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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
БНТ 
 
√ Васил Велев, АИКБ: Не спорим за актуализацията, против сме увеличаването на минималната пенсия 
"Бюджетът сякаш малко прекали със своята щедрост и популизма, изуми ни с минималната пенсия", коментира в "Още от 
деня" актуализацията на бюджета Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
"Всъщност минимална пенсия изобщо не трябва да има, в повечето страни няма минимална пенсия. Пенсията е 
такава, какъвто е осигурителният принос", отбеляза той. 
Велев поясни, че ако тя е много малка и хората бедстват, влиза в сила социалното подпомагане. 
"А при нас стана така, че ще получават 3/4 от пенсионерите една и съща пенсия. Това на всички по равно ни праща в 
едни други времена", коментира председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България.  
Той заяви, че с този акт народните представители са казали, че "печелят тарикатите, печелят тези, които укриват доходи, 
защото те са укрили, тогава са откраднали от фондовете, а сега им даваме същата пенсия, като на тези, които са работили 
съвестно, квалифицирали са се, плащали са си осигуровки". 
Васил Велев подчерта, че не спорят за самата актуализация на пенсиите - има инфлация, трябва да се компенсират, при 
това процентът, който отделяме за пенсии, е много по-малък от средния за Европа, за разлика от разходите, които 
отделяме за МВР и за съдебна система. от АИКБ са против увеличението на минималната пенсия. 
По думите му увеличението на парите за майчинство е грешно решение, тъй като в България имаме едно от най-дългите 
майчинства в света. 
"Дългото майчинство не повишава раждаемостта, но със сигурност влошава материалното благосъстояние на 
нацията, със сигурност способства за деквалифициране на майките. Правилното решение е осигуряване на добри 
условия за децата в детски заведения", заяви Велев. 
Какво още каза Васил Велев за актуализацията на бюджета - вижте във видеото. 
 
Fakti.bg 
 
√ АИКБ против увеличаването на минималната пенсия 
Васил Велев подчерта, че не спорят за самата актуализация на пенсиите 
"Бюджeтът cякaш мaлкo прeкaли cъc cвoятa щeдрocт и пoпулизмa, изуми ни c минимaлнaтa пeнcия", кoмeнтирa в "Oщe oт 
дeня" пo БНТ aктуaлизaциятa нa бюджeтa Вacил Вeлeв, прeдceдaтeл нa Acoциaциятa нa индуcтриaлния кaпитaл в Бългaрия. 
"Вcъщнocт минимaлнa пeнcия изoбщo нe трябвa дa имa, в пoвeчeтo cтрaни нямa минимaлнa пeнcия. Пeнcиятa e тaкaвa, 
кaкъвтo e ocигуритeлният принoc", oтбeлязa тoй. 
Вeлeв пoяcни, чe aкo тя e мнoгo мaлкa и хoрaтa бeдcтвaт, влизa в cилa coциaлнoтo пoдпoмaгaнe. 
"A при нac cтaнa тaкa, чe щe пoлучaвaт 3/4 oт пeнcиoнeритe eднa и cъщa пeнcия. Тoвa нa вcички пo рaвнo ни прaщa в eдни 
други врeмeнa", кoмeнтирa прeдceдaтeлят нa Acoциaциятa нa индуcтриaлния кaпитaл в Бългaрия. 
Тoй зaяви, чe c тoзи aкт нaрoднитe прeдcтaвитeли ca кaзaли, чe "пeчeлят тaрикaтитe, пeчeлят тeзи, кoитo укривaт дoхoди, 
зaщoтo тe ca укрили, тoгaвa ca oткрaднaли oт фoндoвeтe, a ceгa им дaвaмe cъщaтa пeнcия, кaтo нa тeзи, кoитo ca рaбoтили 
cъвecтнo, квaлифицирaли ca ce, плaщaли ca cи ocигурoвки". 
Вacил Вeлeв пoдчeртa, чe нe cпoрят зa caмaтa aктуaлизaция нa пeнcиитe - имa инфлaция, трябвa дa ce кoмпeнcирaт, при 
тoвa прoцeнтът, кoйтo oтдeлямe зa пeнcии, e мнoгo пo-мaлък oт cрeдния зa Eврoпa, зa рaзликa oт рaзхoдитe, кoитo 
oтдeлямe зa МВР и зa cъдeбнa cиcтeмa. oт AИКБ ca прoтив увeличeниeтo нa минимaлнaтa пeнcия. 
Пo думитe му увeличeниeтo нa пaритe зa мaйчинcтвo e грeшнo рeшeниe, тъй кaтo в Бългaрия имaмe eднo oт нaй-дългитe 
мaйчинcтвa в cвeтa. 
"Дългoтo мaйчинcтвo нe пoвишaвa рaждaeмocттa, нo cъc cигурнocт влoшaвa мaтeриaлнoтo блaгocъcтoяниe нa нaциятa, cъc 
cигурнocт cпocoбcтвa зa дeквaлифицирaнe нa мaйкитe. Прaвилнoтo рeшeниe e ocигурявaнe нa дoбри уcлoвия зa дeцaтa в 
дeтcки зaвeдeния", зaяви Вeлeв. 
 
 
 
 
 

https://bntnews.bg/news/vasil-velev-aikb-ne-sporim-za-aktualizaciyata-protiv-sme-uvelichavaneto-na-minimalnata-pensiya-1168710news.html
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√ Васил Велев: Бюджетът ни изуми с минималната пенсия 
Бюджетът сякаш малко прекали със своята щедрост и популизма, изуми ни с минималната пенсия, коментира пред БНТ 
актуализацията на бюджета Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
Той отбеляза, че всъщност минимална пенсия изобщо не трябва да има, в повечето страни няма минимална пенсия. 
"Пенсията е такава, какъвто е осигурителният принос", уточни Велев. 
Председателят на АИКБ поясни, че ако тя е много малка и хората бедстват, влиза в сила социалното подпомагане. 
А при нас стана така, че ще получават 3/4 от пенсионерите една и съща пенсия. Това на всички по равно ни праща в едни 
други времена, коментира Васил Велев. 
Според него с този акт народните представители са казали, че "печелят тарикатите, печелят тези, които укриват доходи, 
защото те са укрили, тогава са откраднали от фондовете, а сега им даваме същата пенсия, като на тези, които са работили 
съвестно, квалифицирали са се, плащали са си осигуровки". 
Той подчерта, че не спорят за самата актуализация на пенсиите - има инфлация, трябва да се компенсират, при това 
процентът, който отделяме за пенсии, е много по-малък от средния за Европа, за разлика от разходите, които отделяме за 
МВР и за съдебна система. От АИКБ са против увеличението на минималната пенсия. 
По думите му увеличението на парите за майчинство е грешно решение, тъй като в България имаме едно от най-дългите 
майчинства в света. 
"Правилното решение е осигуряване на добри условия за децата в детски заведения", допълни Велев. 
 
Darik News 
 
√ Васил Велев: Бюджетът ни впечатли с минималната пенсия  
Бюджетът изглежда твърде щедър и популизъм, той ни изуми с минималната пенсия.Васил Велев, председател на 
Българската асоциация на индустриалния капитал, коментира пред БНТ отчета за бюджета. 
Той отбеляза, че всъщност минималната пенсия изобщо не трябва да бъде, в повечето страни няма минимална пенсия. 
“Пенсията е същата като застрахователната премия.“, – уточни Велев. 
Председателят на BICA обясни, че ако тя е много малка и хората се нуждаят от нея, тогава социалната помощ ще влезе в 
сила. 
И у нас се случи така, че 3/4 от пенсионерите ще получават същата пенсия. Това ни изпраща все едно в различно време, – 
коментира Васил Велев. 
Минималната пенсия е 370 лева. 
Увеличението ще влезе в сила на 1 октомври. 
Според него с този акт депутатите обявиха, че „тариките печелят, тези, които крият доходи, защото са се криели, след това 
са откраднали от средства, а сега ние им даваме същата пенсия като тези, които са работили добросъвестно, 
квалифицирани, платени осигуровки. “ 
Той подчерта, че те не спорят за реалното подновяване на пенсиите – има инфлация, те трябва да бъдат компенсирани, а 
процентът, който харчим за пенсии, е много по -нисък от средния за Европа, за разлика от разходите, които харчим за 
Правомощия на Министерството на вътрешните работи и съдебната служба. BICA срещу повишаване на минималната 
пенсия… 
Според него увеличаването на майчините пари е погрешно решениезащото в България имаме една от най -дългите майки 
в света. 
„Правилно решение осигуряване на добри условия за децата в детските градини“, – добави Велев. 
 
Petel.bg 
 
√ Шефът на АИКБ: Трябваше да бъдат повишени пенсиите, но без да се повишава минималната 
Минимална пенсия не трябваше да има, никъде няма такава по света. Пенсията се изчислява спрямо осигурителния 
принос. Сега три четвърти от пенсионерите ще вземат една и съща пенсия, това на всички по равно ни праща в едни други 
времена. Това със сигурност е бензин за сивата икономика. Защото с този акт в парламента, народните представители 
казаха: печелят тарикатите, печелят тези, които укриват доходи, защото те са ги открили и тогава са откраднали от 
фондовете. А сега ние им даваме същата пенсия, каквато на тези, които са работили съвестно, плащали са си осигуровки и 
данъци върху пълното възнаграждение. Не трябвше да има еднакви пенсии. Трябваше да бъдат повишени пенсиите, но 
без да се повишава минималната.  
Това каза шефът на АИКБ (Асоциация на индустриалния капитал в България) Васил Велев в "Още от деня" БНТ. 
Грешно беше и решението за увеличавене на майчинството, ние имаме едно от най-дългите майчинства в света. В 
момента, в койте се увеличи майчинството, по време на демократичните промени, раждаемостта започна да спада. Няма 
такава зависимост и такова връзка - дългото майчинство не повишава раждаемостта, но се влошава материалното 
благосъстояние на нацията, забавя се социализирането на децата. Правилното решение е осигуряване на добри условия 
на децата в детските заведения, допълни Васил Велев. 
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Novini 24/7 
 
√ Васил Велев: Бюджетът ни изуми с минималната пенсия  
Бюджетът сякаш малко прекали със своята щедрост и популизма, изуми ни с минималната пенсия, коментира пред БНТ 
актуализацията на бюджета Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
Той отбеляза, че всъщност минимална пенсия изобщо не трябва да има, в повечето страни няма минимална пенсия. 
"Пенсията е такава, какъвто е осигурителният принос", уточни Велев. 
Председателят на АИКБ поясни, че ако тя е много малка и хората бедстват, влиза в сила социалното подпомагане. 
А при нас стана така, че ще получават 3/4 от пенсионерите една и съща пенсия. Това на всички по равно ни праща в едни 
други времена, коментира Васил Велев. 
Според него с този акт народните представители са казали, че "печелят тарикатите, печелят тези, които укриват доходи, 
защото те са укрили, тогава са откраднали от фондовете, а сега им даваме същата пенсия, като на тези, които са работили 
съвестно, квалифицирали са се, плащали са си осигуровки". 
Той подчерта, че не спорят за самата актуализация на пенсиите - има инфлация, трябва да се компенсират, при това 
процентът, който отделяме за пенсии, е много по-малък от средния за Европа, за разлика от разходите, които отделяме за 
МВР и за съдебна система. От АИКБ са против увеличението на минималната пенсия. 
По думите му увеличението на парите за майчинство е грешно решение, тъй като в България имаме едно от най-дългите 
майчинства в света. 
"Правилното решение е осигуряване на добри условия за децата в детски заведения", допълни Велев. 
 
Информационна агенция „БЛИЦ“ 
 
√ Шефът на АИКБ: Това със сигурност е бензин за сивата икономика 
Трябваше да бъдат повишени пенсиите, но без да се повишава минималната, такава няма никъде по света 
Минимална пенсия не трябваше да има, никъде няма такава по света. Пенсията се изчислява спрямо осигурителния 
принос. Сега три четвърти от пенсионерите ще вземат една и съща пенсия, това на всички по равно ни праща в едни други 
времена. 
Това каза шефът на АИКБ (Асоциация на индустриалния капитал в България) Васил Велев в "Още от деня" БНТ. 
Това със сигурност е бензин за сивата икономика. Защото с този акт в парламента, народните представители казаха: 
печелят тарикатите, печелят тези, които укриват доходи, защото те са ги открили и тогава са откраднали от фондовете. 
А сега ние им даваме същата пенсия, каквато на тези, които са работили съвестно, плащали са си осигуровки и данъци 
върху пълното възнаграждение. Не трябвше да има еднакви пенсии. Трябваше да бъдат повишени пенсиите, но без да се 
повишава минималната, продължи Велев. 
Грешно беше и решението за увеличавене на майчинството, ние имаме едно от най-дългите майчинства в света. 
В момента, в който се увеличи майчинството, по време на демократичните промени, раждаемостта започна да спада. 
Няма такава зависимост и такова връзка - дългото майчинство не повишава раждаемостта, но се влошава материалното 
благосъстояние на нацията, забавя се социализирането на децата. 
Правилното решение е осигуряване на добри условия на децата в детските заведения, допълни Васил Велев. 
 
