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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
Варна Новини 
 
√ 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. 
Минимална пенсия не трябваше да има, никъде няма такава по света. Пенсията се изчислява спрямо осигурителния  
 
 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНР 
 
√ 46-ото Народно събрание провежда последното си заседание  
Депутатите в 46-ото Народно събрание се събират днес на последното си заседание. 
Народните представители ще гласуват окончателно промените в Закона за защита на лица, застрашени във връзка с 
наказателно производство. Поправките предвиждат Бюрото за защита на свидетели да мине под контрола на 
правосъдното министерство. 
Измененията, предложени в три законопроекта – на „Демократична България“, „Има такъв народ“ и „Изправи се БГ! Ние 
идваме!“ предвиждат контролът върху Бюрото за защита да бъде отнет от главния прокурор и да се върне на 
Министерството на правосъдието, както е било до 2014 г. 
Основните мотиви са, че Бюрото изпълнява сходни действия по охрана и предотвратяване на престъпления. Освен това в 
последните години то е било отклонено от основната си функция - да осигурява защита на застрашени свидетели. 
„Надявам се поне символно, ако не символично, да можем да направим една от промените, които се свързват със 
съдебната реформа - отнемането на Бюрото за защита на свидетели от главния прокурор, който го превърна в своя 
преторианска гвардия“, каза съпредседателят на „Демократична България“ Христо Иванов. 
Той поиска извънредно заседание на парламента, за да приеме окончателно промените, но председателят на 
законодателния орган отказа да го свика. 
На последното пленарно заседание депутатите ще потвърдят или отхвърлят решението на правната комисия за закриване 
на специализираното правосъдие. Решението обаче не е от особено значение, тъй като промените в Закона за съдебната 
власт ще бъдат гледани на първо четене. 
Преди да бъдат разпуснати, народните представители ще разгледат и доклада на временната комисия, която проверява 
данни за полицейско насилие по време на миналогодишните протести срещу правителството и главния прокурор. 

http://www.bnt.bg/bg
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Докладът препоръчва да бъде отстранен директорът на НСО, както и МВР да предприеме цялостно разследване на 
структурите си и да предприеме действия срещу полицейски служители, превишили правомощията си. 
 
√ Депутатите очакват напрегнато заседание в последния си работен ден  
В последния работен ден на 46 – то Народно събрание пред БНР обобщение направиха депутатите от ГЕРБ -  Деница Сачева, 
Виктория Василева от ИТН, Ирена Анастасова от БСП и Антоанета Цонева от Демократична България. 
„Честит 15 септември на всички учители и ученици, най-напред. А иначе аз лично не се гордея от това, което се случи в 46 
– то народно събрание и се надяв при следващото да се сформира редовен кабинет и да се свърши смислена работа от 
нега“, каза в "Преди всички" Деница Сачева. 
„Не мога да кажа, че има някакво особено вълнение от края на този парламент, направихме това, което беше възможно, 
при тази конфигурация и ниво на диалог, надяваме се следващият парламент да има по-добро начало и далеч по-добър 
край“, посочи в "Преди всички"  Виктория Василева. 
„И аз поздравявам учениците и учителите, но не мога да кажа, че днешният ден е вълнуващ за парламента“, каза в "Преди 
всички"  Ирена Анастасова. Разчитам да има все пак кворум днес и да работим“, посочи Анастасова. 
„Честит 15 септември и с пожелание за по-добра образователна услуга. Що се отнася до парламента, мисля, че ние 
политиците трябва да си научим урока. В този парламент и в предишния имаше доста уроци, и да си напишем добре 
домашните преди следващия. България се нуждае от управление, което стъпва върху мнозинство за промяна“, изтъкна в 
"Преди всички"  Антоанета Цонева. 
Депутатите посочиха, че очакват напрегнато последно заседание. 
Още по темата в звуковия файл. 
 
√ Служебният кабинет представя отчет за дейността си  
Министър-председателят Стефан Янев и членовете на Министерския съвет ще представят днес отчет за дейността на 
служебното правителство, което изпълнява функциите си малко повече от 4 месеца. 
Утре държавният глава ще назначи нов служебен кабинет, който да подготви и проведе вторите за тази година предсрочни 
избори за парламент, както и вота за президент и вицепрезидент, насрочени за 14 ноември. 
На 12 май служебното правителство начело с премиера Стефан Янев встъпи в длъжност с основната задача да организира 
и проведе честни и демократични избори на 11 юли. В първото си изявление Янев пое ангажимент: 
"Да работим честно, постоянно, в интерес на българските граждани и, разбира се, да поддържаме жизнено важните 
функции на държавата, където са в помощ на хората, бизнеса, така че да функционират нормално до конституирането на 
следващия парламент". 
Първата кадрова рокада дойде с отстраняването на главния секретар на МВР Ивайло Иванов, последва го председателят 
на ДАНС Димитър Георгиев: 
"Този председател създаде прецедент, с което накърни престижа на службата и създаде основание да се смята, че той 
предприема политически мотивирани действия за една длъжност, която е деполитизирана по закон“, се аргументира Янев, 
а месец по късно и ръководителят на разузнаването бе отстранен. 
Бяха сменени всички областни управители, както и редица ръководители на държавни фирми: 
"Хора, които не показват професионализъм, които не показват почтеност", отбеляза служебният премиер. 
След изборите и парламента, който не излъчи редовен кабинет, на служебния му се наложи да предложи на депутатите 
актуализация на бюджета. Янев обаче неведнъж критикува политическите партии в хода на преговорите за съставяне на 
редовно правителство: 
"Политиката е за истински политици и визионери, политиката не е за бюрократи или технократи, ориентирани към 
ситуативни и временни  решения". 
А в мандата си служебният кабинет предприе и действия след санкциите от американското правителство спрямо български 
граждани по закона "Магнитски", за което Янев каза. 
"Това е сериозен сигнал че корупцията в България е пуснала дълбоки корени. В този смисъл основна задача на служебния 
кабинет е да даде пример, че процесите в България могат да се случат по правилен начин, така че да се върне надеждата 
на хората за по-добър живот. Трябва да бъдем наясно, че няма как да имаме стабилна политическа система без да решим 
фундаменталните проблеми с корупцията." 
 
√ Компенсации за розопроизводителите от 2 милиона лева за щетите от Covid-19  
Розопроизводителите ще получат 2 млн. лева компенсации за щетите от Covid-19, реши Управителния съвет на Фонд 
„Земеделие“. 
Ще бъдат подпомогнати регистрирани земеделци, които нямат сключени договори за покупко-продажба на произведения 
розов цвят или имат договори, но не са успели да продадат продукцията си. 
Ще се изплащат до 100 лева на декар. 
 
√ ЕС настоява България и Малта да се откажат от "златните паспорти"  
ЕС трябва да настоява България и Малта да се откажат от своите режими на „златни паспорти“. Това се казва в 
препоръчителен доклад на Европейския парламент към Съвета на ЕС, Европейската комисия и върховния представител на 
Съюза по въпросите на външните работи Жозеп Борел за политическите отношения между ЕС и Русия. Той бе обсъден в 
пленарна зала в Страсбург. 

https://bnr.bg/post/101526856/deputatite-v-poslednia-raboten-ochakvat-da-ima-kvorum
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Съюзът и неговите членки следва също да преразгледат своите инвестиционни проекти и тези за икономическо 
сътрудничество като „Северен поток 2“ и атомните централи, изградени от „Росатом“, се казва в доклада, който ще бъде 
гласуван утре. В него се настоява за повече усилия, чрез които да се ограничат стратегическите инвестиции на Кремъл. В 
документа се припомня, че агенти на Главното разузнавателно управление са обвинени в опит за убийство през 2015 г. на 
българския оръжеен търговец Емилиян Гебрев и още двама души у нас. 
Докладчикът Андрюс Кубилиюс призова ЕС да не признава парламентарните избори в Русия, които ще се проведат в 
неделя: 
"Миналата година режимът на Лукашенко открадна изборните резултати след провеждането им, а сега Путин се опитва да 
направи това още преди това. Над 100 най-значими представители на опозицията и независими кандидати не са допуснати 
да участват в тях. Навални е в затвора, никой не очаква наблюдатели да бъдат допуснати до тях. Следващата седмица ще 
е тест за всички нас, за европейските институции, че не се боят да заявят, че изборите са организирани в разрез с 
демократичните принципи и международното право, след като и сега има много доказателства, че е точно така". 
Върховният представител по външната политика и сигурността Жозеп Борел заяви за пореден път, че към Русия е 
необходим единен подход на ЕС. 
 
√ Урсула фон дер Лайен ще произнесе реч пред Европарламента  
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще произнесе пред Европейския парламент в Страсбург 
ежегодната си реч за състоянието на Съюза. 
По всяка вероятност Фон дер Лайен ще посочи какво ще предприеме Комисията за решаване на най-сериозните 
предизвикателства, пред които е изправен Съюзът. Сред тях са борбата с Covid-19, възстановяването от пандемията, 
мерките срещу изменението на климата, в т.ч. зеления и дигиталния преход, сигурността и миграцията. 
Още в края на юли председателят на комисията съобщи, че е постигната целта 70 на сто от възрастното население на Съюза 
да бъде имунизирано срещу коронавируса до края на лятото, но предупреди, че предизвикателствата остават с новите 
мутации. Остава и тревогата след събитията в Афганистан, тъй като Европа се опасява от нова мигрантска вълна. 
Всяка година през септември председателят на Еврокомисията произнася пред Европарламента реч, в която се прави 
равносметка на постиженията през изминалата година и се представят приоритети за следващата. 
 
√ Дания, Италия, Испания и Малта преминават в „зелена“ Covid зона  
От днес Кралство Дания, Италия, Испания и Република Малта преминават от „оранжева“ в „зелена“ зона в списъка на 
държавите по цветови Covid зони, съгласно който е определен редът за влизане в България. 
В „червената“ зона влизат също Гренада, Република Сърбия, Република Суринам и Палестина, съобщиха от 
Министерството на здравеопазването. 
 
БНТ 
 
√ Президентът Радев: Няма да има промяна в политиката на новото служебно правителство  
Няма да има промяна в политиката на новото служебно правителство - това заяви държавният глава Румен Радев. 
Служебният вътрешен министър все още не канен за новия служебен кабинет, каза Бойко Рашков. А Кирил Петков даде 
заявка да бъде част от промяната по най-ефектиния начин. Но отново не посочи - като служебен министър или като 
политик. 
Кандидатурата на Радев ще бъде издигната съгласно хронограмата на ЦИК. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов каза, че нямат 
бърза работа и когато дойде времетое изпълнителната комисия ще съобщи тяхната кандидатура за "Дондуков" 2. 
Кой ще управлява страната докато се състави редовно правителство - държавният глава призова за търпение още два дни. 
Тогава ще стане ясен и персоналният състав на Министерския съвет. 
"Няма да има промяна в политиката на новото служебно правителство и укрепването на държавността остава 
основен приоритет. Надявам се, това, което постигна това служебно правителство, това, което ще направи и 
следващото да бъде поето от един редовен кабинет", заяви Румен Радев. 
Вътрешният министър каза, че все още няма предложение за участие в следващия служебен кабинет. Бойко Рашков 
отхвърли и твърдения за участие в евентуален бъдещ политически проект на служебните министри Кирил Петков и Асен 
Василев. 
"Просто така, може би, някой има някаква цел, за да постави моето име наред с имената на колегите Петков и 
Василев. Не знам с каква цел се прави това", каза служебният вътрешен министър Бойко Рашков. 
И днес служебният министър на икономиката Кирил Петков не каза какво ще бъде политическото му бъдеще. 
"Аз с президента съм имал много положителни разговори. Моята гледна точка, която наистина трябва да вземем 
това решение заедно с Асен Василев е как да продължим промяната по най-ефективния начин. Точно в момента го 
обсъждаме - как да го направиме, кое да структурираме в какво време, дали това е най-добрият вариант в момента 
- като служебни министри да продължиме или да направим нещо извън това", коментира Петков. 
"Подкрепям ценности, а не партии. Ще продължавам да подкрепям ценностите, които изповядват хиляди български 
социалисти - свобода, солидарност, справедливост", допълни Радев. 
Президентът обясни, че кандидатурата му ще бъде издигната съгласно хронограмата на ЦИК. Лидерът на ГЕРБ Бойко 
Борисов смята, че изборите са предрешени. Той не каза точно кога ще обявят своя кандидат за президент. 
"Ние си имаме и един, и втори, и трети, и още двама, и още трима. Когато дойде времето, изпълнителната комисия 
ще го съобщи. Бърза работа нямаме, те, дето се вика още, виждате, шикалкавят с парламента. Превърнаха 
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парламента като слуга на Румен Радев, превърнаха парламента като място за лични вендети. Само е зор да дадат 
на техния приятел Янаки Стоилов бюрото за защита - това е голямата съдебна реформа", заяви Борисов. 
На финала на 46-ия парламент вътрешният министър се надява Народното събрание да успее да отнеме бюрото за защита 
на свидетели от главния прокурор. 
"Страхува ли се толкова много, че да има защита от три места. От бюрото по защита денонощно за него, там на 
три смени, около дома му да пази НСО, освен това от 6 РУ тук в София да патрулират коли денонощно около оградата 
на резиденция Бояна? Най-добре би било този човек Иван Гешев той да бъде инициатор на тази промяна. Това би било 
по-морално", каза Бойко Рашков. 
Акциите срещу купуване и продаване на гласове не трябва да са в последните дни преди вота, защото купувачите и 
продавачите са изобретателни и ще предприемат действия рано, смята служебният вътрешен министър. 
 
