
1 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
БГНЕС 
 
√ Велев: Въглищните централи могат да затворят до 31 декември 2035 г.  
Това заяви за БГНЕС Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). 
Според него една от основните причини, които бавят Плана за възстановяване, който страната ни трябва да внесе в 
Европейската комисия, е именно липсата на такава дата, както и плановете как въглищните мощности ще бъдат заместени 
и как ще бъде осигурена заетост на хората, които ще бъдат освободени вследствие на това затваряне. 
„Датата 31 декември 2035 г. е напълно изпълнима. За същия период трябва да се разработят плановете за своевременно 
изграждане на заместващи мощности, за реализиране на нужните социално-икономически мерки в засегнатите региони, 
за подкрепа и реализация на нови технологии за производство и съхранение на енергия“, заяви Велев. 
Той призова държавните институции да се ангажират с формулиране на пътна карта за съкращаване на 
въглеродоинтензивното електропроизводство при ясно поставени поетапни междинни цели за въглероден отпечатък с 
междинни срокове 2025 г., 2030 г. и 2035 г. 
Като сериозен недостатък на сегашния вариант на Плана за възстановяване, Велев посочи и намаляването на средствата 
за икономическа трансформация, за пряка подкрепа на инвестициите в предприятията. 
„В предишния вариант бяха предвидени 900 милиона, а сега са намалени наполовина. Това е неприемливо за всички 
представителни организации на бизнеса. Като минимум трябва да възстановени тези 900 милиона и дори увеличени“, 
заяви председателят на АИКБ. 
По отношение на нарастващата инфлация Велев заяви, че цените на повечето суровини – петрол, природен газ, метали, 
пластмаса – поскъпват и всичко това няма как да не се отрази на крайните разходи. 
„Натискът на производствените разходи неминуемо ще доведе до последващо и много по-голямо увеличение на цените 
на дребно. Виждате до какви върхове стига цената на електроенергията“, посочи той. 
Велев даде пример с цената на електроенергията в България, която в момента е 300 лв на МВтч и е втората най-ниска в 
Европа, докато само преди месец тя е била втората най-скъпа. 
„Неотложните мерки, които трябваше да се предприемат в България с включването на повече мощности, са направени. В 
момента ние изнасяме близо 2000 МВтч електроенергия във всички посоки. Но трябва да се предприемат мерки не само 
на национално, но и на европейско равнище“, призова председателят на АИКБ. 
Индексацията на доходите допълнително подклажда инфлацията. Според него намаляването на косвените данъци може 
да намали инфлацията. 
„Антиинфлационната политика трябва да се води разумно от правителство с по-дълъг хоризонт на управление“, препоръча 
Велев и добави: Когато в световен мащаб имаме печатане на пари и ръст на цените на суровините е много трудно малка 
България да устои. 
 
БНР 
 
√ Велев: Въглищните централи могат да затворят до края на 2035 
Въглищните централи могат да бъдат затворени до 31 декември 2035 г.  
"Смятаме, че при наличие на политическа воля и компетентно управление, тази дата може да бъде изтеглена по-напред.", 
това каза в интервю за БГНЕС Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
Според него една от причините, които бавят Плана за възстановяване, който страната ни трябва да внесе в Европейската 
комисия, е липсата на такава дата, както и плановете как въглищните мощности ще бъдат заместени и как ще бъде 
осигурена заетост на хората, които ще бъдат освободени вследствие на това затваряне. 
„Датата 31 декември 2035 г. е напълно изпълнима. За същия период трябва да се разработят плановете за своевременно 
изграждане на заместващи мощности, за реализиране на нужните социално-икономически мерки в засегнатите региони, 
за подкрепа и реализация на нови технологии за производство и съхранение на енергия“, заяви Велев. 
Той призова държавните институции да се ангажират с формулиране на пътна карта за съкращаване на 
въглеродоинтензивното електропроизводство при поставени поетапни междинни цели за въглероден отпечатък с 
междинни срокове. 
Като недостатък на сегашния вариант на Плана за възстановяване Велев посочи и намаляването на средствата за 
икономическа трансформация, за пряка подкрепа на инвестициите в предприятията. 
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„В предишния вариант бяха предвидени 900 милиона, а сега са намалени наполовина. Това е неприемливо за всички 
представителни организации на бизнеса. Като минимум трябва да възстановени тези 900 милиона и дори увеличени“, 
заяви председателят на АИКБ. 
„Натискът на производствените разходи неминуемо ще доведе до последващо и много по-голямо увеличение на цените 
на дребно. Виждате до какви върхове стига цената на електроенергията“, посочи той. 
„Неотложните мерки, които трябваше да се предприемат в България с включването на повече мощности, са направени. В 
момента ние изнасяме близо 2000 МВтч електроенергия във всички посоки. Но трябва да се предприемат мерки не само 
на национално, но и на европейско равнище“, призова той. 
Индексацията на доходите допълнително подклажда инфлацията. Според него намаляването на косвените данъци може 
да намали инфлацията. 
„Антиинфлационната политика трябва да се води разумно от правителство с по-дълъг хоризонт на управление“, препоръча 
Велев и добави:  
"Когато в световен мащаб имаме печатане на пари и ръст на цените на суровините, е много трудно малка България да 
устои."  
 
Дунав мост 
 
√ Васил Велев: Въглищните централи могат да затворят до 31 декември 2035 година  
Смятаме, че при наличие на политическа воля и компетентно управление тази дата може да бъде изтеглена по-напред. 
Това заяви за БГНЕС Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). 
Според него една от основните причини, които бавят Плана за възстановяване, който страната ни трябва да внесе в 
Европейската комисия, е именно липсата на такава дата, както и плановете как въглищните мощности ще бъдат заместени 
и как ще бъде осигурена заетост на хората, които ще бъдат освободени вследствие на това затваряне. 
„Датата 31 декември 2035 г. е напълно изпълнима. За същия период трябва да се разработят плановете за 
своевременно изграждане на заместващи мощности, за реализиране на нужните социално-икономически мерки в 
засегнатите региони, за подкрепа и реализация на нови технологии за производство и съхранение на енергия“, заяви 
Велев. 
Той призова държавните институции да се ангажират с формулиране на пътна карта за съкращаване на 
въглеродоинтензивното електропроизводство при ясно поставени поетапни междинни цели за въглероден отпечатък с 
междинни срокове 2025 г., 2030 г. и 2035 г. 
Като сериозен недостатък на сегашния вариант на Плана за възстановяване, Велев посочи и намаляването на средствата 
за икономическа трансформация, за пряка подкрепа на инвестициите в предприятията. 
„В предишния вариант бяха предвидени 900 милиона, а сега са намалени наполовина. Това е неприемливо за всички 
представителни организации на бизнеса. Като минимум трябва да възстановени тези 900 милиона и дори увеличени“, 
заяви председателят на АИКБ. 
По отношение на нарастващата инфлация Велев заяви, че цените на повечето суровини – петрол, природен газ, метали, 
пластмаса – поскъпват и всичко това няма как да не се отрази на крайните разходи. 
„Натискът на производствените разходи неминуемо ще доведе до последващо и много по-голямо увеличение на 
цените на дребно. Виждате до какви върхове стига цената на електроенергията“, посочи той. 
Велев даде пример с цената на електроенергията в България, която в момента е 300 лв на МВтч и е втората най-ниска в 
Европа, докато само преди месец тя е била втората най-скъпа. 
„Неотложните мерки, които трябваше да се предприемат в България с включването на повече мощности, са 
направени. В момента ние изнасяме близо 2000 МВтч електроенергия във всички посоки. Но трябва да се предприемат 
мерки не само на национално, но и на европейско равнище“, призова председателят на АИКБ. 
Индексацията на доходите допълнително подклажда инфлацията. Според него намаляването на косвените данъци може 
да намали инфлацията. 
„Антиинфлационната политика трябва да се води разумно от правителство с по-дълъг хоризонт на управление“, 
препоръча Велев и добави: Когато в световен мащаб имаме печатане на пари и ръст на цените на суровините е много 
трудно малка България да устои.  
 
Fakti.bg 
 
√ ТЕЦ-овете могат да затворят до 31 декември 2035 г., обяви Васил Велев 
Индексацията на доходите допълнително подклажда инфлацията, смятат от АИКБ  
Въглищните централи могат да бъдат затворени до 31 декември 2035 г. Смятаме, че при наличие на политическа воля и 
компетентно управление тази дата може да бъде изтеглена по-напред, заяви за БГНЕС Васил Велев, председател на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). 
Според него една от основните причини, които бавят Плана за възстановяване, който страната ни трябва да внесе в 
Европейската комисия, е именно липсата на такава дата, както и плановете как въглищните мощности ще бъдат заместени 
и как ще бъде осигурена заетост на хората, които ще бъдат освободени вследствие на това затваряне. 
„Датата 31 декември 2035 г. е напълно изпълнима. За същия период трябва да се разработят плановете за своевременно 
изграждане на заместващи мощности, за реализиране на нужните социално-икономически мерки в засегнатите региони, 
за подкрепа и реализация на нови технологии за производство и съхранение на енергия“, заяви Велев. 
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Той призова държавните институции да се ангажират с формулиране на пътна карта за съкращаване на 
въглеродоинтензивното електропроизводство при ясно поставени поетапни междинни цели за въглероден отпечатък с 
междинни срокове 2025 г., 2030 г. и 2035 г. 
Като сериозен недостатък на сегашния вариант на Плана за възстановяване, Велев посочи и намаляването на средствата 
за икономическа трансформация, за пряка подкрепа на инвестициите в предприятията. 
„В предишния вариант бяха предвидени 900 милиона, а сега са намалени наполовина. Това е неприемливо за всички 
представителни организации на бизнеса. Като минимум трябва да възстановени тези 900 милиона и дори увеличени“, 
заяви председателят на АИКБ. 
По отношение на нарастващата инфлация Велев заяви, че цените на повечето суровини – петрол, природен газ, метали, 
пластмаса – поскъпват и всичко това няма как да не се отрази на крайните разходи. 
„Натискът на производствените разходи неминуемо ще доведе до последващо и много по-голямо увеличение на цените 
на дребно. Виждате до какви върхове стига цената на електроенергията“, посочи той. 
Велев даде пример с цената на електроенергията в България, която в момента е 300 лв на МВтч и е втората най-ниска в 
Европа, докато само преди месец тя е била втората най-скъпа. 
„Неотложните мерки, които трябваше да се предприемат в България с включването на повече мощности, са направени. В 
момента ние изнасяме близо 2000 МВтч електроенергия във всички посоки. Но трябва да се предприемат мерки не само 
на национално, но и на европейско равнище“, призова председателят на АИКБ. 
Индексацията на доходите допълнително подклажда инфлацията. Според него намаляването на косвените данъци може 
да намали инфлацията. 
„Антиинфлационната политика трябва да се води разумно от правителство с по-дълъг хоризонт на управление“, препоръча 
Велев и добави: Когато в световен мащаб имаме печатане на пари и ръст на цените на суровините е много трудно малка 
България да устои. 
 
АИКБ 
 
√ АИКБ НАСТОЯВА НАЦИОНАЛНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ СЪВЕТ СПЕШНО ДА ОБСЪДИ ПРЕДЛАГАНАТА ПРОГРАМА ЗА 
ИКОНОМИЧЕСКА ТРАНСФОРМАЦИЯ В НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ 
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) иска спешно свикване на Националния икономически съвет, на 
който да бъдат обсъдени въпросите, които забавят внасянето на Плана за възстановяване и устойчивост, както и фиша за 
икономическа трансформация. Това стана ясно след проведеното заседание на Управителния съвет на Асоциацията. 
АИКБ настоява за бързо внасяне на плана и призовава да се възстановят в пълен размер средствата за пряката подкрепа 
на инвестициите и иновациите в предприятията, пренасочени към финансови инструменти. 
„За нас острият проблем е замразяването на пари за създаване на финансови инструменти и пилеенето на ресурс за такси 
за управление за обогатяване на нови кръгове. Това е сериозен риск от подмяна на промяната. АИКБ иска доказателства, 
че афишираната промяна не е подмяна на бенефициентите и не създава възможности за корупция. Такова доказателство 
може да бъде отказ от грешното пренасочване на пряката подкрепа на инвестициите в предприятията към финансови 
инструменти, при това, управлявани от свързани лица“, заяви председателят на УС Васил Велев. 
Според управителния съвет на АИКБ и в момента на българския пазар има достатъчно много финансови инструменти, 
които обаче бизнеса не припознава и по никакъв начин не може да се постигне търсения от министерството на 
икономиката ефект. Като пример бяха посочени гаранционните програми на ББР, по които до предприятията са 
стигнали под 15% и фондовете за дялово инвестиране, управлявани от „Фонда на фондовете“, където са инвестирани няма 
и 14% за 5 години! От началото на Ковид кризата българските предприятия са декапитализирани, силно задлъжнели и с 
ограничени възможности да инвестират. Предложените финансови инструменти няма да осигурят бързо възстановяване. 
За разлика от тях обаче пряката подкрепа ще осигури нуждата от ликвидност и ще активира допълнителни частни 
инвестиции. 
АИКБ категорично подчертава необходимостта от съществено преработване и актуализация на основните програмни 
документи в сферата на енергетиката и климата, а именно Стратегията за устойчиво енергийно развитие до 2030 г. с 
хоризонт до 2050 г., Интегрирания план в областта на енергетиката и климата 2021-2030 г., както и свързаните с това 
национални планове, в т.ч. Плана за развитие на преносната електрическа мрежа на България. Въпреки многократните и 
навременни предупреждения от страна на бизнеса, вече сме свидетели на пагубни за икономиката ни последици от лошо 
управлявания процес на договаряне на механизми за капацитет, половинчатите усилия в посока либерализация на 
електроенергийния пазар, включително нереализирано преразглеждане на проблемни дългосрочни договори. Ето защо, 
предвид заплахата от пропускането на всякакви възможности за осигуряване на адекватно солидарно европейско 
финансиране при осъществяване на нужните секторни реформи, настояваме държавните институции да се ангажират с 
формулиране на пътна карта за съкращаване на въглеродоинтензивното електропроизводство при ясно поставени 
поетапни междинни цели за въглероден отпечатък с междинни срокове 2025 г., 2030 г. и 2035 г., както и с крайна дата за 
преустановяване на въглищното електропроизводство – например 31 декември 2035 г. Убедено твърдим, че тази цел е 
напълно постижима и дори не е амбициозна при наличието на политическа воля. За същия период трябва да се разработят 
плановете за своевременно изграждане на заместващи мощности, за реализиране на нужните социално-икономически 
мерки в засегнатите региони, за подкрепа и реализация на нови технологии за производство и съхранение на енергия. 
Това трябва да се случи по един прозрачен, съгласуван и утвърден от обществото ни модел на преход, хармонизиращ на 
националните ни и на общоевропейските ни интереси – без фалшиви популистки обещания, които единствено водят до 
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трайно влошаване на икономическите перспективи (регионални и национални), до ощетяване на засегнатите групи, до 
необратими демографски деформации и загуба на национален ресурс! 
На бъдещото заседание на Националния икономически съвет Асоциация на индустриалния капитал в България ще 
предложи за обсъждане напредъка по изграждането на Единна входна точка (ЕВТ) за подаване на икономическа 
информация. Това е проблем, за който бизнеса алармира от повече от 5 години и решаването, на който се блокира за 
пореден път. НИС трябва да настоява за спешно прехвърляне на изграждането и управлението на ЕВТ от Агенция по 
вписванията към Националния статистически институт. Така чрез свързване на системите на НСИ, НАП и Агенция по 
вписванията бизнеса ще подава безплатно годишните си финансови отчети на едно-единствено място. От АИКБ считат, че 
създаването на тази Единна входна точка би допринесло за намаляване на административната тежест върху бизнеса и 
съответно за подобряване на бизнес климата в страната. 
На заседанието на УС беше обсъден и въпроса за промяна на районирането на България на ниво NUTS 2, с което да се 
даде възможност за пренасочване на повече средства към по-слабо развитите региони у нас. Новото райониране на ниво 
NUTS 2 ще премахне видимите отрицателни ефекти от сегашното райониране върху по-слабо развитите области на 
Югозападен планов район – Благоевградска, Кюстендилска и Пернишка и Софийска области и ще повиши интензитета на 
безвъзмездната помощ получавана от ЕС за финансиране на проекти. 
 
Дарик 
 
√ Работодатели предлагат план за замяна на въглищните централи до края на 2035-а  
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) иска спешно свикване на Националния икономически съвет, на 
който да бъдат обсъдени въпросите, които забавят внасянето на Плана за възстановяване и устойчивост, както и фиша за 
икономическа трансформация, съобщиха от АИКБ. 
Асоциацията настоява Националният икономически съвет спешно да обсъди предлаганата Програма за икономическа 
трансформацията в Националния план за възстановяване и устойчивост. Работодателите предлагат план за замяна на 
въглищните централи с крайна дата края на 2035 г., пише в позицията. 
Според Управителния съвет на АИКБ на българския пазар има достатъчно много финансови инструменти, които обаче 
бизнесът не припознава и не дават ефект. От началото на ковид кризата българските предприятия са декапитализирани, 
силно задлъжнели и с ограничени възможности да инвестират. Пряката подкрепа за фирмите ще осигури ликвидност и ще 
активира частните инвестиции, посочват от асоциацията. 
АИКБ подчертава необходимостта от съществено преработване и актуализация на основните програмни документи в 
сферата на енергетиката и климата. Настояваме държавните институции да се ангажират с формулиране на пътна карта за 
съкращаване на въглеродоинтензивното електропроизводство при поставени междинни срокове, както и с крайна дата за 
неговото преустановяване например 31 декември 2035 г. 
 