 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
Дума 
 
√ В четвъртък президентът разпуска парламента 
Липса на кворум провали комисията за контрол на СРС, депутати препоръчват отстраняване на шефа на НСО  
Разпускането на Народното събрание и назначаването на нов служебен кабинет ще стане на 16 септември. Новината дойде 
с лаконично прессъобщение от "Дондуков" 2, в което се посочва, че тогава държавният глава Румен Радев ще изпълни 
конституционните си правомощия по освобождаването на НС. Това означава, че насроченото за утре пленарно заседание 
ще е последното за краткия, но бурен живот на 46 Народно събрание. Извънредните парламентарни избори ще се 
проведат на 14 ноември заедно с първия тур на вота за президент и вицепрезидент. 
И през вчерашния ден народните представители продължиха с процедурните хватки и размяната на обвинения. Сутринта 
се провали обсъждането на второ четене на промените в Закона за Националната служба за охрана, защото 
парламентарната комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на СРС и достъпа до данните 
по Закона за електронните съобщения се провали. Председателят на комисията Светлин Стоянов заяви, че комисията не е 
събрала кворум заради отсъствието на депутати от ИБГНИ, ГЕРБ и ДПС. Това бе второто провалено заседание заради липса 
на кворум от петък насам. В Законопроекта се предвижда намаляване броя на лицата, ползващи охрана и специализиран 
транспорт. 
Николай Хаджигенов от ИБГНИ се оправда, че имал личен ангажимент и затова закъснял. По думите му комисията за 
полицейското насилие има препоръки, които ще изпрати на Софийската градска прокуратура, а не на главния прокурор. 
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Депутати искат отстраняване и разследване срещу отделни длъжностни лица - началника на НСО Емил Тонев, прокурор 
Вероника Трифонова и полицейски служители. Констатирахме ужасяващо полицейско насилие, прикривано със съучастие 
на длъжностни лица и магистрати, каза Хаджигенов. Според него някои записи с полицейско насилие са били 
целенасочено изтрити, освен това Тонев бил писал до два съдебни състава, че службата не разполага с такива кадри. 
Комисията иска отстраняването на прокурорката, която е работила по случая. Според Хаджигенов тя е излъгала, че не 
разполага със записи, уличаващи униформени в насилие. 
От "Демократична България" обявиха, че ще поискат ново свикване на комисията днес. ДБ настоява още председателят на 
НС Ива Митева да свика днес и извънредно пленарно заседание на парламента, на което Бюрото по защита да бъде 
окончателно отнето от главния прокурор Иван Гешев. Тя обаче обяви, че няма да наруши правилника, като пренебрегне 
скоровете в правилника. Митева напомни, че депутатите увеличиха изискуемото време от 24 часа на 72 часа, за да може 
парламентът да работи по-качествено и по-обмислено. Тя попита защо Мая Манолова и Христо Иванов не са поискали 
свикване на извънредно заседание още в петък, а са го проспали. 
Заседание все пак проведе правната комисия. Тя най-сетне успя да мине на първо четене промените в Закона за съдебната 
власт и с 11 гласа "за", без "против" и въздържали се, прие закриването на специализираните съдилища и прокуратури. До 
реални действия обаче едва ли ще се стигне, тъй като предвид разпускането на Народното събрание за второто четене на 
законопроекта няма да има време. 
 
√ Правната комисия закри на първо четене спецсъдилищата 
Правната комисия прие вчера на първо четене закриването на специализираните съд и прокуратура. Едва ли обаче в 
малкото оставащи работни дни на този парламент, законопроектът ще успее да мине на два пъти през пленарна зала. 
Депутатите от БСП, ДБ, ИТН и ИБГНИ подкрепиха промените в Закона за съдебната власт. 
Те обаче признаха, че „закриването“ на спецсъдилищата е символично, защото няма да бъде финализирано от 46-ото 
Народно събрание. 
На няколко пъти петъчното заседание на правната комисия бе прекъсвано заради гласуването на актуализацията на 
бюджета в пленарна зала. 
 
√ Енергетиката бави плана за възстановяване  
Двата отворени въпроса, които са големият обект на дебат с европейските институции по българския План за 
възстановяване, са въпросите за декарбонизацията на икономиката и за върховенството на закона, коментира 
вицепремиерът по еврофондовете Атанас Пеканов пред телевизия Bulgaria on air. 
"Успели сме да постигнем някакъв консенсус в България, че като цяло планът е добър и трябва да бъде внесен, но сега в 
рамките на преговорите с Европейската комисия трябва да изчистим тези два въпроса. Искаше ми се да чуя някакви мнения 
и предложения как да отговорим на тези огромни очаквания от страна на европейските институции. За съжаление, не 
получих кой знае колко ясни предложения от парламентарните партии", допълни той. 
Пеканов обясни, че по-големият проблем пред правителството е в областта на енергетиката, която стои в центъра на 
инвестициите, които трябва да дойдат от плана за възстановяване. "Основният препъни камък тук е, че политическата 
класа много дълги години е замитала дебата за зеления преход като тема за богатите държави, но не и за нас", посочи 
вицепремиерът. В края на август служебното правителство обяви, че ще внесе в Брюксел плана за възстановяване и 
устойчивост, ако парламентът бъде разпуснат. Очаква се президентът да разпусне парламента идната седмица, но няма 
ясни сигнали кога ще бъде внесен планът на стойност 12,5 милиарда лева. 
 
√ Създават индустриална зона "Марица Изток" 
Кирил Петков и Асен Василев се включиха в подписка в защита на въгледобивния комплекс 
Една от приоритетните Индустриални зони, които трябва да се създадат в бъдеще, трябва да бъде в района на Раднево и 
Стара Загора. Това заяви министърът на икономиката Кирил Петков. Двамата с министъра на финансите Асен Василев 
участваха в среща с представители на синдикатите в "Мини Марица Изток" и ТЕЦ 2. Те се включиха и в подписката за 
запазване на въглищния комплекс и работните места, която вече събра подкрепата на над 100 хиляди души. Министър 
Петков отрече срещата да е предизборна и посочи, че е обещал на синдикатите да дойде на място. 
"За нас хората са много важни, говорим за над 10 хиляди работни места, общо са засегнати над 20 хиляди души с техните 
семейства. Не може да правим планове само на база стратегии, трябва да имаме обратната връзка, да дискутираме с тях 
и затова сме тук. Това не става от София, става от Раднево", каза министърът на икономиката.  
"Докато сме служебни министри, ще си вършим работата като такива. Това ни е и днешният фокус, дошли сме тук да 
говорим с хората, да чуем техните мнения и да ги обединим с нашите стратегии, залегнали в Плана за възстановяване. В 
него един от приоритетите са индустриалните зони", каза Петков. 
Министърът на финансите Асен Василев допълни, че освен Плана за възстановяване трябва да се предвидят и средствата 
от Фонда за справедлив преход, които са 1,3 млрд. лв. и са специално за въглищните региони. Работата по това още не е 
започнала и затова е важно да чуем какви идеи имат хората, за да започнат да се планират, каза Василев. 
Той припомни, че Маришкият басейн дава около 40% от електрическата енергия на страната, без да се ползват вносни 
суровини. Много е важно тези 40% да си останат наши, да не зависим от внос на суровини, изтъкна финансовият министър. 
Той коментира и промяната в бюджета, който предвижда увеличени разходи за пенсии, като бе категоричен, че това няма 
да увеличи данъците и осигуровките. "Няма такова нещо. Разчетите ги дадохме на бюджетната комисия, спокойно може 
да се поеме абсолютно всичко като увеличение, без да се пипат данъците, каза финансовият министър.  
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√ Кунчев отново поиска задължителна ваксинация за някои професии  
Главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев отново настоя да се въведе задължителна ваксинация 
срещу COVID за определени професии. В ефира на NOVA той заяви, че е направил предложението си пред здравното 
министерство. 
Според него имунизацията срещу COVID трябва да е задълижелна за здравните работници и работещите в социалните 
заведения. Кунчев бе категоричен, че това не е нарушение на граждански права. 
Това, което ще постигнем, е да не позволим заради професионалните си отговорности да заразяваме хора. Отдавна се 
видя, че в домовете за стари хора, например, многократно неимунизиран персонал внесе инфекцията и се стигна до 
епидемични взривове, коментира Кунчев. 
В училищата и в болниците, уточни той - който не иска да се имунизира, не да се уволнява, но трябва да се тестват поне 
два пъти седмично и да поемат разходите за това. Ние не се бъркаме в живота на хората, а свеждаме рисковете от 
заразяване на толкова ниско ниво, че да не се налага да затваряме училищата, е тезата на доц. Кунчев. 
Главният държавен здравен инспектор отговори и на критиките, че е занижен контролът върху спазването на мерките. Има 
области, в които здравните инспектори са общо 6-7 души. Те трябва да правят проверки, да организират тестване на 
контактни групи, да следят за карантиниране. 
Той обясни още, че в края на септември изтича срокът на годност на 300-400 000 ваксини срещу COVID-19. И прогнозира, 
че много от тях явно няма да бъдат използвани, защото на ден се правят най-много по 15-20 000 имунизации. 
Ако те не намерят приложение в други страни, защото постоянно вървят такива разговори, и не стане дотогава 
удължаването на срока, тогава ще е първата по-голяма партида, на която ще й изтече срокът, предупреди главният 
държавен здравен инспектор. Той обаче подчерта, че най-вероятно скрокът им на годност ще бъде удължен от самия 
производител и от ЕМА. 
Ние продължаваме да имаме отправени молби на хора от Сърбия, Северна Македония, Албания да дойдат да се 
ваксинират у нас. Защото достъпът е лесен и безплатен, разказа Кунчев. 
По отношение на третата доза ваксина, той смята, че първоначално трябва да се види дали човекът има изграден имунитет, 
пандали ли са антителата и т.н. Той уточни и каква е разликата между трета и бустерна доза - бустерната е ваксинация с 
различен тип ваксина, която допълва защитата от първите две игли. 
 
√ 50 лева глоба при липса на пожарогасител в колата  
Петдесет лева глоба при липса на пожарогасител, предвиждат промени в Закона за движение по пътищата, които са 
публикувани за обществено обсъждане. В момента санкцията е 20 лв. Изисква се уредите за гасене на пожари в превозните 
средства да минават сервизно обслужване, което се доказва със стикер. Ако това не е станало, отново се налага глоба. За 
въвеждане на измененията се предвижда 6-месечен преходен период. Мотивът за направените промени е коли, камиони, 
автобуси и други превозни средства, вкл. трамваи и колесни трактори, да бъдат оборудвани с пожарогасители, които са 
обслужени, с което ще се повиши безопасността на водачите и пътниците в превозните средства и ще се намалят 
материалните щети при пожари на ППС, пише в мотивите. На година 25% от регистрираните пожари със загуби и около 6% 
от всички пожари са в пътни превозни средства. Наличието на правилно подбрани и технически изправни пожарогасители 
ще доведе до намаляване на щетите. Според статистиката средногодишно възникват около 2100 пожара в пътни превозни 
средства, в резултат на които се унищожават около 1100 леки автомобила, 150 товарни МПС и около 60 автобуса. 
 
√ Стартира поредното издание на кампанията „Убий скоростта! Спаси дете!“  
Столичната община се включва в кампанията на радио ФМ+ „Убий скоростта! Спаси дете!“. На 14 септември в 10.00 часа  ще 
бъде обновена пешеходната пътека на кръстовището на бул. „Витоша“ и ул. „Краище“. 
Преди първия учебен ден Столичната община обновява пешеходните пътеки в зоната около училища и детски градини, за 
да се осигури безопасна среда. 
Като част от кампанията през тази година са поставени стикери на задните стъкла на превозните средства от градския 
транспорт, за да изострят вниманието на шофьорите към децата на пътя. В последните четири години бяха поставени и 
информационни табели в близост до училища, с визията на инициативата. 
Кампанията "Убий скоростта, спаси дете" се превърна в обществено значима социална кампания, символ на грижата и 
вниманието към децата и се организира за 17-та година. 
 
