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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
АИКБ 
 
√ АИКБ ИЗПРАТИ ПИСМО ОТНОСНО ОТЛАГАТЕЛНО ДЕЙСТВИЕ (МОРАТОРИУМ) ВЪРХУ ПРИЛАГАНЕТО НА ЧЛ. 109 ОТ ЗИД 
НА ЗДБ 
ДО  
Г-Н РУМЕН РАДЕВ, 
ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 
Г-Н СТЕФАН ЯНЕВ, 
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 
Г-Н ВАЛЕРИ БЕЛЧЕВ, 
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ 
 
Г-Н ХРИСТО АЛЕСКИЕВ, 
МИНИСТЪР НА ТРАНСПОРТА,  
ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА 
 
Относно: Отлагателно действие (мораториум) върху прилагането на чл. 109, от Закона за  изменение и допълнение на 
Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. (ЗИД на ЗДБ) 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ, 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА МИНИСТРИ, 
Асоциацията на индустриалния капитал в България споделя изводите, подробно изложени в писмо до Вас (приложено) от 
Асоциация на българските авиокомпании (АБА).  
Българските авиокомпании многократно предлагаха на компетентните институции работещи и прилагани в европейските 
страни решения за подпомагане на въздушния транспорт, които предложения бяха декларативно възприети. С 
актуализацията на бюджета стана ясно, че широко оповестеното подпомагане на авиопревозвачите с 60 млн. лева се 
отнася до текущи задължения до 31.12.2019 г., (една от силните за авиацията години) и то само за част от реализирани 
чартърни програми и наем на самолети към този период, което няма нищо общо с противоепидемичните икономически 
мерки и на практика означава, че въздушният транспорт е лишен от подпомагане за справяне с последиците от кризата. 
Нещо повече! За получаването на държавна подкрепа по антикризисните КОВИД – 19 мерки необходимо общо условие 
(условие за допустимост) е компаниите да не са били в затруднено финансово положение към 31.12.2019 г. и съответно да 
нямат задължения към фиска към тази дата. 
С приетата в последния момент редакция на чл. 109 от Закона за  изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет 
на Република България за 2021 г. нито една от авиокомпаниите няма да получи финансова подкрепа, която да компенсира 
загуби, предизвикани от КОВИД пандемията. Нещо повече – съгласно приетата редакция на ал. 2 евентуално ще бъдат 
подпомагани само компании за текущо дължими към 31 декември 2019 г. средства и то само за част от оборота за 
реализирани чартърни програми и наем на самолети за същата година. Ясно е, че ако се цели преодоляване на последици 
от кризата, то в периода преди нея подпомаганите компании следва да са били в изрядно финансово състояние, а 
проблемите за тях да са възникнали след март 2020 г. Ясно е също, че следва да се подпомага дейността „въздушен 
транспорт“, а не отделни и ограничени по приложно поле нейни съставни, каквито са чартърните програми и наемът на 
самолети.  
На основание изложеното настояваме средствата, предвидени в чл. 109 от обнародвания в ДВ, бр. 77/16.09.2021 г. ЗИД на 
ЗДБ за 2021 г. да не бъдат разходвани до конституирането на 47-мо Народно събрание. Подобна стъпка е в съответствие с 
приетата редакция на чл. 109, ал. 1, според която предвидените средства са в общ размер до 60 000 хил. лева и ще даде 
възможност следващото Народно събрание да преразгледа и реши въпроса в полза на българските авиопревозвачи,  
Разчитаме на отговорни управленски решения. 
Приложение: съгласно текста. 

https://bica-bg.org/wp-content/uploads/2021/09/pismo-aktualizaciq-budjet-last.pdf
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С УВАЖЕНИЕ, 
ВАСИЛ ВЕЛЕВ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ 
 
