуализацията на бюджета, гласувана на среднощно заседание на парламента в нощта на петък 
срещу събота, "Демократична България" предложи да се свиква извънредно заседание на парламента в понеделник от 13 
ч, за да бъдат приети окончателно промените в закона, свързан с Бюрото за защита на свидетелите, което се прехвърля от 
главния прокурор към правосъдното министерство. 
 
√ Парламентът прие окончателно актуализацията на бюджета  
Депутатите приеха на второ четене актуализацията на държавния бюджет за 2021 г.Това се случи малко преди 02.00 ч. в 
нощта срещу събота. 
Те гласуваха за одобрените от ресорната комисия промени за увеличаване на приходната с 2 милиарда и 500 милиона 
лева, а  разходната част - с 2 милиарда и 300 милиона лева, предаде БНР. 
Депутатите одобриха предложението на служебния кабинет бизнесът да бъде подкрепен със 440 млн. лв. От тях 350 млн. 
лева за запазване на заетост и за изплащане на компенсации на затворени бизнеси в извънредната епидемична 
обстановка 
Разпределени бяха 60 млн. лева за туристическият сектор, като от които 6 млн. лв. ще са за туроператорите за 
възстановяване на средства към клиенти по нереализирани пътувания заради пандемията. 
За здравеопазване са предвидени 225 милиона лева, в които са включени и допълнителни средства за закупуване на 
лекарството "Ремдесивир". 
Министерството на отбраната получава до края на годината допълнително 20 милиона лева, МВР -  37 милиона, 
Държавната агенция за бежанците -  почти 700 хиляди лева. 
Допълнително бяха отпуснати 23 милиона лева в бюджетите на образователните институции. От тях 15 млн. лв. са за 
държавните висши училища и 8 млн. лв. за системата на предучилищното и училищното образование. 
Народните представители одобриха допълнителни трансфери по бюджетите на общините в размер до 100 млн. лв. 
Допълнителни възнаграждения ще бъдат раздадени и за служителите на Агенцията за социално подпомагане, Агенцията 
по заетостта и Главната инспекция по труда. 
Комисията за енергийно и водно регулиране няма да получи над 16 милиона лева за изплащане на дължимите суми в 
изпълнение на съдебни решения. 
 
√ Приходите от нощувки са достигнали 263,5 млн. лева през юли. Близо 50% от леглата са били заети  
Приходите от нощувки през юли 2021 г. достигат 263.5 млн. лв., като 161.6 млн. лв. са от чужди граждани, а 101.9 млн. лв. 
- от български граждани, сочат данните на Националния статистически институт (НСИ). 
 Общата заетост на леглата в местата за настаняване през юли 2021 г. е 49.1%. Най-висока е заетостта на леглата в местата 
за настаняване с 4 и 5 звезди - 62.2%, следват местата за настаняване с 3 звезди - 44.4%, и с 1 и 2 звезди - 32.7%. 
През юли 2021 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в страната са функционирали 3 058 обекта с над 10 
легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 126.5 хил., а на 
леглата - 282.8 хиляди. 
Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през юли 2021 г., е 4 250.5 хиляди. Чуждите 
граждани са реализирали 2 246.7 хил. нощувки, а българските - 2 003.8 хиляди. 
През юли 2021 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 74.4% от общия брой нощувки на чужди граждани и 39.6% - на 
българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 18.9% от нощувките на чужди граждани и 26.3% - на българи, 
докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 6.7 и 34.1%. 
Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през юли 2021 г. достига 1 118.4 хил., като 56.7% от тях са български 
граждани, които са реализирали средно по 3.2 нощувки. Чуждите граждани са 483.7 хил. и са реализирали средно по 4.6 
нощувки, като 73.2% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди. 
 
√ Природният газ ще продължи да поскъпва и през следващите два месеца  
Природният газ ще продължи да поскъпва през идните два месеца. Това стана ясно от прогнозата на „Булгаргаз“, според 
която цената на синьото гориво за ноември ще достигне 84,39 лева за мегаватчас без таксите и налозите, предаде БНР. 
Тази цена представлява ръст от 22% спрямо сегашните нива. 
Държаната газова компания  отбеляза  прогнозната цена на европейските газови пазари за доставки през ноември 2021 г. 
е в приблизителен размер на 56 евро/МВтч или 109,53 лв./МВтч. 
Окончателно предложение за утвърждаване на цена на природния газ за ноември 2021 г. ще бъде депозирано за 
утвърждаване от КЕВР на 1 ноември. 
От „Булгаргаз“ посочват, че че цената на предлаганото гориво от компанията е средно с над 18% по-ниска от усреднената 
цена на европейските газови пазари за периода  януари-септември 2021 г. 
 
√ НАП започна пълен данъчен контрол на търговията с горива  
Национална агенция за приходите започна пълен данъчен контрол на търговията с горива, като следи движението на всеки 
литър гориво от изходите на данъчните складове до бензиностанциите за крайна продажба. 
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В последните 2 седмици екипи от звеното за фискален контрол извършиха наблюдения на изходите на 26 данъчни 
складове, като провериха над 4500 превозни средства, предназначени да зареждат с горива цялата мрежа от 
бензиностанции на територията на страната. Данъчните оценяват нивото на риск на всеки получател на гориво, което 
напуска данъчен склад със специализиран софтуер. Камионите на определените за рискови търговци се пломбират и 
движението им се наблюдава до разтоварването в крайната точка на продажбата. До момента са били пломбирани над 
500 цистерни и е наблюдавано разтоварването им до над 1300 обекта.  
В резултат от действията на НАП се отчита ръст от близо 15% на продаденото количество гориво в сравнение с аналогичен 
предходен период, сочат първоначалните данни.  
Контролната кампания на НАП в сектора на горивата ще продължи и в следващите седмици, като ще бъде насочена и към 
бензиностанциите. 
„Фискалните рискове при горивата са значителни. Това, което правим е да предотвратим спекула и нелоялна конкуренция 
за сметка на укриване на данъци. Имаме разбиране от браншовата организация и вярвам, че кампанията на НАП ще е от 
полза не само за бюджета и за цялото общество “, коментира по повод проверките изпълнителният директор на НАП Румен 
Спецов. 
 
√ София се нареди на второ място в конкурса „Зелена столица на Европа“  
София отстъпи на естонската столица Талин и се нареди на второ място в конкурса „Зелена столица на Европа“ за 2023 г. 
“Първото участие на София във финала на “Зелена столица на Европа” беше прието с отлични оценки от журито. С повече 
усилия за намаляване на парниковите емисии, осъществяване на енергийния преход и сътрудничество с градовете на 
Балканите се надяваме да заслужим призванието. Още тази есен Столична община отново ще кандидатства в конкурса” 
заяви Йорданка Фандъкова след финала. 
Столичната община продължава работа по проектите за по-чист и зелен град, увери заместник-кметът Десислава Билева. 
„София е подобрила екологичните показатели, въздуха, защото там отчитат най-голям напредък, отпадъците са 
изключително важно нещо, адаптацията към климатичните промени, съответно друго нещо, което е много важно - това са 
реките и водите. Ние имаме стратегии, действия, план за действие и ще продължим. 
Данните показват и това, че транспортът вече не е чак такъв голям източник на замърсяване благодарение на метрото. 
Почти подменихме изцяло транспорта, който е екологично чист, евро 6, нулеви емисии“, каза Десислава Билева. 
Журито поздрави кмета на София за постигнатото и добрата презентация. В обратната връзка на представителите на 
Европейската комисия, Европейската агенция по околна среда, Европейското бюро по околна среда, Европейската мрежа 
на градовете, Комитета на регионите, Асоциация на общините за устойчиво развитие и др., беше изтъкната амбицията на 
София за защита и увеличаване на зелените площи в града, постигане на 100% незамърсяващ градски транспорт, 
интегриране на реките и подобряване на велосипедната инфраструктурата. Проектите Зелена линия на София, Реките на 
София, Речен парк “Манастирски ливади”, парк “Лозенец” съставиха основна част презентацията на София. Всички те, 
заедно с още 10 мерки мерки, бяха гласувани като част от доклада “София – Зелена столица на Европа 2023” на кмета 
Йорданка Фандъкова, който беше подкрепен от мнозинството на Столичния общински съвет. 
 