√ Радев след срещата със строителния бранш: Процедурите за възлагане на обществени поръчки трябва да бъдат чисти  
Независимо кой управлява държавата носи отговорност за положения труд от работниците и трябва да се търсят решения, 
заяви Румен Радев на среща с Управителния съвет на Българската браншова камара „Пътища“ и представители на Камарата 
на строителите в България. В срещата участва и служебният министър на финансите Асен Василев 
Според президента свързаността и развитата транспортна инфраструктура са в основата на икономическото и социално 
развитие на всяко общество. Затова е необходимо изсветляване на целия процес по провеждане на обществени поръчки, 
сключване на договори и разплащане на задълженията към фирмите в пътния бранш. 
Радев подчерта, че практиката на предишното управление с постановления на Министерски съвет системно да се 
заобикаля Законът за държавния бюджет трябва да бъде прекратена. Процедурите за възлагане на обществени поръчки 
трябва да бъдат „чисти“, да има лоялна конкуренция, а договорите да се сключват на реалната им стойност. Държавният 
глава призова и за преустановяване на практиката стойността на сключен договор след вече проведена обществена 
поръчка да се надвишава в пъти с включването на нови и нови дейности. 
„Независимо кой управлява, държавата носи отговорност за положения труд от работниците и трябва да се търсят 
устойчиви решения за разрешаване на проблемите“, заяви още Румен Радев. 
Президентът открои и необходимостта от прозрачно формиране на бюджета на Агенция „Пътна инфраструктура“, така че 
да бъдат ясни средствата, които ще бъдат отделяни за пътно-строителна дейност през годината, както и за поддържането 
и почистването на пътищата. 
По време на срещата представители на ръководството на Браншова камара „Пътища“ подчертаха, че натрупаните огромни 
задължения от страна на държавата към фирмите от пътно-строителния бранш създава голямо напрежение в сектора. Те 
изразиха готовност за диалог със служебното правителство за намирането на решение в тази насока. 
По думите им възлагането на дейности по ремонт и поддържане на участъците от републиканската пътна мрежа, 
практически е спряло и при наличието на дебат по отношение на действащите договори и забавените разплащания, ако 
скоро не се намери решение, зимното почистване на републиканската пътна мрежа би създало притеснения, заедно с 
всички съпътстващи проблеми за безопасността на придвижването на хора и товари. 
 
√ Пътностроителните фирми отлагат протеста си  
Протестът на пътностроителните фирми, насрочен за петък, се отлага. Това стана след срещата на президента Румен Радев 
с Управителния съвет на Българската браншова камара „Пътища“ и представители на Камарата на строителите в България. 
Те получиха уверение, че има пари за забавените плащания за обществените поръчки, но все още се търси законов вариант 
за изплащането им. 
Според държавния глава е необходимо изсветляване на договорите, за да не се стига до подобни забавяния. Радев каза 
още, че практиката на предишното управление с постановления на Министерски съвет да се заобикаля Законът за 
държавния бюджет трябва да бъде прекратена, процедурите да бъдат "чисти", а договорите сключени на реалната им 
стойност. 
Председателят на Камарата Стефан Чайков коментира, че днес са обсъждали именно как да се договори механизъм за 
разплащане на старите задължения. 
"222 милиона лева са фактурираните и около 647 милиона лева са сертифицираните към днешна дата и остават 
няколкостотин милиона, какво минимално ще се извърши, за да се приведе републиканската пътна мрежа в условия 
за зимата? Всички знаете , че зимата чука на вратата", коментира Чайков. 
 
√ Министър Денков: Посрещаме новата учебна година по-опитни, подготвени и отговорни  
Министърът на образованието и науката проф. Николай Денков отправи приветствие по повод началото на новата учебна 
година от днес. Привествието беше публикувано в официалната Фейсбук страница на МОН. 
ЧЕСТИТ ПЪРВИ УЧЕБЕН ДЕН! 
Скъпи ученици, учители и родители, 
Всяко начало е трудно. Но и заредено с позитивна енергия, изпълнено с очаквания и надежди за нови вълнуващи 
преживявания, полезно знание, заслужени успехи и незабравими приятелства. 
Първият учебен ден е такова начало. Посрещаме новата учебна година по-опитни, подготвени и отговорни, повече 
знаещи и можещи. Затова и по-уверени в себе си. Вярвам, че можем да се справим заедно! 
Пожелавам Ви не само успешно начало, но и пълноценно присъствено обучение през цялата учебна година!  
Организацията, която създадохме, дава много възможности за нормален учебен процес, но само ако се пазим взаимно. 
Спазвайте мерките, ваксинирайте се, когато е препоръчително, за да опазите себе си и хората около вас! 
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Скъпи ученици и учители в училищата ни зад граница, пазете родината в сърцата си, бъдете все така всеотдайни в 
съхраняването на българския език, история и култура. 
Бъдете здрави! На добър час! 
Проф. Николай Денков, 
Министър на образованието и науката 
Видеоприветствието на министър Денков можете да видите ТУК. 
 
√ Стела Балтова: Летният сезон приключва по-добре от очакваното, има оптимизъм и за зимния  
Летният сезон приключва по-добре от очакваното, има оптимизъм и за зимния. Това каза служебният министър Стела 
Балтова във Варна на среща с представители на бранша. Те отчетоха 70 процента ръст от края на май до края на август. 
Хотелиерите напомниха обаче, че те са единствените в бранша, които не получават компенсации. 
3 700 000 туристи са почивали у нас през лятото, най-много са били българите, а от чужденците румънците. Това съобщи 
министър Балтова. 
"Това, което си поставихме за цел - да се възвърне жизнеспособността на туристическия сектор, се постигна", каза 
Стела Балтова, министър на туризма. 
Хотелиерите от летните курорти потвърждават, че сезонът е по-добър от очакваното, но имат и уточнения. 
"Ние просто направихме една голяма реклама на България, която за съжаление ще води до нулев сезон като финансов 
резултат, по простата причина, че всички разходи скочиха", коментира хотелиерът Станислав Стоянов.  
Браншът предлага хотелиерите също да получават държавна помощ, особено сега, когато туроператорите са спрели 
авансовите плащания. Несигурността поражда две основни опасности за следващия сезон. 
"Дали няма да влезем в ценова война? Ще постави въпроса и по какъв начин ще бъдат набрани работници", заяви Илин 
Димитров, председател на Варненската туристическа камара. 
Липсата на предвидимост заради сериозното поскъпване на тока притеснява и работещите в зимните курорти, потвърди 
министър Балтова. 
 
√ Проф. Пламен Киров: Можеше да не стигнем до избори 2 в 1  
Казва се, че законът е разум, освободен от страст. При нас обикновено става страст, освободена от разум - това 
наблюдаваме в последните дни на парламента. Очевидно, че отиваме към 14 и 21 ноември, предсрочни избори за 
парламент и избори за държавен глава, вероятно в два тура. Това коментира в сутрешния блок на БНТ "Денят започва" 
проф. д-р Пламен Киров, ръководител на Катедрата по Конституционноправни науки в СУ. 
Да очаквате нещо от нищо е най-популярната форма на надеждата, допълни юристът. 
Както тръгна парламентът от първите дни - с процедурни хватки, личностни конфликти, един недобър тон... в 
крайна сметка парламентът е един колективен орган, в който трябва да се постигне съгласие, защото това е 
националнопредставителна институция. 
Относно кризисната ситуация с гласуването на кандидатурата на Пламен Николов за премиер с проектокабинет, юристът 
коментира: 
Неприятното е, че при нас изключенията се превръщат в правило и то в последните два парламента. Най-вероятно 
трябва да си извлекат поука политическите жени и мъже и в следващия парламент това да не се повтаря, защото 
както се казва, да правиш едно и също и да очакваш различен резултат, е контрапродуктивно. 
Не конституционните текстове са виновни за неразборията, а това как е написан и как се спазва правилникът, обясни проф. 
Киров. 
Конституцията не се занимава с процедури, затова има правилник. Правилникът за дейността на НС се приема въз 
основа на Конституцията, но има юридическата сила на закон. Той конкретизира и най-вече определя процедурите, 
по които работи парламентът. И когато има проблеми с текстовете в правилника, се пораждат и споровете, на 
които бяхме свидетели. 
Президентската институция не може да реши вътрешнопарламентарни казуси, категоричен е проф. Киров. 
Президентът се занимава с процедурата по член 99, но той не е господар на процедурата по член 99. Тази процедура 
основно се развива в парламента, както се казва, президентът е церемониал-майстор, обясни още юристът. 
Според него, е можело да не гласуваме на избори 2 в 1. 
Президентът непрекъснато говореше, че това е нещо лошо и в крайна сметка, постигна точно това. Той трябваше, 
заедно със своите експерти да прецени тайминга, в който се развива тази процедура и можеше да не стигнем до 2 в 
1. Но в крайна сметка, това са даденостите. 
Никой не мисли за технологичните трудности и всички се насочват към пестенето на някакви пари. Никакви пари няма да 
спестят, аз съм готов да се обзаложа, подчерта проф. Киров. 
Символика на политическа немощ - това според проф. Киров, се предава като щафета на следващия парламент. Добре, че 
поне успяха да актуализират бюджета, допълни той. 
Вижте целия разговор с проф. Пламен Киров във видеото. 
 
√ България и още шест държави настояват за бързо приемане на новата Обща селскостопанска политика  
В съвместно писмо министрите на земеделието на България, Хърватия, Румъния и страните от Вишеградската четворка 
(Чешката република, Унгария, Словашката република и Полша) призовават Европейския парламент да свика пленарно 
заседание възможно най-скоро за приемане на трите основни законодателни актове, свързани с новата Обща 

https://www.youtube.com/watch?v=2wL0v_9DE7o&fbclid=IwAR2FsKPkYCB_r-kPeMMAVp4jzHRyXMwanb3a_1exKSC8GLaYlmxjF-851pE&ab_channel=%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://bntnews.bg/news/prof-plamen-kirov-mozheshe-da-ne-stignem-do-izbori-2-v-1-1168861news.html
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селскостопанска политика. Писмото е адресирано до председателя на Комисията по земеделие и развитие на селските 
райони в Европейския парламент Норберт Линс. 
В документа министрите оценяват приноса на Европейския парламент за постигане на предварителното политическо 
споразумение по реформата на Общата селскостопанска политика още през юни тази година. Те изразяват своята 
убеденост, че е направена важна стъпка към един по-конкурентоспособен и устойчив европейски земеделски сектор. 
В хода на подготовката на националните Стратегически планове е необходимо приемане на вторично законодателство – 
актове за изпълнение и делегирани актове, освен на основните регламенти и тяхната публикация в Официалния вестник 
на ЕК. 
"Вярваме, че Европейският парламент, Европейската комисия и Съветът на ЕС имат обща политическа отговорност 
към европейските фермери", посочват в заключение министрите в писмото. 
 