Manager.bg 
 
√ Работодатели предлагат план за замяна на въглищните централи до края на 2035 г. 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) иска спешно свикване на Националния икономически съвет, на 
който да бъдат обсъдени въпросите, които забавят внасянето на Плана за възстановяване и устойчивост, както и фиша за 
икономическа трансформация. 
АИКБ настоява Националният икономически съвет спешно да обсъди предлаганата Програма за икономическа 
трансформацията в Националния план за възстановяване и устойчивост. Работодателите предлагат план за замяна на 
въглищните централи с крайна дата края на 2035 г. 
Според Управителния съвет на АИКБ на българския пазар има достатъчно много финансови инструменти, които обаче 
бизнесът не припознава и не дават ефект. От началото на covid-кризата българските предприятия са декапитализирани, 
силно задлъжнели и с ограничени възможности да инвестират. Пряката подкрепа за фирмите ще осигури ликвидност и ще 
активира частните инвестиции, посочват от асоциацията. 
АИКБ подчертава необходимостта от съществено преработване и актуализация на основните програмни документи в 
сферата на енергетиката и климата. Настояваме държавните институции да се ангажират с формулиране на пътна карта за 
съкращаване на въглеродоинтензивното електропроизводство при поставени междинни срокове, както и с крайна дата за 
неговото преустановяване например 31 декември 2035 г.  
 
Mediapool.bg 
 
√ Асоциация предлага въглищните централи у нас да бъдат закрити до края на 2035 г. 
Васил Велев иска гаранции срещу корупционни промени в плана за възстановяване  
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) предлага страната да обяви дата за окончателно закриване на 
всички въглищни централи на своя територия и това да бъде 31 декември 2035 г. Организацията е силно притеснена от 
забавянето на внасянето в Европейската комисия на Националния план за възстановяване и устойчивост. Неофициално се 
твърди, че един от проблемите в него е именно липсата на дата за спиране на въглищното електропроизводство. 
Служебното правителство обаче не желае да поема отговорност за подобно стратегическо решение. 
"Предвид заплахата от пропускането на всякакви възможности за осигуряване на адекватно солидарно европейско 
финансиране при осъществяване на нужните секторни реформи, настояваме държавните институции да се 

https://www.mediapool.bg/lipsata-na-data-za-zatvaryane-na-tets-ovete-mozhe-da-blokira-avansa-ot-16-mlrd-lv-ot-es-news326295.html
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ангажират с формулиране на пътна карта за съкращаване на въглеродоинтензивното електропроизводство при ясно 
поставени поетапни междинни цели за въглероден отпечатък с междинни срокове 2025 г., 2030 г. и 2035 г., както и 
с крайна дата за преустановяване на въглищното електропроизводство – например 31 декември 2035 г.", пише в 
позицията на АИКБ 
Според асоциацията тази цел е напълно постижима и дори не е амбициозна. "За същия период трябва да се разработят 
плановете за своевременно изграждане на заместващи мощности, за реализиране на нужните социално-
икономически мерки в засегнатите региони, за подкрепа и реализация на нови технологии за производство и 
съхранение на енергия", твърди АИКБ. Според организацията преходът трябва да стане "без фалшиви популистки 
обещания, които единствено водят до трайно влошаване на икономическите перспективи и до ощетяване на 
засегнатите групи". 
По въпроса за внасянето на националния план и окончателното му съдържание АИКБ иска спешно свикване на 
Националния икономически съвет. Освен от забавянето на документа асоциацията е притеснена и от пренасочването на 
твърде много средства от директни помощи към т. нар. финансови инструменти. АИКБ се съмнява, че промяната, 
направена от служебното правителство, може да цели "обогатяване на нови кръгове". 
"За нас острият проблем е замразяването на пари за създаване на финансови инструменти и пилеенето на ресурс за такси 
за управление за обогатяване на нови кръгове. Това е сериозен риск от подмяна на промяната. АИКБ иска доказателства, 
че афишираната промяна не е подмяна на бенефициентите и не създава възможности за корупция. Такова доказателство 
може да бъде отказ от грешното пренасочване на пряката подкрепа на инвестициите в предприятията към финансови 
инструменти, при това, управлявани от свързани лица", заяви председателят на управителния съвет Васил Велев. 
Според АИКБ и в момента на българския пазар има достатъчно много финансови инструменти, които обаче бизнеса не 
припознава и по никакъв начин не може да се постигне търсения от министерството на икономиката ефект. Като пример 
бяха посочени гаранционните програми на ББР, по които до предприятията са стигнали под 15% и фондовете за дялово 
инвестиране, управлявани от "Фонда на фондовете", където са инвестирани само 14% за 5 години. "От началото на Covid 
кризата българските предприятия са декапитализирани, силно задлъжнели и с ограничени възможности да 
инвестират. Предложените финансови инструменти няма да осигурят бързо възстановяване. За разлика от тях 
обаче пряката подкрепа ще осигури нуждата от ликвидност и ще активира допълнителни частни 
инвестиции", твърдят от АИКБ. 
 
Tribune.bg 
 
√ АИКБ с остра позиция, искат незабавно внасяне на Плана за възстановяване  
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) иска спешно свикване на Националния икономически съвет, на 
който да бъдат обсъдени въпросите, които забавят внасянето на Плана за възстановяване и устойчивост, както и фиша за 
икономическа трансформация, съобщиха от АИКБ. 
Асоциацията настоява Националният икономически съвет спешно да обсъди предлаганата Програма за икономическа 
трансформацията в Националния план за възстановяване и устойчивост. Работодателите предлагат план за замяна на 
въглищните централи с крайна дата края на 2035 г., пише в позицията. 
„За нас острият проблем е замразяването на пари за създаването на финансови инструменти и пилеенето на ресурс за 
такси за управление за обогатяване на нови кръгове", посочват от ръководството на АИКБ. 
Според Управителния съвет на АИКБ на българския пазар има достатъчно много финансови инструменти, които обаче 
бизнесът не припознава и не дават ефект. От началото на ковид кризата българските предприятия са декапитализирани, 
силно задлъжнели и с ограничени възможности да инвестират. Пряката подкрепа за фирмите ще осигури ликвидност и ще 
активира частните инвестиции, посочват от асоциацията. 
Работодателската организация имат предвид новата гаранционна схема за кредитиране на бизнеса чрез Фонда на 
фондовете, заради която служебните министри Кирил Петков и Асен Василев отклониха 100 млн. лв. безвъзмездна помощ 
от ОП "Иновации и конкурентоспособност". 
"Това е сериозен риск от подмяна на промяната. АИКБ иска доказателства, че афишираната промяна не е подмяна на 
бенефициентите и не създава възможности за корупция. Такова доказателство може да бъде отказ от грешното 
пренасочване на пряката подкрепа на инвестициите в предприятията към финансови инструменти, при това, управлявани 
от свързани лица“, заяви председателят на УС Васил Велев. 
От АИКБ посочва, че и в момента на българския пазар има достатъчно много финансови инструменти, които обаче бизнеса 
не припознава и не постигат никакъв ефект за икономиката ни. Пример за това са програмите на ББР, по които до 
предприятията са стигнали под 15%, както и фондовете за дялово инвестиране, управлявани от „Фонда на фондовете“, 
които за 5 години са инвестирали едва 14% от ресурса, с който разполагат. 
"От началото на ковид-кризата българските предприятия са декапитализирани, силно задлъжнели и с ограничени 
възможности да инвестират. Предложените финансови инструменти няма да осигурят бързо възстановяване. За разлика 
от тях обаче пряката подкрепа ще осигури нуждата от ликвидност и ще активира допълнителни частни инвестиции", смятат 
от АИКБ. 
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24 часа 
 
√ АИКБ иска спешно свикване на Националния икономически съвет  
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) иска спешно свикване на Националния икономически съвет, на 
който да бъдат обсъдени въпросите, които забавят внасянето на Плана за възстановяване и устойчивост, както и фиша за 
икономическа трансформация. Това стана ясно след проведеното заседание на Управителния съвет на Асоциацията. 
АИКБ настоява за бързо внасяне на плана и призовава да се възстановят в пълен размер средствата за пряката подкрепа 
на инвестициите и иновациите в предприятията, пренасочени към финансови инструменти. 
„За нас острият проблем е замразяването на пари за създаване на финансови инструменти и пилеенето на ресурс за такси 
за управление за обогатяване на нови кръгове. Това е сериозен риск от подмяна на промяната. АИКБ иска доказателства, 
че афишираната промяна не е подмяна на бенефициентите и не създава възможности за корупция. Такова доказателство 
може да бъде отказ от грешното пренасочване на пряката подкрепа на инвестициите в предприятията към финансови 
инструменти, при това, управлявани от свързани лица“, заяви председателят на УС Васил Велев. 
Според управителния съвет на АИКБ и в момента на българския пазар има достатъчно много финансови инструменти, 
които обаче бизнесът не припознава и по никакъв начин не може да се постигне търсения от министерството на 
икономиката ефект. 
Като пример бяха посочени гаранционните програми на ББР, по които до предприятията са стигнали под 15% и фондовете 
за дялово инвестиране, управлявани от „Фонда на фондовете“, където са инвестирани няма и 14% за 5 години! От началото 
на COVID кризата българските предприятия са декапитализирани, силно задлъжнели и с ограничени възможности да 
инвестират. Предложените финансови инструменти няма да осигурят бързо възстановяване. За разлика от тях обаче 
пряката подкрепа ще осигури нуждата от ликвидност и ще активира допълнителни частни инвестиции. 
АИКБ категорично подчертава необходимостта от съществено преработване и актуализация на основните програмни 
документи в сферата на енергетиката и климата, а именно Стратегията за устойчиво енергийно развитие до 2030 г. с 
хоризонт до 2050 г., Интегрирания план в областта на енергетиката и климата 2021-2030 г., както и свързаните с това 
национални планове, в т.ч. Плана за развитие на преносната електрическа мрежа на България.  
На бъдещето заседание на Националния икономически съвет Асоциация на индустриалния капитал в България ще 
предложи за обсъждане напредъка по изграждането на Единна входна точка (ЕВТ) за подаване на икономическа 
информация. "Това е проблем, за който бизнесът алармира от повече от 5 години и решаването, на който се блокира за 
пореден път. НИС трябва да настоява за спешно прехвърляне на изграждането и управлението на ЕВТ от Агенция по 
вписванията към Националния статистически институт. Така чрез свързване на системите на НСИ, НАП и Агенция по 
вписванията бизнеса ще подава безплатно годишните си финансови отчети на едно-единствено място. От АИКБ считат, че 
създаването на тази Единна входна точка би допринесло за намаляване на административната тежест върху бизнеса и 
съответно за подобряване на бизнес климата в страната", категорични са от АИКБ. 
На заседанието на УС беше обсъден и въпросът за промяна на районирането на България на ниво NUTS 2, с което да се 
даде възможност за пренасочване на повече средства към по-слабо развитите региони у нас.  
 
√ АИКБ гневна на министър Кирил Петков за Плана за възстановяване  
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) изпрати днес остро отворено писмо, в което искат спешно 
свикване на Националния икономически съвет, на който да бъдат обсъдени въпросите, които забавят внасянето на Плана 
за възстановяване и устойчивост, както и фиша за икономическа трансформация. Това стана ясно след проведеното 
заседание на Управителния съвет на Асоциацията. 
АИКБ настоява за бързо внасяне на плана и призовава да се възстановят в пълен размер средствата за пряката подкрепа 
на инвестициите и иновациите в предприятията, пренасочени към финансови инструменти. 
"За нас острият проблем е замразяването на пари за създаване на финансови инструменти и пилеенето на ресурс за такси 
за управление за обогатяване на нови кръгове. Това е сериозен риск от подмяна на промяната. АИКБ иска доказателства, 
че афишираната промяна не е подмяна на бенефициентите и не създава възможности за корупция. Такова доказателство 
може да бъде отказ от грешното пренасочване на пряката подкрепа на инвестициите в предприятията към финансови 
инструменти, при това, управлявани от свързани лица", заяви председателят на УС Васил Велев. 
Според управителния съвет на АИКБ и в момента на българския пазар има достатъчно много финансови инструменти, 
които обаче бизнесът не припознава и по никакъв начин не може да се постигне търсения от министерството на 
икономиката ефект. Като пример бяха посочени гаранционните програми на ББР, по които до предприятията са стигнали 
под 15% и фондовете за дялово инвестиране, управлявани от „Фонда на фондовете“, където са инвестирани няма и 14% 
за 5 години! От началото на Ковид кризата българските предприятия са декапитализирани, силно задлъжнели и с 
ограничени възможности да инвестират. Предложените финансови инструменти няма да осигурят бързо възстановяване. 
За разлика от тях обаче пряката подкрепа ще осигури нуждата от ликвидност и ще активира допълнителни частни 
инвестиции. 
АИКБ категорично подчертава необходимостта от съществено преработване и актуализация на основните програмни 
документи в сферата на енергетиката и климата, а именно Стратегията за устойчиво енергийно развитие до 2030 г. с 
хоризонт до 2050 г., Интегрирания план в областта на енергетиката и климата 2021-2030 г., както и свързаните с това 
национални планове, в т.ч. Плана за развитие на преносната електрическа мрежа на България. Въпреки многократните и 
навременни предупреждения от страна на бизнеса, вече сме свидетели на пагубни за икономиката ни последици от лошо 
управлявания процес на договаряне на механизми за капацитет, половинчатите усилия в посока либерализация на 
електроенергийния пазар, включително нереализирано преразглеждане на проблемни дългосрочни договори. Ето защо, 
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предвид заплахата от пропускането на всякакви възможности за осигуряване на адекватно солидарно европейско 
финансиране при осъществяване на нужните секторни реформи, настояваме държавните институции да се ангажират с 
формулиране на пътна карта за съкращаване на въглеродоинтензивното електропроизводство при ясно поставени 
поетапни междинни цели за въглероден отпечатък с междинни срокове 2025 г., 2030 г. и 2035 г., както и с крайна дата за 
преустановяване на въглищното електропроизводство – например 31 декември 2035 г. Убедено твърдим, че тази цел е 
напълно постижима и дори не е амбициозна при наличието на политическа воля. За същия период трябва да се разработят 
плановете за своевременно изграждане на заместващи мощности, за реализиране на нужните социално-икономически 
мерки в засегнатите региони, за подкрепа и реализация на нови технологии за производство и съхранение на енергия. 
Това трябва да се случи по един прозрачен, съгласуван и утвърден от обществото ни модел на преход, хармонизиращ на 
националните ни и на общоевропейските ни интереси – без фалшиви популистки обещания, които единствено водят до 
трайно влошаване на икономическите перспективи (регионални и национални), до ощетяване на засегнатите групи, до 
необратими демографски деформации и загуба на национален ресурс! 
На бъдещото заседание на Националния икономически съвет АИКБ ще предложи за обсъждане напредъка по 
изграждането на Единна входна точка (ЕВТ) за подаване на икономическа информация. Това е проблем, за който бизнеса 
алармира от повече от 5 години и решаването, на който се блокира за пореден път. НИС трябва да настоява за спешно 
прехвърляне на изграждането и управлението на ЕВТ от Агенция по вписванията към Националния статистически институт. 
Така чрез свързване на системите на НСИ, НАП и Агенция по вписванията бизнеса ще подава безплатно годишните си 
финансови отчети на едно-единствено място. От АИКБ считат, че създаването на тази Единна входна точка би допринесло 
за намаляване на административната тежест върху бизнеса и съответно за подобряване на бизнес климата в страната. 
На заседанието на УС беше обсъден и въпросът за промяна на районирането на България на ниво NUTS 2, с което да се 
даде възможност за пренасочване на повече средства към по-слабо развитите региони у нас. Новото райониране на ниво 
NUTS 2 ще премахне видимите отрицателни ефекти от сегашното райониране върху по-слабо развитите области на 
Югозападен планов район – Благоевградска, Кюстендилска и Пернишка и Софийска области и ще повиши интензитета на 
безвъзмездната помощ получавана от ЕС за финансиране на проекти. 
 
Club Z 
 
√ АИКБ скочи срещу идея на Кирил Петков 
Работодателите са против най-голямата промяна на икономическия министър в Плана за възстановяване  
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) изпрати днес остро отворено писмо, в което искат спешно 
свикване на Националния икономически съвет, на който да бъдат обсъдени въпросите, които забавят внасянето на Плана 
за възстановяване и устойчивост, както и фиша за икономическа трансформация. 
Основният проблем обаче е не толкова самото забавяне на плана, а възстановяването в пълен размер средствата за  
пряката подкрепа на инвестициите и иновациите в предприятията, които по настояването на министъра на икономиката 
Кирил Петков бяха преобразувани, в голямата си част, във финансови инструменти. 
"За нас острият проблем е замразяването на пари за създаване на финансови инструменти и пилеенето на ресурс за такси 
за управление за обогатяване на нови кръгове. Това е сериозен риск от подмяна на промяната. АИКБ иска доказателства, 
че афишираната промяна не е подмяна на бенефициентите и не създава възможности за корупция. Такова доказателство 
може да бъде отказ от грешното пренасочване на пряката подкрепа на инвестициите в предприятията към финансови 
инструменти, при това, управлявани от свързани лица", заяви председателят на УС Васил Велев. 
Идеята на Петков е проста - вместо повече грантове, парите да минават през инструменти, така че да могат да се 
управляват, както твърди служебният министър, по-прозрачно и да се множат. Отдавна обаче има съмнение, че целта е 
облагодетелстване на свързваните с тази специфична екосистема компании.  
Според управителния съвет на АИКБ и в момента на българския пазар има достатъчно много финансови инструменти, 
които обаче бизнесът не припознава и по никакъв начин не може да се постигне търсения от министерството на 
икономиката ефект. Като пример бяха посочени гаранционните програми на ББР, по които до предприятията са стигнали 
под 15% и фондовете за дялово инвестиране, управлявани от „Фонда на фондовете“, където са инвестирани няма и 14% 
за 5 години. 
"От началото на Ковид кризата българските предприятия са декапитализирани, силно задлъжнели и с ограничени 
възможности да инвестират. Предложените финансови инструменти няма да осигурят бързо възстановяване. За разлика 
от тях обаче пряката подкрепа ще осигури нуждата от ликвидност и ще активира допълнителни частни инвестиции", пишат 
днес още от АИКБ. 
Освен това - рабодателите искат да се обсъди съществено преработване и актуализация на основните програмни 
документи в сферата на енергетиката и климата. 
"Въпреки многократните и навременни предупреждения от страна на бизнеса, вече сме свидетели на пагубни за 
икономиката ни последици от лошо управлявания процес на договаряне на механизми за капацитет, половинчатите 
усилия в посока либерализация на електроенергийния пазар, включително нереализирано преразглеждане на проблемни 
дългосрочни договори. Ето защо, предвид заплахата от пропускането на всякакви възможности за осигуряване на 
адекватно солидарно европейско финансиране при осъществяване на нужните секторни реформи, настояваме 
държавните институции да се ангажират с формулиране на пътна карта за съкращаване на въглеродоинтензивното 
електропроизводство при ясно поставени поетапни междинни цели за въглероден отпечатък с междинни срокове 2025 г., 
2030 г. и 2035 г., както и с крайна дата за преустановяване на въглищното електропроизводство – например 31 декември 
2035 г", продължават работодателите. 
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Те смятат целта за изпълнима и дори за неособено амбициозна при наличието на политическа воля. За същия период 
трябва да се разработят плановете за своевременно изграждане на заместващи мощности, за реализиране на нужните 
социално-икономически мерки в засегнатите региони, за подкрепа и реализация на нови технологии за производство и 
съхранение на енергия, казват още оттам.  
Това е и пореден индиректен удар по Кирил Петков и Асен Василев, защото само преди два дни те заявиха, че подкрепят 
оставането на въглищните централи. 
 