√ Производството на мляко намалява  
Поголовието от млечни крави в България през 2021 г. ще намалее до 221 хил. животни, с 3% по-малко в сравнение с 2020 
г., прогнозира Центърът за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA). Според анализаторите стадото от 
млечни овце също ще претърпи съкращение до 955 хил. глави, което е 2% надолу. Оценките на CAPA за общото 
производство на мляко в България за 2021 г. са за 985 хил. тона или с 2% по-малко в сравнение с 2020 г. в резултат на 
засушаването през основните пасищни месеци и поскъпналите фуражи. 
През първите седем месеца на годината в страната са преработени общо 440 345 тона мляко според агростатистиката на 
земеделското министерство. От това количество преработеното краве мляко е 410 758 т или 93,28%. Пакетираните пресни 
млека през юли 2021 г. бележат най-ниската си стойност с 5 672 т, като най-голямо количество е било произведено през 
март - 7 748 т. До 133 т намалява и производството на краве мляко за пиене с добавки, при пик от 346 т през април. През 
юли за трети пореден месец намалява производството на сирена и на масло, като расте производството на кисело мляко 
до 17 512 т. Производството на имитиращи сирена расте четвърти пореден месец през юли и достига 1340 т. 
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√ Социалдемократът Шолц спечели и втория дебат  
Вицеканцлерът и финансов министър Олаф Шолц, който е кандидатът на Германската социалдемократическа партия 
(ГСДП), спечели и втория телевизионен дебат между основните претенденти за канцлерския пост. Това показват 
резултатите от проучване, проведено от института "Инфратест димап", представено от телевизионния канал ARD. 41% от 
анкетираните считат Шолц за победител, 27% са за лидера на Християндемократическия съюз Армин Лашет, а 25% за 
кандидатката на Зелените. 
По време на тристранните дискусии на живо, продължили 90 минути, фаворитът на Меркел се опитваше да атакува 
социалдемократът през цялото време. На дневен ред бяха само наболели вътрешни теми: пенсии, дигитализация, данъци, 
финанси, наемане на жилища, национални мерки за борба с глобалното затопляне и коронавирус. Консерваторът не 
пропусна да напомни на своя конкурент, че според него са извършени обиски в сградата на Министерството на финансите 
по подозрение за укриване на важна информация за пране на пари. Шолц обвини кандидата на ХДС/ХСС в непочтеност. 
"Умишлено сте създали погрешно впечатление и не от добри намерения", каза той. По думите му не става въпрос за 
обиски, а за искане от прокуратурата за предоставяне на информация в рамките на едно дело. 
 
√ Геополитическите залози за Афганистан 
Кои страни са губещите и кои печелившите от драматичната развръзка в тази страна  
Войната в Афганистан, изглежда, приключи. Тя продължи 2 десетилетия. Една война, определяна и като най-дългата война 
на САЩ. Цената ѝ в Афганистан тепърва предстои да бъде изчислена. Макар че е невъзможно да се знае с точност колко 
хора са загинали във военните операции след 11 септември, които се разразиха в Близкия изток, учени от проекта "Цената 
на войната" (Costs of War Project) в Института за международни изследвания "Уотсън" към Университета "Браун" работят 
по прогнози от 2010 г. Те определят броя на жертвите на над 890 000 души, включително военни от всички воюващи страни, 
контрагенти, цивилни, журналисти и хуманитарни работници. Проектът взе предвид данни от редица източници, 
включително Министерството на отбраната, Организацията на обединените нации, националните правителства в Ирак и 
Афганистан и отчетите на журналистите. Броят на цивилните жертви, който е и най-голям, възлиза на 363 939 - 387 072 
души. Цифрите конкретно за Афганистан по данни на АП Нюз са както следва: 
Американски военнослужещи, убити в Афганистан до април: 2,448 
Американски контрагенти: 3 846 
Афганистанска национална армия и полиция: 66 000 
Други членове на съюзническите служби, включително от други държави-членки на НАТО: 1144 
Афганистански цивилни: 47 245 
Талибани и други бойци на опозицията: 51 191 
Помощни работници: 444 
Журналисти: 72 
Трагичните събития от 11 септември 2001 г. бележат не само "смъртта" на кулите-близнаци и отнемат живота на почти 
3000 цивилни, но също така даряват с живот една нова външнополитическа рамка на САЩ, като им позволяват да се 
превъплътят в нова и непозната до онзи момент роля. Започва времето на "Войната срещу тероризма", един своеобразен 
кръстоносен поход срещу злото, оглавен и поведен от Щатите. Той започна с войните на САЩ и НАТО в Афганистан и Ирак, 
а целта беше изкореняване на тероризма и унищожаване на едноличните недемократични режими в тези страни и 
премоделиране на тези държави в модерни демократични общества по подобие на САЩ и западните му съюзници.  
Равносметката след 20 години са две дестабилизирани и разрушени държави, поставени на командно дишане; Ирак под 
бича на "Ислямска държава", а Афганистан отново в ръцете в талибаните. Изтеглянето на американските войски от 
Афганистан след превземането на страната от талибаните на 15 август бе съпроводено и с редица емоционални репортажи 
- майки, подаващи децата си на американски войници, които да ги спасят от предстоящото им мрачно бъдеще в 
Афганистан; самолет, препълнен с бягащи афганистанци; протестни шествия на жени, бързащи да отстояват правата, 
извоювани през последните 20 години; протестите и призивите за запазване независимостта и свободата на медиите. 
Проф. Катрин Луц, преподавател по международни изследвания в университета "Браун", говори за същността на войната: 
"Войната това е да загубиш дома си, близките си, чувството за сигурност. Войната не е това, което американците си мислят, 
че е. Това е нещо, което американците не разбират. Те си мислят, че войната изглежда по един и същи начин за всички: 
американски военен, следван от журналисти, заседания на Пентагона." 
Завръщането на талибаните на власт в Афганистан и оттеглянето на САЩ от страната поставят въпроса за новото 
преразпределение на силите в Централна Азия и за новите геополитически перспективи. Кой е големият печеливш и кой 
е губещият в битката за Афганистан?  
Талибаните искат признание 
Редица експерти са на мнение, че излизането на САЩ от Афганистан отвори политически вакуум, който предстои да бъде 
запълнен. Има ли го наистина тепърва предстои да се разбере. След овладяването на страната, талибаните обявиха 
временен кабинет, в който влязоха лица, включени в черния списък на САЩ като терористи, но не и жени. Временното 
правителство е изправено пред трудни предизвикателства в разкъсаната от конфликти държава, включително 
стабилизиране на икономиката и получаване на международно признание. Десетки жени маршируваха в Кабул и в 
провинция Бадахшан, заявявайки, че няма да приемат правителство без нежния пол. В официално изявление на лидера 
на движението "Талибан" бе заявено, че в Афганистан ще бъде установена система на управление, подчинена на шериата. 
Както е известно, талибаните поддържат шериата в най-консервативната и крайната му форма. Те искат "силни и здрави" 
отношения с други страни и ще зачитат международните закони и договори, стига да не противоречат на "ислямското 
право и националните интереси на страната", се казва още в изявлението на групата.  
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Страховете на западните съюзници относно "възраждането" на "Ал Кайда" към момента също изглеждат безпочвени 
поради няколко причини. На първо място, талибаните искат международно признание за правителството си. Те са напълно 
наясно, че без подкрепа от силни партньори и инвестиции, страната ще бъде погълната от хаос и поголовна бедност. Също 
така са наясно и с факта, че притежават полезни изкопаеми и стратегическо местоположение, които са в спектъра на 
интересите на големите регионални играчи и ще положат усилия да изтъргуват най-добрата сделка. Освен това, "Ал Кайда" 
вече не е особен фактор в страната. Това е така, защото след "окупацията" на Афганистан от САЩ Ал-Кайда насочи фокуса 
си към дестабилизирани държави със слаби и нестабилни правителства като Йемен, Ирак и Либия. Подкрепата за 
организацията е провокирана от присъствието, а не от отсъствието на американски военни и насилие. Междувременно 
групировки като "Ислямска държава" изместиха "Ал Кайда" както по важност, така и по способност и желание да 
противостоят на САЩ. Талибаните обаче не демонстрираха каквито и да е намерения да воюват извън рамките на страната 
си. 
Америка дискредитирана от провала си 
Изтеглянето на американските и натовските войски от Афганистан без съмнение остави света раздвоен. 20 години 
сражения, хиляди жертви, неудобни суми, наливани във въоръжаването и оръжейната индустрия. Една война, за която 
САЩ до преди 3 седмици убедено твърдяха, че са спечелили и че талибаните са напълни сразени и унищожени. 
Съюзниците от НАТО със сигурност са недоволни от развоя на събитията. Много от съюзниците признаха болезнено бавния 
напредък в сигурността и възстановяването на Афганистан, но те приеха, че няма жизнеспособна алтернатива на 
оставането в Афганистан. Поради тази причина лозунгът за "безкрайна война", използван от Тръмп и Байдън, порази много 
съюзници като погрешен и безполезен, тъй като предполага, че има нещо нередно в дългосрочните военни ангажименти 
на САЩ в чужбина. Изтеглянето на американците от Афганистан, без да претърпи военно поражение, неизбежно повдигна 
въпроса за солидността на ангажимента на Щатите към международната сигурност. И все пак, провалът в Афганистан не 
означава, че ръководеното от САЩ изграждане на една нация винаги се проваля, нито че мисиите за изграждане на нация 
и стабилизиране по дефиниция никога не са в национален интерес на САЩ. Опитът им и на западните им съюзници да 
превърнат Афганистан в послушна марионетка, която да обслужва целите и интересите им в региона претърпя провал. 
САЩ далеч не са първата велика сила, която губи Афганистан. А въпросът с покоряването му дори не циркулира около 
военната сила. СССР също претърпя провал в тази насока. Проблемът се състои в неразбирането на същността на 
Афганистан като държава и особеностите, залегнали в нейното общество, култура и битие. Загубата на Афганистан 
безспорно дискредитира САЩ не само пред международната общност, но и на национално равнище. Започнаха да се 
прокрадват съмнения относно бъдещата роля на Вашингтон в борбата срещу международния тероризъм и за 
безапелационното им лидерство и диктуване на правилата на международната сигурност  
Обърканият Евросъюз 
Евросъюзът, подобно на своя съюзник Вашингтон, не бърза с признаването на новото талибанско правителство. 
Равносметката за страните-членки на ЕС също не изглежда оптимистична. Уроците от 20-годишната война в Афганистан не 
закъсняват да напомнят на ЕС колко зависим е във военно и отчасти в политическо отношение от Вашингтон. Ако две 
десетилетия огромни военни и икономически инвестиции в Афганистан не успяха да създадат трайна рамка за 
демокрация, права на човека и върховенство на закона, изглежда има малък шанс по-умерен натиск като икономическите 
санкции да промени това. Сред основните притеснения на Съюза стои проблемът за евентуалните бъдещи емиграционни 
вълни. Освен това опасения за нарастващо влияние на Русия и Китай също поддържат напрежение сред европейските 
лидери. Във връзка с казуса Афганистан, изглежда обаче, че ЕС все повече ще насочва вниманието си към сътрудничество 
с Китай, който изглежда надежден медиатор за осигуряване и гарантиране на мира и сигурността в региона. 
Победителят Китай 
Китай, изглежда, се очертава като големият победител в надпреварата за Афганистан към момента.  Посолството в Кабул 
все още действа, тъй като страната реши да не евакуира дипломатическия си персонал от Афганистан. Русия също запази 
ведомството си в страната. Китай гледа по-благосклонно на промяната в политическата обстановка в Афганистан и е готов 
да започне стратегически преговори с новото правителство на талибаните. От своя страна, талибаните също демонстрираха 
желание за диалог с Пекин, като определят Китай за "приятелски настроена страна". Две са основните направления на 
интересите на Китай в страната. Първото са мащабните инфраструктурни проекти, част от външнополитическата 
инициатива "Един пояс, един път", и усвояването на минералните богатства на страната. Второто направление е проблемът 
с граничния Синдзян-Уйгурски автономен район на Китай. По първия проблем е видно, че Пекин поддържа контакти с 
талибаните. Към момента обаче не е декларирал конкретни предложения за търговско-икономическо сътрудничество с 
тях. Китай се обявява за мир, стабилност и стопанско възстановяване на страната. Освен това Пекин има голям интерес към 
природните ресурси на Афганистан. Страната е богата на литий, злато, редки метали, желязна руда, мед и въглеводороди. 
Китай е заинтересуван и от създаването на транспортен коридор през територията на Афганистан до пристанището Гуадар 
в Пакистан, което е част от проектите на "Новия път на коприната". С помощта на китайските инвестиции страната 
безспорно би могла да претърпи бързо икономическо и стопанско преобразяване. Относно проблема с уйгурското 
малцинство, Китай таи опасения от евентуално засилване на влиянието на ислямистките движения, действащи в тези 
територии, част от тях оперират в Афганистан. Въпреки уверенията от страна на талибаните, че те нямат интерес да развиват 
терористична дейност и да участват във военни действия извън границите на страната си, засега Китай заема изчаквателна 
позиция. В бъдещите преговори относно ситуацията в Афганистан, е сигурно, че Поднебесната империя ще играе ключова 
роля.  
Другите играчи  
Заедно с Пекин, Москва и Техеран ще бъдат другите основни играчи в определяне на мястото и ролята на Афганистан в 
региона. Китай и Иран вече проведоха разговори, свързани с промяната на политическата обстановка в Афганистан, и 
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заявиха своето желание като отговорни съседи на страната да съдействат и да се координират за постигането на "плавен 
преход и мирно възстановяване на страната". Иран, от своя страна, също има интереси да установи устойчиви отношения 
с Кабул, тъй като Иран е важен доставчик на стоки и суровини за Афганистан, както и осигурява транзит на страната до 
международните води. Русия има опасения за поддържането на сигурността в някои свои райони след идването на власт 
на талибаните, но към момента също изглежда отворена за диалог с Кабул. Основният фактор, който печели позиции на 
Китай и Русия в надпреварата за Афганистан пред Запада, е липсата на осъждане и антагонизъм. Единствените условия са 
гарантиране на мира и сигурността в страната. Пакистан приветства завръщането на талибаните на властови позиции в 
страната и е готов също да очертае линиите на бъдещите двустранни отношения. Що се отнася до Индия, тя не е особено 
доволна от развоя на събитията, тъй като се опасява да не бъде изправена пред ислямския фронт на обединените 
Афганистан и Пакистан. 
 