Банкеръ 
 
√ В парламента май страдат от дългово късогледство  
Народните избраници в два поредни парламента - нарочно или не, бягат от темата за управлението на държавния дълг. 
На пръв поглед, логичната причина е, че няма редовно правителство, което да вземе съответните решения. Но по-
задълбоченият поглед създава усещането за омерта между политическите играчи преди поредните избори. И не е трудно 
да се сетим защо не отварят темата. На кратко: управлението на държавния дълг е свързано с лансирането на непопулярни 
решения, които ще ударят и без това все по-вехнещото доверие в партиите, които са "на сергията". 
Още през март тази година, т.е. преди първите парламентарни избори, "БАНКЕРЪ" повдигна въпроса за управлението на 
дълга. Ситуацията и тогава и сега на практика не се е променила много. Разбира се, разликата е в шестте месеца, които 
бяха изгубени, както и в обстоятелството, че в това време нито една парламентарно представена политическа сила не 
обяви как възнамерява да действа. С две думи - няма изготвено решение за задаващите се големи погашения по 
дълга. Според данните на Министерството на финансите размерът на предстоящите плащания към кредиторите на 
страната през следващите две години е от порядъка на 2.7 млрд. лв. - 3.0 млрд. лв. годишно, или близо 6 млрд. лева. 
Нека припомним и какви са опциите пред следващата власт, в каквато и конфигурация да е тя.  
Ако бъде поет курс към намаляване на дълга, бъдещите управници ще са изправени пред две опции, всяка от които крие 
рискове. Става дума  
или за повишаване на данъците, или за намаляване на капиталовите разходи,  
което в крайна сметка може да забави икономическия растеж.  
Тъй като бюджетните разходи са компонент на брутния вътрешен продукт, съкращаването им като цяло може да се 
натъкне на някои подводни камъни. Ако правителството свие твърде много разходите, икономическият растеж ще се 
забави, което би довело до по-ниски приходи и по-голям дефицит. Най-доброто решение е да се намалят разходите за 
области, които не създават много работни места. 
Прекомерното увеличение на данъците също може да забави растежа, като затрудни събираемостта и изгони и малкото 
читави инвеститори от  България. Има и един страничен фактор - ядосаш ли олигарсите, това може да ти коства 
политическата кариера.  
Третият и най-често срещан вариант е  
рефинансирането на дълга,  
т.е. държавата финансира дефицитите и обслужва дълга си, чрез продажбата на нови дългови емисии. В този случай се 
изисква прецизност, защото инвеститорите са чувствителни и ако съзрат неприятни макро тенденции ще бъдат нащрек. 
Обратното, ако дългът е умерен, държавните облигации биха останали привлекателни, а доходността по книжата ще се 
задържи на поносимо ниво. 
Вероятно е да се прибегне именно към рефинансиране на емисиите, емитирани от второто правителство на Бойко 
Борисов. Ще напомним, че по онова време бяха издадени пет емисии на стойност 5.144 млрд. евро или около 10 млрд. 
лева. Със средствата бе погасен спешният мостов заем от 1.5 милиарда евро от края на 2014 г., заради изплащането на 
гарантираните депозити в КТБ, за покриване на други стари задължения, както и за финансиране на дефицита в бюджета. 
Последната част постъпи във Фискалния резерв, но като цяло тези 10 млрд. лв. така и не се вляха в икономиката. 
Третият кабинет на Борисов също се отчете с емисия облигации на международните пазари. През септември 2020 
г. предишното правителството пласира облигации по Глобалната средносрочна програма за емитиране на дълг на 
международните пазари, след повече от четири години отсъствие. Бе емитиран дълг в размер на 2.5 млрд. евро (около 5 
млрд. лв.) - на два транша със срочност от 10 и 30 години. За десетгодишната облигация бе постигната доходност от 0.389%, 
а по 30-годишната - 1.476 процента. 
През 2020-а държавата е поела също 900 млн. лв. дълг на вътрешния пазар.  
На 7 септември 2021 г. дебютът си записа и служебният финансов министър Асен Василев. Министерството на финансите 
преотвори емисия 5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК), деноминирана в лева, с падеж 24 февруари 2026 година. На 
проведения аукцион бяха пласирани успешно ДЦК за с номинална стойност 200 млн. лв. при среднопретеглена годишна 
доходност в размер от -0.15 процента. 
Шест месеца по-рано финансовото министерство под ръководството на Кирил Ананиев пласира държавни облигации на 
стойност 300 млн. лева. Емисията отново бе със срочност пет години. И тогава бе постигната отрицателна годишна 
доходност по емисията - в размер на -0,10%. Отрицателната доходност на практика означава, че инвеститорите плащат на 
правителството за правото да изкупуват негови дългови ценни книжа. 
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В периода 15-22 февруари финансовото министерството пусна още две дългови емисии. Една нова емисия 5-годишни 
държавни ценни книжа (ДЦК) за 200 млн. лв. при среднопретеглена годишна доходност в размер на -0.17 % и при 0.00% 
фиксиран годишен лихвен процент. Както и 10.5-годишна емисия при доходност от 0.14 процента. Вероятно до края на 
годината ще има поне още един аукцион за поемане нов дълг. Причината е, че през 2021 г. трябва да се заделят 1.1 млрд. 
лв. за погашения на стари задължения, т.е. за целта са необходими още 200 млн. лева.  
Равносметката е следната: по данни на МФ държавният дълг към края на юли 2021 г. възлиза на  29.812 млрд. лв., 
а съотношението на дълга към брутния вътрешен продукт (БВП) възлиза на почти 24 процента. 
Основният въпрос сега е: дали няма да се прибегне към нов държавен заем по-рано от очакваното? Заиграването на 
партиите при актуализацията на бюджета предвещава по-голям дефицит от прогнозния. Отделно, повишаването на 
разходите, без да е ясно дали срещу тях ще постъпят достатъчно приходи имат потенциала да "взривят" бюджета и да се 
наложи тези разходи да бъдат обезпечени с дълг. Това ще стане ясно до края на годината и най-вече при дебатите за 
Бюджет 2022, които ще са горещата тема и в предстоящото 47-о Народно събрание. 
 
√ Над 706 хил. ученици и 2357 училища очакват първия учебен ден  
В първия учебен ден утре 2357 училища в страната ще приемат над  706 000  ученици. За първи път училищния праг ще 
прекрачат близо 59 000 първокласници. 
758 общински и държавни училища ще посрещнат учениците си утре  в основно или частично ремонтирани сгради. В други 
170 училища ремонтите ще продължат и след началото на учебната година, като техните директори са създали 
необходимата организация за провеждане на нормален учебен процес, съобщават от Министерството на образованието 
и науката. 
По данни на Регионалните управления на образованието учениците от  22 училища ще бъдат временно преместени в други 
сгради заради продължителни ремонтни дейности. Най-много са тези случаи в областите София, Стара Загора, Пловдив. 
Част от ремонтите ще приключат още през октомври, а други ще продължат и през 2022 година. 
До средата на месец май 14 класа от 9 Френска езикова гимназия  в София ще учат в една от сградите на Националната 
спортна академия на ул. „Гургулят“- заради  продължаващо изграждане на нов корпус с физкултурен салон и основен 
ремонт на старата сграда. 
До края на учебната година в други училища ще се обучават учениците на Технологичното училище „Електронни системи“ 
в София, възпитаниците на 4 учебни заведения в Стара Загора, както и учениците на  Професионалната гимназия по селско 
стопанство в Две Могили. 
В първия учебен ден напълно обезпечени с учители ще бъдат седем области - Габрово, Ловеч, Сливен, Стара Загора, 
Търговище, Хасково и Ямбол. 
Свободните позиции за преподаватели в страната са 436. Най-много незаети места има в София-град, Пловдив, Варна и 
София-област. 
Най-много се търсят педагози за детски градини, преподаватели по професии, за целодневна организация на учебната 
дейност, по математика, английски език и начални учители. 
Ще се търсят варианти в образователната система да бъдат включени  пенсионирани учители, педагози, които в момента 
не работят като такива, както и студенти от педагогически специалности. 
В началото на новата учебна година - през месеците септември и октомври-  ще бъдат осигурени и последните 40 000 
устройства за ученици, необходими за обучение в електронна среда. 
 
√ Здравното министерство заплаши нощните заведения с прокурор  
Нощните заведения ще продължат да работят въпреки заявеното вчера искане на Здравното министерство нарушителите 
да бъдат давани на прокурор. Това заяви пред БНР собственик на нощен клуб в София. 
Здравното министерство излезе с искане към РЗИ и проверяващите органи по места да дават на прокурор собствениците 
на нощни заведения и кметовете на населени места, които бойкотират противоепидемичните мерки. Мартин Михайлов, 
който е собственик на нощен клуб, заяви че ще продължи да работи въпреки заплахата от строги санкции. 
"Ще продължим, защото желаем равни права за упражняване на дейността си и на професията си. Хората не спазват 
мерките почти навсякъде. По силата на този Наказателен кодекс какво излиза, в момента да си се вкарваме по затворите 
ли? Не мога да разбера“, каза той. 
Негови колеги от бранша също са категорични, че ще работят протестно. 
От Здравното министерство искат РЗИ, МВР и Агенцията по безопасност на храните да изпращат на окръжен прокурор 
всеки съставен протокол за грубо нарушение на мерките. Нарушителите ще бъдат проверявани за наличие на 
престъпление, по член 355 от Наказателния кодекс. Като причина от ведомството посочиха повишения брой заразени и 
починали. 
От здравното министерство посочват, че програми и средства за компенсация има за всички засегнати от 
противоепидемичните мерки. Според Михайлов обаче реално подпомагане на бизнеса в момента няма.  
"60 на 40 е изключително спорна мярка. Тя важи за работещи бизнеси, но в нашия случай ние не сме такъв. Обещания за 
мерки има, но те не са конкретни", посочи той. 
 
√ Разпродават ваканционни комплекси за жълти стотинки  
Милионни дългове, недостроени и изоставени призрачни градове - това е резултатът от инвеститорската инвазия 
в родните ни курорти (преди кризата от 2009 г.) на знайни и незнайни адепти на бързите печалби. 
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Облечени в престижната роба на чужди инвеститори, всякакъв вид международни играчи, неизменно подпомагани от 
нашенски разбирачи, 
се впуснаха да градят градове на мечтите.   
Такъв беше и случаят  с грандиозния инвестиционен проект в Разлог на  "Макантъни Риалити Интернешънъл Кънстръкшън 
2" ЕООД. Дружество, което е 100% собственост на регистрираната в Ирландия компания "Ем Ер Ай Кънстръкшън Ирландия 
Лимитед" и се управлява от испанеца Фернандо Ареспакогача, завърши с изпитания модел на предизвестения фалит. 
Размахът , с който ирландско-испанската група навлиза на нашия пазар по това време е повече от впечатляващ. В рамките 
само на  година (2005-2006) ирландците регистрират у нас пет дружества с едно и също име, които се различават само с 
вписаните допълнително  цифри към тях - от 1 до 5. 
По това време те започват масово да изкупуват на неурегулирани поземлени имоти край Разлог.  Обещанията им са върху 
тях да се родят впечатляващи ваканционни комплекси, които да превърнат градчето със затихващи функции в сериозен 
курорт. В начинанието им са впрегнати местни играчи, банки и родни строителни фирми. Финансовите институции 
развързват кесиите и милионите потеглят към сметките на ирландците. Но…пазарът на недвижими имоти се срива, а с него 
и надеждите на кредиторите да си върнат парите. Следва изпитаният модел на фалита, резултатът от  който е …кой ял, ял. 
Така изоставените градежи край Разлог и отношенията с кредиторите се прехвърлят като  ангажимент на синдика на 
обявеното в несъстоятелност дружество „Макантъни Риълти Интернешънъл Кънстракшън 2” ЕООД – Ралица Топчиева. 
Вече шеста година тя се опитва да продаде непродаваемото. Сега – до 16 септември, тя  за пореден път ще се опита да 
намери купувач за  остатъците от неизпълнените обещания на инвеститорите.  
Два пакета със сериозни по обем имоти се предлагат на смехотворни цени. 
Първият от тях е за обособени части  "Силвър Маунтин резорт". 
Апартаментният комплекс  представлява дванадесет самостоятелни жилищни сгради, разположени на терен от близо 30 
дка (по документи - 27 928 кв.м.), всяка от които по около 1500 кв.м., изградени до степен на завършеност „груб строеж” 
се предлагат на цена от  1 449 778.55 лева. Ако съдим по обявените параметри става въпрос за разгърната застроена площ 
от  16 447.50 кв. метра. Или за по… 88 лв. на квадрат. 
През декември 2015 г. в публикацията си „Инвеститорско „ужилване“  „Банкеръ“ информира, че същите тези сгради се 
предлагаха  в пакет, но за 2 134 780 лева. Тогава разказахме кой и как е придобил имотите, кой е участвал в сделките и как 
са били "убедени" банките да изсипят милиони евро в ...илюзии. 
Според одобрените строителни книжа тук трябваше да бъдат изградени 33 жилищни секции от пететажни сгради с 
предимно едностайни и двустайни апартаменти за сезонно ползване (общо 900) и хотел. 
В годините на големите обещания 
инвеститорите рекламираха проекта си с това, че всички апартаменти ще бъдат с изглед към планината. Безспорно 
бляскавият (поне на картинка) проект е имал за цел доста от бъдещите жилища да се разпродадат на зелено, но 
реализацията му е стигнала до... груб строеж. 
Ако дори този път усилията на синдика бъдат увенчани с успех, съвсем ясно е, че парите от продажбата няма да могат да 
покрият и една десета от необслужваните кредити на дружеството към банките, които са били убедени да финансират 
проекта с милиони евро. А това, че рискът който те са поели е очевидно недобре пресметнат, се изчиства за сметка на 
обикновените клиенти, които плащат високи и все по-високи такси и комисиони за все повече и по-незначителни услуги. 
Канадските и британски граждани, които са заплатили по 80-90 хил. евро за миража да притежават апартамент в луксозния 
(на картинка) комплекс, също изпиха до дъно горчивата чаша на измамата. Да не говорим за онези, които дори не са успели 
да предявят  претенциите си за включване в списъка на кредиторите.  
Определеният по закон двумесечен срок за допълнително предявяване на вземания след определяне на датата на 
несъстоятелността на дружеството е бил 28 март 2014 година. Само за илюстрация ще посочим отхвърления от синдика на 
дружеството Топчиева иск на някой си Джонатан Уилям Мехарг, който - както се вижда от сключения с него договор, е 
заплатил през юни 2009 г.  84 871.02 евро на инвеститора. А той едва ли е единственият ужилен.  
Само в публичните документи са вписани имената на още доста чужди граждани, които са се изръсили със сериозни суми, 
но по една или друга формална причина претенциите им са били отхвърлени, независимо че всички те са предоставили 
подписаните с фирмата договори за продажба на бъдещите имоти. А там ясно е посочено каква сума е заплатил всеки от 
тях за авантюрата си на нашенска територия. Не че шансовете на тези, които все пак са успели да влязат в списъка на 
кредиторите - да си върнат нещо от парите, са големи. Затова пък със сигурност те ще разнасят новината за добрия бизнес 
климат у нас по света. 
Още преди близо шест години, „Банкеръ“ определи като „мисия невъзможна“ и опитът на двете банки - тогавашната "МКБ 
Юнионбанк" и "Алианц Банк България" АД да приберат своите 17 млн. евро, отпуснати по няколко договора на ирландските 
"инвеститори" от "Макантъни Риалити Интернешънъл Кънстръкшън 2". 
Строителят "Главболгарстрой" АД също е в списъка на кредиторите на компанията. Признати са му вземания за над 700 
хил. лева. 
Какво остава за признатите вземания на ЧЕЗ и на общината в Разлог за данъци и такса смет? Не е трудно човек да се досети, 
че ще бъдат записани в графата "забрави". 
Този път в търга за разпродажба  
е включен и жилищен комплекс „Аспен Вали”. 
В съзтезателната процедура, обявена за 15 септември пакетната цена на активите му е определена на 2 745 760.40 лева. 
Според обявлението, преговорите за него ще се водят с потенциален купувач. Синдикът Топчиева ще му предложи …181 
самостоятелни обекта. От тях осем са предназначени за ресторант  (637.88 кв.м.), лоби бар ( 141.96 кв.м.), ски 
гардероб,  перално помещение, два  магазина, детска градина ( 158.66 кв.м.) и спортен център ( 637.53 кв.м.), състоящ се 
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от плувен басейн, фитнес, сауни, масажи, бар, съблекални и душове. Към всичко това вървят и 173 апартамента от 30 до 
80 кв.м.всеки. 
Целият комплекс според данните посочени в обявлението на синдика е разположен в имот в местността „Янколова 
река”  от 13 645 кв.м., а  разгърнатата застроена площ на комплекса е  22 388.25 кв.метра. 
Както и да бъде пресметнато всичко това, оказва се че имотите в този комплекс ще се разпродават за малко над 120 лв за 
квадрат.. Цената в този случай е "значително по-висока" от тази на имотите в "Силвър Маунтин резорт", тъй като тук 
обектите  са въведени в експлоатация. 
Няма как да не обърнем внимание на тези продажби и на техните цени, при положение че, според всички брокери у нас, 
стойността на имотите… расте. И кой ще прилапа тези - на практика подарени имоти, ще стане ясно едва след като сделките 
вече бъдат вписани в имотния регистър…А кредиторите могат само да наблюдават спектакъла от първия ред, без право на 
намеса в режисурата. 
Не може да бъдат подминати без внимание и тези на практика умишлени фалити, защото проблемът рефлектира както 
върху самата държава, която не е в състояние да си прибере вземанията, така и върху български фирми, които са работили 
като изпълнители при тези т. нар. схемаджии. 
С други думи, мачът вече е свирен. 
 