Money.bg 
 
√ AИKБ: Bcичĸи въглищнитe цeнтpaли y нac мoгaт дa cпpaт paбoтa дo 2035-a 
Бългapия мoжe дa зaтвopи вcичĸитe cи въглищни цeнтpaли дo ĸpaя нa 2035 гoдинa, ĸaтo в зaвиcимocт oт пoлитиĸaтa в тaзи 
пocoĸa, тoзи cpoĸ мoжe дa ce cĸъcи. Ha тoвa мнeниe e пpeдceдaтeлят нa Acoциaциятa нa индycтpиaлния ĸaпитaл y нac Bacил 
Beлeв. 
"Cмятaмe, чe пpи нaличиe нa пoлитичecĸa вoля и ĸoмпeтeнтнo yпpaвлeниe, тaзи дaтa мoжe дa бъдe изтeглeнa пo-нaпpeд", 
пocoчвa тoй в интepвю зa БГHEC, цитиpaнo oт БHP. 
Πo нeгoвитe дyми липcaтa нa aнгaжимeнт зa тaĸъв cpoĸ, ĸaĸтo и яceн плaн c ĸaĸвo щe бъдaт зaмeнeни въглищнитe мoщнocти 
ca eднa oт пpичинитe зa зaбaвянeтo нa Πлaнa зa възcтaнoвявaнe.  
"Дaтaтa 31 дeĸeмвpи 2035 гoдинa e нaпълнo изпълнимa. Зa cъщия пepиoд тpябвa дa ce paзpaбoтят плaнoвeтe зa 
cвoeвpeмeннo изгpaждaнe нa зaмecтвaщи мoщнocти, зa peaлизиpaнe нa нyжнитe coциaлнo-иĸoнoмичecĸи мepĸи в 
зaceгнaтитe peгиoни, зa пoдĸpeпa и peaлизaция нa нoви тexнoлoгии зa пpoизвoдcтвo и cъxpaнeниe нa eнepгия", cмятa 
Beлeв. 
Cпopeд eĸcпepт e нeoбxoдимo дa бъдe cъздaдeнa пътнa ĸapтa зa нaмaлявaнe нa въглepoднoинтeнзивнoтo 
eлeĸтpoпpoизвoдcтвo, ĸaтo тoвa ĸлючвa и мeждинни цeли зa зaлoжeния пepиoд. 
Beлeв e нa мнeниe, чe дpyг нeдocтaтъĸ нa ceгaшния вapиaнт e нaмaлявaнeтo нa cpeдcтвaтa зa иĸoнoмичecĸa 
тpaнcфopмaция, зa пpяĸa пoдĸpeпa нa инвecтициитe в пpeдпpиятиятa. 
"B пpeдишния вapиaнт бяxa пpeдвидeни 900 милиoнa, a ceгa ca нaмaлeни нaпoлoвинa. Toвa e нeпpиeмливo зa вcичĸи 
пpeдcтaвитeлни opгaнизaции нa бизнeca. Kaтo минимyм тpябвa дa възcтaнoвeни тeзи 900 милиoнa и дopи 
yвeличeни", ĸaзвa pъĸoвoдитeлят нa AИKБ и дoбaвя: 
"Haтиcĸът нa пpoизвoдcтвeнитe paзxoди нeминyeмo щe дoвeдe дo пocлeдвaщo и мнoгo пo-гoлямo yвeличeниe нa цeнитe 
нa дpeбнo. Bиждaтe дo ĸaĸви въpxoвe cтигa цeнaтa нa eлeĸтpoeнepгиятa", пocoчи тoй. 
"Heoтлoжнитe мepĸи, ĸoитo тpябвaшe дa ce пpeдпpиeмaт в Бългapия c вĸлючвaнeтo нa пoвeчe мoщнocти, ca нaпpaвeни. B 
мoмeнтa ниe изнacямe близo 2000 MBтч eлeĸтpoeнepгия във вcичĸи пocoĸи. Ho тpябвa дa ce пpeдпpиeмaт мepĸи нe caмo 
нa нaциoнaлнo, нo и нa eвpoпeйcĸo paвнищe", пpизoвa тoй. 
Bacил Beлeв cмятa, чe пътят ĸъм oгpaничaвaнeтo нa pacтeжa нa инфлaциятa e нaмaлявaнeтo нa ĸocвeнитe дaнъци, a нe 
индeĸcaциятa нa дoxoдитe.  
"Aнтиинфлaциoннaтa пoлитиĸa тpябвa дa ce вoди paзyмнo oт пpaвитeлcтвo c пo-дълъг xopизoнт нa yпpaвлeниe. Koгaтo в 
cвeтoвeн мaщaб имaмe пeчaтaнe нa пapи и pъcт нa цeнитe нa cypoвинитe, e мнoгo тpyднo мaлĸa Бългapия дa ycтoи", 
пocoчвa тoй. 
 