В. Сега 
 
√ АИКБ предупреди за опасност от нови обръчи от фирми 
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) индиректно упрекна двамата служебни министри Кирил Петков и 
Асен Василев в създаване на нови корупционни кръгове. 
В гневно становище работодателската организация поиска спешно свикване на Националния икономически съвет, чийто 
председател е Кирил Петков, за да бъде обсъдено бързото внасяне за одобрение в Брюксел на Плана за възстановяване и 
устойчивост, както и възстановяването на европрограмите за подпомагане на инвестициите и иновациите в предприятията. 
„За нас острият проблем е замразяването на пари за създаването на финансови инструменти и пилеенето на ресурс за 
такси за управление за обогатяване на нови кръгове", посочват от ръководството на АИКБ. 
Работодателската организация имат предвид новата гаранционна схема за кредитиране на бизнеса чрез Фонда на 
фондовете, заради която служебните министри Кирил Петков и Асен Василев отклониха 100 млн. лв. безвъзмездна помощ 
от ОП "Иновации и конкурентоспособност". Бизнесът не е съгласен и с предложената по настояване на Петков промяна в 
Националния план за възстановяване и устойчивост. Бюджетът на програмата за икономическа трансформация по плана 
бе намален от 1,7 на 1,2 млрд. лв. безвъзмедно финансиране, като орязването от 500 млв. се компенсира с предложено 
голямо частно финансиране в размер на 1,7 млрд. лв.  
"Това е сериозен риск от подмяна на промяната. АИКБ иска доказателства, че афишираната промяна не е подмяна на 
бенефициентите и не създава възможности за корупция. Такова доказателство може да бъде отказ от грешното 
пренасочване на пряката подкрепа на инвестициите в предприятията към финансови инструменти, при това, управлявани 
от свързани лица“, заяви председателят на УС Васил Велев. 
От АИКБ посочва, че и в момента на българския пазар има достатъчно много финансови инструменти, които обаче бизнеса 
не припознава и не постигат никакъв ефект за икономиката ни. Пример за това са програмите на ББР, по които до 
предприятията са стигнали под 15%, както и фондовете за дялово инвестиране, управлявани от „Фонда на фондовете“, 
които за 5 години са инвестирали едва 14% от ресурса, с който разполагат. 
"От началото на ковид-кризата българските предприятия са декапитализирани, силно задлъжнели и с ограничени 
възможности да инвестират. Предложените финансови инструменти няма да осигурят бързо възстановяване. За разлика 
от тях обаче пряката подкрепа ще осигури нуждата от ликвидност и ще активира допълнителни частни инвестиции", смятат 
от АИКБ. 
За смущаващи свързаности на Кирил Петков и Асен Василев с инвестиционни посредници, които печелят от участие в 
гаранционни схеми с публични средства заговориха преди време и депутати от ГЕРБ и ИТН. Любомир Каримански от ИТН 
посочи като притеснителен фактът че, съпругът на служебния зам.-министър на финансите Виолета Лорер, която отговоря 
за Фонда на фондовете, е парнтьор по програмата "Джереми", с която фондът работи. Депутатът от ИТН посочи, че е 
интересно да се види кои фирми са получили финансиране от фонда. Той даде и друг пример за "обвързаности и влияние 
на определени кръгове" - към Фонда на фондовете има фонд "Мецанин растеж" с бюджет от 75.3 млн. лв., а избраният 
финансов посредник в него е заменен с фирма "Сивърлайн" с управител Евгени Ангелов, бивш зам.-министър на 
икономиката от ГЕРБ и съветник на президента Росен Плевнелиев и председател на асоциацията за дялово и рисково 
финансиране. 
ЕНЕРГЕТИКАТА НА ФОКУС 
АИКБ настоява да се преработят програмните документи в енергетиката и климата, а именно Стратегията за устойчиво 
енергийно развитие до 2030 г. с хоризонт до 2050 г., Интегрирания план в областта на енергетиката и климата 2021-2030 
г., както и свързаните с това национални планове, в т.ч. Плана за развитие на преносната електрическа мрежа на България. 
"Въпреки многократните и навременни предупреждения от страна на бизнеса, вече сме свидетели на пагубни за 
икономиката ни последици от лошо управлявания процес на договаряне на механизми за капацитет, половинчатите 
усилия в посока либерализация на електроенергийния пазар, включително нереализирано преразглеждане на проблемни 
дългосрочни договори. 
Бизнесът е притеснен, че България ще пропусне всякакви възможности за осигуряване на адекватно европейско 
финансиране при осъществяване на нужните секторни реформи. И настояват държавните институции да се ангажират с 
пътна карта за съкращаване на въглеродоинтензивното електропроизводство с ясно поставени междинни срокове 2025 г., 
2030 г. и крайна дата за преустановяване на въглищното електропроизводство – 31 декември 2035 г. 
За същия период трябва да се разработят плановете за заместващи мощности и социално-икономически мерки в 
засегнатите региони, за подкрепа и реализация на нови технологии за производство и съхранение на енергия. "Това трябва 
да се случи по прозрачен, съгласуван и утвърден от обществото ни модел на преход, хармонизиращ на националните ни и 
на общоевропейските ни интереси – без фалшиви популистки обещания, които единствено водят до трайно влошаване на 
икономическите перспективи (регионални и национални), до ощетяване на засегнатите групи, до необратими 
демографски деформации и загуба на национален ресурс, посочват от АИКБ. 
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В. Стандарт 
 
√ АИКБ предупреди за опасен план на Петков и Василев 
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) индиректно упрекна двамата служебни министри Кирил Петков и 
Асен Василев в създаване на нови корупционни кръгове. 
В гневно становище работодателската организация поиска спешно свикване на Националния икономически съвет, чийто 
председател е Кирил Петков, за да бъде обсъдено бързото внасяне за одобрение в Брюксел на Плана за възстановяване и 
устойчивост, както и възстановяването на европрограмите за подпомагане на инвестициите и иновациите в предприятията. 
"За нас острият проблем е замразяването на пари за създаването на финансови инструменти и пилеенето на ресурс за 
такси за управление за обогатяване на нови кръгове", посочват от ръководството на АИКБ. 
Работодателската организация имат предвид новата гаранционна схема за кредитиране на бизнеса чрез Фонда на 
фондовете, заради която служебните министри Кирил Петков и Асен Василев отклониха 100 млн. лв. безвъзмездна помощ 
от ОП "Иновации и конкурентоспособност". Бизнесът не е съгласен и с предложената по настояване на Петков промяна в 
Националния план за възстановяване и устойчивост. Бюджетът на програмата за икономическа трансформация по плана 
бе намален от 1,7 на 1,2 млрд. лв. безвъзмедно финансиране, като орязването от 500 млв. се компенсира с предложено 
голямо частно финансиране в размер на 1,7 млрд. лв.  
"Това е сериозен риск от подмяна на промяната. АИКБ иска доказателства, че афишираната промяна не е подмяна на 
бенефициентите и не създава възможности за корупция. Такова доказателство може да бъде отказ от грешното 
пренасочване на пряката подкрепа на инвестициите в предприятията към финансови инструменти, при това, управлявани 
от свързани лица“, заяви председателят на УС Васил Велев. 
От АИКБ посочва, че и в момента на българския пазар има достатъчно много финансови инструменти, които обаче бизнеса 
не припознава и не постигат никакъв ефект за икономиката ни. Пример за това са програмите на ББР, по които до 
предприятията са стигнали под 15%, както и фондовете за дялово инвестиране, управлявани от „Фонда на фондовете“, 
които за 5 години са инвестирали едва 14% от ресурса, с който разполагат. 
"От началото на ковид-кризата българските предприятия са декапитализирани, силно задлъжнели и с ограничени 
възможности да инвестират. Предложените финансови инструменти няма да осигурят бързо възстановяване. За разлика 
от тях обаче пряката подкрепа ще осигури нуждата от ликвидност и ще активира допълнителни частни инвестиции", смятат 
от АИКБ. 
За смущаващи свързаности на Кирил Петков и Асен Василев с инвестиционни посредници, които печелят от участие в 
гаранционни схеми с публични средства заговориха преди време и депутати от ГЕРБ и ИТН. Любомир Каримански от ИТН 
посочи като притеснителен фактът че, съпругът на служебния зам.-министър на финансите Виолета Лорер, която отговоря 
за Фонда на фондовете, е парнтьор по програмата "Джереми", с която фондът работи. Депутатът от ИТН посочи, че е 
интересно да се види кои фирми са получили финансиране от фонда. Той даде и друг пример за "обвързаности и влияние 
на определени кръгове" - към Фонда на фондовете има фонд "Мецанин растеж" с бюджет от 75.3 млн. лв., а избраният 
финансов посредник в него е заменен с фирма "Сивърлайн" с управител Евгени Ангелов, бивш зам.-министър на 
икономиката от ГЕРБ и съветник на президента Росен Плевнелиев и председател на асоциацията за дялово и рисково 
финансиране. 
АИКБ настоява да се преработят програмните документи в енергетиката и климата, а именно Стратегията за устойчиво 
енергийно развитие до 2030 г. с хоризонт до 2050 г., Интегрирания план в областта на енергетиката и климата 2021-2030 
г., както и свързаните с това национални планове, в т.ч. Плана за развитие на преносната електрическа мрежа на България. 
"Въпреки многократните и навременни предупреждения от страна на бизнеса, вече сме свидетели на пагубни за 
икономиката ни последици от лошо управлявания процес на договаряне на механизми за капацитет, половинчатите 
усилия в посока либерализация на електроенергийния пазар, включително нереализирано преразглеждане на проблемни 
дългосрочни договори. 
Бизнесът е притеснен, че България ще пропусне всякакви възможности за осигуряване на адекватно европейско 
финансиране при осъществяване на нужните секторни реформи. И настояват държавните институции да се ангажират с 
пътна карта за съкращаване на въглеродоинтензивното електропроизводство с ясно поставени междинни срокове 2025 г., 
2030 г. и крайна дата за преустановяване на въглищното електропроизводство – 31 декември 2035 г. 
За същия период трябва да се разработят плановете за заместващи мощности и социално-икономически мерки в 
засегнатите региони, за подкрепа и реализация на нови технологии за производство и съхранение на енергия. "Това трябва 
да се случи по прозрачен, съгласуван и утвърден от обществото ни модел на преход, хармонизиращ на националните ни и 
на общоевропейските ни интереси – без фалшиви популистки обещания, които единствено водят до трайно влошаване на 
икономическите перспективи (регионални и национални), до ощетяване на засегнатите групи, до необратими 
демографски деформации и загуба на национален ресурс, посочват от АИКБ. 
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Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
 
БНР 
 
√ Радев: Политическата класа не възприе модела на служебното правителство и посланията на обществото  
„Служебното правителство е успешен пример, стъпка напред в надмогването на политическите предубеждения, които 
спират развитието на страната. Вие върнахте доверието в институциите. За съжаление, политическата класа не възприе 
модела на служебното правителство и посланията на обществото“ 
С тези думи президентът Румен Радев започна изказването си при представянето на новото служебно правителство. 
Той изброи политиките, подети от служебния кабинет и курсът, който ще продължи: 
„Служебното правителство проведе честни избори, намали купения вот. Правителството разкри тежкото наследство, 
олигархичния модел на управление, беззаконието в големите инфраструктурни проекти, осветли и пресече множество 
корупционни схеми, противопостави се на модела на завладяната държава. Постигнат беше рекорден икономически ръст 
– на приходите и историческа ниска безработица. Правителството актуализира бюджета, активизира социалната политика 
към най-уязвимите. Актуализирахме пенсиите. Усъвършенства се Плана за възстановяване“, заяви Радев. 
Защитихме последните девствени плажове по нашето Черноморие. Спряхме вноса и изгарянето на вредни отпадъци. 
Служебното правителство овладя кризата в енергетиката. Овладя хаоса в кризата с Covid-19 и организира присъственото 
обучение в училище, посочи още президентът. 
Доказахте, че е възможно демократичното взаимодействие, посочи Румен Радев и добави: 
"Това е капитал за политическото бъдеще на родината. С дейността си вие върнахте част от доверието на българите в 
институциите". 
 
√ Кои са министрите в новия служебен кабинет 
Три са министерските промени в новото служебно правителство, Янев остава премиер  
„Служебното правителство е успешен пример, стъпка напред в надмогването на политическите предубеждения, които 
спират развитието на страната. Вие върнахте доверието в институциите. За съжаление, политическата класа не възприе 
модела на служебното правителство и посланията на обществото“ 
С тези думи президентът Румен Радев започна изказването си при официалното представянето на третия служебен 
кабинет, който назначава в рамките на мандата си като държавен глава. Церемонията се проведе от 9 часа. 
За първи път служебен кабинет поема властта от служебен кабинет.  
Румен Радев изброи политиките, подети от служебното правителство и курсът, който ще продължи: 
„Служебното правителство проведе честни избори, намали купения вот. Правителството разкри тежкото наследство, 
олигархичния модел на управление, беззаконието в големите инфраструктурни проекти, осветли и пресече множество 
корупционни схеми, противопостави се на модела на завладяната държава. Постигнат беше рекорден икономически ръст 
– на приходите и историческа ниска безработица. Правителството актуализира бюджета, активизира социалната политика 
към най-уязвимите. Актуализирахме пенсиите. Усъвършенства се Плана за възстановяване“, заяви Радев. 
Стефан Янев остава премиер и на новото служебно правителство. Досегашният финансов министър Асен Василев няма 
да бъде част от екипа на Янев. С поста министър на икономиката  се разделя и Кирил Петков. 
Днес президентът разпуска и Народното събрание. Изборите за нов Парламент ще са на 14 ноември, заедно с 
президентските.  
Трима нови министри има в новия служебен кабинет. Съставът на кабинета стана ясен тази суткрин от указ на президента, 
публикуван в извънредния брой на Държавен вестник днес. 
Новият министър на финансите е Валери Белчев, а икономическото министерство поема Даниела Везиева. Белчев и 
Везиева заемат местата съответно на Асен Василев и Кирил Петков, които се очаква да оповестят, че започват нов 
политически проект. 
Валери Белчев бе изпълнителен директор на „Фонд мениджър на финансовите инструменти в България” ЕАД , а Даниела 
Везиева - зам.-министър на икономиката по времето на Божидар Лукарски. 
Третата промяна спрямо досегашното служебно правителство е министъра на транспорта - постът ще заеме Христо 
Алексиев, който беше част от първия служебен кабинет на Радев през 2017 година. 
Основна задача на новия служебен кабинет ще бъде да организира изборите на 14 ноември. Третият за тази година вот 
за парламент ще се проведе заедно с президентските избори. 
"Изборите ще бъдат две в едно. По този начин ще спестим пари на хазната и най вече времето на хората", отбеляза 
президентът. 
Ето пълния състав на новия кабинет: 
Стефан Янев - служебен министър-председател на Република България; 
Гълъб Донев - служебен заместник министър-председател по икономическите и социалните политики и служебен 
министър на труда и социалната политика; 
Бойко Рашков - служебен заместник министър-председател по обществен ред и сигурност и служебен министър на 
вътрешните работи; 
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Атанас Пеканов - служебен заместник министър-председател по управление на европейските средства; 
Валери Белчев - служебен министър на финансите; 
Георги Панайотов - служебен министър на отбраната; 
Стойчо Кацаров - служебен министър на здравеопазването; 
Виолета Комитова - служебен министър на регионалното развитие и благоустройството; 
Николай Денков - служебен министър на образованието и науката; 
Светлан Стоев - служебен министър на външните работи; 
Янаки Стоилов - служебен министър на правосъдието; 
Велислав Минеков - служебен министър на културата; 
Асен Личев - служебен министър на околната среда и водите; 
Христо Бозуков - служебен министър на земеделието, храните и горите; 
Христо Алексиев - служебен министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията; 
Даниела Везиева - служебен министър на икономиката; 
Андрей Живков - служебен министър на енергетиката; 
Стела Балтова - служебен министър на туризма; 
Андрей Кузманов - служебен министър на младежта и спорта. 
С Указа на президента се прекратяват и правомощията на служебното правителство, назначено с указ № 129 от 10 май 
2021 г. 
В днешния брой на Държавен вестник са обнародвани и бюджетните актуализации, приети от 46-тия парламент, който 
беше закрит вчера. 
 