√ Столична община взе 120 млн. лв. заем от ЕИБ  
Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и Столичната община подписаха Рамков заем на стойност 60 млн. евро или почти 
120 млн. лева. 
ЕИБ ще финансира проекти, които включват изграждане и възстановяване на отсечки от пътната и уличната мрежа, част от 
трамвайната мрежа и пешеходната и велосипедната инфраструктура. Наред с това, може да бъде осигурена подкрепа и за 
проекти за обществен транспорт като закупуване на подвижен състав и монтаж на зарядни станции за електрически 
автомобили, заявяват от общината. 
Както "Банкеръ" вече писа, общият размер на инвестиционния заем е 60 млн. евро за 20 годишен срок, при лихва от 0,35%, 
без такси и комисионни. 
С парите ще бъдат финансирани липсващи участъци от вътрешните градски рингове, които ще изведат трафика от центъра 
на града. Говори се за изграждане на бул. „Т. Каблешков“ и бул. „Филип Кутев“. 
Кметът Йорданка Фандъкова споменава и т.нар. „Зелен ринг“, който ще свърже с вело и пешеходни алеи големи квартали 
на града. 
"София е най-бързо разрастващият се град в България и е изправен пред предизвикателството да продължи своето 
развитие по екологично устойчив начин. Ние, в ЕИБ, се радваме да предоставим този заем в подкрепа на устойчиви 
проекти за мобилност и да подобрим ежедневието на хората в София. Нашето финансиране ще повиши заетостта, ще 
подобри качеството на въздуха и ще превърне София в по-безопасно място, където придвижването става по-бързо и 
удобно“, е цитирана да казва вицепрезидентката на ЕИБ Лиляна Павлова. 
 
√ Защо се забавят икономическите връзки на България и Гърция  
На откриването на Солунския международен панаир гръцкият премиер Кириакос Мицотакис обяви, че възстановяването 
на гръцката икономика върви по-бързо от очакваното и повиши прогнозата за растежа на брутния вътрешен продукт тази 
година от 3,6 на цели 5,9 процента. Мнозина представители на бизнес средите в Гърция обаче, като подчертават тесните 
икономически връзки между България и Гърция, виждат и известно забавяне в динамиката на тези отношения, което само 
отчасти се дължи на кризата с пандемията от КОВИД-19. 
Димитрис Янакис, първи зам-председател на търговско-промишлената камара в град Серес, вижда причините за 
забавянето в икономическото сътрудничество в увеличената себестойност на производството и услугите в България след 
влизането в Европейския съюз. 
"Имаме много съвместни проекти. Много компании от Серес развиват дейност в България. Нашата префектура има много 
добри връзки с област Благоевград, над 2500 гръцки фирми развиват дейност там и много от тях са от Серес. Действително 
обаче има известен застой, защото България вече е в Европейския съюз, себестойността и там се увеличава, донякъде се 
изравнява със себестойността в Гърция, така че този баланс има съществено значение", заяви Янакис, цитиран от БТА. 
Председателят на стопанската камара в Драма Стефанос Георгиадис търси причините по-скоро в глобалната икономическа 
конюнктура. 
"С България имаме много добри отношения на сътрудничество, преди всичко с компании в областта на производството на 
мрамор и на строителни материали. Съществуват съвместни предприятия и в производството на алуминиеви изделия и в 
хранителната промишленост. Драма участва и в различни проекти в рамките на програмата за европейско териториално 
сътрудничество, които реализираме заедно с партньори от България. Застоят през последните години е предизвикан 
главно от условията на световните пазари, където вече се проявява една друга динамика. Какво имам предвид? В този 
момент има един взрив на инфлацията в световен мащаб и увеличаване на цените. Това вече предизвиква застой и 
предвещава евентуално ситуация на рецесия през следващите години. Никой не знае колко ще продължи това. Смятам 
обаче, че в нашата страна, Гърция, в този момент има огромен ръст на брутния вътрешен продукт, който променя изцяло 
политиката на правителството в посока на подкрепа на малките и средните предприятия и това ще промени и условията 
за сътрудничество, особено в сферата на износа. Смятам, че това ще бъде в полза и на България", смята Георгиадис. 
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√ Евросъюзът със спад на износа на вискотехнологични стоки  
Кризисната 2020 година се е отразила отрицателно и на износа на Евросъюза на високотехнологична продукция. През 
миналата година експортът на такива стоки от държавите членки възлиза на общо 311 млрд. евро, което 
представлява спад от 7% спрямо 2019 г., отчита Евростат. 
Агенцията обаче отбелязва, че въпреки негативния резултат, в рамките на 10 години ЕС бележи развитие в тази насока, тъй 
като в сравнение с 2010 г. износът на европейски високотехнологични продукти е нараснал с 2.9 на сто. 
Очаквано, данните сочат още, че водеща роля в износа на вискоктехнологична продукция има фармацевтичният сектор. 
На него се дължи близо 1/3 от общия приход от експортирани такива стоки – 97 млрд. евро. 
Секторът на телекомуникациите заема второто място с продадена на трети страни продукция за 67 млрд. евро, третото е 
за инструментите и апаратурата за научни цели – 55 млрд. евро. Четвъртата позиция се заема от европейската авиационна 
и космическа промишленост, която е изнесла стоки за 36 млрд. евро. На компютри и офис оборудване се падат 17 млрд. 
евро, химическата индустрия е отчела експорт на високотехнологична продукция за 14 млрд. евро, още 13 млрд. се дължат 
на неелектрическите машини и оборудване, на електрическите – 9 млрд. евро. На последно място се нарежда военно-
промишленият комплекс на ЕС, който е изнесъл високотехнологични стоки за 4 млрд. евро.   
Европейската фармацевтична промишленост има водеща роля и по отношение на устойчивия ръст на износа на Евросъюза 
на високотехнологични продукти и в рамките на последното десетилетие. Между 2010 и 2020 г. тази сфера на 
евроикономката отчита средногодишен ръст на производството на високотехнологични стоки от 11.7%. 
От анализа на данните на Евростат става ясно също и че втората най-напредничава индустрия в ЕС по отношение на 
високите технологии през последните 10 години е отбранителната, при която се наблюдава средногодишно увеличение 
на производството на такъв тип стоки с 5.7 на сто. В челната тройка влиза още производството на инструменти и апаратура 
за научни цели – 4.4%, електрическите машини – 3.7% и авиационната и космическата индустрия с 1.2 на сто 
средногодишно увеличение за 10-годишния период. 
Има обаче и сектори, в които се наблюдава обратната тенденция. 
Най-негативно развитие между 2010 и 2020 г. по отношение на разработката и внедряването на високи технологии в 
произвежданата продукция се наблюдава в сферата на производството на неелектрически машини – средногодишно с 
3.1%. В по-малка степен, но все пак крачки назад в хай-тек развитието в ЕС, отбелязва секторът за производство на 
електроника и телекомуникационно оборудване – с 1.3% средногодишно. При компютрите и офис оборудването спадът е 
с 0.7%, а най-малък е той в химическата промишленост – 0.6 на сто. 
 
√ Жозеп Борел: ЕС няма друг избор, освен да разговаря с талибаните  
Европейският съюз няма друг избор, освен да разговаря с талибаните, след като те взеха властта в Афганистан в средата на 
миналия месец, заяви вчера върховният представител на ЕС за външната политика и сигурността Жозеп Борел, цитиран от 
Ройтерс.  
"Афганистанската криза не е приключила. За да имаме някакъв шанс да повлияем на събитията, ние нямаме друга опция, 
освен да установим контакт с талибаните", подчерта Борел в изказване на пленарната сесия на Европейския парламент в 
Страсбург. 
Той заяви, че ЕС ще се опита да координира с правителствата на страните членки организирането на дипломатическо 
присъствие в Кабул. 
Министрите на външните работи на 27-те поставиха предварителни условия, сред които спазването на човешките права, 
особено на жените, за възобновяване на хуманитарната помощ и възстановяване на дипломатическите отношения с 
Афганистан на талибаните, отбелязва Ройтерс.  
"Може би е чист оксиморон да говорим за човешки права" с твърдолинейното ислямистко движение, установило контрол 
над Афганистан на 15 август, призна шефът на европейската дипломация. В същото време той подчерта, че е необходимо 
този въпрос да бъде поставен пред талибаните. 
ЕС трябва да е готов за миграционен поток от Афганистан, ако новите управници наистина позволят на местните жители 
да пътуват свободно, предупреди Борел. В същото време той изрази очакване мигрантите да не са толкова много, колкото 
бяха през 2015 г. заради гражданската война в в Сирия. 
Европейската комисия планира да осигури по 300 милиона евро тази и следващата година от страните членки и общия 
бюджет за настаняването на около 30 хиляди афганистанци, посочва Ройтерс. 
 
√ Британските данъкоплатци са акционери в 158 фирми  
Британското финансово министерство се е сдобило с дялове в над 150 национални компании, включително в 
производител на вегетариански храни и в модна верига от киносалони - безпрецедентен завой към гарантиран от 
държавата капитал. Финансовият министър Риши Сунак - бивш изпълнителен директор на хеджингов фонд и анализатор в 
"Голдмън Сакс" - одобрява иновативната държавна експанзия като част от въведената през миналата година схема за 
подкрепа срещу COVID-19.  
158 компании са трансформирали заемите си от гарантирания от държавата Future Fund (FF) в акции, информира Лондон. 
Това се случва за първи път и разкрива броя на фирмите, реализирали сериозни загуби, които в момента разчитат на 
британските данъкоплатци като техен акционер. Сред тях са пазарното приложение Cherryz, мобилната услуга за 
разкрасяване Secret Spa, платформата за билети Dice FM, сайтът за продажба на коли Motorway.co.uk и Snoop - банковото 
приложение, създадено от бившия шеф на Virgin Money - Джейн-Ан Гадиа.    
Веригата от киносалони Secret Cinema - група, финансирана от дружества за частен капитал и от фамилен офис, която 
неотдавна нае за директор бившия шеф на "Сони ентъртейнмънт" - Майкъл Линтън - също е използвала държавния FF за 
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набиране на средства по време на пандемията. Инвестиционният фонд включва и производителя на веггетариански храни 
Pollen + Grace, доставчика на занаятчийски произведения LoveCrafts, футболното приложение Footballnet Digital, фирмата 
за наемане на луксозни чанти Cocoon Club. 
"Направихме нещо, което никой досега не е правил", коментира един от приближените на финансовия министър. Той 
посочва, че някои от тези компании се справят изключително добре и много неща могат да се научат от тях.   
Други дружества, които ще имат за инвеститори британските данъкоплатци, са от сферата на медицинските и 
образователните технологии, софтуера, изкуствения интелект и анализа на данни.  
Противопандемичният Future Fund бе създаден през май 2020-а, за да предлага заеми, които да помогнат на трупащи 
загуби прохождащи компании без достъп до други схеми. В схемата бе включено и условието ползваните кредити да могат 
да се трансформират във фирмени дялове, ако при следващия кръг от финансиране задълженията не са погасени. От 
външните инвеститори бе поискано да предложат конкурентни на FF условия. 
Почти 1200 фирми са взели заеми на обща стойност 1.1 млрд. брит. паунда, което вероятно ще направи финансовото 
министерство инвеститор в още стотици дружества. Защото правителството е обявило само имената на компаниите, които 
са трансформирали дългове във фирмени дялов.                     
По оценка на Британската бизнес банка - държавна институция, която упражнява надзор над FF, фондът е в добри позиции 
да подкрепя и да печели от развитието на дружествата, които финансира. Сред тях е и Vaccitech, помогнало за създаването 
на ваксината срещу COVID-19 на "Астра Зенека", която се регистрира на борсата в Ню Йорк през тази година. Както и Ripple 
Energy, позволяваща на потребителите да притежават акции от вятърна централа.   
Британската бизнес банка обещава "да управлява акционерните дялове на FF по пазарен, отговорен начин от името и в 
полза на правителството и данъкоплатците".  
 