Publics.bg 
 
√ Васил Велев: Въглищните централи могат да затворят до края на 2035 г. 
Смятаме, че при наличие на политическа воля и компетентно управление, тази дата може да бъде изтеглена по-напред", 
каза в интервю за БГНЕС Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България. „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 той. 
Велев 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. 
„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. „Неотложните мерки, които трябваше да се предприемат в България с включването на 
повече мощности, са направени. В момента ние изнасяме близо 2000 MWh електроенергия във всички посоки. Но трябва 
да се предприемат мерки не само на национално, но и на европейско равнище“, призова той. 
 
Интер Експо Център 
 
√ С официална церемония започна MachTech&InnoTech – клочовото индустриално изложение 
От 14 до 17 септември професионалната платформа на металообработката, индустриалните технологии, 
софтуера и автоматизацията септември, събира сектора в Интер Експо Център 
MachTech&InnoTech - дългоочакваното изложение за сектора на металообработката и индустриалните технологии, 
софтуера и автоматизацията, започна. От 14 до 17 септември, при спазване на всички изисквания на здравните власти, 
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Интер Експо Център отваря вратите си за бизнес форума, събиращ под един покрив 136 изложители с посетители от 
България и чужбина, върху площ над 12 000 кв.м. 
Официалният старт бе даден с церемония на 14 септември. В нея се включиха Ивайло Иванов – управител на 
международния изложбен комплекс Интер Експо Център, Бойко Таков – изпълнителен директор на Изпълнителната 
агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), Васил Велев – председател на Управителния съвет 
на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) и инж. Илия Келешев – председател на Българска браншова 
камара – машиностроене. По повод откриването на MachTech&InnoTech свой поздравителен адрес изпрати и министърът 
на икономиката Кирил Петков 
Осигурена е безопасна среда 
„Благодаря за търпението на всички – изложители и партньори“, каза в управителят на Интер Експо Център, Ивайло Иванов. 
Той напомни, че за да стартира 12-ото издание на MachTech&InnoTech, са положени изключителни усилия; преодоляни са 
перипетии, свързани с глобалната обстановка. „Осигурили сме безопасна среда – спрямо всички изисквания“, отбеляза 
Ивайло Иванов. Той напомни, че въпреки трудностите, за последните година и половина в изложбения център са 
проведени успешно 8 изложения. „Благодаря за търпението на всички изложители, неимоверния труд на нашия екип и 
разбира се – на нашите партньори“, каза Иванов и пожела успех на всички присъстващи. 
 

Управителят на Интер Експо Център 
благодари за изключителните 
усилия, положени от партньорите 
Асоциация на индустриалния 
капитал в България (АИКБ), Българска 
браншова камара – машиностроене, 
Изпълнителната агенция за 
насърчаване на малките и средните 
предприятия. През тази година 
агенцията финансира участието в 
изложението на рекорден брой 
фирми – 19. 
 