√ България слиза с 19 места надолу в световен индекс за цифровото качество на живот  
Третото годишно издание на индекса за цифрово качество на живот DQL класира България на 45-о място сред 110 държави, 
предаде БТА, позовавайки се на компанията за киберсигурност Surfshark, която изготвя класацията. 
Проучването обхваща над 6,9 милиарда души или 90 на сто от световното население и оценява държавите въз основа на 
съвкупност от пет основни стълба на дигиталното благосъстояние. 
България показва силен резултат при финансовата достъпност на интернета (20-о място), но сравнително по-слабо се 
представя в качеството на интернета (34-о), електронната инфраструктура (64-о), електронната сигурност (51-о) и 
електронното правителство (49-о), обобщават авторите на изследването. 
Като цяло страната ни слиза с цели 19 позиции надолу спрямо миналата година, когато заемаше 26-о място, и вече е 45-а 
в света и 29-а в Европа. Подиндексът за достъпността на интернета за страната ни бележи 55-процентов спад, а за 
качеството на уеб мрежата - понижение от 21 процента. 
В световен мащаб България все пак се нарежда десета по скорост на мобилния интернет (80,62 мегабита в секунда) и сред 
първите 20 по достъпност на интернета, изтъкват специалистите. От началото на пандемията от Ковид-19 скоростта на 
мобилните данни в страната ни се е подобрила с 54 процента. 
В Източна Европа заемаме 6-о място, а лидер в региона е Полша, следвана от Чехия и Словакия. 
Електронната сигурност на България е една от най-слабите в Източна Европа, а в света сме чак на 51-о място по този 
показател. 
Според авторите има какво още да се подобри в цифровото качество на живот в България. Те отбелязват, че страната 
изостава в електронната инфраструктура и само около 67 на сто от българите използват интернет. Изследването сочи, че и 
достъпността на мобилния интернет би могла да бъде по-добра. Като пример е дадено, че за да си позволят мобилни 
данни, хората в съседна Румъния трябва да работят шест пъти по-малко от българите. Освен това там широколентовият 
интернет е три пъти по-бърз, отколкото в България. 
В сравнение с Румъния, България се нарежда по-ниско по качество на интернета, електронна инфраструктура и електронна 
сигурност, но се представя по-добре при достъпността на интернета и електронното правителство. 
Цялостно погледнато, 6 от 10-те държави с най-високи резултати се намират в Европа, следвайки тенденцията от миналата 
година. Дания е на първо място в индекса Ди Кю Ел за втора поредна година и е плътно следвана от Южна Корея. 
Финландия е на 3-о място, а Израел и САЩ допълват първата петица сред 110 оценени държави. 
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В дъното на класацията са Етиопия, Камбоджа, Камерун, Гватемала и Ангола. 
В регионален план САЩ се открояват като държавата с най-високо цифрово качество на живот в Северна и Южна Америка, 
а Южна Корея заема челната позиция в Азия. Сред страните в Африка населението на Южна Африка се радва на най-високо 
качество на своя дигитален живот, а Австралия е лидер в Океания, изпреварвайки Нова Зеландия в различни области на 
цифровизацията. 
Едно от основните заключения е, че в глобален мащаб широколентовият интернет е по-малко финансово достъпен през 
2021 година. Хората трябва да работят с 11 процента повече (25 минути повече), за да си го позволят. В същото време обаче 
те трябва да работят с 29 процента по-малко (28 минути по-малко), за да могат да имат мобилен интернет. 
Изследването се основава на свободно достъпна информация, предоставена от ООН, Световната банка, американската 
неправителствена организация "Фрийдъм хаус", Международния съюз по далекосъобщения и други източници. 
 
√ Кристалина Георгиева: Виждаме шанс да коригираме траекторията на икономическото развитие  
„Това, което се случи в тази най-тежка криза, през която все още преминава световната икономика, ми дава основа за 
оптимизъм. Видяхме изключителна възможност на учените да намерят решение на проблем, който беше нов за тях. За 
много кратко време се появиха много ваксини, които ни позволяват да овладеем пандемията и да дадем на хората отново 
възможност да живеят, общуват и работят така, както го правеха преди нея“. Това заяви директорът на Международния 
валутен фонд Кристалина Георгиева в новото предаване на БНТ „Говори сега“. 
Георгиева сподели, че причини за оптимизъм са и бързата скорост и координацията, с които се предприеха действия, за 
да се спре упадъкът на световната икономика и да се предотврати „тотален крах“. 
„Поставихме икономиката в едно замразено състояние. В същото време много бързо и гъвкаво се предоставиха финансови 
помощи на бизнеса и на хората, за да могат да продължат да функционират в тази много странна обстановка", каза 
директорът на МВФ 
По думите й тази координирана дейност е гигантска по своите мащаби – фискална помощ в порядъка на 16 трилиона 
долара, за да може бизнесът да работи. 
„Третата причина за оптимизъм е, че от пандемията виждаме едно отрезвяване в света. Когато тя започна аз много се 
притеснявах, че темата за климатичните изменения ще отпадне. Това не се случи, защото хората осъзнахме, колко сме 
взаимозависими и колко сме зависими от Майката природата. Един свят, в който намираме общи решения, макар трудно 
и понякога колебливо, е свят, който вярвам, че ще може да се пребори с големите си предизвикателства“, каза Георгиева. 
Тя заяви, че пример за тази способност за вземане на общи решения е емитирането на 650 млрд. долара специални права 
на тираж (СПТ), което е станало с подкрепа от над  95% от членовете на МВФ. 
Георгиева каза още, че вижда в настоящите предизвикателства шанс да бъде коригирана траекторията на икономическо 
развитие. 
„В момента светът работи по това да намерим начин да продължим да растем и да имаме работни места, но да го правим 
като рециклираме и използваме повторно ресурсите, които вече са в употреба, и като променим траекторията от виско 
въглеводородно развитие към ниско въглеводородно с много повече използване на възобновяема енергия, както и с 
много повече внимание към това какво консумираме и защо“, коментира тя. 
„За да се случи трансформацията трябва да сме готови да вземем решения, които не са лесни. Първото е да сложим цена 
на въглеводородните емисии. Като сложим цена, която постепенно расте, създаваме друг стимул за това как да 
произвеждаме електричество и как да пътуваме. В МВФ преценихме, че днес средната цена е три долара на тон. До края 
на десетилетието тя трябва да стане поне 75 долара на тон. Това е трудно решение, защото всяко нещо, което удря по 
цените се посреща със съпротива“, добави тя. 
Шефът на МВФ заяви, че за това е много важно да се направи умно и даде пример с Канада и Швеция. „Те вземат тези пари 
и ги дават обратно на хората. Тоест, те стимулират по-ниската интензивност на емисии в своята икономика и генерират 
доходи, които превръщат в социална подкрепа. По този начин запазват подкрепата на населението за това, което 
обезателно трябва да се направи“, каза още тя. 
 