√ Турция и Катар си сътрудничат за кризата в Афганистан  
Турция и Катар активно си сътрудничат за разрешаването на кризата в Афганистан, заяви днес турският посланик в Доха 
Мустафа Гьоксу, предаде в. "Дейли Сабах". 
Анкара и Доха постоянно обсъждат хуманитарните условия и сигурността, както и политическите развития в Афганистан, 
каза Гьоксу пред катарския ежедневник "Ал Рая". 
Налице е изключително ползотворно сътрудничество между Анкара и Доха по отношение на функционирането на 
летището в Кабул, каза турският посланик в Катар, като уточни, че продължава съвместната работа на Турция и Катар за 
предоставяне на техническа подкрепа за работата на аерогара "Хамид Карзай". 
Има единодушие между Анкара и Доха за начините за установяването на сигурност и стабилност в Афганистан, каза още 
Гьоксу. 
Посланикът посочи, че е изключително важно международната общност да поддържа контакт с талибаните, за да има 
възможност за доставки на хуманитарни помощи за афганистанците. 
Турският посланик приветства усилията на Катар да приеме афганистанци и да им предостави хуманитарна помощ, както 
и дипломатическите усилия на Доха за намаляване на страданията на народа на Афганистан. 
Катар се смята за една от страните с най-голямо влияние върху талибаните, отбелязва "Дейли Сабах". 
 
Investor.bg 
 
√ Летен сезон 2021 – оптимистичен рестарт 
Вътрешният туризъм е напълно възстановен от пандемията, сочи анализ на Министерството на туризма  
Летният сезон в България е значително по-добър от този през миналата година. Българските туристи са с 50% повече, а 
ръстът при чуждестранните туристи е над два пъти. Вътрешният туризъм е напълно възстановен. Това показва сравнителен 
анализ, изготвен от Министерството на туризма, въз основа на наличните данни за 2020 и 2021 г. 
Лято 2021 – резултатите несъпоставимо по-високи от сезон 2020 г. 
До момента летен сезон 2021 г. протича значително по-благоприятно спрямо първоначалните очаквания. Общият брой на 
туристите в места за настаняване е близо 3,7 млн. по неокончателни данни от Единната система за туристическа 
информация (ЕСТИ) за периода май - август 2021 г. От тях над 2,3 млн. са българи, а чуждестранните туристи са близо 1,4 
милиона. 
Постигнатите резултати са несъпоставимо по-високи спрямо летен сезон 2020 г. За периода от май до 22 август 2021 г. 
общият брой туристи нараства по най-скромни оценки с около 1,6 млн., или с над 70% спрямо същия период на 2020 г., но 
се очаква забавяне на ръста във връзка с започващата четвърта вълна на коронавируса в последната седмица на август. 
Ръстът на българските туристи по най-предпазливи оценки е с над 780 хил., или над 50%. Чуждестранните туристи се 
увеличават поне с 820 хил., или над два пъти.  
Възстановяват се всички ключови пазари без Великобритания и Русия 
По неокончателни данни за периода от 1 май 2021 г. почти до края на август 2021 г. броят на румънските туристи в местата 
за настаняване вече е около 580 хил. и ръст от поне два пъти. Полските туристи са над 120 хил. с ръст от над 90%, немските 
туристи са над 105 хил. със сериозен ръст, чешките туристи са над 79 хил. с ръст над два пъти, украинските туристи са над 
86 хил. с ръст над 2,5 пъти. 
Не се наблюдава възстановяване на туристопотока от Великобритания и Русия. 
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За сравнение за периода май – август 2019 г. общият брой на туристите е бил на 4,3 млн. (над 1,7 млн. българи и над 
2,6 млн. чуждестранни туристи), но са се отчитали само местата за настаняване с 10 и повече легла. 
Вътрешният туризъм – напълно възстановен от пандемията 
Положителни са данните за вътрешния туризъм, който се възстанови напълно от пандемията, отчита анализът. Факторите, 
които са повлияли в най-голяма степен за възстановяване на вътрешния туризъм, са: 
Нарасналото желание да се пътува след дълги периоди на изолация. 
Ограничените възможности за пътуване в чужбина поради Пандемията. 
Възстановяване на доверието в безопасността на българските курорти. 
Сериозната подготовка, която проведе туристическият бранш за летен сезон 2021 г. 
Големите намаления, които предложиха някои хотели. 
Ниската заболеваемост от COVID през периода май – август 2021 г. 
Общият брой български туристи е над 2,3 млн. за периода май – август 2021 г. по данни на НСИ. Ръстът на българските 
туристи по най-предпазливи оценки е с над 780 хил., или над 50%. 
 

 
 
Водещи дестинации за лятна почивка на българските туристи 
В най-общ план за периода май – август 2021 г. малко под 60% от българските туристи са избрали почивка в област с излаз 
на море, а останалите малко над 40% са избрали друг вид туризъм. В началото на летния сезон значителен дял от българите 
са избрали СПА туризъм, но с напредването му този дял рязко спада за сметка на морския туризъм. 
Водещи дестинации за лятна почивка на българските туристи за периода от май почти до края на август 2021 г. (без да се 
включва столицата) са община Несебър – над 285 хил. туристи, община Варна – над 176 хил. туристи, община Приморско – 
над 135 хил. туристи, община Созопол – над 114 хил. туристи, община Велинград – над 106 хил. туристи и др. 
Община Несебър постига ръст на българските туристи над 45%, а община Варна – над 40%, община Банско – над 2 пъти, но 
спрямо по-слабия за тях период май – август 2020 г. В противовес, ръстът в общините Царево и Созопол е доста по-скромен, 
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но спрямо силния за тези общини период май – август 2020 г. Много висок ръст на българските туристи – над 65% за 
периода май – август 2021 г., се очертава във водещите СПА дестинации – Велинград, Хисаря и Разлог. 
Туристопотокът от Румъния се връща към предпандемични нива 
Туристопотокът от Румъния също се възстанови напълно от пандемията. По неокончателни данни за периода от 1 май 
почти до края на август 2021 г. броят на румънските туристи в местата за настаняване вече е около 580 хил. и ръст поне два 
пъти. Значителна роля за бързото възстановяване на туристопотока от Румъния има и фактът, че румънските туристи 
пристигат предимно с личните си автомобили, поради което на практика рискът от заразяване при пътуване е нисък. 
 

 
 
За разлика от предишни години, когато румънските туристи почиваха предимно по Северното Черноморие, през 
настоящия летен сезон водеща дестинация за румънски туристи е Слънчев бряг. За периода от май почти до края на август 
2021 г. румънските туристи в община Несебър са над 223 хил. и ръст над 2,5 пъти, в община Варна – над 189 хил. и ръст над 
81,2%, в община Балчик – над 74 хил. и ръст 61%, в община Каварна – над 25 хил. и ръст 23,1% и др. 
Много сериозен е и ръстът на посещенията на румънски туристи с цел културен туризъм. В община Велико Търново 
румънските туристи са над 7500 за периода от май почти до края на август 2021 г., като ръстът им е над 3 пъти. 
Полските туристи също преоткриват България за туризъм 
За периода от май почти до края на август 2021 г. полските туристи са над 120 хил. с ръст над 90%. Въпреки това резултатите 
са значително по-ниски спрямо периода май – август 2019 г., когато само в местата за настаняване с 10 и повече легла са 
били над 246 хил. полски туристи. 
Основната част от полските туристи избират почивка в област Бургас, а сравнително малко по Северното Черноморие. 
Водещи дестинации за полските туристи за периода от май почти до края на август 2021 г. са община Несебър – над 62 хил. 
полски туристи и ръст над 71%, община Варна – над 33 хил. полски туристи и ръст над 2,5 пъти, община Приморско – над 4 
хил. полски туристи и ръст близо 2 пъти и др. 
Трудно възстановяване на туристопотока от Германия 
Немските туристи са над 105 хил. за периода от 1 май – почти до края на август 2021 г., като ръстът по най-скромни оценки 
е над 50%, но резултатите са много по-ниски спрямо същия период на 2019 г., когато в местата за настаняване с 10 и повече 
легла са пренощували 331 хил. немски туристи. 
Причината за трудното възстановяване на туристопотока от Германия до равнищата от летен сезон 2019 г. е, че този пазар 
е силно зависим от организирания туризъм. Туроператорите не можаха да функционират в нормален режим през есента 
на 2020 г. и зимата на 2020/2021 г., когато се извършват ранните записвания за летен сезон 2021 г., а късните записвания 
не са достатъчни, за да компенсират това изоставане. 
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Водещи дестинации за периода май – август 2021 г. за немските туристи са община Варна – близо 35 хил. туристи, община 
Несебър – над 31 хил. туристи, Столична община – близо 11 хил. туристи, община Балчик – близо 6 хил. туристи, община 
Поморие – над 3800 туристи за периода от 1 май почти до края на август 2021 г. Сериозен ръст на немските туристи за този 
период се наблюдава в община Варна – над 2 пъти, както и в Столична община, а ръстът на немските туристи в област 
Бургас е по-скромен. 
Чешките туристи връщат интереса си към Черноморието 
Пандемията влияе по необичаен начин върху туристопотока от Чехия. През зимния сезон отбелязахме ръст на чешките 
туристи, а през летния сезон организираният туризъм с чартъри от Чехия се възстанови в приемливи рамки. За периода 
май почти до края на август 2021 г. броят на чешките туристи е над 79 хил., като ръстът спрямо същия период на 2020 г. е 
над 2 пъти. За сравнение през периода май – август 2019 г. чешките туристи са били 106 хил., но са се отчитали само места 
за настаняване с 10 и повече легла. 
Една от характерните особености за чешкия пазар е, че почти всички чешки туристи почиват в област Бургас. Интересът на 
чешките туристи към Северното Черноморие е доста скромен. 
Водещи дестинации за чешки туристи за периода май почти до края на август 2021 г. са община Несебър – над 42 хил. 
туристи и ръст над 2,5 пъти, община Приморско – над 11 хил. туристи и ръст – над 3 пъти, община Варна – над 10 хил. чешки 
туристи и ръст над 3 пъти, община Царево – над 2500 туристи, община Поморие – над 2300 чешки туристи, община Созопол 
– над 2 хил. туристи. 
Туристите от Украйна – връщане с много бързи темпове 
Възстановяването на туристопотока от Украйна протича с много бързи темпове. За периода 1 май почти до края на август 
2021 г. украинските туристи са над 86 хил. с ръст над 2,5 пъти. За сравнение, през периода май – август 2019 г. украинските 
туристи са били 108 хил., но са се отчитали само места за настаняване с 10 и повече легла. 
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Водещи дестинации за украински туристи за периода от май почти до края на август 2021 г. са община Несебър – близо 40 
хил. туристи, община Варна – над 14 хил. туристи, Столична община – над 6 хил. туристи, община Балчик – над 5600 туристи 
и др. 
Летен сезон 2022 – умерени прогнози 
Броят на планираните чартъри за летен сезон 2022 г. към момента е малък, което е нормално с оглед оставащите над 8 
месеца до началото на следващия летен сезон. Данни след октомври 2021 ще дадат възможност за по-пълна прогноза за 
предстоящия летен сезон 2022, посочва се в анализа на аминистерството. 
Очакванията за летен сезон 2022 са водещите пазари да се запазят без съществена промяна - България, Румъния, Полша, 
Чехия, Украйна и др. 
Основно предизвикателство е да се възстанови туристопотокът от Великобритания и Русия, Израел и др. Като цяло не се 
очаква равнищата от 2019 г. да бъдат достигнати преди 2024 г., особено при организирания туризъм от чужбина.  
От ведомството посочват, че е важно следващият летен сезон да стартира навреме, а не със закъснение, както беше тази 
година за немския пазар. 
Има очаквания напредването на процеса на ваксинация да се отрази положително на туризма догодина. Прогнозите са за 
добър летен сезон през 2022 г. като цяло предвид, че се очаква постепенно стабилизиране на ситуацията с коронавируса 
успоредно с напредване на процеса на ваксинация. 
 
√ България е в топ 5 на страните от ЕС по годишен ръст на полетите през август 
Полетите у нас остават обаче с 31,8% под нивата отпреди пандемията 
Търговската авиация в Европейския съюз (ЕС) продължава да се възстановява през август на фона на поразхлабените 
ограничения в разгара на летния туристически сезон. Полетите обаче все още са далеч под нивата отпреди пандемията. 
Тенденцията е валидна и в България, показват данни на европейската статистическа служба Евростат. 
Търговските полети в България намаляват с 31,8% през август спрямо август 2019 г. (преди пандемията), сочи европейската 
статистика. 
Това е относително съизмеримо със средното за ЕС понижение от 31,2%. 
Най-големият спад на търговските полети в сравнение с август 2019 г. е отчетен във Финландия – 60%, следвана от 
Ирландия с 54,5% и Словения с 53,5%. 
Най-малко е понижението в Гърция – 7,1%, Румъния – 18%, и Хърватия – 21,5%.  
През август 2021 г. спрямо август 2020 г. възстановяването на търговските полети е изключително силно в целия ЕС, а 
България е в топ пет по ръст. 
Полетите в страната ни се увеличават на годишна база с 63,2% при среден за ЕС ръст от 47,6%. 
Лидер по годишен ръст на полетите е Кипър с 82,3%, следва Румъния със 78,9%, Швеция със 71,2%. България е четвърта, а 
на пето място е Гърция с 61,7%. 
През август спрямо юли ръстът на търговските полети в България достига почти 15% при 8,1% средно за ЕС, като страната 
ни е отново в топ пет в ЕС. 
Лидер по месечно увеличение на полетите е Ирландия с почти 33%, следвана от Финландия с 21%, Хърватия – 17,3%, и 
Латвия – 16%. 
 