√ Финансист №1 в новия служебен кабинет - Валери Белчев  
Валери Белчев е новият служебен министър на финансите. Макар и да не е широко известен сред обществото, той е 
разпознаваем сред професионалната общност, показа справка на БНР. 
Магистърската му теза е от Харвардския университет, а у нас е познат като управител на Фонда на фондовете в 
продължение на няколко години. 
Професионалната кариера на Валери Белчев минава през Българската банка за развитие, както и дори през парламента 
като нещатен сътрудник на Комисията за икономическа политика. 
Информация за досегашния му опит можем да намерим в публикациите на Фонд мениджър на финансови инструменти – 
или по-известен като Фонд на фондовете, който Белчев управлява от 2015 до 2018 година. 
Фондът бе създаден именно през 2015-та година като инструмент за управление на европейските ресурси по време на 
кабинета „Борисов 2“, когато финансов министър е Владислав Горанов. 
Образованието си Белчев получава в УНСС, след което има магистратури в Париж и Харвард. Според биографията му, освен 
английски и френски, владее свободно руски и италиански език. 
Белчев влиза в Министерството на финансите, след като бюджетът бе актуализиран. 
Върху него и избрания от него екип обаче най-вероятно ще падне отговорността за съставянето на бюджета за догодина, 
който да бъде предложен, ако няма сформирано редовно правителство след изборите на 14 ноември. 
Също така, докато той е в министерството, трябва да се работи по промените в данъчните закони, които традиционно се 
променят преди параметрите на бюджета. 
Не е изключено, ако страната ни излезе на външните дългови пазари тази година, това да се случи именно в мандата на 
Белчев. 
 
√ Безработицата продължава да се понижава  
Безработицата продължава да се понижава, сочат данните на Агенцията по заетостта. Спадът през август спрямо юли е 
едва с 0,1 пункта, но в сравнение със същия месец през миналата година нивото е с 2,6 пункта по-ниско. 
15 400 души са започнали работа през миналия месец - 76 процента от тях - в реалната икономика, като най-много са наети 
в сектора на преработващата промишленост, след това в търговията, хотелиерството и ресторантьорството, държавното 
управление. 
С близо 14 процента е намалял броят на трайно безработните за година, отчита Агенцията по заетостта. 
 
√ Сергей Цветарски: Почти милион са преброилите се до момента  
Интервю на Лора Търколева със Сергей Цветарски 
Към тази сутрин вече има почти милион преброили се лица - 998 694. Подготвени са документите националното 
електронно преброяване да бъде удължено до 24 септември. Това каза в интервю за БНР директорът на Националния 
статистически институт Сергей Цветарски. Предложено е още предаването на кода за извършено преброяване да не се 
извършва при физическия обход на преброителите, който ще последва етапа на електронното преброяване. 
Цветарски призова към електронно самопреброяване преди крайния срок. Заложеният минимум е 50 на сто от 
населението да се преброи електронно, но очакванията са за около 70%, уточни той в предаването „Преди всички“. 
Техническите затруднения в началото на кампанията не са били свързани пряко с огромен интерес на желаещи да се 
преброят, обясни Сергей Цветарски. Той определи блокирането на системата като „злонамерена атака“. 
Извън настоящите услуги за справки се разкрива допълнително подпомагащ център за въпроси и съдействие. Той се 
намира в сградата на Националния статистически институт, обяви Цветарски. Подобни центрове ще бъдат разкрити и в 
областните отдели. 
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Още технологични детайли за преброяването чуйте в звуковия файл. 
 
√ На дневен ред в ЕП: Санкциите по закона "Магнитски", наложени на Божков, Пеевски и Желязков  
Европейският парламент ще обсъди на пленарната си сесия днес наложените от Съединените щати санкции по глобалния 
закон "Магнитски" върху трима български граждани - Васил Божков, Делян Пеевски и Илко Желязков и свързаните с тях 
фирми. 
Евродепутатите ще питат как Европейската комисия възприема действията на Съединените щати срещу корупцията в 
страна членка и как това се отразява върху оценката на досегашните действия на Комисията по този въпрос. 
По-специално те се интересуват дали Комисията ще бъде по-активна при предприемането на действия срещу корупцията и 
заплахите за принципите на правовата държава в държавите членки, каква ще бъде ролята на Европейската прокуратура 
и дали ще разработи обща стратегия за борба с корупцията в Съюза. 
Kа 2 юни министерството на финансите на Съединените щати наложи санкции срещу бизнесмена Васил Божков, бившия 
депутат и медиен магнат Делян Пеевски и Илко Желязков – зам.-ръководител на Националното бюро за контрол на 
специалните разузнавателни средства, както и на 64 компании, свързани с тримата. 
 
√ САЩ, Великобритания и Австралия се обединяват в нов пакт за сигурност  
Съединените щати, Великобритания и Австралия обявиха специален пакт за сигурност, в рамките на който Австралия ще 
получи помощ за построяването на атомни подводници, съобщиа Би Би Си и Гардиън. Споразумението беше обявено със 
съвместно изявление на американския президент Джо Байдън, британския премиер Борис Джонсън и австралийския 
министър-председател Скот Морисън, допълва агенция Ройтерс.  
Новата инициатива се нарича Аукус и според трите държави тя е от ключово значение за защитата на интересите им в 
Индо-тихоокеанския регион, където Китай има все по-засилено военно присъствие. 
"Днес предприемаме историческа стъпка да задълбочим и направим официално сътрудничеството между нашите три 
нации, защото всички осъзнаваме, че е наложително да гарантираме мир и стабилност в Индо-тихоокеанския регион за 
дългосрочен период. Трябва да можем да отговорим както на настоящата стратегическа среда в региона, така и на начина, 
по който може да се развие, защото в бъдеще всяка една от нашите държави, както и светът като цяло ще зависят от 
свободен и отворен Индо-тихоокеанския регион, който да устои и просперира през идните десетилетия", подчерта 
американският президент Джо Байдън. 
Борис Джонсън посочва, че държавите са естествени съюзници, въпреки че са разделени географски. Според него пактът 
ще доведе до нови работни места.  
Трите държави ще споделят технологии, промишлени бази, ноу-хау, както и вериги на доставки. Партньорството ще се 
фокусира също върху отбранителните кибер възможности на страните и използването на изкуствен интелект. 
Австралия подчертава, че няма намерение да се стреми към ядрени оръжия, но проектът все пак ще я направи едва 
седмата държава в света, която ще има подводници с ядрени реактори. Според критици на решението то може индиректно 
да доведе до разпространение на оръжия, посочва Гардиън. 
 
БНТ 
 
√ Ива Митева прочете указа за разпускане на НС  
Председателят на 46-ото Народно събрание Ива Митева прочете президентския указ за разпускане на парламента. Той е 
издаден на 14 септември, а парламентът се разпуска от 16 септември. 
След изчитането на указа, следват декларации от парламентарната трибуна от ПГ на всички представени партии. 
Парламентът реши да удължи работното си време до разглеждането на доклада на комисията за полицейско насилие, 
който е седма точка в дневния ред. 
 
√ Какви са предизвикателствата и неотложните задачи пред ЕС за следващата година?  
Пандемията и овладяването ѝ бяха акцент в речта на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. 
Посланието ѝ - Европейският съюз се справя много добре, но повод за притеснения са тревожни различия в дела на 
ваксинираните. 
"Европа е готова. Осигурили сме още 1,8 милиарда дози. Това е достатъчно за нас и съседните държави в случай, че е 
необходимо да се поставят допълнителни дози. Нека направим всичко по силите ни, за да гарантираме, че тази 
ситуация няма да се превърне в пандемия на неваксинираните", каза Фон дер Лайен. 
Тя говори за проблемите с върховенството на закона, без да споменава отделни държави, но обеща Еврокомисията да 
дава конкретни препоръки в бъдеще. 
"От 2022 г. нашите доклади относно върховенството на закона ще включват в допълнение и конкретни препоръки 
към държавите членки. Въпреки това в някои държавите членки са налице тревожни явления. И тук искам да 
подчертая нещо — винаги започваме с диалог. Диалогът обаче не е самоцел, а трябва да води до резултат", подчерта 
председателят на ЕК. 
Фон дер Лайен съобщи, че 2022 г. ще бъде посветена на младите хора в ЕС. В залата в Страсбург тя дойде с младата 
параолимпийка от Италия Беатриче Вио - носител на златен медал от последните параолимпийски игри. 
"Нейната история е тази на човек, който е надмогнал всички препятствия. На успех, дължащ се на талант, 
упоритост и неугасващ оптимизъм. Тя е въплъщение на своето поколение: лидер и застъпник на каузите, в които 
вярва. И тя е успяла да постигне всичко това, като остава вярна на своето убеждение — ако изглежда невъзможно — 

https://bnr.bg/post/101527382/sergei-cvetarski-pochti-milion-sa-prebroilite-se-do-momenta
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то тогава може да бъде направено. Se sembra impossibile, allora si può fare - това е духът на основателите на Европа и 
това е духът на следващото поколение на Европа. Затова нека почерпим вдъхновение от Бебе и от всички младежи, 
които променят разбирането ни за "възможното", коментира Урсула фон дер Лайен. 
По традиция в пленарната зала присъстваха всички еврокомисари. И пак по традиция, двете скандинавки едновременно 
плетяха и си водеха записки, докато слушат речта на председателя на Европейската комисия. 
 
√ Специално за БНТ: Урсула фон дер Лайен към българите - Ваксинирайте се  
Ваксинирайте се, ваксините са сигурни и по този начин пазите не само себе си, но и другите. Това каза пред камерата на 
БНТ председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. 
Вчера в Страсбург тя произнесе своята годишна реч за състоянието на Съюза. Важните теми в нея бяха - пандемията, 
върховенството на закона, Афганистан и младите хора. 
 
√ Влакът "Свързана Европа" преминава през България  
Влакът „Свързана Европа“, с който се отбелязва Европейската година на железопътния транспорт 2021 г., преминава през 
България. 
Композицията потегли от гарата в Лисабон на 2 септември и след като обиколи над 100 селища на Стария континент, ще 
завърши пътуването си в Париж на 7 октомври. 
Влакът ще пристигне късно тази вечер (15 септември) на Централна гара София и ще бъде приветстван на специална 
церемония. 
Във вагоните пътуват представители на Европейската комисия, а ръководител на делегацията е Дърк Бекерс, директор на 
Европейската изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда. 
На Централна гара София те ще бъдат приветствани от заместник-министъра на транспорта, информационните технологии 
и съобщенията Нели Андреева, представители на Национална компания Железопътна инфраструктура, Български 
държавни железници и Столична община. 
В рамките на събитието ще бъде валидирана специална пощенска марка, посветена на Европейската година на 
железопътния транспорт. 
Церемонията ще се състои на 16 септември на Централна гара София. 
 
Bloomberg TV Bulgaria 
 
√ Хакерската атака срещу системата за преброяване създава недоверие в електронните административни услуги 
Aдв. Десислава Кръстева, старши правен експерт, Фондация "Право и Интернет", в ефира на предаването “Бизнес 
старт” 
На този етап липсва информация за пробив в системата на преброяването, който да е довел до изтичане на лични данни. 
По-вероятната цел на хакерите е била да се стигне до срив на електронното преброяване и по този начин да се стигне до 
отказ от услугата. Това заяви адв. Десислава Кръстева, старши правен експерт, Фондация "Право и Интернет", в ефира на 
предаването “Бизнес старт” с водещ Христо Николов.  
“Единствено в началото на регистрацията се дават данни, които са от личната карта. След това се попълва 
информация, което общо взето касае начина ни на живот, която по един или друг начин ние споделяме с околните. 
Няма как с данните от системата за електронно преброяване да се извърши измама като кражба на самоличност.” 
Адв. Кръстева заяви, че единствено нашето ЕГН може да се смята като по-чувствителен тип информация. Въпреки това тя 
обясни, че то служи като уникален идентификационен номер, който има юридическата стойност трите имена. Десислава 
Кръстева обясни, че в миналото е имало практика ЕГН-то да се смята за вид тайна парола, която само ние трябва да знаем, 
но на този етап Закона за защита на личните данни забранява тази практика.  
“Основният проблем, според мен, е имиджовия. По този начин се цели сриването на доверието на гражданите в 
електронните административни услуги в България.”  
Правният експерт посочи, че последните години се забелязва поредица от стратегически пробиви в ключови за държавата 
администрации - изтичането на данни от НАП, блокирането на Търговския регистър и сега хакването на системата за 
електронно преброяване. Според адв. Кръстева, всичко това цели да се откажат хората от електронните услуги, да се стигне 
до консерватизъм и страх за безопасността на личните данни.  
“Това може да се случи на всяка агенция и на всяка държава, и се случва. Не е толкова просто да се организира такава 
атака и тя не в следствие на това, че някой е пропуснал да направи  нещо от немарливост. Ние трябва да сме в 
постоянен режим на мобилизация и да адаптираме нашите електронни услуги към съвременните заплахи от този 
род. Така ще можем да изграждаме дигиталните услуги по начин, който ще може да предотврати подобни атаки.”   
Адв. Десислава Кръстева сподели в ефира на “Бизнес старт”, че атака се е случила по време на първите два дни на 
кампанията за електронно преброяване. На фона на това е възможно и връзките към електронните регистри да са били 
претоварени, защото много хора в един и същ момент са решили да изпробват новата услуга. Гостът беше категоричен, че 
преброяването отнема по-малко от 10 мин. стига да няма събития от рода на хакерската атака.  
Фалстартът, според Десислава Кръстева, е довел до масово отказване от възможността за електронно преброяване, което 
е и причината към момента много малко хора да са го направили. Припомняме, че в първите дни на кампанията в 
социалните мрежи масово се разпространяваха снимки и мнения от потребители за лошото представяне на електронната 
система.  



14 

 

“Ако се изчака да последния момент, отново може да стигне до такова претоварване и тогава вече ще е прекалено 
късно, за да се изчака системата да се възстанови.”  
Адв. Кръстева препоръча, роднини и близки на възрастни хора да им помогнат да се преброят електронно, за да не се 
налага да идват до дома им преброители и по-този начин да рискуват да бъдат заразени или да се натъкнат на измамници. 
Препоръката на правния експерт е на всеки преброител да му бъде изискван документ за идентификация.  
Вижте повече във видеото 
 
√ Защо България отстъпва с 4 позиции в класацията за икономическа свобода 
Зорница Славова, старши икономист, Институт за пазарна икономика (ИПИ), „В развитие“ 
Икономическата свобода се измерва от индикатори, разпределени в няколко различни категории - размер на 
правителството, правна система и право на собственост, стабилни пари, свободна международна търговия и регулации. 
България пада с 4 места в световната класация на института Fraser за икономическата свобода и заема 36-то място тази 
година от общо 165 държави и територии. Страната ни бележи ръст от едва 0,02 пункта и затова други държави успяват да 
ни изпреварят. Това сподели Зорница Славова, старши икономист, Институт за пазарна икономика (ИПИ) в ефира на 
предаването „В развитие“ с водещ Вероника Денизова. 
По думите ѝ най-високите оценки, които България е получила ,са в международната търговия заради членството ни в ЕС и 
общата политика, която намалява митата и различните търговски ограничения за търговия. Друга категория с висока 
оценка е стабилната ни валута заради валутния борд, който поддържа сигурността на лева, положително влияние оказва 
размерът на плоския данък от 10%. 
Според Славова от 30 години имаме застой в определени области и затова оценката не се повишава в тези категории. 
Такава е категорията правната система, където се измерва безпристрастността на съдилищата. Влияние при нея оказват 
слабото доверие към полицията и липсата на защита на правото на собственост у нас. Фактор за ниската оценка по 
критерия „размер на правителството“ са високите правителствени харчове, преразпределени през бюджета и големият 
брой на трансферите и на субсидиите. 
През последните години има трайно увеличаване на икономическата свобода в глобален план, но пандемията вероятно 
ще промени тази тенденция, смята Зорница Славова. По думите ѝ авторите на изследването всяка година подчертават 
какво е значението на по-високата икономическа свобода за растежа и доходите. 
„По-свободните държави имат 9 пъти по-високо БВП на глава от населението. Те са 9 пъти по-богати, продължителността 
на живота им е 15 години по-висока, детската смъртност е значително по-ниска.“ 
Това се дължи на работата на институциите, както и на действащата правна система, която осигурява по-високо 
благосъстояние на държавата. По този начин самите държави определят себе си и за по-щастливи. Така се очертава ясната 
връзка между индикаторите, работещите инструменти, размера на правителството, регулациите и свободната търговия за 
гражданите и бизнеса. Тези фактори влияят и на решенията на инвеститорите, посочи Зорница Славова. 
Целия разговор може да гледате във видеото. 
 