БНТ 
 
√ Председателят на правната комисия: Спецправосъдието не оправда съществуването си за тези 10 години  
Правната комисия в парламента прие законовите поправки за закриването на Специализирания съд и прокуратура у нас. 
Какви са аргументите за това решение и как то ще повлияе на правосъдието - темата в "Денят започва" по БНТ коментира 
Андрей Михайлов, председател на Правната комисия в 46-то НС и депутат от ИТН. 
Това решение даде възможност да се покаже на обществото волята на всички парламентарни групи да бъде закрито това 
спецправосъдие, което не оправда съществуването си за тези 10 години, обясни Михайлов. 
Създаде се усещането, че те не са толкова специализирани, колкото извънредни съдилища. Процентът дела, които 
се разглеждат от тях не е чак толкова голям - те са само 3% от общите съдопроизводства. Голям процент от тях 
завършват със споразумения - 50%. По нищо този съд не се отличава и не блести сред останалите, напротив - създаде 
се усещането, че той е целево създаден или използван, за да се атакуват конкретни лица, смята Михайлов. 
Делата няма да започнат отначало, а там докъдето са стигнали, обясни председателят на правната комисия. 
В наказателния процес има един принцип на несменяемост на съдебния състав, затова тези дела следва да бъдат 
продължени да се разглеждат от същия съдебен състав. 
Правната комисия проведе 12 заседания, това е комисията, която заседаваше най-често в 46-тото НС. Резултатът е няколко 
изслушвания на главния прокурор, което досега не беше правено, подчерта Михайлов. 
Той коментира и другата промяна, касаеща прехвърлянето на Бюрото за защита на свидетели от прокуратурата и 
коментарите, че тя е и предложена само заради фигурата на Иван Гешев. 
С това не се гони персонален елемент, не се визира върху личности. Бюрото представлява силова структура, 
въоръжена структура, която няма място в съдебната власт. Какво ще спомогне за защитата на свидетелите, ако 
тази въоръжена структура е в прокуратурата - тя е с всичките атрибути на изпълнителната власт, заяви 
Михайлов. 
Относно противоречията около решението на Ива Митева да не насрочи извънредно заседание на НС, той заяви 
категорично: 
Г-жа Ива Митева е брилянтен юрист, имах щастието да се уча на парламентаризъм от нея. Такъв парламентарист 
е гордост за всеки парламент и за всяка политическа партия. 
Без съдебна реформа няма как да продължим напред, категоричен е Михайлов. 
Съдебната реформа ще се случи. Да, не в 46-тото Народно събрание, но със сигурност ще се случи в 47-мото, убеден е 
Андрей Михайлов. 
Забелязах един доста некоректен опит за промени в Изборния кодекс от страна на ГЕРБ. Става дума за обезсмисляне, за 
нулиране на машинния вот. Тези поправки бяха предложени в нарушение на правилника, а законът не е формалност, 
допълни председателят на правната комисия в 46-тото Народно събрание. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ Защо поскъпват цените на храните и услугите?  
Цените на основни хранителни и нехранителни стоки и услуги са се повишили значително. Сред тези продукти са някои 
плодове и зеленчуци. За поскъпването на храните говори в "Денят започва" Владимир Иванов, председател на Държавната 
комисия по стоковите борси и тържищата. 
Той обясни, че в момента има по-скъпи пипер, зеле и краставици, като в момента зелето е с 30 ст. по-скъпо от миналата 
година. Цените на ябълките, лимоните и бананите са почти същите като миналогодишните, за разлика от прасковите, която 
тази година е била сравнително скъпа. 
"Имаме едно успокояване на пазара и то е може би, защото излизаме от активния туристически сезон и имаме и едно 
успокояване в търсенето", коментира Иванов. 
Според Иванов през август разликата в потребителската кошница е била 10 лв, а до 14 септември тя е в размер на 6лв.  
"Септември върви стабилен месец без резки вариации. Туршията ще е по-скъпа от миналата година с 5-10% сумарно на 
вложените продукти", обясни той. 
Иванов каза, че при млечните продукти има изменение с около 5% на фона на повдигането на електрическите ресурси. 
Същото е положението и при яйцата и пилешкото месо. 
"По отношение на храните имаме най-висококонкурентния пазар, условия близки до перфектната конкуренция. Там дори 
и да искаме да произведем бърза динамика не е възможно", обясни Владимир Иванов. 
Вижте целия разговор във видеото. 

https://bntnews.bg/news/predsedatelyat-na-pravnata-komisiya-specpravosadieto-ne-opravda-sashtestvuvaneto-si-za-tezi-10-godini-1168745news.html
https://bntnews.bg/news/zashto-poskapvat-cenite-na-hranite-i-uslugite-1168744news.html
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√ Председателят на БЛС: Уволнението на проф. Балтов няма връзка с професионалните му качества  
Със сигурност, уволнението на проф. Балтов няма връзка с професионалните му качества. Той е един от най-добрите 
хирурзи, перфектен лекар, дори когато беше директор на "Пирогов" не престана да оперира и да бъде търсен от своите 
пацеинти. Това заяви в "Денят започва" по БНТ д-р Иван Маджаров, председател на БЛС след като вчера стана ясно, че 
проф. Асен Балтов е уволнен от "Пирогов". 
Д-р Маджаров подчерта, че е много важно максимално бързо да разберем какви са истинските причини да се освободи 
най-голямата болница за спешна помощ у нас от най-добрия си лекар ординатор. Би било добре за обществото да чуем 
истинските мотиви за това, допълни той. 
Д-р Маджаров коментира ситуацията в спешния център за медицинска помощ във Видин, където санитарите се готвят за 
гладна стачка заради неизплатените допълнителни средства за работа на първа линия. 
Категорично няма разграничаване на лекари от санитари при получаването на ДМС за работа на първа линия, категоричен 
е той. 
Вероятно става въпрос за някакъв проблем с местното управление на спешната помощ. Чух и министъра, който каза, 
че от МЗ нямат проблем, а хората твърдят, че цяла зима не са получавали допълнителни средства. Според мен, в 
рамките на дни министър Кацаров трябва да разбере какво се случва и да предприеме мерки. 
Пред БНТ санитарите обясниха още, че се налага да посрещат пациенти с различни болести, включително и такива COVID-
19, но нямат време да поставят предпазни облекла, налага се и да перат защитните си костюми, които са за еднократна 
употреба. 
Към настоящия момент това граничи с престъпление, категоричен е д-р Маджаров. 
Целият свят е залят със защитни облекла, България също и за мен това е необяснимо, допълни той. 
Председателят на БЛС коментира актуализацията на бюджета и предвидените пари за здраве след нея. 
Тези пари, записвайки се по редовете на отделните дейности, когато ние се срещнем с ръководството на НЗОК ще можем 
да преговаряме те да бъдат насочени по най-добрия начин, смята председателят на БЛС. 
Не бива да се съсредоточаваме само в ковид, тази година се надявам да насочим повече средства за тези, които са 
недооценени от години. Пулмологичните и детските пътеки трябва да бъдат повишавани още, за да достигнат 
баланса, който са изгубили през годините. Има и други пътеки разбира се, ние сме изготвили една таблица за това, 
обясни д-р Маджаров. 
Той допълни, че БЛС вече се подготвя за новия Рамков договор за следващата година. 
Задължително трябва да вървим към насочване на средства към тези невралгични точки, за които говорим, за 
нефинансираните специалности - педиатрия, инфекциозни болести, почти всички, свързани с неоперативна дейност, 
допълни д-р Маджаров. 
Относно четвъртата вълна ковид вълна, той заяви: 
За съжаление, лекарите бяха въвлечени в това политическо противопоставяне, тези разговори за и против ковид 
достигнаха до степен, че ако вярваш си част от една политическа сила, ако не вярваш - в друга. Това е усещането, 
така се раздели обществото. Това доведе и до факта, че сега като че ли, всеки лекар, който говори за ковид или че 
работи на първа линия, се разглежда не с това уважение, с което работехме миналата година. 
По темата дали поставянето на ваксини трябва да стане задължителни, той коментира: 
Изкусително е - иска ни се да го наложим с лека ръка, но в нашата държава е трудно, защото всеки опит за 
задължителност води до усещането, че някой се опитва да ни налага тоталитарни методи. Аз лично не вярвам, че 
може да се стигне до някакво по-голямо убеждаване. 
Д-р Маджаров обаче смята, че тези, които имат някакви специфични задължения в своята работна среда, трябва да бъдат 
ваксинирани, тъй като там няма никакво основание някой да се оплаква от принуда. Като пример той посочи лекарите от 
хирургичните специалности, които повече от 20 години се ваксинират срещу Хепатит Б, защото така пазят околните. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ Пожарникарите отбелязват професионалния си празник  
Днес пожарникарите отбелязват професионалния си празник. 
Церемонията започва след час в двора на генерална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. 
Традицията на празника, започнал с пожарникарския събор през 1905 година е възстановена през 95-та. Първата 
действаща пожарна команда е създадена още през 1878-г. в София. 
 
√ Смяна във властта след парламентарните избори в Норвегия  
Смяна във властта в Норвегия. Министър-председателят консерваторът Ерна Солберг призна поражението си на 
парламентарните избори. 
Тя поздрави вероятния следващ премиер Юнас Гар Стьоре, чиято Работническа партия спечели най-много гласове. 
Победители и победени празнуваха в изборната нощ. 
Работническата партия и още четири лявоцентристки формации ще имат мнозинство в парламента. Те печелят общо 100 
места в 169-членния парламент. 
Ерна Солберг се оттегля след осем години във властта. А Юнас Гар Стьоре даде заявка, че ще проведе разговори с всички 
партии за съставянето на нов кабинет. 
 