√ Три причини "Северен поток 2" да не заработи преди края на 2021 г. 
Морската част на газопровода е готова, но още не е ясно какво се случва със съоръженията на сушата и със 
сертификатите 
Преди броени дни бяха споени последните две тръби от морската част на "Северен поток 2" - на границата между Дания 
и Германия. Така трасето с дължина от 1200 километра по дъното на Балтийско море е готово, но ще минат месеци преди 
съоръжението да бъде въведено в търговска експлоатация. 
Проектът успя да преодолее редица политически трудности и дори говорителят на руското външно министерство Мария 
Захарова коментира преди дни, че проектът "просто не може да бъде спрян". Но има поне три причини, които да не 
позволят руския природен газ да потече преди края на годината, пише европейското издание Politico. 
Една от тях е довършителните технически дейности. Водната част на трасето е положена, но все още не е ясно какво се 
случва със съоръженията на сушата в Германия и в Русия. Освен това е нужно тръбите да бъдат почистени и проверени за 
течове и други потенциални проблеми. В зависимост от използваните технологии това може да отнеме около три месеца. 
Все пак първата тръба по проекта беше завършена още в началото на лятото и вероятно необходимите действия са 
предприети и може да се очаква те да приключат всеки момент, тоест действително първите потоци газ могат да потекат 
действително след броени дни. 
Експерти обаче отхвърлят тази възможност. Един от изпълнителите на подобни дейности, които бяха наети от Nord Stream 
2 AG - Baker Hughes, отказа да се обвърже с проекта поради опасност от санкции от страна на САЩ. Същото направи и друга 
подобна компания - Bilfinger. 
Така, че компанията действително съобщи, че работата е започнала по първата тръба, но не е ясно кой я извършва. 
Компанията, която извършва дейностите, трябва да издадат технически сертификат на проекта и само тогава 
експлоатацията може да започне. 
"Северен поток 2" се нуждае и от сертификат за безопасност, който да удостовери, че газопроводът може да функционира 
без проблем. Проектната компания беше наела за целта норвежката DNV GL, която също преустанови работата си по 
газопровода под заплахата от американски санкции. Все пак сертифициращата компания съобщи, че би се върнала, ако с 
това свое действие не нарушава законите. 

https://www.investor.bg/centralna-i-iztochna-evropa/335/a/gazprom-severen-potok-2-e-napylno-postroen-335302/
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Засега Nord Stream 2 AG не съобщава коя сертифицираща компания ще използва. 
И на края - германските власти трябва да дадат разрешението за работа на газопровода. В понеделник ресорната 
агенция съобщи, че на 8 септември са получени всички документи по проекта и започва работата по издаване на 
разрешителното за експлоатацията. От съобщението става ясно, че това ще отнеме около четири месеца. 
На фона на тези пречки е много малко вероятно Германия да получи първите доставки газ по "Северен поток 2" преди 
началото на зимните месеци. 
 
Мениджър 
 
√ Българският износ е намалял с 6,3% през 2020 г. спрямо предходната  
През 2020 г. от България са изнесени стоки на стойност 54 779.3 млн. лева или с 6.3 на сто по-малко спрямо 2019 г., показват 
данните на Националният статистически институт /НСИ/. 
При сравнение на месечните данни за 2020 г. с данните за съответния месец на предходната година най-голям ръст се 
наблюдава при износа през декември (6.9 на сто), а най-голям спад е регистриран през май (19.2 на сто). 
През 2020 г. в сравнение с 2019 г. най-голям ръст е отчетен в сектор "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен 
произход" (35.5 на сто). Най-голям спад се наблюдава в сектор "Минерални горива, масла и подобни продукти" (54.3 на 
сто). 
Внесените стоки (по цени CIF) през 2020 г. са за 60 127.1 млн. лева, което е с 8.9 на сто по-малко от предходната година. 
Съпоставката на месечните данни за вноса през 2020 и 2019 г. показва, че най-голямо е увеличението през януари (4.6 на 
сто), а най-голямо понижение е регистрирано през април (28.9 на сто). 
През 2020 г. износът на стоки от България за страните от ЕС намалява с 4.1 на сто спрямо предходната година и е в размер 
на 35 845.3 млн. лева. Основни търговски партньори на България са Германия, Румъния, Италия, Гърция, Франция и Белгия, 
които формират 70.2 на сто от износа за ЕС. 
Вносът на стоки в България от страните от ЕС през 2020 г. спада с 9.1 на сто в сравнение с 2019 г. и е в размер на 36 582.0 
млн. лева. Най-съществен е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Румъния, Италия, Гърция и Нидерландия, 
които представляват 58.1 на сто от вноса от ЕС. 
През 2020 г. износът на стоки от България за трети страни намалява с 10.1 на сто спрямо предходната година и е на стойност 
18 934.0 млн. лева. Водещи търговски партньори на България са Турция, Китай, Обединеното кралство, САЩ, Сърбия, 
Република Северна Македония и Руската федерация, които формират 54.9 на сто от износа за трети страни. 
Вносът на стоки в България от трети страни през 2020 г. спада с 8.5 на сто в сравнение с 2019 г. и е в размер на 23 545.1 
млн. лева. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Турция, Руската федерация, Китай, Сърбия и Украйна, 
чийто дял възлиза на 56.7 на сто от вноса от трети страни. 
 
√ Подобряването на икономическата свобода в последните 10 г. в България е в застой  
България пада с 4 позиции в годишната глобална класация за икономическа свобода на института Fraser. Страната ни 
получава 7,76 точки от максимално 10 и така се нарежда на 36-та позиция от 165 държави. 
Резултатът на България достига 7,76 т. (от максималните 10 т.). В сравнение с миналогодишното издание той се повишава 
с едва 0,02 точки и затова сме с четири позиции надолу в общата класация за сметка на по-бързо подобряващи резултата 
си страни. 
Всъщност от 1990 г. до 2005 г. икономическата свобода в България расте сравнително бързо (включително поради 
изключително ниската база), но през последните 10-15 години е в застой. През 2005 г. България има 7,66 точки. 
 

 
Графика:ИПИ 
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Индексът на икономическата свобода се изчислява на база 5 показателя. Това са „Стабилни пари“ – по който имаме най-
висока оценка от 9,66 и се нареждаме близо до Канада, Великобритания по този показател. 
Вторият е „Правна система“ – по който имаме  най-ниска оценка от 5,94 – тоест близо сме в класирането до Ямайка, 
Монголия и Гърция. 
Останалите 3 показателя са „Размер на правителството“ – тоест данъчна тежест, където получаваме 7,02 точки и сме 
редом Украйна и Колумбия,   
„Свобода на международната търговия“ 8,38, близо до Испания и Белгия 
и „Регулации“ 7,81 – редом до Италия и Словакия. 
 
√ Прокурорите на ЕС разследват случаи на измами от 4,5 млрд. eвро  
Общоевропейската прокуратура разследва 300 случая на финансови нарушения на обща стойност 4,5 милиарда евро, 
съобщи във вторник британският вестник Financial Times, позовавайки се на говорител на ведомството Тин Холевут. 
"Това е доста значителна сума", цитира изданието думите на Холевут. 
Прокуратурата може да представи първото обвинение до края на годината, уточни тя. Това означава, че първите дела, 
образувани от отдела, могат да бъдат разгледани в националните съдилища следващата година, предава ТАСС.  
Според Холевут, някои от делата са били образувани по-рано и впоследствие са прехвърлени в прокуратурата от 
националните власти на страните от ЕС след нейното създаване. Другата част е инициирана от отдела независимо, 
включително по съвети от обществеността на различни държави от ЕС. 
Според вестника един от случаите се отнася за трансгранична измама с ДДС за 14 милиона евро. Като част от разследването 
полицията е претърсила помещенията на предприятия в България, Унгария, Германия, Холандия и Словакия. В същото 
време заподозрени от Унгария, които заедно с Дания, Ирландия, Полша и Швеция не участват в проекта на Европейската 
прокуратура, могат да бъдат изправени пред съда в друга държава поради трансграничния характер на делата. 
Общоевропейската прокуратура започна своята работа на 1 юни 2021 г. Основната задача на този орган е да се бори срещу 
финансови нарушения в ущърб на ЕС в 22 участващи държави.   
 
√ САЩ и ЕС искат глобално споразумение за намаляване на емисиите на метан  
САЩ и ЕС са се споразумели да си поставят за цел намаляване на емисиите на парниковия газ метан с една трета до края 
на това десетилетие и подтикват и други големи икономики да се присъединят към тях, предаде Ройтерс.  
Тяхното споразумение стана известно вчера, в момент, когато Вашингтон и Брюксел се опитват да подтикнат други големи 
икономики към действия преди предстоящата през ноември световна среща на високо равнище в Глазгоу, предава БТА.  
Метанът е най-голямата причина за глобалното затопляне след въглеродния двуокис. Емисиите на парниковия газ са 
подложени на по-внимателно проучване, докато правителствата се опитват да ограничат глобалното затопляне до 1,5 
градуса, съгласно целите на Парижкото споразумение за климата. 
Възможно е по-късно тази седмица ЕС и САЩ да обявят съвместна цел за намаляване на емисиите на метан с най-малко 
30 на сто до 2030 г., в сравнение с равнищата им през 2020-а, показва проектодокумент. Според него предприемането на 
незабавни действия може да намали бързо темпото на глобалното затопляне.  
В отделен документ са посочени над 20 страни, които Вашингтон и Брюксел ще подканят да се включат в споразумението, 
включително Китай, Русия, Индия, Бразилия, Саудитска Арабия, Норвегия, Катар, Великобритания, Нова Зеландия и Южна 
Африка. 
 
√ Левицата идва на власт в Норвегия след 8 години управление на "Желязната Ерна"  
Лявата опозиция в Норвегия, водена от Йонас Гар Стьоре, победи на парламентарните избори, произведени вчера и 
доминирани от темата за съдбата на петролните дейности на страната. Така бе сложен край на осем години управление 
на десницата, отбелязват световните агенции, цитирани от БТА. 
"Очаквахме, надявахме се, работихме толкова здраво и сега ние можем най-накрая да кажем: Постигнахме го", заяви пред 
симпатизанти Йонас Гар Стьоре, който се очертава да е бъдещ премиер на страната. 
При преброени 97,5 процента от подадените бюлетини Работническата партия и още четири други левоцентристки партии 
се очертава да получат съчетано 100 места в 169-местния парламент, посочва Ройтерс. Досега те имаха 81 места. Изискват 
се 85 места, за да се извоюва мнозинство в законодателния орган. 
Но Гар Стьоре би могъл да сформира правителство на мнозинството, в което освен неговата Работническа партия, да влизат 
само още две партии - Партията на центъра и Социалистическата лява партия. Трите заедно са напът да получат общо 89 
места. Това им позволява дори да избегнат сътрудничеството с останалите две леви партии - марксистката партия 
Червените и противниците на петролната индустрия от Партията на зелените. 
Но дори коалиция с Партията на центъра, чийто електорат е базиран повече в селските райони на страната, и до голяма 
степен градската Социалистическа лява партия се очертава трудна задача, тъй като двете политически сили имат различни 
възгледи по разнородни теми, от данъци до петрола. 
Управление с правителство на малцинството също би било опция за Работническата партия. Гар Стьоре вече каза, че 
неговото правителство ще се фокусира върху намаляване на въглеродните емисии, но подчерта, че отхвърля каквито и да 
е ултиматуми относно енергийната политика, която ще води. 
Консервативната досегашна премиерка на Норвегия Ерна Сулберг призна поражението си и ще се оттегли от поста. През 
годините заради политиката си, в която тя демонстрираше твърдост, Сулберг беше наричана "Желязната Ерна". По време 
на управлението си тя разшири разработването на петролните находища, намали данъците и се постара да направи 
държавната администрация по-ефикасна, посочва Асошиейтед прес. 
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Основата част от предизборната кампания бе фокусирана върху петрола и природния газ, които помогнаха на Норвегия да 
стане една от най-богатите страни в света. Но страховете от климатичните промени поставиха бъдещето на отрасъла под 
въпрос. В него пряко заети са над 5 процента от работната ръка на страната и делът му в норвежкия износ е над 40 
процента. Но норвежците са и едни от най-съвестните към климата потребители в света и повечето нови коли, които 
купуват сега, са електрически. 
Повечето от норвежкия газ и петрол идват от разработени находища в Северно море, но повечето от непокътнатите 
резерви на страната са в Баренцово море под Арктическия кръг. Това е червена линия, която не бива да се преминава 
според еколозите, които биха могли да изиграят ключова роля за това Норвегия да бъде управлявана от правителство на 
мнозинството. 
Бъдещият премиер на страната Йонас Гар Стьоре е бивш държавен служител, който беше избран в парламента през 2009 
г. Той притежава също така голям дял от семейна компания. Бил е и външен министър в периода 2005-2013 г. при премиера 
Йенс Столтенберг и пое ръководството на Работническата партия, когато Столтенберг стана генерален секретар на НАТО.  
 