√ Бобева: Не очаквам Планът за възстановяване на България да бъде одобрен лесно 
Проф. д-р Даниела Бобева, финансист и икономист, бивш вицепремиер, „Светът е бизнес“ 
Планът за възстановяване и устойчивост на България да не бъде приет лесно и бързо – това е очакването на Даниела 
Бобева - финансист и икономист, бивш вицепремиер, което тя сподели в предаването „Светът е бизнес“ с водещ Ивайло 
Лаков. 
Според Бобева, България ще срещне трудности и причините за отлагане на приемането на плана, са подобни на тези, с 
които се сблъскаха Унгария и Полша в Еропейския парламент и Европейската комисия. „Там се поставиха въпроси за 
държавността, корупцията и как се използват европейските фондове“, каза Бобева. 
Според нея България е „твърде зелена“ и неподготвена за прехода към Зелена и екологична икономика. Същевременно 
страната ще е една от най-засегнатите, защото освен енергетиката, новите изисквания ще засегнат много и различни 
отрасли на икономиката. Те са най-вече транспорта, селското стопанство, някои отрасли от индустрията. 
България непрекъснато се срива в класациите за икономическа свобода, каза икономистът. Тя сподели и наблюдението, 
че макар всички партии в сегашния парламент да са съгласни, че административната тежест върху бизнеса в твърде голяма, 
служебното правителство не е направило нищо в тази посока. Промени са били необходими, защото „това направи 
последното редовно правителството е да създаде много нови режими, въпреки, че е премахнало някои от действащите. 
Така се стигна до влошаване на бизнесклимата“, обясни икономистът. 
По думите й, повечето от тежестите са свързани с подзаконови нормативни актове – т.е. могат да се направят промени 
само с министерски заповеди. 
„Това са мерки, които се отразяват в международни показатели като Doing business и показателите за средата за 
инвестиции. Не е толкова сложно и е възможно да се случи в рамките на служебно правителство“, каза тя. 
Според Бобева сегашният парламент е започнал дискусията за пенсиите и пенсионната система, която отдавна е трябвало 
да се случи и следващият парламент ще може да „капитализира този политически дебат“. 
Тя отчита като „голяма грешка“ това, че се гледа на пенсионерите по един и същ начин. „Една е групата пенсионери, които 
се пенсионираха до 1989 г., а друга са пенсиониралите се през преходния период“, каза тя. 
Според нея е справедливо пенсиите трябва да се увеличават тези, които са се осигурявали на пълното си възнаграждение, 
което е било „на светло“ и през годините не са имали прекъсвания. Направеното през миналата седмица увеличаване на 
пенсиите Бобева смята за проинфлационен фактор и посочва, че допълнителните фискални инжекции към потребителите 
засилват инфлацията. 

https://www.bloombergtv.bg/a/16-biznes-start/97849-hakerskata-ataka-sreshtu-sistemata-za-prebroyavane-tseli-da-sazdade-nedoverie-v-elektronnite-administrativni-uslugi
https://www.bloombergtv.bg/a/17-v-razvitie/97873-koi-sa-indikatorite-nakarali-balgariya-da-otstapi-s-4-pozitsii-v-klasatsiyata-po-ikonomicheskata-svoboda
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Резултатът ще е проблем за България да влезе в Еврозоната, поне през 2024 г., за когато са обявените намерения, защото 
страната трудно ще постигне инфлационния критерии. 
Тя прогнозира и че ще бъде все по-трудно на следващите управляващи да постигат стабилна фискална рамка, защото 
България е много задлъжняла покрай ковид и „популисткото“ раздаване на пари. Съвременно изпълнението на бъдещите 
зелени проекти са свързани и с „с нови заеми и данъци“, допълни Бобева. 
Именно зеленият преход и проблемите, пред които са и ще бъдат изправени държавите е темата на конференцията 
„Икономически, регионални и социални предизвикателства в прехода към зелена икономик“, организирана от Катедра 
„Икономически науки“ към Факултета по икономически и социални науки на Пловдивския университет „Паисий 
Хилендарски“. 
Сред лекторите ще са експерти от Южна Корея, Китай, Русия, които ще споделят своят опит, но основният фокус ще е „какво 
правим ние“, обясни Бобева, която е сред организаторите. 
Събитието ще се проведе на 30-ти септември в реставрираната Епископска базилика в Пловдив. 
 
√ Срещата в Раднево беше политически пиар, ЕК няма да одобри нищо, ако не затворим въглищните централи 
Мартин Владимиров, директор на програма "Енергетика и климат" в Центъра за изследване на демокрацията, в 
ефира на предаването “Бизнес старт" 
След срещата на Асен Василев и Кирил Петков с енергийните синдикати в Раднево неизвестните все още остават. Това 
мероприятие имаше политически, а не експертен характер. Дават се напразни надежди на работниците от комплекса 
“Мини-Марица-изток” и не е ясно на какви икономически бази стъпват прогнозите за продължаване на работата на ТЕЦ-
овете след 2025 г. Това заяви Мартин Владимиров, директор на програма "Енергетика и климат" в Центъра за изследване 
на демокрацията, в ефира на предаването “Бизнес старт” с водещ Христо Николов.  
“При сегашните цени на въглеродните емисии никоя централа в региона не може да функционира без огромна 
държавна субсидия. По наши сметки, за 2019 г. държавните субсидии за въглищния сектор са възлезли на 450 млн. евро. 
При новите цени на емисиите субсидиите също ще нараснат.”  
Двамата министри заявиха на срещата, че комплексът ще бъде запазен, но трансформиран. Това включва кандидатстване 
по Фонда за справедлив преход, в който има 1.3 млрд. евро за въглищните региони в България. Освен това в Плана за 
възстановяване и устойчиво развитие е заложено изграждането на 1000 мегавата парогазова централа. 
“Нека не се заблуждаваме, Европейската комисия няма да одобри парогазовата централа, ако не затворим 
еквивалентна въглищна мощност. Без да включим затварянето на ТЕЦ-овете в стратегическите си документи, няма 
да бъде одобрени по нито една от двете програми.”  
Енергийният експерт акцентира на това, че парите, предвидени по двете програми, за да трансформираме икономиката, а 
не да продължаваме по същия начин, както до сега. Мартин Владимиров посочи, че обещанията за инсталация за улавяне 
на въглероден диоксид са безсмислени, защото в световен план няма нито един такъв комерсиален проект, който да 
генерира печалба. 
“Финансовите средства са предвидени и за преквалифициране на работниците, които ще загубят своята работа при 
затваряне на мините. Ако тези пари се използват целесъобразно, работниците ще могат да бъдат наложени в други 
сектори.”  
Мартин Владимиров акцентира на това, че въглищата представляват 8% от регионалния брутен вътрешен продукт. Той 
признава, че това е сериозен дял от икономиката, но с подкрепата на Европейския съюз може да бъде компенсиран и тези 
работници да си намерят нова работа, която да е също толкова добре платена. 
Вижте повече по темата за преквалифицирането на работниците в Марица-Изток: Минната камара: Комплексът "Марица 
изток" да работи максимално дълго 
“Аз не виждам реални идеи за трансформация. Говорят се общи приказки технологии, които са в пилотен етап и нито 
един от фондовете няма даде достатъчно, за да се развитият те до такава степен, че да се компенсира 
затварянето на въглищните централи. И за Фонда за справедлив преход и за Плана за възстановяване и устойчивост 
имаме няколко месеца, за да кандидастваме. Без конкретика няма да получим нищо.” 
Енергийният експерт заяви, че не е нужно гражданите и малките бизнеси да са в постоянна зависимост от централната 
електропреносна мрежа. Той даде пример с построяването на соларни паркове, които да осигуряват нуждите, в периоди 
на криза, каквато имаше през август, домакинствата и бизнесите ще бъдат независими от пазара. Владимиров е 
категоричен, че пътят напред за енергетиката се крие в децентрализацията и декарбонизацията. 
Вижте повече във видеото. 
 
√ Любомир Кючуков: В анализа на фон дер Лайен липсваше най-важното - практически решения 
Любомир Кючуков, директор на Института за икономика и международни отношения. „Светът е бизнес“ 
Предстоят тежки времена за българската дипломация, заради изолацията на страната в Европейския съюз – причината от 
една страна е позицията срещу Северна Македония, а от друга, защото продължава да е в периферията на съюза и да не 
участва при вземането на решения. 
Това каза Любомир Кючуков, бивш министър на външните работи и настоящ директор на Института за икономика и 
международни отношения, в студиото на „Светът е бизнес“ с водещ Ивайло Лаков.  
Основната тема в разговора беше речта на председателя на Европейската комисия Урсула фон ден Лайен пред 
Европейския парламент днес.  

https://storefisn.uni-plovdiv.bg/conf/
https://storefisn.uni-plovdiv.bg/conf/
https://www.bloombergtv.bg/a/16-biznes-start/96928-balgariya-tryabva-da-darzhi-maritsa-iztok-otvorena-maksimalno-dalgo
https://www.bloombergtv.bg/a/16-biznes-start/96928-balgariya-tryabva-da-darzhi-maritsa-iztok-otvorena-maksimalno-dalgo
https://www.bloombergtv.bg/a/16-biznes-start/97794-sreshtata-v-radnevo-beshe-politicheski-piar-ek-nyama-da-odobri-nishto-ako-ne-zatovrim-vaglishtnite-tsentrali
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„За професионалното ухо това беше една достатъчно интересна реч през призмите на това какво беше и как беше казано 
и какво не беше казано“, коментира Кючуков. Това, че в речта фон дер Лайен не говори за конкретните проблеми в ЕС и 
по какъв начин ще се търсят решенията за тях е от "минусите" в анализа.  
В допълнение фон дер Лайен е избегнала „конфронтационната риторика“, като сметка на товаговори за ситуация на 
„хиперконкуренция“ и като нито веднъж не е споменала конкретно Китай, Русия или Афганистан, макар и на много места 
в речта да има предвид тези държави.Това доказва, че ЕС отново ще има второстепенна роля в този модел, въпреки че на 
Стария континент е назряла идеята за автономия на намаляване на зависимостта от Щатите – както военна, така и 
политическа, каза още Кючуков. 
Съюзът сякаш ще е принуден обаче да заеме мястото си "на втория ред" зад САЩ, защото световната политика отново се 
завръща към двуполюсният модел и противопоставянето между две държави. В този случаи от двете страни са САЩ и 
Китай, а идеалогическата линия е демокрация – авторитаризъм. 
Създаването на нов европейски отбранителен съюз, както беше лансиран от фон дер Лайен, е следващата стъпка в 
„трудното танго в отношенията със САЩ“ и следва стратегията на ЕС за постигане на по-голяма автономия както по 
отношение на сигурността, така в международното присъствие.  
Европейския съюз намира за действията на САЩ в Афганистан за контрапродуктивни - както през последните 20 години, 
така за начина, по който напуснаха държавата. Затова според него 100-те милиона евро, които фон дер Лайен обяви, че ЕС 
ще изпрати на Афганистан като хуманитарна помощ, са „компенсаторна“ мярка след „провала“ на политиката спрямо 
държавата, в която участваше и съюза.  
Процесите, които предшестват създаването на европейска отбрана текат от няколко години, съ производство на ново 
въоръжение и обособяването на нови европейски структури. Големите въпроси са как тази бъдеща структура ще се 
съотнася към НАТО, в която членуват много от страните членки на ЕС и каква ще бъде формата на командването му. „Засега 
терминът Европейска армия отпадна, но въпросът стои“, каза Кючуков.  
„След Брекзит, дори  най-евроскептичните партии не говорят за напускане, а за реформиране на ЕС.“ Това кара експертът 
да мисли, че няма опасност държави като Полша и Унгария да поискат да напуснат съюза. Същевременно санкциите, които 
Европейската комисия налага на Полша донякъде „девалвират механизма за наказание“, защото не решават основните 
проблеми в държавата.  
Според него позицията на България да блокира влизането на Северна Македония и действията, които правителството е 
предприело са изолирали страната в Европейския съюз.  
„Това, което ние правим е огромен подарък на Македонизма, защото той се опитва да раздалечи хората от двете страни 
на границата, като убеди жителите на Северна Македония, че нямат общо с България, а ние ги накарахме и да не искат да 
имат нещо общо с нас“, каза Кючуков. Прогнозата му е ще се стигне до решение на въпроса, но след двустранни преговори, 
в които България трябва да е проактивна. 
Засега България е все още в периферията на Европейския съюз и по-скоро „присъства“, отколкото реално участва при 
вземането на решенията. Влизането в еврозоната е задължение на България, а не избор, но то няма да гарантира изцяло 
върховенството на закона, а ще означава спазване много стриктни правила, но само в тази света, коментира още бившият 
външен министър. 
 
√ Електромобилите може да променят автоиндустрията повече, отколкото мислим 
Джо Байдън, президент на САЩ  
"Те са частица от бъдещето на електрическата автомобилна индустрия, което вече настъпва.Било чрез батерии, хибридни 
системи или горивни клетки - но бъдещето е електрическо. Няма връщане назад", каза президентът на САЩ Джо Байдън. 
Президентът Джо Байдън заложи всичко на електрификацията, част от неговите климатичните цели. Той и иска 
автомобилната индустрия на САЩ да бъде в основата ѝ. 
Сред компаниите, които подеха призива, е General Motors. GM обеща изцяло да замести двигателите с вътрешно горене с 
електромобили до края на 2030 г. Други автопроизводители също си поставят подобни цели. 
Но какво предстои за служителите им? 
Средностатистическата кола включва около 30 хиляди части, като двигателят ѝ се състои от близо 300. Електрическият 
двигател и батерията включват малко над 100 части, което прави производството им по-бързо и по-евтино. Автомобилният 
сектор на САЩ дава работа на повече от 2,5 милиона души, които произвеждат, сглобяват и продават частите за коли. 
Според Motor & Equipment Manufacturers Association може да загуби 30% от общо 871 хиляди работни места. Но тези 
работни места не са единствените, свързани с автомобилната индустрия. Електромобилите не се нуждаят от смяна на 
маслото или свещите. Те разполагат с много по-малко движещи се части за износване. Това ще ощети работните места в 
сферата на ремонта и поддръжката на традиционните автомобили, както и доходите на търговците, а също и дела на 
петролната индустрия, която произвежда и рафинира бензин. Последиците може да са още по-големи. 
Възможно е дори застрахователните компании да усетят удара. Tesla вече продава собствена застраховка, оценявайки 
клиентите си въз основа на данните за навиците им от автомобилите им. Компанията смята, че застраховките може да 
достигнат 30% от печалбата ѝ. 
Ще има нови работни места. Заводът за батерии на Tesla в Невада нае 7 хиляди души. 
Администрацията на Байдън инвестира 15 милиарда долара в план за инсталиране на 500 хиляди зарядни станции до 2030 
г. Според Energy & Environmental Associates това може да създаде до 30 хиляди работни места. 
Въпреки, че преките последствия за сектора са негативни, Белият дом каза, че планираните от него инвестиции ще създадат 
"добре платени работни места, обхванати със синдикати в САЩ, които не могат да се дадат на външен изпълнител." 

https://www.bloombergtv.bg/a/19-svetat-e-biznes/97883-lyubomir-kyuchukov-v-analiza-na-fon-der-layen-lispvashe-nay-vazhnoto-prakticheski-resheniya


17 

 

Каквото и да се случи с индустрията, през идното десетилетие ни очаква исторически преход и е необходима 
преквалификация на работната сила. 
 
√ Байдън е предложил на Си Дзинпин да се срещнат, но китайският лидер е отказал 
Президентът на Китайската народна република не е излизал от страната си повече от 600 дни заради върлуващата 
ковид пандемия  
Президентът на САЩ Джо Байдън e предложил да бъде организира среща на 4 очи между него и Си Дзинпин. Това се е 
случило по време на телефонен разговор между двамата от миналата седмица, но китайският президент е отказал да се 
ангажира с такова, тъй като избягва да напуска страната си дори за големи събирания на фона на пандемията Covid-19 . 
Байдън е поискал двамата лидери да се срещнат в рамките на следващите няколко месеца. На въпрос, който му бе зададен 
късно във вторник в Белия дом, дали е разочарован, че Си Дзинпин не иска да се срещне с него, Байдън заяви пред 
репортерите, че „това не е вярно“. 
Си не е напускал Китай повече от 600 дни, което е най-дългият период от време прекаран в собствената му страна измежду 
всички лидери на Г-20. Вместо това той се включва онлайн на събития, включително и на среща на върха на лидери от 
нациите в БРИКС. Очаква се той да не присъства и на Общото събрание на ООН следващата седмица в Ню Йорк, но така 
или иначе китайските президенти рядко присъстват на тези събирания. 
Говорителят на китайското външно министерство Джао Лицзян избегна да отговаря на въпроси на редовния си брифинг в 
сряда дали Си има интерес да се срещне скоро с Байдън. Той повтори по-ранни изявления на китайското правителство, че 
е изключително важно двете страни да комуникират често. 
Байдън и Си говориха около 90 минути на 10 септември, първата им дискусия от февруари насам. По време на разговора 
Байдън призова Си да сътрудничи по ключови въпроси, въпреки че двете държави имат противоречия и по други теми, се 
казва в изявление на Белия дом. Но предложението за среща на върха не бе коментирано от представители на Белия дом. 
САЩ се стремят да разделят по-важност въпроси като изменението на климата от по-спорните като търговията, правата на 
човека и демокрацията, когато става дума за места като Хонконг, докато Пекин настоява да няма разделение. 
Предложението за срещата бе съобщено по-рано от Financial Times. Съветникът по национална сигурност Джейк Съливан 
оспори начина, по който изданието е представило разговора, като заяви в изявление, че „това не е точна репрезентация 
на дискусията." 
 