 

https://bntnews.bg/news/predsedatelyat-na-bls-uvolnenieto-na-prof-baltov-nyama-vrazka-s-profesionalnite-mu-kachestva-1168746news.html
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√ Заседават няколко от постоянните и временните комисии на парламента  
В предпоследния ден от работата на 46-ия парламент ще заседават няколко от постоянните и временните му комисии. 
Проблемите с електронното преброяване на населението ще са тема на изслушването на председателя на Националния 
статистически институт Сергей Цветарски в парламентарната комисия по дигитализация и информационни технологии. 
Миналата седмица електронното преброяване беше невъзможно в дълги интервали от време, което от НСИ обясниха с 
няколко хакерски атаки. Електронното преброяване продължава до края на тази седмица като се обмисля дали да бъде 
удължено.   
Ръководителят на МВР Бойко Рашков трябва да участва в заседанието на временната комисия за наложените санкции по 
американския закон "Магнитски". А почетният председател на ДПС Ахмед Доган е поканен в друга от специалните комисии 
- тази, занимаваща се със статута на палата му в бургаския парк "Росенец". 
Т.нар. Комисия по ревизията на предишното управление ще изслуша представители на "Топлофикация - София" и 
Българския енергиен холдинг във връзка съответно с предстоящия отоплителен сезон и строежа на газовата връзка с 
Гърция. 
Доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили пък ще разгледа военната парламентарна комисия. 
В отложено заседание на социалната комисия на Народното събрание ще бъде изслушан ресорният министър и 
вицепремиер Гълъб Донев. 
 
√ Ивайло Калфин: Ако искаха да издигнат сериозен кандидат срещу Радев, отдавна трябваше да го направят 
Интервю на Людмила Железова с Ивайло Калфин 
Данъците няма да се вдигнат заради повишаването на пенсиите, каза в интервю за БНР бившият вицепремиер, външен и 
социален министър Ивайло Калфин, който е изпълнителен директор на Европейската фондация за подобряване на 
условията на живот и труд. 
Трябва да се вдигне осигурителният доход, което е в интерес на самоосигуряващите се, защото ще им гарантира по-високи 
пенсии, посочи той. 
Президентските избори не са предрешени, смята Калфин, който обаче изтъкна, че забавянето на алтернативни 
кандидатури, които биха се изправили срещу Румен Радев, намалява техните шансове. 
„Ако някой иска да издигне сериозна кандидатура срещу Румен Радев, отдавна трябваше да го е направил. (…) Не виждам 
желание в политическите играчи да издигнат силна кандидатура, която да бъде алтернатива на сегашния президент.“ 
Ивайло Калфин е скептичен за създаването на нов политически проект преди изборите на 14 ноември. Не е логично 
президентът да застане зад такъв проект, заяви той. 
Избори 2 в 1 биха повишили мотивацията на хората да гласуват, каза бившият вицепремиер. 
Все повече се отклоняваме от някакъв здрав разум, ентусиазмът все повече намалява, а гневът срещу политиците расте, 
коментира Калфин в предаването „Нещо повече“. 
Ако партиите продължават да играят всеки срещу всеки като във футболно първенство, няма да има правителство, 
подчерта Ивайло Калфин. Според него формулата на следващия кабинет е задължително коалиционна.   
„Имаме поне 20 години история на коалиции и ако не ни харесва как се правят, то не думата „коалиция“ е виновна, а как 
се правят.“ 
ГЕРБ запазва шансовете си за участие в бъдещо управление, отбеляза още в анализа си Калфин. 
Планът за възстановяване има много принципни, структурни дефекти още от създаването му и те няма как да се подобрят, 
заяви Ивайло Калфин. Той оприличи процеса на закупуване на велосипед, който се опитваме да превърнем в автомобил. 
Според Калфин в настоящия вариант на Плана липсва перспектива. 
Цялото интервю слушайте в звуковия файл. 
 
√ Резолюция относно завръщането на талибаните на власт в Афганистан ще подготвят евродепутатите  
Резолюция относно завръщането на талибаните на власт в Афганистан и опасността от миграционна криза трябва да 
подготвят евродепутатите на пленарната си сесия в Страсбург. 
В дебатите ще участва и първият дипломат на Евросъюза Жозеп Борел. 
В рамките на сесията утре сутрин председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще произнесе годишната 
си реч за състоянието на Съюза. 
 
√ Педро Санчес обявява шоков план за намаляване на цената на тока  
Днес испанският министър-председател Педро Санчес ще обяви шоков план за понижаване на цената на 
електроенергията, която достигна исторически върхове през летните месеци. Вчера един мегаватчас струваше 154,16 евро, 
което е три пъти повече от миналата година, когато цената бе 46 евро. Целта е до края на годината цената на тока да спадне 
с 15%. 
Притиснат от общественото недоволство и от политическите си противници премиерът Педро Санчес обеща, че в края на 
годината испанците ще осъзнаят, че са платили същата цена за ток като през 2018-а. Първата стъпка е намаляването на 
специалния данък върху електроенергията от 5,1% на 0,5 %, който централното правителство е преотстъпило на 
автономните региони. Според експерти това означава, че приходите ще спаднат с 350 милиона евро годишно и 
правителството ще трябва да компенсира автономиите за пропуснатите доходи. 

https://bnr.bg/post/101526127/ivailo-kalfin
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Санчес припомни, че кабинетът вече е намалил ДДС от 21% на 10% и е премахнал 7%-ния данък върху генерирането за 
всички потребители с договорна мощност до 10 киловата (kW), при условие че средната месечна цена на пазара на едро 
на електроенергия е над 45 евро за мегаватчас (MWh). 
Спирането на този данък вече беше приложено през 2018 г. в продължение на шест месеца и се очаква сега отново да се 
удължи до края на декември. 
Следващите стъпки от шоковия план за намаляване на цената на тока са структурни реформи за насърчаване на по-чиста 
и по-евтина енергия и мерки за защита на най-уязвимите потребители. 
 
√ Ангела Меркел пристигна на посещение в Белград  
Държавите от Западните Балкани са плацдарм в съревнованието с Русия и Китай и поради това еврочленството им е от 
изключителен геостратегически интерес за Запада. Това заяви германският канцлер Ангела Меркел, след като снощи 
пристигна на посещение в Белград.  
На съвместна пресконференция със сръбския президент Александър Вучич тя похвали напредъка, постигнат от страните от 
Западните Балкани по пътя им към членство в Съюза, но допълни, че те трябва да извървят още път към постигането на 
върховенство на закона, демокрацията и многообразието в гражданското общество. 
Вучич увери, че на сърбите им е напълно ясно, че няма да станат граждани на Европейския съюз докато не бъде решен 
спорът с Косово. 
"Решението трябва да е компромисно, а не унизително за Сърбия", каза Вучич. И допълни: "Трябва да се променим заради 
нас самите и вярвам, че ще дойде политически момент, когато ще можем да влезем в Евросъюза". 
След като посети Сърбия, днес Ангела Меркел ще пристигне в Албания, където ще се срещне с премиера Еди Рама и 
колегите му от региона. Това е последна визита на Меркел в Западните Балкани, преди германския канцлер да напусне 
поста и да излезе от политиката тази есен. 
 
√ Борис Джонсън ще обяви днес план за справяне с пандемията за зимния период  
Британският премиер Борис Джонсън ще обяви днес план за справяне с пандемията от Covid-19 за зимния период. 
Междувременно медицинскитe съветници на правителството препоръчаха да се предложи една доза ваксина на онези 
деца от възрастовата група от 12 до 15 години, които нямат здравословни проблеми с аргумента, че това ще помогне да 
не се прекъсва учебния процес. 
Много неща, свързани с пандемията, се очаква да станат ясни днес. Премиерът Борис Джонсън отказа да съобщи някои 
подробности пред журналистите, но като цяло се очаква така нареченият „Зимен план“ да е основно за извънредните 
мерки, които могат да бъдат въведени, ако националното здравеопазване бъде изложено на риск от претоварване. 
След дълги обсъждания медицинските власти все пак препоръчаха ваксиниране на децата от 12 до 15 години. Късно снощи 
отговарящият за масовото ваксиниране министър Надим Захауи също потвърди в Камарата на общините, че групата от 12 
до 15 години ще бъде ваксинирана при дадено съгласие от родителите. 
Очаква се също трета ваксина да бъде предложена на всички над 50 години. Тя ще бъде инжектирана само на онези обаче, 
които са получили втора доза поне преди 6 месеца. Въпреки намеренията на министрите да няма връщане към локдауни 
или въвеждане на ваксинационни паспорти, все още това не може да бъде напълно изключено. 
Вестник „Таймс“ писа, че екипът от съветници на правителството предвижда серия от варианти за ограничаване на заразата 
без локдауни, включващи завръщане на задължителното носене на маски и работа от вкъщи, където това е възможно. 
Пълните подробности обаче ще научим от пресконференцията на премиера, която ще бъде следобед. 
 
√ Путин разпореди: Да се увеличат заплатите на военните и служителите в силовите структури  
Преди насрочените за края на тази седмица парламентарни избори в Русия президентът Владимир Путин разпореди на 
правителството да увеличи заплатите на военните и на служителите в силовите структури. 
Разпореждането беше дадено от президента Путин по време на ХХ конгрес на управляващата партия “Единна Русия” в края 
на август, а днес беше публикувано на сайта на Кремъл. 
Увеличението на заплатите трябва да надвишава равнището на инфлацията. Съответните средства трябва да бъдат 
предвидени в бюджетите за 2022 и 2023 година. 
Срокът за изпълнение на президентското разпореждане изтича на 1 октомври. Освен това, по предложение на Путин, на 
военните, курсантите и служителите в правоохранителните органи до края на годината ще бъдат изплатени еднократно по 
15 000 рубли или около 200 долара. 
Междувременно президентът Путин пристигна на полигона Мулино в Нижегородска област, за да наблюдава основния 
етап на руско-беларуските стратегически учения “Запад 2021”. 
Мащабните маневри са планирани от 10 до 16 септември на 9 руски и 5 беларуски полигона. 
В ученията участват също така военнослужещи от Армения, Индия, Казахстан, Киргизстан и Монголия.  
 
√ Кр. Георгиева е представила на еврофинансисти 3 варианта за разпределение на СПТ  
България ще участва в намирането на общо решение за подпомагане на уязвимите държави заради Covid пандемията. Тази 
позиция е изразена на неформално заседание на Съвета по икономически и финансови въпроси на Европейския съюз 
(ЕКОФИН) в края на миналата седмица. 
Управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева е представила на това заседание 3 
варианта за разпределение на Специалните права на тираж (СПТ), за да се осигури допълнителен ресурс за уязвимите 
държави. 
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В края на август Международният валутен фонд взе решение за реализиране на ново общо разпределение на Специални 
права на тираж към членуващите във Фонда държави в размер на 650 млрд. щатски долара. 
Тъй като едно такова общо разпределение не е конкретно насочено към най-уязвимите страни, МВФ предлага на всички 
свои акционери със стабилни икономически показатели да насочат част от разпределените им СПТ към държавите с най-
големи затруднения. 
Управляващият директор на фонда Кристалина Георгиева е представила три варианта - увеличаване на ресурсите за 
намаляване  на бедността и насърчаване на растежа; създаване на нов Фонд за стабилност и устойчивост; финансиране 
чрез многостранни банки за развитие. 
„На този етап при обсъждането на трите варианта са отворени много правни, процедурни и  финансови въпроси“, е 
заключението на министрите на финансите и централните банкери в Европейския съюз. 
„България принципно приветства новото общо разпределение на Специални права на тираж и ще продължи да следи 
отблизо и да участва в процеса по намирането на работещо решение за подпомагането на уязвимите страни в 
преодоляването на рисковете от негативни дългосрочни последици“, е позицията, заявена от българската страна. 
Специалните права на тираж, съкратено СПТ (Special Drawing Right, SDR), са международна парична единица, чийто 
обменен курс се определя от МВФ. 
Създадени са през 1969 г. от Международния валутен фонд като безналични международни резервни активи, 
разпределени между членовете на МВФ, пропорционално на вноските им, за допълване на съществуващите резервни 
активи. Всяка страна-членка има специална сметка, по която се осчетоводяват разпределените ѝ СПТ. 
 
Мениджър 
 
√ Министерството на туризма изплати субсидии на 89 туроператори  
Министерството на туризма изплати субсидии на 89 туроператори. Изплатените средства се отпускат от държавния бюджет 
и са в размер на 11 254 576,97 лева. Това е една от мерките, предприети от Министерството на туризма за подпомагане на 
сектора за преодоляване на последиците от COVID-19. 
С настоящата подкрепа за туроператорите следва да бъдат върнати на потребителите средства за неосъществени 
пътувания в периода от 1 март до 31 декември 2020 г. 
Най-малката сума от плащането е в размер на 150 лв., а най-голямата достига над 1,3 млн. лв. 
Размерът, който се предоставя, е до 15 на сто от оборота без ДДС през 2019 г., като с предоставената помощ ще бъдат 
възстановени дължимите суми към клиенти на туроператорите за възстановяване на нереализирани туристически пакети 
поради COVID-19 за същия период.  
 