√ Гражданите на ЕС оценяват положително въвеждането на Плана за възстановяване  
Мнозинството граждани на ЕС смятат, че фондовете на съюза за възстановяване трябва да бъдат отпускани само на страни, 
които спазват върховенството на закона. Това показва проучване на Евробарометър, съобщават от пресслужбата на 
Европейския парламент. Проучването на Евробарометър, публикувано днес от Европейския парламент в навечерието на 
предстоящия дебат за състоянието на Европейския съюз на 15 септември, показва ясна обществена подкрепа за 
прозрачност и ефективен контрол при отпускането на средства в рамките на програмата NextGenerationEU, коментират от 
ЕП. 
Основните изводи от сондажа показват следното: 
- Четирима от всеки петима респонденти заявяват, че ЕС следва да предоставя средства само на държавите членки, 
които зачитат принципите на правовата държава и демократичните ценности;  
- 60% от европейците очакват проектите от програмата NextGenerationEU да помогнат на страната им да 
преодолее икономическите и социалните щети, причинени от пандемията от коронавирус;  
- 41% от гражданите поставят под въпрос способността на националните правителства да използват правилно 
средствата от фондовете за възстановяване;  
- четирима от всеки петима респонденти (81%) заявяват, че ЕС следва да предоставя средства само на държавите 
членки, които зачитат върховенството на закона и демократичните ценности.  

https://bntnews.bg/news/kristalina-georgieva-pred-bnt-vizhdame-shans-da-korigirame-traektoriyata-na-ikonomicheskoto-razvitie-1168519news.html
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"Европейският парламент ясно заяви, че фондовете за възстановяване на ЕС не трябва да бъдат отпускани на правителства, 
които не зачитат основните демократични ценности и не спазват принципите на правовата държава. Това проучване 
потвърждава, че преобладаващото мнозинство от гражданите на ЕС са съгласни с тази позиция. Тези, които постоянно 
подкопават ценностите на Европейския съюз, не трябва да очакват средства от него", подчерта председателят на 
Европейския парламент Давид Сасоли.  
Според проучването 53% от европейските граждани (60% за България) са напълно съгласни, че трябва да има ефективен 
контрол, а други 32% (29% за България) са по-скоро склонни да се съгласят с това твърдение. Само 8% от респондентите 
средно за ЕС не споделят това мнение (делът им е същият за България). Това е позиция, споделяна от Европейския 
парламент, който понастоящем прави оценка на подадените национални планове заедно с Европейската комисия, за да 
се гарантира, че предоставените средства ще бъдат използвани в съответствие с целите за екологосъобразност, 
цифровизация и устойчивост.  
Гражданите оценяват положително въвеждането на плана на ЕС за възстановяване от 800 милиарда евро: трима от всеки 
петима граждани (60%) считат, че проектите в рамките на програмата NextGenerationEU ще помогнат на тяхната държава 
да преодолее икономическите и социалните щети, причинени от пандемията от коронавирус, като в България делът им е 
69%. 
59% от европейците (70% от българските респонденти) заявяват също, че NextGenerationEU ще помогне на тяхната страна 
да бъде по-добре подготвена за бъдещите предизвикателства. С оглед на това проучването показва също така, че 53% от 
европейските граждани (62% от българските респонденти) имат положителна представа за Европейския съюз, като едва 
19% (18% за България) имат сравнително или много негативна нагласа.  
Резултатите от проучването показват и опасения в редица европейски държави относно това доколко добре и 
целесъобразно националните правителства ще използват тези допълнителни средства от ЕС. Докато средно 44% от 
гражданите на ЕС (41% за България) имат доверие в националните си правителства в това отношение, 41% от 
респондентите изразяват съмнения, като са налице значителни разлики в равнищата на доверие в отделните държави 
членки. За България делът на респондентите, които изразяват съмнения, че националното правителство ще може да 
изразходва правилно средствата по плана за възстановяване е 49%.  
Общественото мнение също така ясно подкрепя позицията, заета неотдавна от Европейския парламент в дебата относно 
необходимостта от обвързаност с условия за защита на европейския бюджет, както и контрол и прозрачност при 
изразходването на средствата. Това е отразено в продължаващата подкрепа от страна на гражданите за зачитането на 
принципите на правовата държава като условие за предоставянето на средства от ЕС.  
Четирима от всеки петима граждани на ЕС (81%, като делът за България е 85%) са съгласни, че "ЕС следва да предоставя 
средства на държавите членки само при условие че тяхното правителство прилага принципите на правовата държава и 
демократичните ценности". Резултатите от проучването показват еднакво високо равнище на подкрепа за тази позиция 
във всички държави членки на ЕС, със сравнително малко различия. Зачитането на принципите на правовата държава е 
основен приоритет за Европейския парламент. 
Запитани кои въпроси Европейският парламент следва да заложи като свои политически приоритети, респондентите в ЕС 
посочват на първо място действията срещу изменението на климата, подкрепени от 43% от гражданите. Други приоритети, 
посочени от респондентите (които съответстват на приоритетите на Парламента за възстановяване след пандемията), са 
мерките за борба с бедността и социалното изключване (32%), подкрепата за икономиката и създаването на нови работни 
места, както и борбата с тероризма (и двете по 31%). Здравеопазването, както и миграцията и предоставянето на убежище 
са на обща четвърта позиция, като всяка от тях е с дял от 27%.  
Приоритетите, определени като най-важни от българските респонденти, са мерките за борба с бедността и социалното 
изключване (47%), подкрепата за икономиката и създаването на нови работни места (43%), здравеопазването (40%), като 
действията срещу изменението на климата остават на четвърта позиция (28%), последвани от мерките за борба с 
тероризма и организирана престъпност (26%).  
Гражданите на Унгария (38%) и Полша (37%) поставят на едно от челните места приоритета "демокрация и върховенство 
на закона", като средно за ЕС този приоритет заема осмо място (19%), а в България - шесто място с дял от 22%. 
* Методология: Експресното проучване на Евробарометър е проведено за Европейския парламент от Ipsos European 
Public Affairs в периода между 17 и 25 август 2021 г., онлайн, с 26 459 респонденти на възраст 15 години и повече във 
всички 27 държави членки. Размерът на извадката по държави е 500 интервюта в Люксембург, Кипър и Малта и 1000 
интервюта във всички останали държави от ЕС.  
 