√ Икономиката на Китай отслабва заради Делта варианта и предпазливите потребители 
През август китайската икономика беше ударена от по-строгите пандемични мерки и строгите ограничения на 
собствеността  
През август китайската икономика беше ударена от по-строгите пандемични мерки и строгите ограничения на 
собствеността, което увеличи притесненията за глобалното възстановяване, докато много страни все още се борят да 
овладеят варианта Делта, пише Bloomberg. 
Ръстът на продажбите на дребно се забави до 2.5% спрямо предходната година. Това е много по-ниско от прогнозата за 
ръст от 7% в проучване на икономисти на Bloomberg, след като по време на лятната си почивка потребителите намалиха 
своите разходите. Инвестициите в строителството се свиха с 3.2% през осемте месеца на годината, което е отражение на 
постоянното затягане от страна на правителството на ограниченията за собственост, като част от кампания срещу 
финансовия риск. 
Забавеният растеж на Китай подчертава как разпространението на варианта Делта е предизвикателство за възстановяване 
на икономиката навсякъде по света. Забавянето на строителството, което през август доведе производството на стомана в 
Китай до 17-месечно дъно, отеква в световната икономика, поради по-ниското търсене на стоки като желязна руда от 
Китай. 
„Досега пазарите значително подценяваха мащаба на забавяне на растежа през втората половина на годината“, каза Лу 
Тин, главен икономист за Китай в Nomura Holdings Inc в Хонконг. Властите ще се придържат към подхода си за 
„краткосрочни загуби, за да търсят дългосрочни печалби“. Вероятно няма да отменят ограниченията за собствеността, 
смята анализаторът. 
Китай въведе нови строги ограничения за пътуване, за да потуши огнището на варианта Делта от края на юли, което доведе 
до спад в продажбите на ресторанти и кетъринг с 4,5% в сравнение с миналата година, след като нараснаха с 14,3% през 
предходния месец. Въпреки че Китай бързо овладя огнището, този месец в юната част на страната се появи ново огнище, 
което предполага, че потребителите ще продължат да бъдат предпазливи. 
Фючърсите върху китайските 10-годишни държавни облигации се повишиха за първи път от три дни, след като слабите 
данни съживиха очакванията за разхлабване на политиката. 
Китайското правителство се въздържа от широки стимули за подкрепа на икономиката, вместо това властите увеличават 
целевите програми за по-малкия бизнес и обещават фискална подкрепа чрез използването на местни държавни 
облигации. В сряда Китайската народна банка запази своя премерен политически подход, като разсрочи своите 
средносрочни заеми, вместо да инжектира повече ликвидност. Много икономисти очакват Китайската централна банка да 
намали отново коефициента на задължителните резерви за банките през следващите месеци след като изненадващо го 
намали през юли. 
Какво смятат икономистите от Bloomberg 
Данните значително засилват възможността централната банка и правителството да засилят политическата подкрепа. 
Нарастващото разминаване между търсенето и предлагането на икономиката става все по-видимо. Смятаме, че то може 
да става все по-голямо, казва Чан Шу, главен икономист за Азия. 
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В изявление на NBS се казва, че въпреки че икономиката продължава да се възстановява през август, „международната 
среда е сложна и мрачна, а въздействието от вътрешните огнища на вируси и природни бедствия, като например 
наводнения, влияят на икономиката“.  
Въпреки че през септември потреблението би трябвало да се възстанови, „икономиката се очаква да продължи спада си 
през следващите няколко месеца, каза Лари Ху, ръководител на икономиката на Китай в Macquarie Securities Ltd. в Хонконг. 
„Политиката трябва да облекчи маржа чрез по-бързо издаване на държавни облигации и по-голяма квота за заеми, но 
все още е твърде рано за тях да отслабят контрола върху собствеността и местните държавни облигации.“ 
Ограниченията върху собствеността 
През последните месеци Пекин затяга достъпа до финансиране за строителни предприемачи и намалява темповете на 
ипотечно кредитиране на купувачи на жилища, тъй като се опитва да предотврати натрупването на финансови рискове и 
да намали икономическата си зависимост от собствеността. Забавя се ръстът на инвестиции в имоти, като през август 
продажбите на жилища намаляха. 
 

 
 
В същото време глобалното търсене остава силно, и подкрепя големия индустриален сектор на Китай въпреки проблемите 
със забавянето на пристанищата и високите транспортни разходи. През август Китай публикува рекордни месечни 
стойности на износа, тъй като американските и европейските купувачи увеличиха поръчките си преди празничния сезон. 
Съществуват обаче рискове за производителите от нарастващите разходи и продължаващия недостиг на компютърни 
чипове, което вреди особено много на автомобилната индустрия. Пекин също се опитва да ограничи растежа на тежката 
промишленост, като част от стремежа за намаляване на емисиите. 
„Възстановяването може да бъде забавено допълнително заради новите огнища на Covid“, казва Брус Панг, ръководител 
на макро и стратегическите изследвания в China Renaissance Securities Hong Kong. "Необходима е комбинация от 
целенасочено затягане и облекчаване." 
 
Мениджър 
 
√ Радев подписа указите за разпускане на 46-ото НС и нови избори за 14 ноември 
Държавният глава Румен Радев подписа указите за назначаване на служебно правителство, което ще встъпи в длъжност 
на 16 септември, за разпускане на Четиридесет и шестото Народно събрание на същата дата и за насрочване на 
парламентарни избори на 14 ноември 2021 г., съобщиха от прессекретариата на президента.  
Официалната церемония, на която президентът Радев ще представи структурата, състава и приоритетите на бъдещото 
служебно правителство, ще се състои от 9.00 часа днес на „Дондуков“ 2.  
 
√ Депутатите гласуваха единодушно за закриването на Специализирания съд и прокуратура  
Със 130 гласа "За", без "против" и "въздържал се" парламентът на първо четене с промени в Закона за съдебната власт, с 
които се предлага закриване на Специализирания наказателен съд, Апелативния специализиран наказателен съд и 
съответните специализирани прокуратури. Вносители на предложените промени са Христо Иванов "Демократична 
България" и група народни представители. ГЕРБ-СДС и ДПС обаче не участваха в гласуването, предава БТА. 



19 

 

Днес е последното пленарно заседание на 46-то НС и депутатите няма да имат време да направят предложения преди 
второто четене. Това ще стане евентуално в следващия парламент. Все пак, според вносителите, това е първата стъпка от 
съдебната реформа. 
През десетгодишния срок на своето действие специализираните наказателни съдилища и съответните прокуратури не 
оправдават заложените със създаването им очаквания като в същото време поетапно се разширява тяхната компетентност 
без оценка на въздействието за изминалия период, мотивират се авторите на промените. 
Съгласно препоръките на Европейската комисия за демокрация чрез право се прецизират текстовете относно 
необходимото мнозинство в пленума на Висшия съдебен съвет при приемане на решение за избор на председатели на 
Върховния касационен съд и Върховния административен съд като за такова решение ще е необходима подкрепата на не 
по-малко от 17 гласа и мнозинство на членовете, избрани пряко от съдиите. 
За да се укрепи независимостта на върховните съдилища се предлага кандидатите за председатели, които се избират от 
пленума на ВСС, да са действащи членове в пленумите на върховните съдилища най-малко пет години преди 
провеждането на процедурата по избор. 
Депутатите приеха да отпаднат предварителните проверки, извършвани от прокуратурата, и фокусиране на дейността й 
върху функциите в наказателния процес. Разписани са и разпоредби, уреждащи кадровия статут на съдиите и прокурорите 
в съответствие с предлаганите промени, и такива, които пряко произтичат от променената материалноправна уредба. 
"Има такъв народ" поставя на първо място съдебната реформа, закриването на спецсъдилищата и прокуратурата като 
"бухалки" на властта. Със създаване на невъзможността за съставяне на правителство, за което основната вина е на Христо 
Иванов /"Демократична България"/ и на ИБГНИ, се пресече възможността за извършване на съдебна реформа", коментира 
Иво Атанасов. 
Той ги посъветва да "ограничат зависимостта си от финансови благодетели" и попита дали Николай Хаджигенов/ИБГНИ/ е 
декларирал личен интерес, за да иска закриване на спецсъдилищата и прокуратура. 
"Имам си частно спецсъдилище ли?", влезе в диалог с него на свой ред Хаджигенов. 
"Очевидно съдебната реформа се превръща в една тема, която всички искат да си припишат", отговори Христо Иванов, 
един от вносителите на законопроекта. Цялото това "Христо Иванов е виновен" означава, че всички сме стигнали да искаме 
тази реформа, използвайте я в предизборната си кампания, колеги, обърна се той към другите политически сили в залата. 
ПГ "БСП за България" подкрепя законопроекта, защото според левицата подобна специализация е опасна и ще доведе до 
репресии, обяви Явор Божанков. Но отбеляза, че явно темата не е приоритет, въпреки че е много важна за обществото. 
Това е големият провал и грешка на политическите сили, смята Божанков. 
"Закриването на такъв род институции не е лесна работа, защото не трябва да се създадат предпоставки за отказ на 
правосъдие", добави колегата му Крум Зарков. По думите му, специализираното правосъдие е създавано през годините, 
защото никой не е могъл да намери формулата за реформиране на самата прокуратура. 
Мая Манолова, председател на ПГ "Изправи се БГ!Ние идваме!" подчерта, че за втори път във втори парламент 
закриването на спецсъдилищата и прокуратури ще мине само на първо четене. 
"Съпротивата срещу съдебната реформа в това НС беше огромна, въпреки очакванията на българските граждани и въпреки 
сериозните данни за сериозни отклонения на спецсъдилищата и прокуратура от целите на специализираното правосъдие, 
за които са били създадени. От 2017г. досега исканията за прилагане на СРС са над 14 хиляди, от които са разрешени близо 
12 хиляди в т.ч. е използването на СРС срещу протестиращи", посочи тя. 
В това НС правим реформа чрез закриване, изтъкна Цветан Енчев от ДПС. Движението има критики към някои текстове и 
между двете четения /в следващото НС/ ще направи своите предложения. Той предупреди за опасност някои от делата, 
започнали в момента в спецсъдилищата, да приключат по давност. 
 
√ Окончателно: Бюрото за защита на свидетели се връща към правосъдното министерство  
Окончателно Бюрото за защита на свидетели ще бъде върнато към Министерството на правосъдието. Това решиха 
депутатите, приемайки на второ четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на лица, 
застрашени във връзка с наказателно производство. Общият законопроект обединява приетите на първо четене 
законопроекти на "Има такъв народ", "Изправи се БГ!Ние идваме!", "Демократична България". 
Според приетите текстове Бюрото по защита е самостоятелна организационна структура - "Бюро по защита на застрашени 
лица" към министъра на правосъдието, който назначава ръководителя на Бюрото по защита и служителите в него по ред 
и начин, определени с правилника за прилагане на закона. 
По време на обсъжданията в пленарната зала Хамид Хамид от ДПС заяви, че промените целят да осветят някои застрашени 
свидетели и всъщност са само пиар на определени хора.  
"Каква е истинската цел на този законопроект? Това заглавие мисля, че не е най-подходящо. Може би трябва да гласи - 
Закон за осветяване на някои защитени свидетели. За една малка част тук това е бизнес. За другата част от присъстващите 
този законопроект е един пиар. За останалата, които го подкрепят, това е една мръсна поръчка срещу Бюрото за защита 
на свидетелите. Защото това Бюро не е на главния прокурор, прокуратура и съда. Това Бюро е на правосъдната система", 
каза Хамид.  
В защита на промените Радостин Василев от "Има такъв народ" заяви, че Бюрото ще бъде по-ефективно, когато е на 
подчинение на правосъдното министерство. "Приемете, че прехвърлянето на бюрото не към Министерство на 
земеделието, а към Министерство на правосъдието, ще възстанови една малка несправедливост в съдебната система. Ние 
нямаме никакво съмнение, че ДПС, вие самият, сте едни от тези, които искат да запазят статуквото и в частност бюрото да 
остане там, където е, защото вероятно ще имате нужда от защита. Не знам", посочи Василев.  
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Николай Хаджигенов от "Изправи се БГ! Ние идваме!" призова депутатите да не репликират Хамид Хамид и отново 
коментира, че ДПС защитава чужди интереси. "Хубаво е да видиш колко ниско може да падне някой, дори не на 
амбразурата, под амбразурата в защита на #кой", каза той.   
"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. 
Явно Пеевски ще стане защитен свидетел срещу Бойко Борисов. Нямам друго обяснение", каза Филип Станев от "Има такъв 
народ". 
От ГЕРБ обаче не се съгласиха с промените, защото според тях това не е съдебна реформа. 
 
√ Ива Митева: Границите в това Народно събрание бяха преминати  
Границите в този парламент бяха преминати. Имаше повече гняв и омраза. Мисля, че с това, че не свиках извънредно 
заседание и поех всички рискове, показах, че не съм болонка. Това заяви в ефира на Нова телевизия председателят на 46-
ото НС Ива Митева. 
Тя добави допълни, че Татяна Дончева не се е извинила след изказването й. "Не съм казала и една дума срещу нея. Винаги 
съм я уважавала. Затова ми беше странно, че тя реагира така остро и ме нарече болонка. От този ден не разговарям с нея. 
Мисля, че съм емоционална тогава, когато чувството ми за чест и достойнство е некърнено", каза още Митева. 
Относно изказването на Христо Иванов, че съм повече емоционална, отколкото е разумно, аз го разбирам в друг смисъл, 
посочи Митева. "Той ми каза, че трябваше да действам целесъобразно, а не законосъобразно. Не приемам тези упреци", 
каза още Митева. 
"Когато се видя, че може би ще се ходи отново на избори, като че ли спряхме да бъдем мъдри и търпими един към друг. В 
това НС имаше много гняв и омраза. Самият Далай Лама ни учи, че това е признак на слабост", допълни председателят на 
46-ото Народно събрание. 
На въпрос какво мисли за поведението на част от депутатите от "Има такъв народ", които също обиждаха свои колеги от 
парламентарната трибуна, Митева каза, че не оправдава някои реплики на членове на ИТН, но го отдава на емоцията им. 
"Тяхната среда е била по-различна. Виждам, че има надграждане в поведението им. Смятам, че в следващия парламент 
ще бъдат по-улегнали. Не приемам този начин на говорене и затова не сте ме чули да говоря така, но такава беше 
атмосферата", поясни Митева.  
 
√ Служебното правителство отчете какво е свършило за 4 месеца  
Служебното правителство представи отчет за свършеното от него през последните 4 месеца. Кабинетът "Янев" беше 
назначен от президента Румен Радев на 11 май. Това е втори кабинет в президентския му мандат и шести служебен в най-
новата ни история.  
"Постарахме се да работим съобразно принципите, които декларирахме в началото – прозрачност, отчетност и 
професионализъм. Надявам се ги спазвахме и резултатите са видими за всички български граждани", заяви служебният 
премиер Стефан Янев. 
По думите му трябва да се отчете факта, че служебното правителство е работело в безпрецедентна политическа 
обстановка. "Всички ние сме свидетели как 45-ото и 46-ото Народно събрание не успяха да излъчат правителство, което 
предполага, че от утре ще имаме нов служебен кабинет. Задачите които стоят пред страната ще бъдат изпълнявани в 
подобен дух и по подобен начин", каза той. 
Стефан Янев отчете още, че заедно с 46-ия парламент служебното правителство е направило нещо нетипично за такъв тип 
правителство."Заедно с него успяхме да се споразумеем и да постигнем актуализации за три важни за страната бюджета - 
на Държавния бюджет, бюджета на Здравната каса и този на Държавното обществено осигуряване", каза той. 
„Продължихме работата и по Националния план за възстановяване и устойчивост с цел да подобрим неговите параметри 
и характеристики там, където е необходимо, с мисъл и идея как да се защитят и интересите на отделните браншове, и на 
българския бизнес, и на иновативната част. Това, което отчитаме в момента е, че икономиката е в подем. Той трябва да се 
запази и да се потвърди. С Плана имаме още работа, но се надяваме в скоро време да бъде изпратен в Брюксел и до края 
на годината първите пари да са налични в националния бюджет”, каза Стефан Янев.  
Служебният премиер припомни, че за последните месеци се проведоха два Съвета по сигурност към Министерски съвет. 
"Констатирахме липсата на важен орган, който би трябвало да съществува от отдавна. Направихме необходимото да бъде 
създаден и това предстои така, че да имаме инструмент, който да подпомага висшето държавно ръководство при кризи. 
Приехме и промени в Закона за защита и управление на системата за защита на националната сигурност, които ще бъдат 
внесени в следващия парламент така, че цялостната система за управление на кризи да бъде регламентирана точно и 
поставена в необходимите параметри, за да функционира ефективно", допълни той.  
Служебният кабинет успя да защити и българския национален интерес във външната политика, особено по отношение на 
позицията ни спрямо Северна Македония, отчете още Стефан Янев. "Демонстрирахме диалогичност. Направихме всичко 
необходимо. Аргументирахме позицията си пред европейските ни партньори така, че такъв тип поведение да се базира на 
принципна позиция, защото говорим за общото ни европейско семейство. Кабинетът достойно е защитил националния 
интерес на България и предполагам, че в следващите месеци следващият кабинет ще има подобно поведение", 
прогнозира той. 
*****   
Служебният министър на социалната политика Гълъб Донев представи постигнатото в социалната област. 