√ 1148,90 лева е средният осигурителен доход за юли  
Националният осигурителен институт /НОИ/ обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за юли 2021 
г. е 1148,90 лв. Това съобщиха от пресцентъра на НОИ. 
Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.08.2020 г. до 31.07.2021 г. е 1132,19 лв. 
Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на 
новоотпуснатите пенсии през месец август 2021 г., съгласно чл.70, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване. 
 
√ Петър Стоянов: Нито аз съм се предлагал, нито някой ми е предлагал да бъда издигнат за президент  
Нито аз съм се предлагал, нито някой ми е предлагал официално да бъда издигнат за президент. Това се казва позиция на 
бившия президент Петър Стоянов, публикувана на неговия уебсайт. 
"От вчера в медиите и социалните мрежи се изказват мнения "за" и "против" евентуалната ми кандидатура за президент - 
дебати, за който не съм давал никакъв повод", заявява Петър Стоянов, който беше държавен глава от 1997 до 2002 година. 
Коментарът на Стоянов идва, след като по-рано днес се появи информация, че той е едно от обсъжданите имена за 
кандидат-президент на ГЕРБ-СДС. 
"Моята евентуална кандидатура би имала смисъл, само ако обедини всички десномислещи и проевропейски настроени 
избиратели в България. Но, за съжаление, те са фатално разделени. Този факт обезсмисля всякакви разговори за моето 
участие в президентските избори. Винаги съм участвал в честни и открити политически състезания. Моят президентски 
мандат беше предшестван от над 12-месечна публична кампания, истинска борба за идеите на демокрацията. Така, честно 
и открито, спечелих гласовете на 2 502 517 български граждани. Това е Моят начин", посочва президентът Стоянов. 
Той пожела на бъдещия държавен глава на България да продължи евроатлантическата политика и ангажименти на 
страната ни, както и усилията за обединено и проспериращо общество. 
 
√ Сърбия планира жп проекти за над 6 млрд. евро  
Сърбия планира железопътни проекти за над 6 милиарда евро и си е поставила за цел да модернизира изцяло жп 
транспорта и да се свърже с жп линии с всички страни в региона и с ЕС, заяви днес премиерът Ана Бърнабич, предава БТА.   
На откриването на Западнобалканската жп среща на високо равнище тя посочи, че от 2014 г., когато страната е започнала 
да инвестира сериозно в железниците, е вложила над 600 милиона евро в реконструкция и модернизация на жп линиите 
и в доставка на влакове.  
"Искаме да поставим сръбските железнтици като водещ вид транспорт, както пътнически, така и товарен", подчерта 
Бърнабич. Тя напомни, че 2021 г. е година на железниците в ЕС, както и в Сърбия, а е и година на Зеления дневен ред. 
"Тези две цели вървят заедно, жп транспортът заедно с водния тронспорт е най-зеленият вид транспорт", посочи тя.  
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Бърнабич открои значението на два жп проекта - високоскоростната жп линия от Белград до Нови Сад, в която инвестира 
над два милиарда евро, и жп коридор 10, в който също ще инвестира два милиарда евро с подкрепата на ЕС, Европейската 
инвестиционна банка, Европейската банка за възстановяване и развитие и други партньори, при това без частта от Ниш до 
границата с Република Северна Македония.  
"Догодина ще имаме високоскоростна жп линия от Белград до Нови Сад и влаковете ще пристигат най-много за половин 
час", каза премиерът на Сърбия. 
 
√ Кои са страните, в които криптовалутите се използват ежедневно?  
Държавите с развити икономики може да разполагат с огромни инвестиции в криптовалути, но истината е че не те са 
страните, в които дигиталните пари са най-често използвани в ежедневието. В държави като САЩ и Германия 
дигиталните  пари се използват предимно като средство за съхранение на спестявания или със спекулативни цели и гонене 
на бързи печалби, показва анализ на Файненшъл таймс. 
В същото време Виетнам е страната в света, в която използването на криптовалути в най-голяма степен е част от 
ежедневието. Тя е следвана от Индия, Пакистан и Украйна. Това поне показват данни на Chainnalysis и на Световната банка. 
Индексът за ежедневното приложение на криптовалутите използва три вида данни: обем на получените криптовалути, 
активност на потребителите и брой на всички интернет потребители в страната. 
Това са все страни, които имат история с финансова нестабилност или има непосилни банкови такси. Там инфлацията може 
да вземе неподозирани мащаби, както и обменният курс срещу някоя от основните световни валути. А и това са държави, 
които в голяма степен разчитат на т. нар. „емигратнски пари“ – като тяхното прехвърляне, извършено през криптовалути, 
може да бъде много по-евтино, отколкото през традиционната банкова система. По данни на Световната банка таксата за 
изпращане на емигрантски пари до страните от Централна Африка е около 9% чрез традиционната банкова система. 
Използването на криптовалути дава възможност на стотици хиляди души в тези страни, които нямат достъп до банкова 
сметка, да правят разплащания. 
Всички тези причини карат много повече хора и бизнеси в страните с развиващи се икономики да вярват в биткойн и 
другите електронни монети, и да развиват приложението им в ежедневието. 
Така например 1/3 от потребителите на борсата за криптовалути Paxul се намират в Африка. Само в Нигерия тя има 1,5 млн. 
потребителя. Това позволява на по-малки нигерийски предприемачи да правят бизнес с Китай. Ако не изпращат пари чрез 
криптовалути те нямат да имат достъп до китайския пазар заради силни валутни ограничения. 
Бразилия пък е страната от Южна Америка, където криптовалутите са най-популярни. Там има над 10 млн. души, които 
ежедневно търгуват или плащат с виртуалните пари, сочат данни на TripleA, компания в сектора на крипто плащанията със 
седалище в Сингапур. 
Най-широко използване на криптовалутите по света 

1. Виетнам 
2. Индия 
3. Пакистан 
4. Украйна 
5. Кения 
6. Нигерия 
7. Венецуела 
8. САЩ 
9. Аржентина 
10. Колумбия 
11. Того 
12. Тайланд 
13. Китай 
14. Бразилия 
15. Филипините 

 
√ Facebook дава 100 млн. долара за неизплатени фактури на малки бизнеси  
Facebook обяви програма в размер на 100 млн. долара за подкрепа на малки бизнеси, притежавани от жени и лица от 
малцинствени групи. 
Ангажиментът на социалната мрежа включва закупуване на непогасени фактури, което ще помогне на фирмите, които 
иначе изчакват в продължение на седмици, ако не и месеци, за да получат заплащане от клиентите си, предаде CNBC. 
Този проект е най-новото усилие на Facebook да изгради взаимоотношения и дългосрочна лоялност сред малкия бизнес, 
който много разчита на социалната мрежа за рекламиране, таргетирано към нишови демографски групи, които се 
интересуват от определени продукти. 
Бизнесът може да кандидатства за неплатени фактури от минимум 1000 долара и ако бъде одобрен, Facebook откупува 
фактурата и я изплаща в рамките на дни. След това клиентите изплащат средствата директно на Facebook при същите 
условия, които са договорили с малкия бизнес. 
Рич Рао, вицепрезидент по малкия бизнес в компанията, прогнозира, че програмата ще помогне на приблизително 30 хил. 
фирми. 

https://www.ft.com/content/1ea829ed-5dde-4f6e-be11-99392bdc0788
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Заинтересованите страни могат да кандидатстват от 1 октомври в специална платформа. Изискването е обаче да са 
базирани на територията на САЩ. освен това участниците трябва да са от расови или етнически малцинства, жени, 
американски военни ветерани, лица от ЛГБТЕ+ общността или хора с увеждания. 
 
√ ООН търси 600 млн. долара помощи за Афганистан  
Организацията на обединените нации домакинства донорска конференция на високо равнище за набиране на спешни 
средства за Афганистан след завземането на страната от талибаните преди близо месец. 
Генералният секретар Антониу Гутериш оглави призива на световната организация за повече от 600 млн. долара за 
остатъка от тази година, след като правителството на афганистанците беше свалено, а силите на САЩ и НАТО се оттеглиха 
след 20-годишно присъствие на територията на азиатската държава, предаде „Асошиейтед прес“. 
Съществуват опасения, че нестабилността и засилените хуманитарни усилия, усложнени от продължаващата суша, биха 
могли допълнително да застрашат живота и да влошат глада в Афганистан. Конференцията ще постави на изпитание някои 
западни правителства и други традиционни донори на ООН, които искат да помогнат на гражданите. 
От ООН обявиха, че „последните събития“ са увеличили уязвимостта на хората, които вече са изправени пред десетилетия 
на лишения и насилие. Тежката суша застрашава предстоящата реколта, а гладът нараства. Световната продоволствена 
програма на ООН трябва да бъде основен бенефициент на всички събрани средства. 
Организацията търси 606 млн. долара до края на годината, за да помогне на 11 млн. души. По-рано ръководителят на 
агенцията за бежанци на ООН, Филипо Гранди, съобщи, че ще оцени хуманитарните нужди и положението на 3.5 млн. 
разселени афганистанци, 500 хил. от които са от тази година. 
 
√ Инвеститорите очакват понижение на цените на фондовите пазари с до 10% до края на годината  
Повечето инвеститори очакват понижение на цените на фондовите пазар с между 5% и 10% преди края на годината, 
показва проучване на Deutsche Bank, цитирано от Си Ен Би Си. 
Анкетата от началото на септември, в която са участвали над 550 пазарни експерти по свят, установява, че 58% от 
респондентите очакват корекция на пазара от 5 до 10% до кяра на 2021 г. Същевременно с това 10% смятат, че корекцията 
ще бъде по-голяма от 10%. 
Само 31% от анкетираните са изразили мнение, че няма да има подобен спад. 
Миналият месец американската банка Citi също заяви, че фондовият пазар е уязвим на корекция от 10% на фона на ралито, 
предизвикано от спекулации в технологичния сектор. 
От началото на годината широкообхватният индекс S&P 500 е напреднал с около 18%, а технологичният Nasdaq – с 19%. В 
Европа общият индекс STOX600 се е повишил със 17% от януари. 
Тези резултати се дължат до голяма степен на подобряването на здравната и икономическата ситуация в множество 
западни страни от началото на годината. Въпреки това съществуват опасения, че икономическата картина ще се влоши 
през идните месеци. 
САЩ отчитат нарастващ брой на заразени с COVID-19, което кара компаниите да отлагат завръщането в офисите. Във 
Великобритания пък се наблюдава недостиг на стоки, заради които в много магазини има празни рафтове. Разбира се, има 
и много въпросителни около инфлацията и пакетите за стимулиране на икономиките. 
Участниците в проучването на Deutsche Bank казват, че пандемията от COVID-19 продължава да е основата причина за 
притеснения на пазара, като на второ място поставят по-високата от очакваното инфлация. 
През август председателят на Федералния резерв на САЩ  Джером Пауъл заяви, че централната банка ще позволи на 
инфлацията да надхвърли целевата стойност от 2% преди да бъдат увеличени лихвите. Наскоро шефът на централната 
каза, че Фед може да започне да свива програмата си за стимули преди края на годината. 
 