√ Меркел: Украйна трябва да остане транзитна страна за руския газ  
Германската канцлерка Ангела Меркел заяви в разговор с полския премиер Матеуш Моравецки, че Украйна трябва да 
остане транзитна страна за руския газ и след 2024 г., когато изтича подписаното между двете страни споразумение, 
предаде Ройтерс. 
"Заявих ясно, че за нас е важно Украйна да остане транзитна страна за руския газ", заяви Меркел на съвместна 
пресконференция с полския си колега във Варшава. 
Да се гарантира, че газът ще продължи да преминава през през територията на Украйна въпреки въвеждането в 
експлоатация на Северен поток-2 ще намали шанса от изнудване от страна на Русия, заяви и Моравецки. 
"Гаранциите за транзит на газ през територията на Украйна и Полша към Западна Европа са елементът, който намалява 
възможността за изнудване от страна на Русия, изнудване за цените и по-важно, политическо изнудване", подчерта 
полският премиер на пресконференцията. 
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√ Задава ли се буря на американския фондов пазар?  
Стратези от почти всички водещи банки на Уолстрийт излязоха миналата седмица с предупреждения за предстояща „буря“ 
на американския фондов пазар, пише Блумбърг. 
Последните сигнали за риск идват от Deutsche Bank AG и Goldman Sachs, като по-рано сходни виждания бяха изразени от 
експерти на Morgan Stanley, Citigroup и Bank of America.   
Макар че инвестиционните банки са склонни да прожектират собствените си резултати върху цялостния пазар, редица 
показатели подкрепят прогнозите, че пазарът е уязвим - акциите не са спирали да поскъпват през последните седем 
месеца, докато растежът на икономиката изглежда се забавя, а Федералният резерв се подготвя за свиване на стимулите. 
„Рискът от сериозна корекция нараства“, предупреди Бинки Чадха, главен инвестиционен стратег в Deutsche Bank. 
„Оценките на акциите на историческо високо ниво. Съотношението цена-печалба никак не е добро“, добави той. 
„Световните фондови пазари може да навлязат в период на сътрешения“, коментира Джемс Конгдън от Canaccord Genuity. 
Според него в подобно време инвеститорите трябва да залагат на установените бизнеси със стабилни парични потоци, 
избягвайки спекулативните инвестиции. 
„Макар че по-широката перспектива пред американския пазар е добра, пикът на цикличния оптимизъм в САЩ вече е зад 
нас“, каза Доминик Уилсън, стратег от Goldman Sachs. 
Андрю Шийтс от Morgan Stanley смята, че през септември ще има период на слаби икономически данни заради повишения 
риск, свързан с разпространението на Делта варианта на коронавирус. 
 
√ Ръст на борсите в Европа в последната сесия за седмицата  
Водещите европейски борсови индекси записаха повишения в ранната търговия в петък, подкрепени от технологичния 
сектор и този на луксозните стоки, докато инвеститорите анализират рисковете от затягане на паричните политики, след 
като Европейската централна банка сигнализира за забавяне на покупките на облигации, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 напредна с 0,79 пункта, или 0,17%, до 468,36 пункта, но продължава да върви към 
седмичен спад от 0,7% на фона на опасенията относно забавянето на глобалното икономическо възстановяване. 
Немският показател DAX отчете ръст от 38,01 пункта, или 0,24%, до 15 661,16 пункта. Водещият индекс на Лондонската 
борса FTSE 100 напредна с 19,78 пункта, или 0,28%, до 7 043,99 пункта. Френският измерител CAC 40 се повиши с 16,93 
пункта, или 0,25%, до 6 701,65 пункта. 
Новината за телефонният разговор между лидерите на САЩ и Китай – Джо Байдън и Си Дзинпин, предостави подкрепа на 
борсите в Азия, особено на технологичните компании, които са подложени на натиск от Пекин.В същото време 
европейският технологичен сектор напредна с 0,93%. 
Европейските акции като цяло се стабилизираха, след като от ЕЦБ заявиха, че няма да затварят паричните кранчета, 
въпреки повишените прогнози за икономически растеж и инфлация в Еврозоната. 
„Резултатът от срещата вероятно ще бъде в подкрепа на акциите в краткосрочен план“, коментираха анализатори 
от  Unicredit. 
„Дори Кристин Лагард бе предпазлива в изказването си, подчертавайки, че става въпрос само за прекалибриране на 
стимулите, като „реалното“ свиване най-вероятно ще дойде следващата година, стига икономическите условия да са 
достатъчно добри“, казват още те. 
Европейските акции се задържат под рекордните си нива от средата на август, които бяха достигнати на фона на добрите 
корпоративни печалби и очакванията за възстановяване на икономиката, но експертите са скептични относно 
допълнителен растеж, особено при американските акции. 
По-рано днес стана ясно, че британската икономика е била почти в застой през юли заради разпространението на варианта 
Делта на коронавируса. БВП на Обединеното кралство е нараснало само с 0,1% през юли. 
Акциите на френския гигант в сферата на луксозните стоки LVMH поскъпнаха с 1,85%, след като HSBC даде рейтинг 
„купувай“ на книжата на компанията. 
Цената на книжата на BioNTech се повиши с 4,5%, след като двама високопоставени служители на германската 
биотехнологична фирма заявиха пред списание „Шпигел“, че компанията е готова да кандидатства за одобрение по целия 
свят за използване на нейната ваксина срещу COVID-19 при деца над петгодишна възраст. 
Понижения в САЩ 
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса  записаха спад в четвъртък, като Dow завърши четвърта поредна сесия 
в червената територия, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones се понижи със 151,69 пункта, или 0,43%, до 34 879,38 пункта. Широкообхватният 
показател Standard & Poor’s 500 изтри 20,79 пункта от стойността си, или 0,46%, завършвайки деня при ниво от 4 493,28 
пункта. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq отчете спад от 38,38 пункта, или 0,25%, до 15 248,25 пункта. 
И трите индекса вървят към седмични загуби. 
Инвеститорите подхождат предпазливо към търговията, очаквайки нова информация за разпространението на Делта 
варианта на коронавируса, икономическото отваряне и политиката на Федералния резерв. 
Няколко авиопревозвача представиха по внимателни прогнози за перспективите в сектора на фона на нарастващия брой 
на заразените с COVID-19. Въпреки това акциите на United Airlines, American Airlines и Southwest Airlines поскъпнаха с 2,13%, 
5,59%, 2,31%. 
Следващото заседание на Фед е насрочено за 21-22 септември, като инвеститорите се опасяват, че централната банка ще 
сигнализира свиване на покупките на облигации, които в момента са в размер на 120 милиарда долара месечно. 
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Позитивно на нагласите на пазара се отразиха по-добрите от очакваното данни за заявленията за помощи при безработица 
в САЩ. Броят на подадените за първи път молби през седмицата до 4 септември достигна 310 хил., което е под прогнозите 
за 335 хил. заявления. 
Акциите на производителя на ваксини срещу COVID-19 Moderna поскъпнаха със 7,81%, след като компанията заяви, че 
разработва единична ваксина, която комбинира бустер доза срещу COVID-19 с експерименталната й ваксина срещу грип. 
Книжата на любимеца на инвеститорите на дребно от социалната мрежа Rеddit – GameStop, завършиха сесията с ръст от 
0,19%, след като по-рано бяха на червено с 10,5%. Търговецът на видеоигри отчита по-малка от загуба за последното 
тримесечие в сравнение със същия период на предходната година. 
На пазара се отрази и заседанието на Европейската централна банка, от което стана ясно, че финансовата институция ще 
забави темпото на изкупуване на обигации. 
„На база на общата оценка на условията за финансиране и прогнозата за инфлация, Управителният съвет прецени, че 
благоприятните условия по финансирането може да бъдат запазени при по-умерен темп на изкупуване на облигации в 
рамките PEPP в сравнение с предходните две тримесечия“, заявиха от централната банка, като уточниха, че забавянето ще 
се осъществи през четвъртото тримесечие. 
Въпреки загубите от последните няколко сесии основните американски борсови индекси продължават да са близо до 
рекордните си върхове. От началото на годината S&P 500 е напреднал с около 20% и е само на 1,2% под най-високата си 
стойност. Dow се е повишил с 14% повече тази година и е на около 2% от рекордното си равнище. 
Оптимизъм в Азия 
Основните индекси на водещите фондови борси в Азиатско-тихоокеанския регион записаха повишения в петък, след като 
акциите на гейминг компаниите в Китай се възстановиха от вчерашните загуби, предаде Си Ен Би Си. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite напредна с 9,98 пункта, или 0,27%, до 3 703,11 пункта, докато по-
малкият показател Shenzhen Composite добави 7,74 пункта към стойността си, или 0,31%, достигайки ниво от 2 502,02 
пункта. Хонконгският измерител Hang Seng отчете ръст от 489,91 пункта, или 1,91%, до 26 205,91 пункта. Листнатите в 
Хонконг акции на Tencent и NetEase поскъпнаха съответно с 2,08% и 3,14%, компенсирайки понижението от четвъртък. 
Това движение дойде, след като в. „Саут Чайна морнинг пост“, коригира своя публикация, в която първоначално съобщи, 
че китайските регулатори временно ще замразят процеса по издаване на одобрения на всички нови онлайн игри. По-късно 
обаче изданието се поправи, като посочи, че става въпрос за забавяне на процеса по-одобряване, а не за пълно 
замразяване. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 се повиши с 373,65 пункта, или 1,25%, до 30 381,84 пункта. 
В Южна Корея показателят Kospi напредна с 11,06 пункта, или 0,36%, до 3 125,76 пункта. 
Австралийският бенчмарк ASX 200 се повиши с 37,1 пункта, или 0,5%, до 7 406,6 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха смесени резултати  в ранната търговия. Основният индекс SOFIX 
отчете спад от 1,39 пункта, или 0,25%, до 564,73 пункта. BGBX40 се повиши с 0,28 пункта, или 0,22%, до 129,69 пункта. 
BGTR30 напредна с 2,27 пункта, или 0,36%, до 637,66 пункта. BGREIT се понижи с 0,26 пункта, или 0,16ѝ%, до 163,16 пункта. 
 