https://nova.bg/news/view/2021/09/16/339888/%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D1%81-%D0%B1%D1%8F%D1%85%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85-%D1%87%D0%B5-%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D1%8A%D0%BC-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0/
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"Изплащането на добавките от 50 лв. за пенсионерите продължи през юни, юли, август и септември. За това бяха осигурени 
520 млн. лв. От 1 юли е променен и размерът на социалната пенсия за старост. Като знаете, че тя стана 148 лева, а от 
декември ще стане 170 лева", посочи той. 
Донев подчерта, че с актуализацията на бюджета на ДОО са гарантирани добавките от 120 лв. от 1 октовмри до края на 
годината към абсолютно всички пенсии. 
"Трайно повишение ще има за доходите на всички български пенсионери. От 25 декември започва преизчисление на 
пенсиите. Това ще гарантира, че всички ще получат увеличение. Минималната пенсия ще стане 370 лева и това увеличение 
е трайно. Обезщетението за отглеждане на дете до 2 годишна възраст става от 1 октомври 650 лева от 380. 413 лева пък 
ще бъде линията на бедност от 2022 г.", изтъкна социалният министър. 
Донев отчете, че има и рекордно ниско ниво на безработица. "Към днешна дата размерът е 4,82%. Такава безработица не 
сме имали дори в предкризисните 2008 и 2009 г. Това е исторически рекорд за България", поясни той.  
*****  
По думите на вътрешния министър Бойко Рашков служебният кабинет е създал условия за честни избори на 11 юли. 
"Беше създадена много добра организация, което позволи в голяма степен да елиминираме криминалния вот, който 
съпътстваше десетилетия наред изборите, които се провеждаха в нашата страна, което изкривяваше политическата 
картина у нас. Нашите усилия доведоха до това да преодолеем до много голяма степен този порочен пример от миналото 
и не позволихме до такава голяма степен да се купуват и продават гласовете на българските граждани", каза Рашков. 
Той добави, че БВР е планирало полицейски операции, за да се постигне провеждането на честни избори. И даде 
конкретен пример с такава, проведена 11 дни преди изборите на 11 юли. 
"Проверени са 5600 места, за които е имало информация, че се извърша купуване и продаване на гласове. Проверени са 
10 200 лица, за които е имало информация, че подготвят купуването и продаването на гласове, наред с други проверки в 
съответния период. Имаше доста положително въздействие върху гражданите и сигналите за нарушения в изборния 
процес бележат в този период по-висока активност на гражданите – с около 56% в сравнение с парламентарните избори 
от 4 април 2021 г.", припомни той.  
Рашков разкри, че е задвижена предвидена в закона процедура във връзка с полицейското насилие. "Предприехме 
действия с Института по психология по МВР, тъй като протестите са необичайна и стресова среда за полицаите , и тези, 
които нямат необходимите реакции, са склонни да превишават своите правомощия и да използват сила, която е абсолютно 
ненужна. Надявам се тези мероприятия с Института по психология ще предотвратяват подобни инцидента", отчете той. 
Вътрешният министър коментира и темата с мигрантския натиск по границата в последните месеци. "Всички се 
обединихме около идеята да се съдейства от всички институции МВР да бъде способно да се отрази на този засилен 
мигрантски натиск, особено в периода, в който талибаните взеха властта в Афганистан. Задържането ниво на миграцията 
в последите две седмици не наложи включването на армейски части. Беше достатъчно да включим допълнителни екипи 
на МВР. Имаме готовност в 36-часов срок с МО да разположим военни части там, където е нужно, за да укрепим границата", 
посочи още Рашков.  
*****  
Главните ми приоритети бяха подобряването на Плана за възстановяване, заяви вицепремиерът по управление на 
европейските средства Атанас Пеканов по време на отчета. "Смятам, че успяхме да го надградим и да отговорим на 
критиките от страна на европейските ни партньори", посочи той.  
"В Плана за възстановяване отпаднаха проекти, които търпяха сериозна критика от страна на ЕК. За мен много важно е, че 
успяхме да се преборим и средствата по Плана да не бъдат концетрирани само в София, а във всички области и общини в 
Югозападния регион. Миналата седмица проведохме разговори с колегите от ЕК и те много добре разбират, че в момента 
ситуацията в България е трудна. Друг важен акцент бе, че постигнахме редица договорки за следващия програмен период, 
които се надявам следващото Народно събрание да одобри", добави той.  
Пеканов припомни за стартиралото национално преброяване и въпреки че в началото на кампанията имаше известни 
проблеми, той призова хората да се преброят онлайн. 
"Сигурността на данните им е гарантирана. В момента обмисляме варианта да бъде удължен срока за електронното 
преброяване", разкри Пеканов.  
Той прогнозира, че темата за "Зелената сделка" ще бъде използвана за политически и предизборни борби. "Аз съм учуден 
от твърдия тон на колегите от ЕК по темата, когато става въпрос за най-бедната държава в ЕС. Все пак се предвиждат много 
средства за България и ние не трябва да изпускаме шанса да ги усвоим, за да може да се подпомогнат засегнатите 
граждани и бизнеса", каза още Атанас Пеканов.  
*****  
Министерство на финансите влезе с бюджет, в който противоепидемичните мерки бяха разчетени до края на март, посочи 
по време на отчета за работата на служебното правителство министърът на финансите Асен Василев. 
Той посочи, че тези мерки са били продължени от предишния кабинет, а след това и от служебното правителство. "За 
щастие, благодарение на разума на 46-ото НС, тази практика няма да продължи, а вече можем спокойно до края на 
годината да уверим всички граждани и фирми, че средствата за тях са налични и няма да се налага да се правят 
импровизации, за да бъдат търсени най-разнообразни пера", посочи Василев. 
"Фокусирахме контрола върху фирмите с големи обществени поръчки. Тази промяна от малките и дребните към по-
големите донесе два ефекта. Започнаха да се събират повече пари в хазната. И бизнесът, и хората започнаха да работят 
по-спокойно. Второ тримесечие тази година отчетохме ръст от почти 10%, което е безпрецедентно след кризата от 1997-
98 г. Това е заслуга на всички фирми и граждани, които са си изработили добре продукцията и са си внесли данъците в 
хазната", каза още министърът на финансите.   
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Той изреди и мерките, които държавата е предприела да подпомага бизнеса и хората по време на covid-кризата. В 
бюджета допълнително ще влязат над два милиарда лева. 
"Имаме и инициатива по засилване на контрола на харчене на парите и заедно с МРРБ бяха открити редица недобри 
практики и огромни суми раздавани без търг и конкурс. Надяваме се тези практики да бъдат прекратени. Включваме 
повече контролни механизми на държавата което оказва благоприятно влияния върху бюджета", допълни министър Асен 
Василев. 
******  
Личната равносметка на икономическия министър Кирил Петков по време на отчета на служебния кабинет беше такава: 
"Който не го е страх – много може да се постигне за 4 месеца". 
"10% растеж на БВП са наистина голям успех. Преработихме изцяло двата проекта в Министерството икономиката от Плана 
за възстановяване, където милиард и 700 млн. ще бъдат дадени конкурентоспособно, където с помощта на европейските 
институции ще се следи да няма корупция", добави Петков. 
Относно Инициативата "Три морета", икономическият министър посочи, че са предложили за пръв път да се сложи фокус 
върху иновацията, проекти като биотехнологичен хъб на Балканите. 
"Продължихме разговора за предприемачеството, да привлечем стартъпи от чужбина, които да започнат бизнеса си тук", 
заяви Петков и припомни, че с "Трансперънси интернешънъл" има инициатива за нулева корупция и привличане на 
инвеститори в отделните общини. 
"Спряхме правителствен проект в София тех парк, където без обществена поръчка бяха засилени средства с неясна степен. 
Неведнъж говорихме за язовирите – 588 млн. договорени без търг и конкурс. Едва 10% язовира са завършени. Надяваме 
се, че с прозрачността това няма да се случи пак", каза Петков. 
По отношение на Българската банка за развитие (ББР) той посочи: "1 млрд. в 8 компании. С лимита от 5 млн. бха спрени 
тези средства да тръгнат в неясни посоки, а да отиват към малкия и средния бизнес. Заплатите в ББР са намалени между 
30% и 50%, защото това са на пари на данъкоплатците, не е като частния сектор".  
*****  
Имаме съществен напредък във всяка една от областите, за които отговаря министерството – училищно и предучилищно 
образование, висше образование, научни изследвания, европейски и други фондове за образования и наука, отбеляза 
министърът на образованието Николай Денков. 
 
√ НСИ отговаря на 10 от най-задаваните въпроси при онлайн преброяването  
840 хиляди души, разпределени в близо 370 хиляди домакинства са се преброили онлайн до сряда. Това съобщиха от 
Националния статистически институт. 
Близо 39 хиляди човека обаче са потърсили съвет от дежурните на телефоните в контактния център за първите девет дни 
от електронното преброяване. 
Националния статистически институт дава отговор на 10-те най-чести запитвания в процеса на електронното преброяване. 
Ето какви са те.  
1. Защо не получавам имейл за потвърждаване на регистрацията? 
Проверете дали правилно сте изписали имейла. Обикновено се допускат грешки в разширението - например вместо „.com” 
се записва „.bg” или обратното. Друга причина за това че не получавате имейл, е вероятността пощенската кутия да не е 
била използвана дълго време - например 6 месеца. В тези случаи доставчикът ограничава входящите и изходящи имейли, 
докато потребителят не влезе и реактивира пощенската си кутия. 
2. Трябва ли да въвеждам телефонен номер? 
Полето за телефонния номер не е задължително.  
3. Трябва ли всеки член на нашето домакинство да попълва отделна преброителна карта?  
Не. С една регистрация се преброяват едно жилище и всички лица, които обичайно пребивават в него. 
4. Мога ли да преброя моите родители електронно? 
Да, но трябва да направите регистрацията с имейл, който не сте използвали преди това в портала и да посочите личните 
данни (ЕГН, имена и данни от валиден документ за самоличност като лична карта, задграничен паспорт или шофьорска 
книжка) на лицето, което трябва да преброите. Не правете регистрация с лични данни, които вече сте използвали за друга 
регистрация! Лицето, посочено в регистрацията, трябва да е част от преброителната карта. 
5. Децата трябва ли да ги броим? 
Да, всички деца са обект на преброяване, както и други родствени или неродствени лица, които обичайно живеят в 
жилището. 
6. Мога ли да редактирам информацията, която съм попълнил? 
Информацията може да се редактира във всеки един момент само ако не сте получили електронен код. Електронният код 
се получава веднага след попълването на данните за последното лице. Препоръчваме да проверите внимателно 
информацията за предходните раздели преди да приключите раздела за последното лице. 
7. На кой адрес да се преброя? 
Преброявате се на адреса, който обичайно обитавате в по-голямата част от годината, независимо дали имате регистрация 
на този адрес по постоянен, или настоящ адрес. 
8. Имам повече от едно жилище. Трябва ли да ги преброявам? 
Не. Преброяването не се интересува колко имота притежавате. Преброявате само жилището, в което обичайно живеете. 
Другите Ви жилища ще бъдат преброени или от наемателите им или от преброителите като необитавани, ако никой не 
живее в тях. 
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9. Защо не ми приема текста в полетата със синя стрелка отдясно (падащи менюта)? 
Във всички тези полета се пише само за да се появи списък, от който да изберете желания от Вас текст. Записаното от Вас 
в тези полета не се запазва. В случай че не намирате текста, който търсите, използвате полетата под тях, като запишете 
свободно текста. 
10. Защо не мога да продължа напред след раздел „Адрес“? 
Моля, проверете отново всички полета. В поле А2 се избира име на улица от списъка, след като започнете да пишете в 
него. Номер, подномер или вход не се записват в това поле.  
 
√ Инфлацията у нас се ускорява до 3,7% на годишна база през август 
Годишната инфлация в България достигна 3,7% през август, което е най-високото й ниво от февруари 2020 г., показват 
данни на Националния статистически институт (НСИ). Този резултат се дължи най-вече на поскъпването на горивата и 
храните. 
Индексът на потребителските цени за август 2021 г. спрямо юли 2021 г. е 100,8%, т.е. месечната инфлация е 0,8%. 
Средногодишната инфлация за периода септември 2020 - август 2021 г. спрямо периода септември 2019 - август 2020 г. е 
1,3%. 
През август 2021 г. спрямо предходния месец цените на стоките и услугите в потребителските групи са се променили, както 
следва: 
Увеличение 

• хранителни продукти и безалкохолни напитки - с 1,2% 

• жилища, вода, електроенергия, газ и други горива - с 0,7% 

• жилищно обзавеждане, домакински уреди и принадлежности и обичайно поддържане на дома - с 0,6% 

• транспорт - с 3,0% 

• съобщения - с 0,4% 

• развлечения и култура - с 0,4% 

• ресторанти и хотели - с 0,6% 

• разнообразни стоки и услуги - с 0,2% 
Намаление 

• алкохолни напитки и тютюневи изделия - с 0,2% 

• облекло и обувки - с 3,4% 

• здравеопазване - с 0,1% 
Без промяна в цените в сравнение с миналия месец 

• образование 
През август 2021 г. са се увеличили цените на следните хранителни продукти: брашно - с 1.1%, бял хляб - с 0.3%, месо от 
едър рогат добитък - с 0.2%, трайни колбаси - с 0.5%, пълномаслено и нискомаслено прясно мляко - съответно с 1.5 и 1.2%, 
кисели млека - с 0.4%, кашкавал - с 0.4%, извара - с 1.5%, яйца - с 3.2%, маргарин - с 1.4%, ябълки - с 2.5%, цитрусови и южни 
плодове - с 9.1%, домати - с 4.8%, краставици - с 29.2%, зеле - с 10.2%, зрял лук - с 0.9%, листни зеленчуци - с 15.0%, гъби - с 
0.7%, захар - с 1.4%, сол - с 0.4%, пресни зеленчукови подправки - с 2.1%, минерална вода - с 1.0%, плодови сокове - с 1.3%, 
ракии - с 0.1%, вина - с 0.8%, и други. 
През август 2021 г. са се намалили цените на следните хранителни продукти: хляб „Добруджа“ - с 0.6%, свинско месо - с 
0.3%, месо от домашни птици - с 1.1%, малотрайни колбаси - с 0.4%, прясна и охладена риба - с 0.2%, сирене - с 0.5%, млечни 
масла - с 1.3%, олио - с 0.6%, дини и пъпеши - с 18.2%, зрял чесън - с 2.6%, кореноплодни зеленчуци (моркови и червено 
цвекло) - с 1.0%, зрял боб - с 0.8%, леща - с 1.0%, картофи - с 2.5%, оцет - с 2.2%, хомогенизирани бебешки храни - с 0.2%, 
кафе - с 0.4%, газирани безалкохолни напитки - с 0.2%, бира - с 1.4%, и други. 
През разглеждания месец в групите на нехранителните стоки и услугите е регистрирано увеличение на цените при: 
материали за ремонт и поддържане на жилище - с 0.5%, централно газоснабдяване - с 10.7%, газообразни горива за битови 
нужди - с 1.8%, твърди горива - с 2.3%, мебели - с 0.6%, перални и съдомиялни машини - с 0.2%, бойлери - с 0.9%, 
климатични инсталации - с 0.4%, препарати за почистване на съдове - с 2.0%, прахове за пране - с 1.4%, дизелово гориво - 
с 3.4%, автомобилен бензин А95Н - с 3.4%, автомобилен бензин А100Н - с 3.0%, газ пропан-бутан за ЛТС - със 7.5%, метан 
за ЛТС - с 6.4%, мобилни телефонни апарати и персонални компютри - с по 0.6%, услуги по обществено хранене - с 0.5%, 
продукти за лична хигиена - с 1.1%, и други. 
През август 2021 г. в групите на нехранителните стоки и услугите е регистрирано намаление на цените при: облекло и 
обувки - с по 3.4%, прахосмукачки - с 0.4%, гуми за автомобили и велосипеди - с 1.0%, резервни части за ЛТС - с 0.1%, 
принадлежности за ЛТС - с 1.1%, телевизори - с 0.4%, козметични продукти - с 0.5%, автомобилни застраховки - с 1.7%, и 
други. 
През август 2021 г. цените на лекарствените продукти са се намалили с 0.2%, цените на лекарските услуги са се увеличили 
с 0.3%, а цените на стоматологичните услуги остават на равнището от предходния месец. 
 
√ Държавата търси още 300 млн. лв. дълг  
Министерството на финансите ще пласира емисия държавни ценни книжа, с които да набере дълг от 300 млн. лв. Това 
показва съобщение на БНБ, която ще проведе аукциона за емисията на 20 септември. 
Изискванията по процедурата са лихвата по дълга да бъде максимално 0,1%. Падежът на емисията ще бъде 10,5 години.  
Това е шестата процедура по набиране на дълг от началото на 2021 г. Общата сума на новия дълг по всички емисии 
облигации, с тази, която предстои да бъде изпълнена, ще възлиза на 1,3 млрд. лв. 

https://www.bnb.bg/FiscalAgent/FAGSAuctions/FAAuctionConditions/FA_AUCTION_20210920_BG
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Преди това през февруари бяха реализирани две емисии облигации – една за 300 млн. лв. и една за 200 млн. лв. При 
втората емисия дори бе постигната отрицателна доходност (-0,17%), тоест инвеститорите ще платят на държавата за 
правото да й дадат заем. 
В началото на март имаше една емисия от 200 млн. лв., при която обаче всички получени поръчки бяха отхвърлени, 
вероятно защото постигнатата лихва по нея бе над нулата. По-късно същия месец бе изпълнена емисия за 300 млн. лв., при 
която лихвата отново бе отрицателна (– 0,1%). В началото на септември пък пак при отрицателна лихва бяха пласирани 
облигации за нови 200 млн. лв.  
По последни данни на Евростат България има около 30 млрд. лв. дълг, с което е на 2-ро място по най-нисък държавен дълг 
в ЕС. При нас съотношението между дълг и БВП е 25%, докато средното за ЕС е 93%.  
При актуализацията на бюджета се предвиди разходите на държавата да бъдат увеличени с 2,3 млрд. лв., а приходите - с 
2,5 млрд. лв., което означава спад на предварително планирания дефицит в бюджета. 
 
√ ООН иска мораториум върху изкуствения интелект, нарушаващ човешките права  
Шефът на ООН по човешките права призова за мораториум върху използването на технологии с изкуствени интелект, които 
излагат на риск човешките права, включително системи за сканиране на лица, които проследяват хората в обществени 
пространства, предаде „Асошиейтед Прес“. 
Мишел Бачелет, върховен комисар по правата на човека в международната организация, каза, че страните трябва изрично 
да забранят приложенията за изкуствен интелект, които не са в съответствие с международното законодателство за 
правата на човека. 
Приложенията, които трябва да бъдат забранени, включват правителствени системи за „социално оценяване“, които 
преценяват хората въз основа на тяхното поведение и определени инструменти, базирани на AI, категоризиращи хората в 
групи, например по етническа принадлежност или пол. 
Изкуственият интелект може да е добра сила, но може да има и „негативни, дори катастрофални ефекти, ако се използва 
без достатъчно внимание върху това как влияе върху правата на човека“, става ясно от изявление на Бачелет. 
Коментарите ѝ идват с нов доклад на ООН, който изследва как държавите и предприятията прилагат системи за AI, които 
засягат живота и поминъка на хората, без да създават подходящи предпазни мерки за предотвратяване на 
дискриминацията и други вреди. 
Върховният комисар не призова за категорична забрана на технологията за разпознаване на лица, но коментира, че 
правителствата трябва да спрат сканирането на хора в реално време, поне докато не покажат, че технологията не е 
дискриминираща. 
Държави не се споменават поименно в доклада, но Китай например е сред онези, които внедриха технология за 
разпознаване на лица, особено като част от наблюденията в западния регион Синдзян, населен от малцинства на уйгурите. 
Докладът изразява предпазливост относно инструментите, които опитват да изведат емоционалните и психичните 
състояние на хората, като анализират техните изражения на лицето или движения на тялото. 
Кой взема мерки? 
Европейските регулатори вече предприемат стъпки за овладяване на най-рисковите приложения за изкуствен интелект. 
Предложение регламенти, очертани от служители на Европейския съюз тази година, биха забранили някои употреби на 
изкуствен интелект, като например при сканиране на черти на лицето в реално време, докато други, които могат да 
застрашат безопасността и правата на хората, са силно контролирани. 
Администрацията на президента на САЩ Джо Байдън също изрази опасенията си. Новосъздадена група, наречена Съвет 
по търговия и технологии и ръководена съвместно от американски и европейски длъжностни лица, се опитва да си 
сътрудничи при разработването на споделени правила за AI и други технологични политики. 
 