√ Европейските борси започват седмицата на зелено  
Европейските акции се повиших в понеделник, след като инвеститорите заложиха на това, че силното възстановяване на 
брутния вътрешен продукт на еврозоната ще засенчи рисковете от глобално икономическо забавяне. 
Общият европейски индекс STOXX 600 напредна с 2,2 пункта, или 0,47%, до 468,54 пункта, след като миналата седмица 
достигна триседмично дъно. Немският показател DAX отчете ръст от 122,29 пункта, или 0,78%, до 15 732,1 пункта. Водещият 
индекс на Лондонската борса FTSE 100 напредна с 39,84 пункта, или 0,57%, до 7 069,04 пункта. Френският измерител CAC 
40 се повиши с 36,68 пункта, или 0,58%, до 6 702,45 пункта. 
След няколко месеца на стабилен ръст световните акции бяха подложени на натиск през последните дни, причинен от 
опасенията около инфлацията, затягането на ограничителните мерки срещу разпространението на COVID-19 в Азия, 
действията на китайските регулатори и сигналите, че централни банки скоро ще започнат да свиват стимулите. 
Макар че тези притеснения продължават да играят важна роля на пазара, европейските инвеститори бяха окуражени от 
заседанието на Европейската централна банка от миналата седмица, по време на което финансовата институция повиши 
прогнозите си за икономически растеж и повишението на инфлацията през тази година и отвъд. В същото време 
икономиката на еврозоната се възстановява от пандемичния шок по-бързо от очакваното. 
„В регионален план запазваме предпочитанията си за пазарите извън САЩ, където има поле за наваксване“, коментира 
Даниел Гросвернър от Oxford Economics. 
„Европейските пазари и Япония изглежда са в особено добра позиция, тъй като оценките на акциите там продължават да 
са сравнително ниски, докато тези в САЩ изглежда са достигнали своя пик“, добави той. 
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Вниманието на инвеститорите сега е насочено към данните за потребителските цени в САЩ, които ще бъдат публикувани 
във вторник. В петък стана ясно, че индексът на производствените цени нараснал с цели 8,3% на годишна база през август. 
Тези резултати поставят под съмнение виждането на Федералния резерв, че инфлацията е преходна. 
Акциите на германския онлайн търговец на храни и принадлежности за домашни любимци Zooplus скочиха с 8,83%, след 
като Hellman & Friedman повиши офертата си за придобиването на компанията от 3 млрд. евро на 3,29 млрд. евро. 
Цената на книжата на British Foods се понижи с 2,28%, след като продажбите през четвъртото фискално тримесечие на 
бранда Primark се оказаха по-слаби от очакваното. 
Акциите на Valneva се сринаха с 33,89%, след като британското правителство прекрати сделката за доставка на ваксини 
срещу COVID-19 от френската компания. Лондон твърди, че компанията нарушава задълженията си по споразумението за 
доставка. От компанията отхвърлят твърденията. 
Загуби на Уолстрийт 
Основните американски борсови индекси регистрираха понижения в петък, като Dow завърши пета поредна сесия на 
червено на фона на несигурността около икономическото възстановяване, предаде Си Ен Би Си. 
 Промишленият индекс Dow Jones отчете спад от 271,66 пункта, или 0,78%, до 34 607,72 пункта. Широкообхватният 
показател Standard & Poor’s 500 изтри 34,7 пункта от стойността си, или 0,77%, достигайки ниво от 4 458,58 пункта. Индексът 
на високотехнологичните дружества Nasdaq се понижи със 132,76 пункта, или 0,87%, до 15 115,49 пункта. 
Един от най-големите губещи в петък бе технологичният гигант Apple, чиито акции поевтиняха с 3,31% и повлякоха надолу 
Dow. До загубите се стигна, след като съд реши, че производителя на iPhone вече не може да забранява разработчиците 
за магазина AppStore да включват в своите приложения бутони или връзки, които насочват потребителите към други опции 
за плащания, извън неговата собствена. Решението е част от следеното отблизо дело между Apple и компанията за видео 
игри Epic Games 
За седмицата Dow се понижи с около 2,2%, записвайки втори седмичен спад. S&P 500 е червено с 1,7%, а Nasdaq – с 1,6%. 
Тези резултати идват на фона на притесненията на инвеститорите относно потенциално забавяне на икономиката заради 
нарастващия брой на заразените с COVID-19 в момент, в който високата инфлация кара Федералния резерв да обмисля 
намаляване на стимулите. 
В петък бе публикуван и индексът на производствените цени, който отчете ръст от 8,3% на годишна база през август. Това 
е най-голямото повишение от 2010 г. насам. Индексът PPI се е повишил с 0,7% на месечна база, което е малко над 
прогнозата за ръст от 0,6% на анализаторите, анкетирани от Dow Jones. Утре се очаква индексът на цените на 
потребителските стоки. 
Инвеститорите чакат с нетърпение насрочената за 21 септември двудневна среща на Федералния резерв, която ще бъде 
следена за сигнали за свиване на програмата за изкупуване на облигации. В четвъртък Европейската централна банка 
остави без промяна паричната си, но съобщи, че ще забави темпа на програмата си за изкупуване на активи. 
„Темпото на промени в политиката ще бъде достатъчно постепенно, за да не дерайлира възстановяването на икономиката 
и ралито на акциите“, коментира Майк Хефели от UBS Global Wealth Management. 
„Очакваме водещите централни банки да продължат да подкрепят растежа, запазвайки лихвите на ниски нива за по-дълго 
време. Това е позитив за фондовите пазари, особено за цикличните и създаващите стойност области“, допълни той. 
Разнопосочна търговия в Азия 
Основните индекси на водещите фондови борси в Азиатско-тихоокеанския регион не успяха да намерят единна посока в 
понеделник, предаде Си Ен Би Си. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 се повиши с 65,53 пункта, или 0,22%, до 30 447,37 пункта. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite напредна с 12,26 пункта, или 0,33%, до 3715,37 пункта, докато по-
малкият показател Shenzhen Composite записа спад от 1,18 пункта, или 0,05%, до 2 500,83 пункта. Хонконгският измерител 
Hang Seng отписа 392,1 пункта от стойността си, или 1,5%, завършвайки сесията при ниво от 25 813,81 пункта. 
В Южна Корея показателят Kospi напредна с 2,1 пункта, или 0,07%, до 3 127,86 пункта. 
Австралийският бенчмарк ASX 200 отчете ръст от 18,6 пункта, или 0,25%, до 7 425,2 пункта.   
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха повишения в ранната търговия. Основният индекс SOFIX отчете 
ръст от 4,22 пункта, или 0,75%, до 567,30 пункта. BGBX40 се повиши с 0,29 пункта, или 0,22%, до 129,67 пункта. BGTR30 
напредна с 3,91 пункта, или 0,61%, до 640,14 пункта. BGREIT се понижи с 0,11 пункта, или 0,07%, до 163,59 пункта. 
 
√ Пекин заговори за консолидация при производителите на елетрически автомобили  
Китай има твърде много компании, занимаващи се с производството на електрически автомобили. Това заяви днес 
министърът на промишлеността и информационните технологии Сяо Яцин, като добави, че правителството ще насърчи 
консолидацията, предаде Си Ен Би Си. 
Министърът каза още, че Китай ще подобри мрежата си за зареждане на електромобили и ще предприеме мерки за 
увеличаване на продажбите в селските райони. 
Програмата на Пекин за насърчаване на по-екологичните превозни средства като инструмент за намаляване на 
замърсяването на въздуха накара редица автомобилостроители, сред които Nio, XPeng и BYD, да увеличат производствения 
си капацитет в Китай. 
Сяо заяви още, че министерството ускорява работата по алтернативни решения на проблема с недостига на чипове, който 
засегна редица индустрии, но може би най-тежко автомобилната. 
Миналата седмица китайският пазарен регулатор глоби три производителя на чипове за автомобили за увеличаване на 
цените в опит да подкрепи производството на автомобили на най-големия пазар в света. 
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Продължаващият недостиг на чипове принуди редица автомобилни гиганти, сред които и Ford, Honda и Volkswagen, да 
затворят заводи или да ограничат производствения си капацитет. 
 
√ Петролът поскъпва за трети пореден ден  
Цените на петрола регистрираха нови повишения в ранната търговия във вторник на фона на опасенията, че нова буря 
може да повлияе на добива в Тексас през тази седмица, предаде Ройтерс.   
Към 8:50 часа часа българско време сортът Брент поскъпна с 0,47 долара, или 0,64%, до 73,98 долара за барел, след като 
предходната сесия напредна с 0,8% Цената на американския лек суров петрол WTI се повиши с 0,50 долара, или 0,71%, до 
70,95 долара за барел, след като вчера поскъпна с 1,1%. Това е трети ден на ръст за двата бенчмарка, като те са близо до 
най-високото си ниво то началото на август. 
В понеделник започна евакуация на офшорни петролни платформи в района на крайбрежието на САЩ в Мексиканския 
залив заради приближаващата тропическата буря Никълъс. Тя се е насочила към брега на Тексас с ветрове със скорост от 
113 километра в час. Експертите предупреждават, че тя може да засегне и Луизина, която все още не се е възстановила от 
урагана Айда. 
„Притесненията относно Никълъс предизвикаха покупки на петролния пазар, тъй като е вероятно той да удари района, 
опустошен от Ийда, въпреки че не се очаква да е толкова силен, колкото урагана“, коментира Хиройки Кикукава от Nissan 
Securities. 
Над 40% от капацитета за производство на петрол и газ на САЩ в района на Мексиканския залив беше извън строя в 
понеделник – две седмици след като Айда връхлетя брега на Луизина. 
На пазара се отразиха и надеждите за подновяване на преговорите за ядреното споразумение между Иран и Запада, след 
като вчера стана ясно, че Техеран ще възстанови достъпа на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) до 
камерите за наблюдения на ядрените съоръжения в страната. 
Междувременно анализаторите очакват добива от петрол от най-големите седем шистови региона в САЩ да нарасне с 66 
хил. барела на ден през октомври до 8,1 млн. барела на ден – най-високото ниво от април 2020 г. насам. 
Вчера ОПЕК понижи прогнозата си за обема на предлагането от страни извън организацията тази година със 170 000 барела 
дневно, най-вече заради разпространението на Делта варианта на коронавируса. 
Като цяло се очаква предлагането през 2021 г. да нарасне с 900 000 барела дневно до 63,8 млн. барела дневно, най-вече 
заради увеличенотопроизводство на Канада, Русия, Китай, САЩ, Бразилия и Норвегия. 
 
Investor.bg 
 
√ Промените в Закона за НСО остават блокирани 
Депутатите поискаха оставката на шефа на Националната служба за охрана 
Промените в Закона за НСО остават блокирани. Липса на кворум провали заседанието на парламентарната Комисия за 
контрол на службите, с което кръгът на лицата, подлежащи на охрана от НСО остава без промяна. 
В залата за заседание на комисията в 11.00 часа се явиха само депутатите от „Има такъв народ", „Демократична България" 
и от БСП. От ГЕРБ-СДС, „Изправи се БГ! Ние идваме!“ и ДПС се не явиха в уречения час. 
„Отмених заседанието на комисията поради липса на кворум. Не дойдоха от ИБГНИ, ГЕРБ, ДПС. Зависи от президента кога 
ще издаде указ за прекратяване на правомощията на Народното събрание. Не се получи, защото според мен има хора, 
които защитават интересите на бившия премиер, на главния прокурор и на президента", заяви Светлин Стоянов, 
председател на Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на СРС, цитиран от БНТ. 
Единият от законопроектите, които трябваше да бъдат разгледани на днешното заседание, на практика отнема охраната 
от бившите премиери, бившите председатели на парламента, а също и главния прокурор, беше внесен от депутата 
Николай Хаджигенов. Според неговото предложение НСО ще охранява задължително само „тримата големи” - президента, 
премиера и председателя на Народното събрание, а останалите - само при заплаха.  
Хаджигенов дойде с 25-минутно закъснение, тъй като заседаваше Комисията за полицейското насилие, която той 
председателства, и каза, че е предупредил председателя на Комисията за контрол над службите за сигурност, че ще 
закъснее за това заседание. 
Хаджигенов добави, че ако утре има извънредно заседание на комисията, той ще се яви на него, за да има кворум и да се 
обсъди на второ четене и законопроектът за промени в Закона за НСО. 
Промените в закона обаче остават приети само на първо четене.  
Междувременно Комисията за разследване на полицейското насилие пък поиска отстраняването на шефа на НСО. 
Причината - според част от членовете записите под колоните на Министерския съвет били укрити и може би 
манипулирани. „Има препоръки за отстраняване и разследване на отделни длъжностни лица – шеф на НСО, Вероника 
Трифонова, полицейски служители. Препоръките са към софийска градска прокуратура, не към главния прокурор, към 
министерството на вътрешните работи“, каза председателят на комисията Николай Хаджигенов. 
Според него Комисията има данни за над 900 подслушвани около миналогодишните антиправителствени протести. 
 