√ "Хийтроу" вече не е най-натовареното летище в Европа  
“Лондон Хийтроу” вече не е най-популярното летище в Европа. Както Times съобщи в понеделник вечерта, "Хийтроу" е 
спаднал до 10 -то място в списъка с най-натоварените летища в Европа, което оглави преди пандемията. 
През август тази година само 19,5 хиляди полета са обслужени в "Хийтроу", докато рекордът за този показател е поставен 
от амстердамското летище "Схипхол", което е обслужило 33 хиляди полета. Десетте най-натоварени летища в Европа 
включват въздушните пристанища на Анталия, Атина, Барселона, Мадрид, Майорка, Истанбул и Франкфурт, както и 
парижкото "Шарл де Гол", пише изданието, цитирано от ТАСС.  
Пътническият трафик в "Хийтроу" достигна 2,2 милиона миналия месец, най-високият от пролетта на 2020 г., но само 29% 
от нивото от август 2019 г. Както Times отбелязва, повечето летища в Европа сега растат по-бързо от "Хийтроу". Една от 
причините за бавното връщане към предишните стойности са по-строгите правила за влизане във Великобритания от 
чужбина в сравнение с други европейски страни. Администрацията на въздушното пристанище призовава правителството 
да ги опрости, като премахне някои от настоящите ограничения на коронавирус, включително изискването да се направи 
скъп PCR-тест за COVID-19 два пъти след влизане в страната, което се прилага дори за напълно ваксинирани пътници. 
Според съобщения на британските медии, кабинетът наистина планира да въведе редица изключения и да опрости 
разделянето на чужди държави на три категории в съответствие с нивото на разпространение на нови щамове на вируса. 
Червеният списък на страните, пристигащите от които трябва да прекарат 10 дни в карантина за своя сметка, също може 
да бъде значително намален. В момента тя включва повече от 60 държави и територии. Очаква се премиерът на страната 
Борис Джонсън да обяви новите правила в рамките на деня. 
 
√ Европейските борси се оцветиха в червено преди данните за инфлацията в САЩ  
Водещите борсови индекси в Европа записаха предимно понижения в ранната търговия във вторник, тъй като 
инвеститорите подходиха предпазливи към търговията преди публикуването на данните за инфлацията в САЩ, предаде 
Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 се понижи с 0,56 пункта, или 0,12%, до 6 638,24 пункта, изтривайки печалбите от 
вчерашната сесия. Немският показател DAX отчете ръст от 8,9 пункта, или 0,06%, до 15 710,32 пункта. 
Сред губещите днес е секторът на луксозните стоки, повлиян от опасенията относно разпространението на COVID-19 в 
Китай. Акциите на LVMH, Kering, Richemont и Burberry поевтиняха съответно с 2,48%, 3,93%, 3,45% и 2,56%. Френският 
измерител CAC 40, който дом на много компании от сектора, се понижи с 38,69 пункта, или 0,58%, до 6 638,24 пункта. 
Китай играе ключова роля за сектора, като анализаторите изчисляват, че азиатската страна отговаря за една трета от 
продажбите. 
„Продължаващите опасения относно ситуацията с коронавируса в Китай и локдауните в няколко градове не помагат за 
подобряването на нагласите“, коментира Марк Тейлър от Mirabaud Securities. 
Друг силно зависим от Китай сектор – този на Миннодобивните компании, също се понижи с 3,2%. Водещият индекс на 
Лондонската борса FTSE 100, в който има много представили на сектора, отчете спад от 23,95 пункта, или 0,34%, до 7 044,48 
пункта. Загубите дойдоха, въпреки данните, че британските работодатели са наели рекордните 241 хил. нови служители 
през последния месец. 
Фокусът на инвеститорите е върху данните за инфлацията в САЩ, които може да повлияят на позицията на Федералния 
резерв относно свиването на стимулите. 
Въпреки тези опасения множество стратези очакват европейските акции да се представят добре през тази година заради 
сравнително високите нива на ваксинация в региона и по-ниските цени редица сектори, включително банковият и 
енергийният.Анализаторите на JPMorgan заявиха, че очакват чувствителните към икономиката циклични сектори да 
доведат пазарите до края на годината. 
Акциите на Pandora поскъпнаха с 5,07%, след като най -големият производител на бижута в света се повиши целта си за 
печалба през идните години и увеличи размера на програмата си за обратно изкупуване на акции. 
Цената на книжата на JD Sports Fashion скочи със 7,91%, след като компанията отчете рекордна печалба за първото 
полугодие, след като ограничителните мерки във Великобритания бяха разхлабени и хората започнаха отново да 
посещават магазини. 
Акциите на Carlsberg поевтиняха с 2,04%, след като Berenberg понижи рейтинга на книжата на пивовара на „продавай“. 
Разнопосочна търговия на Уолстрийт 
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Основните индекси на Нюйоркската фондова борса не намериха единна посока в понеделник, като Dow и S&P 500 успяха 
да прекратят серията си от пет поредни сесии в червения сектор, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете ръст от 261,91 пункта, или 0,76%, до 34 869,63 пункта. Широкообхватният 
показател Standard & Poor’s 500 напредна с 10,15 пункта, или 0,23%, до 4 468,73 пункта. Индексът на високотехнологичните 
дружества Nasdaq се понижи с 9,91 пункта, или 0,07%, до 15 105,58 пункта, записвайки четвърти пореден ден на спад. 
Тези резултати идват, след като седемдневният среден брой нови заразени с COVID-19 в САЩ достигна 136 хил. в петък, 
което е под средния резултат от 157 хил. нови случая към август. 
Като цяло търговията в понеделник бе скромна, като през по-голямата част от сесията S&P 500 вървя надолу и не успя да 
се върне към върховата си стойност, достигната в по-ранните часове. Ралито на Dow също отшумя с течение на деня. В 
един момент той бе нагоре с 300 пункта, а по-късно ръстът му се сви до 57,78 пункта. 
Водещият на финансовото телевизионно предаване на Си Ен Би Си - „Луди пари“(Mad Money) Джим Креймър предупреди 
инвеститорите в понеделник, че позитивните стартове на търговията се влошават с течение на деня, особено в 
традиционно трудния за пазарите месец септември. 
„Притеснявам се от това, че имаме добри стартове на търговията и хората се втурват да купуват, но после понасят щети. За 
това ги предупреждавам да бъдат внимателни“, каза той. 
Общо 8 от 11 те сектора на S&P отчетоха печалби в понеделник, поведени от енергийния сектор. Сред най-добре 
представилите се акции бяха тези на  Marathon Oil, APA Corp и Occidental Petroleum, като те поскъпнаха съответно с 7,19%, 
7,81% и 6,69%. 
Печалби отчетоха и компаниите, които са зависими от отварянето на икономиката. Цените на книжата на Delta Air Lines и 
Carnival Corp се повишиха съответно с 2,08% и 2,46%. Цикличните акции също напреднаха. Книжата на GM и Citigroup 
поскъпнаха с 2,69% и 1,37% 
Цената на книжата на Nike се понижи с 2,49%, след като BTIG понижи прогнозата си за акциите на компанията заради 
предизвикателствата с веригата на доставките, предизвикани от пандемията. 
Притесненията за инфлацията допринесоха за спадовете на борсите през последните дни. 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, като 
икономистите, анкетирани от FactSet, прогнозират ръст от 5,3%. 
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. 
Смесени резултати в Азия 
Основните индекси на водещите фондови борси в Азиатско-тихоокеанския регион не успяха да намерят единна посока във 
вторник. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 напредна с 222,73 пункта, или 0,73%„ до 30 670,1 пункта. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite се понижи с 52,77 пункта, или 1,42%, до 3 662,6 пункта, докато по-
малкият показател Shenzhen Composite записа спад от 11,95 пункта, или 0,48%  до2 488,88. Хонконгският измерител Hang 
Seng отписа 311,58 пункта от стойността си, или 1,21%, завършвайки сесията при ниво от 25 502,23 пункта. . 
В Южна Корея показателят Kospi напредна с 20,97 пункта, или 0,67%, до 3 148,83 пункта. 
Австралийският бенчмарк ASX 200 отчете ръст от 12,1 пункта, или 0,16%„ до 7 437,3 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха смесени резултати в ранната търговия. Основният индекс SOFIX 
отчете спад от 0,48 пункта, или 0,08%, до 565,35 пункта. BGBX40 се повиши с 0,49 пункта, или 0,38%, до 130,07 пункта. 
BGTR30 напредна с 0,94 пункта, или 0,15%, до 639,98 пункта. BGREIT се понижи с 0,13 пункта, или 0,08%, до 163,30 пункта. 
 
√ Цената на газа в Европа постави рекорд. Премина над $800 за 1000 куб. м  
Цената на газа в Европа по време на търговията на 14 септември счупи рекорд и надхвърли 800 долара за 1000 кубически 
метра. Това показват данните на на Лондонската междуконтинентална борса (ICE), предава ТАСС.  
Така цената на октомврийските фючърси в в газоразпределителния център Те Те Еф (TTF) в Нидерландия във вторник 
достигна 801,2 долара за 1000 кубически метра или 65,5 евро за MWh (въз основа на текущия курс EUR/USD, цените на ICE 
са представени в евро за MWh). 
По-рано цената на газа днес надхвърли $770, $780 и $790 за 1000 кубически метра. А преди ден цената на природния газ 
в Европа постоянно надхвърляше $730, $740, $750 и $760 за 1000 кубически метра.  
Експерти, интервюирани от ТАСС, признаха, че цената на газа в Европа може да достигне 1000 долара за 1000 кубически 
метра. м. при определени условия.  
 
√ Цената на алуминия достигна $3000/тон за пръв път от 13 години  
Цената на алуминия скочи този понеделник, достигайки 3000 долара за тон за първи път от тринадесет години, почти 
двойно повече от цената му през 2020 г. Страхът от евентуален недостиг повиши цената на метала с 15% от август, докато 
търсенето продължава да расте по целия свят. Увеличението ще засегне строителния сектор и промишлеността, но и 
производството на екологични технологии като слънчеви панели и електрически автомобили, пише cincodias.elpais.com. 
Много фактори оказват влияние върху повишаването на цената на метала. Производството на алуминий в Китай, което 
представлява около 57% от общия обем в света, е засегнато от новите екологични политики. Правителството на Си Дзинпин 

https://tass.ru/ekonomika/12377313
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/09/13/mercados/1631546498_673203.html
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притиска замърсяващите компании да намалят емисиите и да спестят енергия до 2060 г. Трябва да се отчете, че при 
производството на алуминий в атмосферата се отделят големи количества катран, серен диоксид и флуораминови пари в 
допълнение към изискването за голяма консумация на енергия. 
Превратът в Гвинея също повиши тревогите на пазара. Тази страна е вторият по големина производител на боксит, един от 
основните източници, от които се добива алуминий, така че парализата на нейния износ може да повлияе дълбоко на 
световните доставки. 
През септември 2020 г. цената на тон беше около 1700 долара за тон, което означава, че за по-малко от година стойността 
му се е увеличила почти двойно. От друга страна, последната седмица на август цената беше около 2700 долара, което 
означава, че само за две седмици цената й се е увеличила с 11%. 
Goldman Sachs прогнозира, че това увеличение ще продължи през следващите пет години. През август неговите 
анализатори предупредиха, че глобалният стремеж към създаване на икономика с нулеви емисии ще продължи да 
повишава цените на суровините, особено тези, необходими за разработването на нисковъглеродни технологии. 
Специалистите подчертават, че алуминият е "парадокс", защото е необходим за създаването на слънчеви панели и 
електрически превозни средства, но производството му генерира 2% от общите глобални емисии. 
Леката природа на алуминия го прави идеален за изработване на рамки на електрически автомобили като Tesla Model 3, 
както и за присъствие в техните батерии и корпуси на двигатели. Смята се, че около 250 килограма от минерала се 
използват за производство на среден електрически автомобил, така че увеличаването на цената му може да повиши 
производствените разходи. 
Повишаването на цените може да засегне и големи програми за възобновяема енергия. Металът е от съществено значение 
за сектора на слънчевата енергия, тъй като се използва в повечето компоненти на панелите и в опорите, където те са 
поставени. Неговата устойчивост на корозия, лекото тегло и ниските разходи за поддръжка направиха възможно да се 
преодолеят ограниченията, които производството на стомана представи през предходните десетилетия, но недостигът му 
може да повлияе на цените или обема на производството. 
Според Moody's цените на алуминия ще продължат да растат поне до средата на 2022 г. Goldman Sachs отива още по-далеч 
и прогнозира, че цената му няма да се стабилизира до 2025 г., когато цената му ще бъде около 3500 долара за тон.  
 
√ МАЕ посочи условието за балансиране на петролния пазар  
Пазарът на петрол е в недостиг на фона на смущения в производството в САЩ, а увеличаването на производството на 
петрол в ОПЕК+ от октомври ще помогне за възстановяване на баланса на предлагането. Това се посочва в септемврийския 
доклад на Международната енергийна агенция (МАЕ), чийто текст на документа е получен от ТАСС. 
"Пазарът трябва да започне да се измества към баланса, започвайки от октомври, ако ОПЕК+ продължи политиката си за 
възстановяване на добива на петрол", се казва в доклада. Но дори и в този случай запасите от петрол, намалени поради 
непреодолима сила в САЩ, може да се увеличат до достатъчно ниво едва в началото на 2022 г. Междувременно 
вливанията от стратегическите резерви на САЩ и Китай ни позволяват да "запушим дупката" в резервите, пишат експерти 
на МАЕ.  
Страните от ОПЕК, съгласно настоящите пълномощни, увеличават добива на петрол с 400 хиляди барела на ден като този 
план е валиден до октомври. Решението за ноември ще бъде взето на заседанието на министрите на 4 октомври. 
В края на август ураганът Ида удари районите за производство на петрол в САЩ, което доведе до спиране на 
производството на петрол с 1,7 милиона барела на ден. МАЕ оценява общия обем на недостига на петрол до 30 милиона 
барела досега. 
Страните от ОПЕК+, участващи в споразумението за намаляване на добива на петрол през август 2021 г., намалиха 
производството си със 150 хил. барела на ден до 41,58 млн. барела дневно главно поради доклада на Нигерия и Казахстан. 
Така Саудитска Арабия през август увеличи добива на петрол до 9,56 млн. барела на ден срещу 9,46 млн. барела на 
ден през юли. Но кралството все още превишава целта си за намаляване на добива на петрол с 3%. Русия е произвеждала 
9,71 милиона барела на ден през август (9,62 милиона барела на ден през юли), като е изпълнила условията на 
споразумението с 92%. 
10 държави от ОПЕК през август изпълниха споразумението със 118% от плана, страните извън ОПЕК - със 112%. Страните, 
участващи в споразумението ОПЕК+, постигнаха целите си за намаление от 116% през август. 
Освободени от съкращенията на производството на петрол, страните членки на ОПЕК (като Иран, Либия и Венецуела) почти 
запазиха нивата си на производство на петрол през август. И така, през август Иран произвежда 2,5 милиона барела 
дневно, Либия - 1,14 милиона барела на ден, Венецуела - 0,57 милиона барела на ден. 
Страните от ОПЕК, съгласно настоящите пълномощни, увеличават добива на петрол с 400 хиляди барела на ден, този план 
е валиден до октомври включително. Решението за ноември ще бъде взето на заседанието на министрите на 4 октомври.  
 