√ Брекзит няма да превърне Лондон в „Дивия запад“ на финансовия свят  
Великобритания ще направи „разумни“ промени във финансовите правила след Брекзит, за да се съревновава по-
ефективно със Сингапур и Ню Йорк, но Лондон няма да се превърне в „Дивия запад“ тъй като това би навредило на 
глобалната му репутация. Това заяви днес министърът по финансовите пазари Джон Глен, цитиран от Ройтерс. 
Обединеното кралство напусна Европейския съюз в края на миналия декември, но Брюксел все още не е дал британския 
финансов сектор до своя пазар. 
„Междувременно ще продължим да разглеждаме тези възможности и да правим разумни и добре обмислени промени“, 
коментира той. 
Промени като това колко информация трябва да бъде разкривана при издаване на облигации „не означават, че ще се 
превърнем в Дивия запад“, добави Глен. 
По думите му страната не е тръгнала по „път на дерегулация“ на финансовите услуги след Брекзит, както първоначално се 
очакваше. 
„Знаем, че репутацията ни на глобално ниво почива на високите ни стандарти, което означава, че не можем да правим 
нещата по различен начин“, каза още министърът по финансовите пазари. 
По-рано от Брюксел заявиха, че изчакват да видят до каква степен ще се разминават правилата във Великобритания с тези 
в блока, преди да вземат решения за пазарния достъп на британския финансов сектор. 
Хауърд Дейвис, председател на банката NatWest, каза пред Ройтерс, че Лондон ще остане големият офшорен финансов 
център на Европа, въпреки че част от европейския бизнес, фокусиран върху вътрешния пазар, ще се пренасочи към 
континенталните финансови центрове поради Брекзит. 
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„Промените не бяха и не са катастрофални. Лондон трябва да започне да гледа на себе си като на посредник между Европа 
и останалия свят, вместо да е се опитва да бъде финансов център на цяла Европа за всичко и за всеки“, каза той. 
 
√ Спад на борсите в Европа на фона на слабите данни за китайската икономика  
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа записаха предимно понижения в ранната търговия в сряда на 
фона на опасенията относно забавянето на китайската икономика и поевтиняването на акциите на компаниите от 
секторите на туризма и на луксозните стоки, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 се понижи с 0,69 пункта, или 0,69%, до 466,96 пункта. Бенчмаркът е на около 2% под 
рекордния си връх, достигнат в средата на август 
Немският показател DAX отчете минимален спад от 1,86 пункта, или 0,01%, до 15 721,13 29 пункта. Водещият индекс на 
Лондонската борса FTSE 100 напредна с 11,37 пункта, или 0,16%, до 7 045,43 пункта. Френският измерител CAC 40 се 
понижи с 19,19 пункта, или 0,29%, до 6 633,78 пункта. 
Тези резултати следват пониженията на борсите в Азия, които бяха причинени от данните за забавянето на заводската 
активност и на търговията на дребно в Китай. 
Туристическият индекс SXTP се понижи с 0,82% на фона на сигналите за затягане на мерките срещу разпространение на 
COVID-19 в Макао –  най-големият хазартен център в света. 
Акциите на френските гиганти в сферата на луксозните стоки LVMH и Kering поевтиняха с 2,57% и 3,36%. 
„В момента в Китай текат анализи на всички сектори. Що се отнася до това кой сектор е под натиск днес, то това са казината 
в Макао“, коментира Кийт Темпертън от Forte Securities 
„Това води до ефект на доминото при нагласите на пазара. Когато говорим за Макао, това се отразява на сектора на 
луксозните стоки в Европа. Данните за продажбите на дребно в Китай също са доста слаби“, добави той. 
Макар че оптимизмът около стабилното икономическо възстановяване в Европа продължава да играе роля на пазара, 
STOXX 600 е на път да сложи край на серията си от седем месеца на зелено през септември, тъй като инвеститорите 
подхождат предпазливо към търговията на фона на несигурността около световния икономически растеж и паричните 
политики. 
Акциите на шведския моден търговец на дребно H&M поевтиняха с 3,58%, след като компанията отчете по-слаб от 
очакваното ръст на продажбите за тримесечието. Цената на книжата на  неговия испански конкурент Inditex се понижи с 
1,86%, въпреки че продажбите на компанията се приближиха до нивата от преди пандемията. 
Акциите на нидерландската платформа за доставка на храна по домовете Just Eat Takeaway поевтиняха с 4,71%, след като 
„Файненшъл таймс“ съобщи, че британския й конкурент Deliveroo и Amazon ще предлагат безплатни доставки на абонатите 
на услугата Prime. Цената на книжата на Delivero се повиши с 0,68%. 
Загуби в САЩ 
Американските борсови индекси записаха понижения във вторник, заличавайки по-ранните си печалби в резултат на по-
добрите от очакваното данни за инфлацията, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете спад от 292,06 пункта, или 0,84%, до 34 577,57 пункта. Широкообхватният 
показател Standard & Poor’s 500 се понижи с 25,68 пункта, или 0,57%, до 4 443,05 пункта. Индексът на високотехнологичните 
дружества Nasdaq изтри 67,82 пункта от стойността си, или 0,45%, завършвайки търговската сесия при ниво от 15 037,76 
пункта. 
В ранната търговия индексите бяха в зеления сектор, след като стана ясно, че индексът на потребителските цени (CPI) в 
САЩ е само с 0,3% през август спрямо юли. На годишна база индексът е нараснал с 5,3%. Повишенията са по-слаби от 
очакваното. 
Акциите на компаниите, зависими от икономическото възстановяване, се оцветиха в червено. Цените на книжата на Bank 
of America и General Electric се понижиха с 2,69% и 3,91% 
Акциите на Apple поевтиняха с 0,96%, след като компанията представи новото си поколение смартфони - iPhone 13. 
Движението на акциите на компанията отговаря на историческия модел. 
Като цяло пазарът е под натиск от 3 септември насам, когато бяха публикувани разочароващите данни за работните места 
през август. 
„През идните няколко седмици икономическите данни ще придобият още по-голямо значение, като те или ще потвърдят 
слабостта, демонстриран от доклада за работните места през август, или ще покажат напредък“, коментира Ан Сондърс от 
Charles Schwab. 
От началото на септември S&P 500 и Nasdaq Composite са надолу с повече от 1%, докато Dow се е понижил с 2,2%. 
Септември традиционно е най-лошият месец за фондовите пазари, като от 1945 г. насам през месеца се регистрира средно 
спад от 0,56%. 
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. 
„Вярвам, че Фед ще говори за свиване през септември, но няма да го обяви официално преди срещата си в ноември. В 
крайна сметка мерките ще бъдат въведени преди края на годината“, казва Арт Хоугън от National Securities. 
Понижения в Азия 
Основните индекси на водещите фондови борси в Азиатско-тихоокеанския регион регистрираха предимно понижения в 
сряда на фона на по-слабите от очакваното данни за китайската икономика, предаде Си Ен Би Си. 
Днес стана ясно, че потребителските разходи в Китай са нараснали с едва 2,5% на годишна база през август. Този резултат 
е доста под прогнозата за увеличение от 7% и е най-бавният темп от август миналата година. 
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Промишленото производство е нараснало с 5,3% през август спрямо същия период на миналата година. Това е спад в 
сравнение с регистрирания през юли растеж от 6,4% и е най-слабият темп от юли 2020, се посочва в данните на 
Националната статистическа служба. Прогнозите бяха за увеличение от 5,8%. 
На този фон в континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite записа спад от 6,38 пункта, или 0,17%, до 3 656,22 
пункта, а по-малкият показател Shenzhen Composite изтри 2,76 пункта от стойността си, или 0,11%, достигайки ниво от 2 
486,13 пункта. Хонконгският измерител Hang Seng също се оцвети в червено, регистрирайки спад от 469,02 пункта, или 
1,84%, до 25 033,21 пункта. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 се понижи със 158,39 пункта, или 0,52%, до 30 511,71 пункта.   
В Южна Корея показателят Kospi напредна с 4,57 пункта, или 0,15%„ до 3 153,4 пункта, докато австралийският бенчмарк 
ASX 200 отчете спад от 20,3 пункта, или 0,27%, до 7 417 пункта.  
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха понижения в ранната търговия. Основният индекс SOFIX отчете 
спад от 0,82 пункта, или 0,14%, до 565,25 пункта. BGBX40 се понижи с 0,21 пункта, или 0,16%, до 130,35 пункта. BGTR30 
изтри 0,50 пункта от стойността си, или 0,08%, достигайки ниво от 640,99 пункта. BGREIT се понижи с 0,09 пункта, или 0,06%, 
до 163, 24 пункта. 
 
√ Петролът отново поскъпна на фона на данните за запасите в САЩ  
Цените на петрола се повишиха в ранната търговия в четвъртък, удължавайки печалбите от предходната сесия, следвайки 
по-големият от очакваното спад на запасите от суров петрол на САЩ – най-големият потребител на петрол в света, предаде 
Ройтерс. 
Към 8:45 часа часа българско време сортът Брент поскъпна с 0,18 долара, или 0,24%, до 75,64 долара за барел, докато 
цената на американския лек суров петрол WTI се повиши с 0,16 долара, или 0,22%, до 72,77 долара за барел. Предходният 
ден двата сорта поскъпнаха съответно с 2,5% и 3,1%. 
До тези резултати се стигна, след като Администрацията за енергийна информация на САЩ съобщи, че запасите от суров 
петрол и горива на страната са се понижили рязко през последната седмица, тъй като рафинериите и офшорните петролни 
съоръжения в района на Мексиканския залив все още не са се възстановили напълно от щетите, нанесени от урагана Айда. 
Според данните на АЕИ запасите от суров петрол на САЩ са намалели с 6,4 млн. барела през седмицата до 10 септември, 
достигайки 417,4 млн. барела. Анализаторите, анкетирани от Ройтерс, очакваха спад с 3,5 млн. барела. 
Ураганът Айда предизвика глобален спад на доставките на петрол за първи път от пет месеца, но пазарът е на път да се 
стабилизира през октомври, след Организацията на страните износителки на петрол и нейните съюзници начело с Русия, 
известни като ОПЕК+, изпълнят ангажимента си за увеличаване на доставките. 
 
Cross.bg  
 
√ Преглед на вестниците 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - стр. 1, 7 - Петков и Василев правят "Промяната Продължава" в ляво-център и Иванов си отдъхна за дясното 
в. 24 часа - стр. 1, 2, 3 - Янев премиер до Коледа с поне 3-ма нови министри, единият харесан и от Слави 
в. 24 часа - стр. 1, 8 - 211 млн. лв. дългове натрупали само 5 от държавните болници у нас 
в. Монитор - стр. 1,2,3 - Евро за 2,8 млрд. лв. въртим всеки ден 
в. Телеграф - стр. 1,4,5 - Германия ни краде медсестрите 
в. Труд - стр. 1, 3 - 64-ма ваксинирани умряха от CОVID-19 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - стр. 10 - Инфлацията стигна 3,7%, колкото беше преди пандемията 
в. Монитор - стр. 7 - Животът у нас най-кратък, детската смъртност - сред най-високите 
в. Монитор - стр. 9 - Похарчихме над 1,7 млрд. лв. за горива в сезона на отпуските 
в. Телеграф - стр. 5 - Лекуват от COVID 468 ваксинирани 
в. Труд - стр. 4 - Платихме 3,3 млн. лева за пенсиониране 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - стр. 14, 15 - Христо Гаджев, депутат от ГЕРБ-СДС: Откритият мъртъв лейт. Манчев навярно е бил притискан да 
смени показания срещу началници 
в. Монитор - стр. 11 - Говорителят на ЦИК Росица Матева: Обсъждаме да има по две машини в секциите с над 300/350 
гласували 
в. Телеграф - стр. 13 - Проф. Михаил Константинов: COVID И СТРАХ ОТ МАШИНИТЕ ЩЕ ДОВЕДАТ ДО ОТЛИВ НА ИЗБИРАТЕЛИ 
в. Труд - стр. 10, 11 - Бившият член на ВСС, следователят Ясен Тодоров пред "Труд": Паметникът на Удроу Уилсън показва, 
че разделението ни е преодолимо 
Водещи анализи 
в. 24 часа - стр. 13 - България, накъде? 
в. Монитор - стр. 10 - Не бой се, Куба, Кула е с теб! 
в. Труд - стр. 1, 9 - Не задушавайте икономиката, господари ни абсурда 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок" 
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- Кой ще влезе в следващия служебен кабинет - гледайте официалната церемония, на която президентът ще 
представи състава, структурата и приоритетите на правителството 

- Бежанската вълна - какво е състоянието на центровете за мигранти у нас? Специален гост Петя Първанова, 
председател на Държавната агенция за бежанците 

- Социални решения в сложна политическа ситуация. За свършенето от парламента и правителството - оценката на 
президента на КНСБ Пламен Димитров 

- Акция за кръводаряване за 17-годишния Октай, пострадал при тежката катастрофа в Айтос. 
Нова телевизия, „Здравей България" 

- За равносметката след краткия живот на 46-ия парламент. Гост - председателят на Народното събрание Ива 
Митева 

- На живо: Президентът Румен Радев представя новия служебен кабинет 
- Кой е шофьорът, навлязъл с джип на пясъчната ивица на плажа в Кранево и ще бъде ли санкциониран? 
- „Дръжте крадеца": Мъж посегна на кутии за дарения за болно дете 

 
√ Предстоящи събития в страната на 16 септември 
София. 

- От 09.00 ч. в президентството ще се състои официална церемони, на която държавният глава Румен Радев ще 
представи структурата, състава и приоритетите на бъдещото служебно правителство. 

- От 09.00 ч. в „София Хотел Балкан" ще се проведе конференция на тема: Hyperautomation Level up your business 
and scale up success" „Hyperautomation - Level up your business and scale up success". 

- От 11.00 ч. в Зала СОХО на ул. Искър № 4 ще бъде представена интернет платформата EUmoney.bg - първият 
публичен механизъм за обратна връзка на гражданите за проектите, изпълнявани с европейски средства в 
България. 

- От 10.00 часа в сградата на пожарната на ул. „Н. Габровски" 30 ще се проведе откриваща пресконференция по 
проекта „Интегриране, надграждане и оптимизация на процесите по превенция, готовност и реагиране на рискове 
от природен характер". 

- От 17.00 ч. пред изложбена зала „Архиви" на ул. „Московска № 5 ще бъде открита изложбата „Като се обърна 
наназад", посветена на 90-годишнината от рождението на проф. Любен Прашков (1931-2007). 

- От 18.00 ч. в литературен клуб „Перото" ще се проведе дискусия по повод 30-годишния юбилей на Американския 
университет в България и изложбата „Напред и нагоре". 

- От 18.00 ч. в Градската градина до Софийската художествена галерия ще се проведе концерт на група ТДК по повод 
празника на район „Средец". 

- От 19.30 ч. в зала 1 на НДК ще се състои официалната церемония по награждаване на лауреатите в Конкурса за 
нова българска поп и рок песен. 

- От 20.30 ч. в парк „Врана" на бул. "Цариградско шосе" №381, Източен вход, от към стопанство "Врана" ще се 
проведе събитието Sofia Lights. 

*** 
Благоевград. 

- От 11.00 часа в зала „22-ри Септември" ще се проведе редовна пресконференция на председателя на Общинския 
съвет Радослав Тасков. 

- От 11.00 ч. в Конферентната зала на първия етаж в сградата на областната администрация ще се проведат 
консултации за определяне на състава на РИКБлагоевград. 

*** 
Бургас. 

- От 15.00 ч. пред Областната управа ще се проведе протест на обединения туристически бранш. 
*** 
Видин. 

- От 10.30 ч. в Драматичния театър кметът д-р Цветан Ценков и директорът на театъра Дейвид Славчев ще дадат 
съвместна пресконференция във връзка с отбелязването на 130 години от построяването на първата театрална 
сграда в България. 

*** 
Враца 

- От 16.00 ч. в ИТ центъра на ул. „Кокиче" 14 ще се проведе откриващо събитие по проекта „Еко шампиони". 
*** 
Пловдив. 

- От 10.00 и 11.00 ч. в сградата на Областната администрация ще се проведат консултации за състава на РИК. 
*** 
Стара Загора. 

- От 10.30 ч. на паметниците на Кольо Ганчев, Старозагорското въстание и паметник на лобното място на Кольо 
Ганчев, Господин Михайловски и Сава Силов ще бъдат поднесени венци и цветя в знак на признателност. 

- От 12.00 в зала 203 на Общината кметът Живко Тодоров ще поздрави състезатели по ММА, завоювали престижни 
отличия. 

*** 
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Търговище. 
- От 18.30 ч. в обновения парк „Роден кът" ще се проведе концерт на Общинския духов оркестър. 

*** 
Ямбол. 

- От 17.30 ч. в зрителната зала на общината ще се проведе публично обсъждане на Отчета за касово изпълнение на 
бюджета на общината. 

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