√ Петролът поскъпва за втора поредна сесия  
Цените на петрола се повишиха за втора поредна сесия в ранната търговия в понеделник, след като очакванията за по-
високо търсене и опасенията относно американското производство на фона на щетите от урагана Айда подкрепиха пазара, 
предаде Ройтерс. 
Към 8:50 часа часа българско време сортът Брент поскъпна с 0,22 долара, или 0,30%, до 73,14 долара за барел. Цената на 
американския лек суров петрол WTI се повиши с 0,26 долара, или 0,37%, до 69,98 долара за барел. 
Около три четвърти от производството на петрол от американската страна на Мексиканския залив, което се равнява на 
около 1,4 млн. барела на ден, продължава да е извън строя, след като регионът бе ударен от урагана Айда. 
Същевременно с това обаче операциите на рафинериите се възстановяват по-бързо отколкото добива – ситуация, която е 
противоположна на традиционното възстановяване след бури. Повечето от 9-те рафинерии в Луизиана, засегнати от 
бурята, са подновили работа или го направиха в петък. 
Royal Dutch Shell, който е най-големият производител на петрол в американската част на Мексиканския залив, отмени част 
от износа си заради щетите, понесени от офшорните съоръжения заради урагана Айда. 
Отвъд природното бедствие, вниманието на пазара тази седмица ще бъде фокусирано върху потенциалните ревизии на 
перспективите за търсене на петрол от Организацията на страните износителки на петрол и Международната енергийна 
агенция, тъй като случаите на заразени с коронавирус по света продължават да се увеличават. ОПЕК вероятно ще 
преразгледа прогнозата си за 2022 г. към по-ниска. 
„Изглежда, че цените на петрол може да продължат да се движат в диапазона 70-75 долара, както прогнозирахме по-
рано“, коментира икономистът Хауи Лий от сингапурската банка OCBC. 
 
Investor.bg 
 
√ Явор Гечев с апел към земеделските стопани в Пловдивско, засегнати от градушките 
Без издадени констативни протоколи от общинските служби по земеделие, стопаните няма как да бъдат 
обезщетени, изтъква зам.-земеделският министър  
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Заместник-земеделският министър Явор Гечев отправи апел към земеделските стопани да подадат в общинските служби 
по земеделие своите заявления за нанесените от градушката щети в област Пловдив, съобщава пресслужбата на 
Министерството на земеделието, храните и горите. 
Крайният срок е до понеделник, 13 септември 2021 г., включително. 
Гечев подчерта по време на среща със земеделски производители в Община Калояново, че ако стопаните нямат издадени 
констативни протоколи от общинските служби по земеделие, няма как да бъдат обезщетени. 
Той посочи, че министерството вече е готово с финансовите инструменти, по които ще се подпомогнат земеделците от 
трите общини в областта – Калояново, Раковски и Марица, които бяха най-силно засегнатите от градушката, в края на м. 
август 2021 г.  
Гечев коментира още, че с приетата актуализация от 15 млн. лева в бюджета на Министерството на земеделието, храните 
и горите, реално са осигурени средствата, с които да се извършат плащанията на помощите към пострадалите. 
 „В тази връзка сме готови с механизмите, по които ще ви компенсираме. Единият е по схемите за директни плащания, при 
настъпване на извънредни (форсмажорни) обстоятелства за Кампания 2021. Схемата ще се приложи и в случаите на 
недостатъчно количество реализирана продукция на пазара“, информира Явор Гечев. 
Той обърна внимание, че в срок до 15 работни дни от настъпване на събитието (до 20 септември 2021 г.) стопаните трябва 
да уведомят Областната дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ за наличието на форсмажорни обстоятелства. 
Гечев поясни, че другата схема, по която могат да бъдат обезщетени стопаните, е чрез държавната помощ за напълно 
пропаднали площи на 100%. 
„Подпомагането ще е под форма на директни помощи в размер на до 80% от действителните разходи за отглеждане на 
дадена култура, през съответната стопанска година. Те ще се изчислят по специални технологични карти, изготвени от 
МЗХГ, за целите на прилагане на помощта, за този район“, посочва Гечев. 
Този вид подпомагане ще може да се ползва само от земеделските стопани, които имат сключени застраховки, като 
застрахователната сума се приспада от помощта и се изплаща разликата. 
Гечев допълни, че в случаите, в които земеделските стопани нямат сключени застраховки, съгласно правилата сумата, се 
намалява на 50 %. 
„За да се приложи схемата, трябва да имате протокол от общинската служба по „Земеделие“, в който да е определен 
процентът на пропадналите площи“, уточни той. 
Явор Гечев подчерта, че подпомагането ще бъде изплатено само по един от двата финансови инструмента, съобразно 
условията, на които отговарят стопаните. 
„На всеки от вас индивидуално ще бъде изчислена сумата, която може да получите по двата механизма, като 
компенсирането ви ще бъде на база по-високата стойност. Тази, която е по-благоприятна за вас“, категоричен е той. 
Заместник-министърът добави, че всеки производител, в допълнение към подпомагането си по един от двата посочени 
инструмента, ще получи и допълнителна подкрепа чрез минимални помощи – de minimis, независимо от степента на 
пропадане на площите. Тя ще бъде за ограничаване на последствията от настъпилото събитие и възстановяване на 
производството. 
Помощта е в процес на разработване. Максималният размер на помощите de minimis за всеки един земеделски стопанин 
ще бъде не повече от 25 000 евро на стопанство за период от три последователни данъчни години. 
До следобедните часове на 10 септември 2021 г. са подадени 150 заявления. След извършените обследвания на място от 
експертите са констатирани щети с на100% пропаднали площи на 339 ха, от които 150 ха с пипер и 79 ха с домати. Общо 
680 ха са с щети под 100%, поясняват от ресорното министерство. 
 