√ Америка - една разкъсана страна 
Дори на 11 септември американците демонстрираха нагледно колко са далеч от онова единство, което показаха 
преди 20 години 
Дори в деня, в който почетоха паметта на жертвите на терористичните атентати от 11 септември 2001 година, САЩ 
демонстрираха нагледно колко са далеч от онова единство, което показаха преди 20 години. И всички призиви за 

https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/promenite-v-zakona-za-nso-vse-pak-sa-prieti-334903/
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сплотеност не променят с нищо този факт. Раздирана от политически вражди и културни битки, днес Америка е твърде 
далеч от желаното единство. А бившият президент Джордж У. Буш е напълно прав, когато казва, че американската 
политика се е превърнала в открит апел към гнева, страха и предразсъдъците на хората, пише в коментар за Frankfurter 
Allgemeine Zeitung Клаус Дитер Франкенбергер.  
Докато в Ню Йорк президентът Джо Байдън и двама негови предшественици-демократи участваха в официалната 
възпоменателна церемония, а Джордж Буш държа запомняща се реч в Пенсилвания на мястото на катастрофата с единия 
от отвлечените самолети, бившият президент Доналд Тръмп демонстрира липса на всякакво достойнство. За пореден път. 
Тръмп нарече наследника си в Белия дом „глупак" - заради изтеглянето на американските части от Афганистан, за което 
самият той беше поправил пътя чрез споразумението, постигнато с талибаните. И не само това: в деня на 20-годишнината 
от голямата трагедия Тръмп продължи да се самосъжалява за това, че бил станал „жертва на изборна измама". 
Но не толкова липсата на всякакво благоприличие от страна на Тръмп е най-важното в случая. По-лошото е, че милиони 
американци продължават да подкрепят разединителя на нацията. Америка преживя атаките на ислямските терористи, но 
щурмът на Капитолия, извършен от „родни" екстремисти, разтърси доверието в американската демокрация. Къде остана 
прословутото американско единство? 
 
√ На Германия ще са нужни 4 месеца, за да пусне "Северен поток 2" 
В последните седмици канцлерът на Германия Ангела Меркел се опитва да тушира напрежението около проекта 
Четири месеца ще са необходими на германския енергиен регулатор, за да сертифицира "Северен поток 2", пише Ройтерс. 
Преди дни от "Газпром" съобщиха, че газопроводът е напълно финализиран и първите доставки могат да бъдат 
реализирани още на 1 октомври. 
На 8 септември германската агенция е получила пълната документацията по проекта, става ясно от публикация на сайта на 
институцията, отговаряща за развитието на инфраструктурните проекти в Германия. 
След като регулаторът приключи инспекцията на проекта, проект на решение за издаване на лиценз за работа на 
газопровода ще бъде изпратено до Европейската комисия (ЕК). 
Германската агенция трябва да се увери преди това дали "Северен поток 2" е в съзвучие с европейските правила. Едно от 
тях е, че собственикът на мрежата и доставчика на суровината трябва да бъдат различни юридически лица. В края на август 
"Газпром" изгуби съдебната битка, с която се опитваше да си осигури изключение от Третия пакет за либерализация на 
енергийния пазар. 
"Северен поток 2" удвоява капацитета на тръбите, които в момента доставят газ от Русия до Германия. Проектът обаче 
получи много критики от страна на САЩ и Украйна, както и от други европейски държави, че увеличава зависимостта на 
Европа от руския природен газ. 
През последните седмици германският канцлер Ангела Меркел се опитва да тушира напрежението около газопровода. 
При посещение в Киев тя увери украинския президент Володимир Зеленски, че има ходове, с които да парира опити на 
Москва да използват проекта като геополитическо оръжие. 
През този уикенд (11-12 септември) Меркел беше на последната си визита в Полша, където заяви, че е дала ясен сигнал на 
Русия, че Украйна ще остане транзитна държава на руския природен газ и след изтичането на споразумението между двете 
страни през 2024 година. 
В Полша вярват, че това е едно от решенията на задачата да бъде намалено влиянието на Москва в Европа чрез 
използването на природния газ. 
 
Cross.bg  
 
√ Преглед на вестниците 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - стр. 1, 2, 4 - Хирургът Балтов излишен в "Пирогов", а в "Александровска" съзират сапьори 
в. Труд - стр. 1, 3 - Цените галопират, хлябът гони 2 лева 
в. Телеграф - стр. 1, 4, 5 - 6 кила раница огъва първолака 
в. Монитор - стр. 1, 2, 3 - Десетокласниците с най-скъпи учебници 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - стр. 6 - Втори ковид 15 септември: смартфон, дезинфектант и маска в раницата на учениците 
в. 24 часа - стр. 10 - Преброяване онлайн поне до 24 септември, след като за седмица го направиха под 600 000 души 
в. Труд - стр. 2 - 23 500 българи взимат пожизнено намалена пенсия 
в. Труд - стр. 5 - Преброяваме роднини с различен email от нашия 
в. Телеграф - стр. 2 - Държавният глава реши: Разпуска парламента на 16 септември 
в. Телеграф - стр. 2 - Главният прокурор и първата дама остават с охрана от НСО 
в. Монитор - стр. 4 - Партиите подават два пъти документи за вота на 14-и 
в. Монитор - стр. 5 - Доц. Ангел Кунчев предлага: Задължителна ваксина за медицинските и социалните работници 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - стр. 16, 17 - Деница Сачева, депутат от ГЕРБ: Има разлика между истинска партия и бърз проект, който да осребри 
популярността на Кирил Петков. Рано е да се каже има ли бъдеще 
в. Труд - стр. 12, 13 - Доц. Антоний Гълъбов, пред "Труд": Има риск от полупрезидентски режим 
в. Телеграф - стр. 13 - Ричард Алибегов, председател на Българската асоциация на заведенията: Нощните барове ще работят 
в петък и събота 

https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/zerrissenes-amerika-am-jahrestag-von-9-11-17533436.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/zerrissenes-amerika-am-jahrestag-von-9-11-17533436.html
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в. Монитор - стр. 11 - Акад. Богдан Петрунов, председател на новосъздаденото Отделение по медицински науки при БАН: 
Над 95% от починалите от COVID-19 у нас са неваксинирани 
Водещи анализи 
в. 24 часа - стр. 15, 16 - Промяната иде със страшна сила - но не каквато я мислите 
в. Труд - стр. 1, 11 - Законността - според целта 
в. Телеграф - стр. 12 - Учителите с маски, дистанцията невъзможна 
в. Монитор - стр. 10 - Все по близо до Бога 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва” 

- Предпазват ли ваксините от новите варианти на коронавируса и колко трае придобитият имунитет? Гост в студиото 
имунологът проф. Доброслав Кюркчиев 

- Защо поскъпват основни хранителни стоки на пазара и кога да очакваме спад на цените - анализ на Владимир 
Иванов, председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата 

- Ще успее ли 46-ят парламент да закрие спецправосъдието в самия край на мандата си – Гост: председателят на 
правната комисия Андрей Михайлов 

- Защо БЛС не одобрява актуализирания бюджет на здравната каса и какви са рисковете пред здравната ни система 
- в студиото председателят д-р Иван Маджаров. 

- Щафетна гладна стачка във видинския спешен център. Ще получат ли медиците неизплатените допълнителни 
възнаграждения за работа на първа линия - на живо от Видин 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Каква е равносметката за свършеното от 46-ия парламент и ще има ли развръзка на политическата криза след 

предсрочния вот през ноември? 
- На живо: хиляди нощуват под открито небе в Кръстова гора, за да посрещнат Кръстовден. 
- Рекорден скок в цените. Каква е причината за поскъпването на храните и горивата? Гост: президентът на КНСБ 

Пламен Димитров. 
- С джип на плажа в Кранево. Защо туристи продължават да навлизат с автомобили на пясъчната ивица? 

 
√ Предстоящи събития в страната на 14 септември 
София. 

- От 10.00 ч. в двора на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението" (ул. Пиротска 171А) президентът Румен 
Радев ще участва в церемония по повод професионалния празник на пожарникарите. 

- От 10.00 ч. вицепрезидентът Илияна Йотова ще открие конференцията „ЕС: Ще достигнат ли пукнатините по 
фасадата до фундамента на сградата?", организирана от Института за икономика и международни отношения и 
Фондация „Фридрих Еберт". 

- От 09.30 ч. в зала 232 на Народното събрание ще се проведе заседание на Комисията по отбрана. 
- От 10.00 ч. на ъгъла на бул. „Витоша" и ул. „Краище" (до читалище Петър Берон) заместник-кметът на Столична 

община Кристиан Кръстев ще присъства на обновяването на маркировката на пешеходната пътека като част от 
инициативата „Убий скоростта, спаси дете!". 

- От 10.30 ч. в зала „Изток" на Народното събрание ще се проведе заседание на Временната комисия по ревизия. 
- От 11.00 ч. ръководството на Държавен фонд „Земеделие" ще даде брифинг по актуални теми в Централното 

управление на бул. „Цар Борис III" № 136. 
- От 11.30 ч. пред централния вход на президентството УС на Българска браншова камата „Пътища" ще внесе 

декларация и правно становище, с които категорично да потвърди исканията и да представи аргументи в защита 
на пътно-строителния бранш. 

- От 13.00 ч. ПП АБВ ще даде пресконференция в централата на партията на ул. „Врабча" 23. 
- От 13.00 ч. в зала 3 на Народното събрание Временната комисия за санкциите по закона „Магнитски" ще проведе 

заседание. 
- От 14.00 ч. в зала „Запад" на Народното събрание Временната комисия за установяване на факти и обстоятелства 

относно незаконосъобразни действия и бездействия на компетентните органи на територията на Лесопарк 
"Росенец" ще проведе заседание. 

- От 14.00 ч. в галерия „Средец" на Министерството на културата служебният министър Велислав Минеков ще даде 
пресконференция. 

- От 15.00 ч. в зала 232 на Народното събрание Комисията по правата на човека, вероизповеданията и жалбите на 
гражданите ще проведе заседание. 

- От 15.30 ч. в зала 1, Източно крило, на Народното събрание Комисията по труда, социалната и демографска 
политика ще проведе заседание. 

- От 16.00 ч. в зала 4 на Народното събрание Комисията по политиките за българите извън страната ще проведе 
заседание. 

- От 16.00 ч. в зала 132 в сградата на Народното събрание на пл. „Княз Александър I" № 1 ще се проведе заседание 
на Комисията по дигитализация, електронно управление и информационни технологии. 

- От 16.00 часа часа на входа на ГДНП до алея „Флойд Бляк" ще се проведе брифинг на представител на „Пътна 
полиция" за мерките, предприети от МВР във връзка с началото на учебната година. 
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*** 
Варна/к.к. „Златни пясъци". 

- От 10.00 часа в хотел „Интерконтинентал" в к.к. „Златни пясъци" ще се проведе брифинг на министъра на туризма 
Стела Балтова преди работна среща с представителите на бизнеса във Варна. 

*** 
Велинград 

- От 15.00 ч. на централното кръстовище на ул. „Юндолска" и бул. „Съединение" (до църквата "Успение 
Богородично" в кв. „Лъджене") ще се проведе протест на туристическия бранш. 

*** 
Видин. 

- От 09.00 ч. Общинският съвет ще проведе заседание в заседателната зала. 
- От 10.00 ч. в сградата на РС ПБЗН - Видин ще се проведат срещи-беседи с ветерани от структурите за пожарна 

безопасност и защита на населението и членове на семействата на служители в сградата на РС ПБЗН - Видин. 
- От 11.45 ч. в залата на БТА Синдикат " Здравеопазване" към Национален синдикат „Защита" ще даде 

пресконференция във връзка с неизплатените допълнителните възнаграждения в условията на COVID-19 и 
започващата гладна стачка на работещите в ЦСМП - Видин. 

*** 
Враца. 

- От 10.30 ч. пред сградата на ОДМВР-Враца служител на Пътна полиция-Враца ще представи пред медиите целите 
и задачите на акцията „Децата тръгват на училище! Да ги пазим на пътя!" и ще обяви мероприятията в Седмица на 
детската пътна безопасност. 

*** 
Ловеч. 

- От 09.00 ч. в катедралния храм "Св. св. Кирил и Методий" Ловчанският митрополит Гавриил ще оглави Архиерейска 
Златоустова света Литургия. 

- От 17.00 ч. в заседателната зала на Общината ще се проведе заседание на Общинския съвет. 
*** 
Разград. 

- От 13.30 ч. в залата на ОДМВР-Разград ще се проведе пресконференция по повод акцията „Деца тръгват на 
училище! Да ги пазим на пътя!". 

*** 
Смолян. 

- От 11.00 ч. с поднасяне на венци и цветя на паметника на героите -костница (в кв. Райково), ще бъде почетена 
паметта на загиналите при изпълнение на служебните си задължения пожарникари. 

*** 
Шумен. 

- От 10.00 ч. в зала 203 на общината ще се проведе брифинг. 
*** 
Ямбол. 

- От 11.30 ч. в зала 100 на Общината ще се проведе пресконференция по повод изграждането на Кризисен център. 

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