√ Цените на петрола се повишиха на фона на спад на запасите в САЩ  
Цените на петрола се повишиха в ранната търговия в сряда на фона на данните за по-слаб от очакваното спад на запасите 
от суров петрол в САЩ и очакванията, че търсенето ще се възстанови, след като ваксините станат по-широкодостъпни 
Към 8:50 часа часа българско време сортът Брент поскъпна с 0,50 долара, или 0,68%, до 74,10 долара за барел, докато 
цената на американския лек суров петрол WTI се повиши с 0,48 долара, или 0,68%, до 70,94 долара за барел. 
Запасите на САЩ от суров петрол, бензин и дестилати са спаднали през последната седмица, твърдят два източника, 
цитиращи Американския петролен институт. Този резултат се дължи основно на урагана Айда, който доведе до 
прекратяване на работата на редица рафинерии и офшорни петролни платформи. В седмицата до 10 септември запасите 
от суров петрол на САЩ са намалели с 5,4 млн. барела, като анализаторите очакваха спад от 3,5 млн. барела. 

https://tass.ru/ekonomika/12377639
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„Въздействието на урагана Ида беше много по-голямо, отколкото се очакваше, като възстановяването на производството 
в района на Мексиканския залив може да се окаже трудно, докато не отшуми тропическата буря Никълъс“, коментира 
Едуард Моя от OANDA. 
Тропическата буря Никълъс премина през региона на Залива във вторник, носейки със себе си наводнения в щатите Тексас 
и Луизиана. Стотици хиляди домакинства и бизнеси останаха без електричество. Въпреки това операциите на рафинериите 
в Тексас протичат нормално. 
 
Cross.bg  
 
√ Преглед на вестниците 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Абсурд: за 62 дни проф. Асен Балтов е уволнен 2 пъти като изпълнителен директор на "Пирогов", въпреки че 
втория път е само редови ординатор 
в. Монитор - Забраняват публиката на мачовете 
в. Монитор - Търсят учители в две трети от областите 
в. Телеграф - Проверка на Телеграф показа: Границата се пази, ама друг път 
в. Труд - Народът срещу онлайн обучението 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - От Нова година токът поскъпва пак, държави плащат част от сметките. В България вдигат енергийни помощи 
в. 24 часа - Анонимният все още проект на Петков и Василев стартира до часове като движение и ще се развива май като 
фейсбук партия 
в. 24 часа - Скопие готово да признае българския произход на македонците? 
в. Труд - Домашното насилие скочи три пъти 
в. Труд - София подписа договор с ЕИБ за нови проекти 
в. Труд - Търсят нови варианти да платят на пътищарите 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Валентин Николов, изп. директор на Камарата на строителите в България: Пред катастрофа сме в пътното 
поддържане, а още чакаме пари за чистенето миналата зима 
в. Монитор - Инж.агроном Теменуга Тодорова, директор на ПГСС "Никола Пушкаров" гр. Попово: Учениците трябва да се 
обучават присъствено, докато е възможно 
в. Телеграф - Наско Стаменов, преподавател по химия в НПМГ: Огорчих се от зубренето и станах учител 
в. Труд - Инж. Илиян Терзиев, председател на Управителния съвет на Камарата на строителите в България: Няма да 
позволим цял бранш да бъде жертва 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Коя беше повратната точка с ваксините 
в. Монитор - Дългият път от Ветрен до София 
в. Телеграф - Парното системно тормози абонатите си 
в. Труд - mредопределение на съдбата 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва” 

- Последното заседание на Народното събрание - каква е равносметката на парламентарните партии. 
- Политически ходове - процедурите и подготовката за избори 2 в 1 - коментар на конституционалиста проф. Пламен 

Киров. 
- Как ще започне първият учебен ден в страната. 
- Какви нарушения откри Комисията за защита на потребителите в категоризацията на местата за настаняване и при 

продажбата на детски стоки. 
Нова телевизия, „Здравей България" 

- За втора поредна година - различен 15 септември в условията на пандемия. С какви мерки ще се съобразяват 
ученици и техните родители? Звънецът бие на живо в „Здравей, България". 

- Ще смени ли Румен Радев министрите в новия служебен кабинет, който трябва да назначи? Разговор с 
председателя на стратегическия съвет при президента проф. Александър Маринов. 

- Какво свършиха и какво не свършиха депутатите в и 46-ия парламент? На живо от кулоарите преди последното 
заседание. 
 

√ Предстоящи събития в страната на 15 септември 
Пазарджик. 

- От 09.00 ч. президентът Румен Радев ще участва в тържественото откриване на новата учебна година в ОУ „Христо 
Смирненски", след което ще се срещне с ръководството и педагогическия екип на училището. 

*** 
Благоевград. 

- От 09.00 ч., вицепрезидентът Илияна Йотова ще бъде гост на откриването на новата учебна година в Осмо средно 
училище „Арсени Костенцев". 
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*** 
Габрово. 

- От 10.00 ч. в двора на Основно училище „Неофит Рилски" премиерът Стефан Янев ще участва в откриването на 
новата учебна година.  

*** 
Благоевград. 

- От 11.00 ч. в лозовия масив на вила „Мелник" земеделският министър Христо Бозуков ще открие кампанията по 
гроздобер. 

*** 
Перник. 

- От 12.30 ч. в ПМГ „Христо Смирненски" министърът на образованието Николай Денков ще участва в откриването 
на новата учебна година. 

*** 
Сандански/ с. Хърсово. 

- От 11.00 ч., в лозовия масив на вила „Мелник" министърът на земеделието Христо Бозуков ще открие кампанията 
по гроздобер. 

*** 
София. 

- От 09.00 ч. ще се проведе редовно заседание на Народното събрание. 
- От 09.00 ч. в 25 ОУ „Д-р Петър Берон" заместник-министърът на образованието Мария Гайдарова ще открие 

учебната година. 
- От 10.00 ч. в Националната търговско-банкова гимназия заместник-министърът на образованието проф. Нели 

Косева ще открие новата учебна година. 
- От 14.30 ч. в зала 3 на Народното събрание ще се проведе заседание на Комисията по външна политика. 
- От 15.00 ч. в зала 132 на Народното събрание ще се проведе заседание на Комисията по въпросите на децата, 

младежта и спорта. 
- От 16.00 ч. в зала 4 на Народното събрание Комисия по политиките за българите извън страната ще проведе 

заседание. 
- От 16.30 ч. в зала 130 на Народното събрание Комисията по околната среда и водите ще проведе заседание. 
- От 17.00 ч. в залата в залата на администрацията на УМБАЛ „Александровска" ще бъде подписан Меморандум за 

сътрудничество в рамките на благотворителната инициатива „Обединени заедно" между ОЕБ „Шалом", 
Организация „Приятели на Израел в България - Негев", Федерация на ционистите в България, Фондация 
„Движение на българските майки", Фондация „Благотворителност и Милосърдие" към ОВЛБ, „Widows Sons Grand 
Chapter Bulgaria & Masonic Riders Bulgaria". 

- От 13.00 ч. в Националния пресклуб на БТА ще се проведе пресконференция на тема „Светилник" - кампания за 
създаване и популяризиране на училищни химни". 

*** 
София/ с. Лозен. 

- От 11.00 ч. в 200 ОУ „Отец Паисий" заместник-министърът на образованието Мария Гайдарова ще присъства на 
празника на училището. 

*** 
Белоградчик. 

- От 14.00 ч. в сградата на РС ПБЗН - Белоградчик ще се проведат срещи-беседи с ветерани от структурите за пожарна 
безопасност и защита на населението. 

*** 
Благоевград. 

- От 09.00 ч. в VIII СУ „Арсени Костенцев" кметът ще открие новата учебна година. 
*** 
Бургас 

- От 09.00 часа в в двора на Начално базово училище „Михаил Лъкатник" в ж.к. „Славейков" кметът на Бургас 
Димитър Николов и зам.-кметът по образование Йорданка Ананиева ще присъстват на тържеството. 

- На откриването на ПГЧЕ „Васил Левски" от 09.00 часа ще бъде зам.-кметът по строителство, инвестиции и 
регионално развитие инж. Чанка Коралска. 

- Зам.-кметът по стратегическо развитие и екология, дигитализация и адаптация към промените на климата Весна 
Балтина ще посети тържеството в АЕГ „Гео Милев" от 10.00 часа. 

- В Търговската гимназия от 09.00 часа ще бъде зам.-кметът по финанси, бюджет и икономика Красимир Стойчев, а 
зам.-кметът по култура, туризъм и спорт Диана Саватева ще присъства на тържеството от 09.00 часа на НУМСИ 
„Проф. Панчо Владигеров". 

- Председателят на Общински съвет - Бургас проф. Севдалина Турманова ще бъде на началото на учебната година 
в ОУ „Любен Каравелов" от 09.00 часа. 

- От 14.30 часа онлайн ще се проведат заседания на Постоянните комисии към Общински съвет - Бургас. 
- От 15.00 ч. пред сградата на областната управа ще се проведе протест на туристическия бранш. 

*** 
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с.Резово/Царево 
- В 15.00 часа при поста на Гранична полиция преди началото на село Резово ще се проведе брифинг, в който ще 

участват изпълнителният директор на Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex) - Фабрис 
Лежери, заместник-министърът на вътрешните работи Венцислав Катинов, главният секретар на МВР главен 
комисар Петър Тодоров и директорът на ГД „Гранична полиция" главен комисар Деян Моллов 

*** 
Варна. 

- От 11 00 ч в ОД на МВР Варна ще се състои брифинг по повод традиционната акция на полицията "Децата тръгват 
на училище! Да ги запазим на пътя!". 

*** 
Видин. 

- От 10.00 ч. кметът на Община Видин д-р Цветан Ценков ще присъства на тържеството по случай началото на новата 
учебна 2021/2022 година в СУ "Цар Симеон Велики". 

- От 10.30 ч. в салона на третия етаж в сградата на сектор „Пътна полиция"- Видин (Южна промишлена зона) ще се 
проведе тържествено награждаване на служители от РД ПБЗН - Видин. 

- От 14.00 ч. на входа на ОДМВР-Видин комисар Петър Петров - началник на отдел „Охранителна полиция" и главен 
инспектор Владимир Герасимов - началник на сектор „Пътна полиция", ще представят информация за 
предприетите мерки с цел осигуряване на спокойна и безопасна учебна година и старта на традиционната акция 
„Децата тръгват на училище! Да ги пазим на пътя!". 

*** 
Дупница. 

- От 09.30 ч. в ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" зам.-кметът Крум Милев ще присъства на откриването на новата учебна 
година. 

- От 09.30 ч. в СОУЧЕ „Св. Паисий Хилендарски" заместник-кметът на града Олга Китанова ще присъства на 
откриването на новата учебна година. 

*** 
Ихтиман. 

- От 10.00 ч. в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий" заместник-министър Евгения Пеева ще открие новата учебна година. 
*** 
Кула. 

- От 15.00 ч. в сградата на РС ПБЗН - Кула ще се проведат срещи-беседи с ветерани от структурите за пожарна 
безопасност и защита на населението. 

*** 
Кюстендил. 

- От 9.00 ч. в катедралния храм „Успение на Света Богородица" ще бъде отслужен за здраве и благословение на 
учениците и трудещите се в образованието. 

*** 
Монтана. 

- От 12.00 ч. в Професионална гимназия по хотелиерство и туризъм „Академик Неделчо Неделчев" ще се състои 
тържествено откриване на физкултурния салон. 

*** 
Пловдив. 

- От 09.30 ч. в Професионалната гимназия по машиностроене заместникминистърът на образованието Генка 
Петрова ще участва в откриването на новата учебна година. 

- От 10.30 ч. в Медицинския университет заместник-министърът на образованието Генка Петрова ще участва в 
церемонията по откриването на академичната година. 

*** 
Стара Загора. 

- От 11.00 ч. кметът Живко Тодоров ще поздрави учениците в ПГКНМА „Минко Балкански". 
*** 
Търговище. 

- От 17.30 ч. в Регионална библиотека „Петър Стъпов" ще бъде представена книгата „Безнадежден случай" на Георги 
Тошев. 

*** 
Шумен. 

- От 10.00 ч. в СУ „Йоан Екзарх Български". Комисар Йордан Дундаков и г-н Фикрет Индже, председател на 
Надзорния съвет на „Алкомет" АД, ще дадат старт на инициатива по пътна безопасност по време на откриване на 
учебната година, насочена към най-малките участници в движението. 

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