√ Ректорът на ВУТП: Висшето образование у нас се лута между няколко модела 
Ако едно висше училище има високо качество на образованието, но няма много високи научни резултати, то няма 
никакъв шанс срещу конкурентите, смята ректорът на СУ  
В последните години българското висше образование се лута между моделите на тясната теоритизация, на практико-
приложността, а днес и на интердисциплинарността, хибридното обучение и споделянето на ресурси, посочва проф. 
Миглена Темелкова, ректор на Висшето училище по телекомуникации и пощи (ВУТП), по време на кръгла маса на тема 
„Професионалното висше образование в България – пътна карта за развитието му и приоритет за държавата?“, проведена 
в НДК.  
По думите на Темелкова в Стратегията за висшето образование за периода 2021-2030 година е дефинирана ясната 
специфика на висшите училища, а те са изследователски, образователни и професионално ориентирани. С особена 
актуалност звучи и приемането на методика за определяне на научноизследователските висши училища. На фона на тази 
реалност, която насочва финансирането към само едни университети, пистата на висшите училища, които предлагат 
специализирано висше образование, е отрязана, изтъква Темелкова. Тя цитира икономиста Е.Ф. Шумахер, според когото, 
„малкото е красиво“, защото локализацията е съвременният отговор на вредите, които нанася глобализацията. 
„Вероятно в далечната 1881 г., когато е създадено Висшето училище по телекомуникации и пощи, никой не си е представял, 
че ще комуникираме за секунди от единия до другия край на Земята, така че този пример за развитие е пример за това как 
правилното образование и точната наука са в основата на човешкото развитие“, сподели от своя страна проф. Генка 
Петрова, зам.-министър на образованието. „Моето лично виждане е, че първо е науката, после е образованието и след 
това идва приложната част. Без наука, ние сме изгубени в бъдещото развитие на нашите професии, защото всяко едно 
образование и всяка наука трябва да виждат много напред в бъдещето, за да могат да подготвят специалисти, които да 
предвиждат промените на средата. Обучението трябва да създаде един общ фундамент на хора-визионери. Обичам да 
казвам на моите студенти, че когато завършвах своето висше образование, 99% от лекарствата, с които работим днес, 
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тогава не съществуваха. Ако нямахме фундамента на образованието, по който да мислим, днес нямаше да се справим с 
това, което практиката и професията ни предлага. Науката, образованието и професионалното образование трябва да 
вървят заедно, те са част от една обща конструкция“, изтъква зам.-министърът. 
От своя страна президентът на Европейската асоциация за специализирано висше образование EURASHE, Армандо Пирес, 
в която ВУТП е единствен член от България, сподели, че в организацията са все по-ангажирани с научно-изследователската 
дейност и нейните иновационни спектри на европейското равнище. 
„Ние имаме нашата гледна точка върху бъдещето на образованието и уменията на бъдещето, които са – заздравяване на 
партньорствата и социалните измерения. Днес живеем във време на историческа трансформация, с новите 
предизвикателства и с промяната на развитието и сътрудничеството. Когато говорим за професионално висше 
образование, имаме предвид – разнообразие, с различни пътеки пред завършилите студенти, максимално близки до 
трудовия пазар“, изтъква Пирес. 
При сегашната рейтингова система, ако дадено висше училище има високо качество на образованието, висока реализация 
на завършилите, по-добри контакти с бизнеса, обаче няма много високи научни резултати, то няма никакъв шанс, защото 
трябва да се съревновава с тези, които имат високи научни резултати, изтъква ректорът на Софийски университет Анастас 
Герджиков. 
„Идеята на това разделение преди шест, седем години, когато го замисляха, беше, да позволим всеки да се съревновава с 
тези, които са като него“, добавя Герджиков. 
Към дискусията, свързана със специализираното висше образование, интерес проявиха президентът Георги 
Първанов (2002-2012 г.), почетният ректор на УНСС проф. д-р Борислав Борисов, общественици, представители на 
различни неправителствени организации. 
 
√ НС прие частично предложената от МЗХГ актуализация на бюджета за сектор „Земеделие“ 
Планът предвижда да бъдат осигурени допълнителни средства в размер на общо 110,5 млн. лФева 
Изготвеното предложение от екипа на Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) за актуализация на бюджета 
в сектор „Земеделие“ за 2021 г., с което се предвиждаше да бъдат осигурени допълнителни средства в размер на общо 
110,5 млн. лева, бе прието частично от народните представители. Депутатите гласуваха отрасълът да получи 85 млн. лева 
за подпомагане, съобщават от пресцентъра на министерството.  
Приетият финансов ресурс се разпределя в две основни направления. Първото направление включва 15 млн. лева за 
предоставяне на подпомагане за съществуващи държавни помощи, насочени към компенсиране на щети от 
неблагоприятни климатични събития. Посоченият бюджет ще бъде за подпомагане на стопаните в област Пловдив, 
вследствие на падналата през м. август 2021 г. градушка. 
Към второто направление се отнасят 70 млн. лева, които ще бъдат насочени в подкрепа на секторите животновъдство и 
растениевъдство, свързани с преодоляване на негативните ефекти от пандемията от COVID-19 и повишените разходи за 
фураж, ветеринарномедицински препарати, средства за растителна защита, минерални торове, електроенергия, вода и 
горива. 
Съгласно предложението на министерството общо 48 млн. лева се предвиждат да бъдат насочени в животновъдството – 
42 млн. лева за едър и дребен рогат добитък и 6 млн. лева за сектор пчеларство. 22 млн. лева е предвиденият бюджет за 
сектор плодове и зеленчуци, включително и винени лозя. 
Тези средства ще могат да бъдат насочени към земеделските стопани, в съответствие с действащата „Временна рамка за 
мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19“. 
Предоставянето им е обвързано с нотификация на държавна помощ пред службите на Европейската комисия. 
Сумата от 70 млн. лева е съобразена с изплатените средства през 2020 г. в подкрепа на двата сектора чрез използването 
на инструмента de minimis. Тъй като за 2021 г. е достигнат националният таван за предоставяне на помощи de minimis чрез 
Временната рамка се предоставя възможност за оказване на финансова подкрепа на засегнатите стопани. 
 