Сектор с много голяма добавена стойност 
„България има традиции в сектора на машиностроенето, металообработката, индустриалните технологии и 
автоматизацията. Секторът е с много голяма добавена стойност“, отбеляза в словото си Бойко Таков – изпълнителен 
директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Той благодари на Интер Експо 
Център и поздрави екипа за положените усилия. 
Бойко Таков изтъкна, че изложенията са важен и работещ канал за развитие на икономиката, благодарение на който 
компаниите откриват клиенти, партньори и развиват бизнеса си. В заключителните си думи той изрази надеждата, че 
MachTech&InnoTech 2021 ще бъде ползотворно издание за всички компании и изрази увереността, че за събитийната 
индустрия предстои период на положителни трендове – ключово за предприятията обстоятелство. 
България е страна с добро и развито машиностроене 
„Светът се променя динамично. Възникват нови области, изчезват стари. Ако от съществуващите сектори остане само един, 
това ще бъде този на машиностроенето“, каза Васил Велев – председател на Управителния съвет на Асоциация на 
индустриалния капитал в България (АИКБ). След като благодари на организаторите, той напомни, че България е страна с 
добро и развито машиностроене, а мехатрониката е първото перо в родния износ – машини, металообработка, техника, 
лектроника. Васил Велев отчете, че в сектора, отличаващ се с високата си добавена стойност, са заети над 150 000 души. 
Председателят на УС на АИКБ напомни за полаганите в момента усилия и диалога с Министерството на икономиката за 
пряка подкрепа на инвестициите чрез Националния план за възстановяване и устойчивост. „Надяваме се да убедим 
министреството, за да се върнем поне там-където бяхме. Това ще бъде подкрепа и за производителите на машини, тъй 
като повече предприятия ще придобият смелост да подновят технологичния си парк“, каза той. 
Представители на водещи световни компании – на MachTech&InnoTech 
Инж. Илия Келешев, председател на Българска браншова камара – машиностроене, изрази добрите си впечатления от 
усилията и резултатите, свързани с реализацията на MachTech&InnoTech 2021. „Тук са представители на водещи световни 
фирми, български иновативни предприятия“, каза той и отбеляза, че посещенията и контактите несъмнено ще допринесат 
за изграждане на по-високи критерии в развитието на самите фирми. 
„Близо 2 години подобни изложения не се провеждат не само у нас, но и в страните от ЕС“, каза инж. Илия Келешев. И 
изрази становището, че въпреки глобалната обстановка, и управляващите и обществеността разбират нуждата от ускорено 
развитие на машиностроенето, което е водещ елемент за напредъка както при обвързаните с индустрията, така и при 
технологиите от обслужващата сфера. Във връзка с новия оперативен период 2022-2027, той изрази надежда скоро да се 
даде възможността за финансиране на проекти, насърчаващи технологично управление и иновации. „Без това не е 
възможно да се въвежда дигитализацията в необходимия размер, за да има повишаване в ефективността на 
производството“, каза той и благодари за организацията. 
Актуалната съпътстваща програма 
Първият изложбен ден бе белязан и от началото на мащабната и актуална съпътстваща програма на MachTech&InnoTech 
2021. На 14 септември заедно се събраха иноватори и визионери на Международната конференция „Предизвикателства 

https://iec.bg/news_details.php?art_url=pozdravitelen-adres-ot-ministyra-na-ikonomikata-kiril-petkov-po-sluchai-otkrivaneto-na-izlojenie-machtech-innotech-
https://machtech.bg/index.php/bg/machtech-innotech-expo
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пред трансформацията на индустрията“. Събитието бе резултат от съвместните усилия на Интер Експо Център, 
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и Българска браншова камара-
машиностроене. 
 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
БНР 
 
√ Ръководството на браншовата камара „Пътища“ се среща с министри  
Ръководството на браншовата камара „Пътища“ ще се срещне в Министерския съвет с министрите на регионалното 
развитие и на финансите за решаване на проблема с неразплатените дейности за ремонт и строителство на пътища. 
Темата вече беше обсъдена с президента Румен Радев. 
След срещата председателят на Управителния съвет на камарата инж. Стефан Чайков заяви: 
„Държавната администрация признава безспорно вземанията на пътностроителните фирми по договорите за текущ 
ремонт и поддържане и зимно поддържане. Дискусията все още продължава по въпроса за механизма за разплащане на 
тези средства. Да се договори механизъм за разплащане на старите задължения и освен това съществува и въпросът със 
законовата рамка за тези 100 милиона, които вече са гласувани от Народното събрание за предстоящия зимен сезон. 222 
милиона са фактурираните и около 647 милиона са сертифицираните, но нефактурирани дейности към днешна дата“. 
 