√ Великобритания няма да въвежда ваксинационни паспорти 
Страната ще предприеме стъпки за прекратяване на някои от извънредните правомощия на правителството заради 
пандемията 
Британският премиер Борис Джонсън ще очертае плановете си във вторник за управление на пандемията от COVID-19 през 
зимните месеци, като обяви решение да се откаже от въвеждането на ваксинационни паспорти и стъпки за прекратяване 
на някои от извънредните правомощия, предава Ройтерс. 
Джонсън, който е подложен на критики от членове на управляващата Консервативна партия заради увеличаването на 
данъците за разрешаване на кризата със здравните и социални грижи, ще опита да успокои критиците, като се откаже от 
планове за въвеждане на паспорти въпреки нарастващия брой на случаите на коронавирус. 
В телевизионни интервюта здравният министър Саджид Джавид заяви, че не очаква нови блокади и че в Англия няма да 
бъдат въвеждани ваксинационни паспорти, а вместо това правителството ще разчита на ваксините и тестовете за защитата 
на хората. 
„Сега, когато навлизаме в есента и зимата…, премиерът тази седмица ще очертае плановете си за управление на COVID 
през идните няколко месеца и в тях ще покажем, че ваксинационната ни програма работи“, коментира Джавид пред Sky 
News. 
Той каза пред ВВС, че не очаква нови блокади, но не би изключил подобна мярка. Джавид допълни, че правителството 
няма да въведе ваксинационни паспорти за разрешаване на хората да присъстват на масови събития и изтъкна, че иска 
„да се отърве“ от PCR тестовете за пътуващите възможно най-скоро. 
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Джавид допълни, че правителството ще остане „предпазливо“, но „ваксинационната програма, програмата ни за тестове, 
програмата ни за наблюдение, новите лечения…, всичко това е нашата защитна стена и макар вирусът все още да е 
наоколо, това работи“. 
Нощната индустрия приветства обратния завой за ваксинационните паспорти, а главният изпълнителен директор на 
Асоциацията на нощните индустрии Майкъл Кил заяви, че се надява компаниите да могат да започнат да възстановяват 
сектора, който последователно е от острия край на тази пандемия“. 
Правителството съобщи също, че очаква Съвместният комитет за ваксинации и имунизации на Великобритания да 
потвърди подробностите по програмата за бустерна ваксинация, която трябва да започне този месец. 
Великобритания, която е сред страните с най-голям официален брой на починалите от COVID-19 в света, отчита ръст на 
случаите на коронавирус през последните няколко месеца след смекчаването на ограниченията през юли, когато 
правителството за първи път заложи на ваксините за защита на населението. 
Правителството получи обхватни извънредни правомощия през март м. г. с въвеждането на Закона за коронавируса, който 
включваше мерки за затваряне на бизнеси, на сектори от икономиката и правото за задържане на заразени хора. 
„Тези извънредни времена изискваха необходими, но натрапчиви мерки. Но съм решен да се отърва от всички 
правомощия, от които вече не се нуждаем благодарение на ваксинационните ни защити“, каза Борис Джонсън в 
комюнике. Опозиционната Лейбъристка партия се съгласи, че подходът за отмяна на някои мерки е „разумен“, но 
предупреди правителството, че зимата може да накаже Националната здравна служба. 
„Знаем, че зимата ще бъде трудна, Националната здравна служба се опасява от най-тежката зима в съвременната история, 
знаем, че ще има много грипни, респираторни проблеми“, заяви ръководителят на здравната политика в Лейбъристката 
партия Джонатан Ашуърт пред Times Radio. 
„Затова трябва да подготвим нашата Национална здравна служба за зимата“, допълни той. 
 
√ Предизвикателствата пред международните пътувания остават 
Нормалният начин на живот продължава да бъде спомен от миналото поради новите огнища на делта варианта на 
коронавируса, които водят до нови ограничения 
Сюрреалистичният характер на международните пътувания в ерата на Covid-19 можеше да бъде видян на живо в целия 
свят миналия уикенд. В първите минути на футболен мач в Сао Пауло между Бразилия и Аржентина играта беше внезапно 
спряна. Здравни служители излязоха на терена, за да отстранят няколко аржентински спортисти заради очевидно 
нарушение на 14-дневна карантина, която е задължителна при пътуване през Великобритания. След това играта така и не 
беше възобновена, пише в свой анализ за Bloomberg Лионел Лоран.  
18 месеца след началото на пандемията ограниченията за пътуване все още пречат на обикновените семейства и 
компании, а не само на футболистите. Забрана на САЩ за повечето туристи от десетки европейски държави, въведена от 
бившия американски държавен глава Доналд Тръмп през март миналата година, остава в сила въпреки смяната на 
президента и факта, че по-голяма част от хората в Европейския съюз и Великобритания са напълно ваксинирани. 
Междувременно жителите на Хонконг, които се връщат у дома от места като САЩ и Франция, трябва да прекарат 21 дни в 
хотелска карантина, дори ако са ваксинирани, а градът забранява влизането на чуждестранни граждани. Границите на 
Австралия са затворени, като повечето международни пътувания са забранени. 
Очевидно ситуацията със силно заразния делта вариант на коронавируса е сериозна и хората трябва да са внимателни. 
Липсата на прагматизъм около международните пътувания обаче е поразителна. Въпреки че много правителства 
облекчиха ограниченията за движение у дома, след като признаха доказателствата, че ваксините предпазват от тежки 
форми на коронавирус, забраните за пътувания остават в сила. 
Доклад от юли на Световната организация по туризъм установи, че не е имало „значителни“ промени в Covid 
ограниченията. Хонконг и Обединените арабски емирства (ОАЕ) наскоро облекчиха ограниченията за пътуване, но 
едновременно с това Европейският съюз наложи ограничения на американските туристи през лятото. 
Необходимо е ситуацията да бъде анализирана. Ограничаването на пътуванията има емоционални и икономически 
последствия. Най-виден пример е туристическата индустрия, която претърпя най-лошата си година от рекордите през 2020 
г. През тази година загубите могат да достигнат 2,4 трилиона долара, според Конференцията на ООН за търговия и 
развитие. 
Последствията от пандемията са по-малко видими от гледна точка на това, че на много хора им се наложи да поставят 
живота и кариерата си на пауза, докато се възобновят пътуванията. От служителите на пълен работен ден до сезонните 
работници и чуждестранните студенти - всички са потърпевши. 
Един главен изпълнителен директор наскоро напусна поста си, след като се беше уморил от постоянните ограничения за 
трансатлантическите пътувания. Междувременно ползите са трудно забележими. Доскоро на френските граждани им 
беше забранено да пътуват до САЩ, а при пристигането си във Великобритания трябваше да бъдат поставени под 
задължителна карантина, дори и да са ваксинирани. В момента те все още трябва да представят валиден Covid тест два 
дни преди пристигането им. 
 
Cross.bg  
 
√ Телевизионен сблъсък: Дебат на кандидатите за канцлер на Германия 
Втори телевизионен сблъсък между кандидатите за канцлер на Германия. Кандидатът на консерваторите Армин Лашет, 
социалдемократът Олаф Шолц и представителката на Зелените Аналена Бербок участваха в дебат, две седмици преди 
парламентарните избори в Германия. 
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Лашет и Шолц размениха остри реплики за финансови скандали, евентуалните коалиционни партньорства и климатичната 
политика. 
Според социологическо проучване най-убедително в телевизионния дебат се е представил социалдемократът Шолц. 
Той е получил подкрепата на 41 процента от анкетираните. В подкрепа на посочения за наследник на Ангела Меркел Армин 
Лашет са се изказали 27 на сто, а за единствената дама сред кандидатите - 25 процента. 
  
√ Преглед на вестниците 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Горива без акциз, уж за производство на безир - големият резерв за още данъчни приходи 
в. Труд - Безплатни лекарства за болни от CОVID-19 
в. Телеграф - По данни на здравното министерство: 57 деца с COVID в болница 
в. Монитор - 830 000 души с нова ВиК мрежа за 2 млрд. лв. 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Пари веднага за бизнес, медици и туризъм, 120 лева към всички пенсии. От октомври още 100 млн. за общините 
в. 24 часа - Главният прокурор и първата дама без гардове - опит в 12 без 5 законът за НСО да се промуши 
в. Труд - Радев ще е с различен номер от БСП на вота 
в. Труд - Борисов призова за общ кандидат срещу Радев 
в. Телеграф - Без извънредно заседание на парламента в понеделник 
в. Телеграф - Чакаме за нова кола като през соца 
в. Монитор - Парламентарният шеф поряза ДБ и ИБГНИ за заседание в понеделник 
в. Монитор - Трима българи загинаха с военен хеликоптер в Кот д'Ивоар 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Георги Първанов, президент (2002-2012): От месеци имаме република на президента и власт без контрол 
в. Труд - Стефан Чайков, председател на УС на Браншова камара "Пътища", пред "Труд": Бизнесът няма средства да 
кредитира държавата 
в. Телеграф - Хасан Адемов, зам.-председател на социалната комисия: Увеличението на пенсиите ще е за постоянно 
в. Монитор - Татяна Дронзина, проф. д-р по политическите науки: Никой днес няма работещ модел за страни като 
Афганистан 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Как отрекохме стария лозунг "Честен, свестен и известен" и защо богатите са лоши 
в. Труд - 46-то НС - позорният парламент 
в. Телеграф - А градски рейс кога? 
в. Монитор - Многоактова пиеса за горски и бракониери 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Датата за парламентарните избори е ясна. До кога може да работи Народното събрание - конституционните 
тълкования от доц. Наталия Киселова 

- Ще стигне ли времето на депутатите за правосъдна реформа? 
- Какво успя и какво не успя да свърши в енергийния сектор Народното събрание? 
- За какво ще има пари в Здравната каса след актуализацията на бюджета? 
- Рекет и заплахи след бързи кредити - какво разказа пред Иво Никодимов една от жертвите на разбита престъпна 

група. 
Нова телевизия, „Здравей, България" 

- Избори 2 в 1 на 14 ноември - кой печели и кой губи, кои са възможните имена за кандидати за президент и какво 
е възможното преразпределение на силите? В студиото коментират - Мария Капон от „Изправи се БГ! Ние 
идваме!", Антоанета Цонева от „Демократична България", Александър Симов от БСП за България и Тома Биков от 
ГЕРБ-СДС. 

- „Пълен абсурд" с Румен Бахов - как пратката на мъж пристигна за 6 дни от Англия до София, но „Български пощи" 
не я доставят до получателя й във Велико Търново вече два месеца 

- След заповед на вътрешния министър - забрана за катаджиите да снимат скрити зад храстите и да спират 
автомобили, без да са направили нарушение. 

- Ръст на търсенето на частни уроци заради онлайн обучението. Колко ще струва допълнителната подготовка на 
учениците тази есен? Сметките - в „На твоя страна". 

 
√ Предстоящи събития в страната на 13 септември 
Раднево. 

- От 11.00 часа в Общината министрите Кирил Петков и Асен Василев ще проведат среща с КТ "Подкрепа" и 
представители на КНСБ в "Мини Марица-изток" ЕАД. 

*** 
София. 

- От 11.00 часа в кампуса на Нов български университет ще бъде открит временен пункт за ваксинация срещу COVID-
19. 
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- От 11.00 часа в зала „Проф. Марин Дринов" на БАН ще се проведе дискусия на тема „COVID- 19 и ваксини, науката 
в отговор на предизвикателствата". 

- От 19.00 часа в НЧ "Славянска беседа - 1880" ще се проведе осмото събитие от поредицата отворени срещи-беседи 
между артисти/интелектуалци и публиката с гост Стефан Мавродиев. 

*** 
Благоевград. 

- От 9.30 часа в зала „22-ри септември" ще се проведе извънредно заседание на Общинския съвет. 
- От 12.00 часа в Драматичен театър "Никола Вапцаров" ще се проведе пресконференция по повод началото на 

новия творчески сезон. 
*** 
Бургас. 

- От 11.00 часа пред сградата на РДПБЗН - Бургас ще се проведе брифинг във връзка с Професионалния празник на 
служителите от ГД "Пожарна безопасност и защита на населението". 

- От 11.30 часа пред сградата на РДПБЗН - Бургас ще започне церемония по награждаване на отличените в областния 
кръг на международния конкурс „С очите си видях бедата" и почитане паметта на загиналите при изпълнение на 
служебния си дълг огнеборци, чрез поднасяне на венци и цветя на паметната плоча. Събитието е част от 
програмата по отбелязване на Професионалния празник на служителите от ГД "Пожарна безопасност и защита на 
населението". 

- От 18.00 часа пред НЧ „Пробуда 1880г.-Бургас" ще започне „Фолклорна мозайка". 
- От 18.00 часа в НЧ" Св.св. Кирил и Методий" предстои откриване на изложба на гоблени. 
- От 19.00 часа в Културен дом на нефтохимика ще започне „Ритуали на душата" - постановка на Петя Стойкова. 
- От 20.00 часа на Летния театър ще започне концерт на Йордан Марков - „Завинаги до Вас" - 10 години на сцена. 

*** 
Видин. 

- От 9.30 часа на паметната плоча на загиналия при изпълнение на служебния си дълг мл. лейт. Огнян Борисов пред 
сградата на РС ПБЗН - Видин ще се състои поднасяне на венец и цветя. 

- От 11.00 часа в сградата на сектор „Пътна полиция" ще се състои брифинг за резултатите от работата и актуални 
въпроси от дейността на дирекцията. 

*** 
Добрич. 

- От 10.00 часа в Бизнес залата на общината ще се проведе пресконференция за подготовката на първия учебен ден. 
- От 13.00 часа в НЧ „Пробуда - 1939 г." ще се проведе кулинарното шоу „Баба готви най-добре". 
- От 13.00 часа в Младежкия център ще се проведе Работилница с младежи от Комплекс за социални услуги за 

пълнолетни лица и деца с увреждания. 
*** 
Плевен. 

- От 17.00 ч. в Системата за електронно и дистанционно обучение на Медицински университет - Плевен академик 
д-р Богдан Петрунов ще изнесе академична лекция на тема: „Ваксини против COVID-19 инфекцията". 

- От 10.00 часа на площад „Ст. Стамболов" Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" 
ще даде старт на Седмицата на пожарната безопасност. 

- От 10.00 часа в Античния театър ще се проведе церемония по тържествено откривване на учебната година на 
Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев". 

*** 
Стара Загора. 

- От 9.30 часа в Тракийския университет ще се състои концерт на студентските групи. 
- От 10.00 часа в Тракийския университет ще се проведе тържествена церемония за откриване на академичната 

2021/2022 г. 
- От 19.00 часа в Драматичния театър ще бъде представена постановката „Да се провреш под дъгата" от Георги 

Марков. 
*** 
Търговище. 

- От 14.00 часа в зала 74 на Общината ще се проведе пресконференция за стартиране на Програма „РОМАКТ". 
*** 
Хасково. 

- От 19.00 часа в Театър "Иван Димов" ще се състои концерт на Камерния оркестър по повод откриването на новия 
творчески сезон и 100-годишнината от рождението на талантливия аржентински композитор Астор Пиацола. 

*** 
Шумен. 

- От 13.30 часа в РДПБЗН ще се проведе пресконференция по повод „Седмицата на пожарната безопасност". 

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