√ ГДБОП разби мащабна схема за издаване на фалшиви ТЕЛК решения  
ГДБОП разби мащабна схема за издаване на фалшиви ТЕЛК решения в София. По информация на „Хоризонт“ са задържани 
трима лекари председатели на комисии. Акцията е проведена в три столични болници. 
Общо седем души са арестувани при операцията на ГДБОП. Трима от тях са председатели на ТЕЛК комисии и са лекари. 
Другите четирима са посредници. Те са водели при лекарите лица, които да бъдат освидетелствани като инвалиди. 
По информация на БНР една от болниците, в които е проведена операция, е Университетската болница за активно лечение 
по онкология. Другите две са градски болници в столицата. 
Сумите, които са били плащани за издаване на фалшиви ТЕЛК решения, са били в зависимост от социалния статус на лицата 
и са започвали от 1000 лева . 
Операцията на ГДБОП е започнала вчера и е продължила и през изминалата нощ. Разпитани са десетки свидетели пред 
съдия. При акцията са иззети много документи и парични суми в големи размери. 
По случая има образувано и досъдебно производство за организирана престъпна група с участието на председатели на 
ТЕЛК комисии. 
 
√ София отбелязва празника си с концерт и връчване на награди  
На 17 септември - празника на София, Столична община по традиция ще връчи наградите за ярки постижения в областта 
на културата. 
За първи път Столичната община ще проведе голям концерт на открито - „Честит празник, София!“ започва в 18.00 часа в 
Южен парк-2 зад Музея „Земята и хората“. Концертът е с вход свободен до запълване на разрешения капацитет на 
седящите места. 
Всички тържества по повод празника на София ще се проведат при спазване на противоепидемичните мерки, увери кметът 
Йорданка Фандъкова: 
„Това е празник на нашия град. Това е празник и на много хора, които отбелязват имените си дни. Това, разбира се, е и 
един много светъл църковен празник на Светите Вяра, Надежда, Любов и майка им София. София значи мъдрост. Имаме 
нужда от мъдрост. Аз пожелавам мъдрост на всички, за да можем да продължим развитието на нашия град въпреки 
трудностите, въпреки кризите и именно в тях - на всички граждани на София пожелавам здраве, енергия, сили, да 
преодоляваме заедно трудностите, защото само чрез обединение може да се преодоляват всички трудности и да се върви 
напред. И, разбира се, на всички пожелавам повече мъдрост. 
 
√ Представители на различни браншове излизат на протест в Плевен  
В Плевен представители на различни браншове излизат на протест под мотото „Свобода за бизнеса“. 
Сред исканията са отпадане на ограниченията с работното време на заведенията и намеса на държавата за цената на тока. 
Протестен митинг е насрочен за 15 ч. 
Огнян Георгиев, областен координатор на асоциацията на заведенията, каза, че повечето ще бъдат затворени между 15 и 
17 часа. 
„Нашият протест е свързан най-вече с новата заповед, която ограничава работното време. Ние категорично смятаме, че 
това е дискриминация. Просто няма абсолютно никакви работещи мерки, които да компенсират затворения бизнес, в 
случая – нощните заведения. Ние просто не сме съгласни да бъдем изкупителна жертва, защото има одобрени няколко 
ваксини, човек може да се ваксинира буквално навсякъде. Не сме съгласни при положение, че има работещо решение 
който и да е бизнес за бъде затварян“. 
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Павлин Петров, съпредседател на тази асоциация, допълни, че искат и намеса на държавата заради високата цена на тока. 
И още: 
„Протестът е социално икономически, не е пазарен – само с предприемачи и служители във всички бизнеси, които са 
ограничени по някакъв начин“. 
 
√ Лидерите на страните от района на Средиземно море се срещат в Атина  
С извънредни мерки за сигурност Атина посреща лидерите на страните от средиземноморския район. Кризата в 
Афганистан и климатичните промени са сред основните теми на преговори. 
Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис съобщи палитрата на преговори - изграждане на обща стратегия за овладяване на 
кризите от климатичните промени, защита на европейските граждани и събитията в Афганистан. 
Гръцките медии посочват, че ще се обсъди съвместно сътрудничество, доказано това лято с помощта за потушаване на 
пожарите в Гърция. 
Събитията в Афганистан са основа за решения и политика на реакция при евентуална силна бежанска вълна. 
Атина поставя акцент върху Covid кризата и икономическите последствия от нея, но търси общи позиции за незаконните 
сондажи на Турция в гръцки води. 
За участие в днешната среща на върха в Атина пристигат френският президент Еманюел Макрон, испанският премиер 
Педро Санчес, италианският премиер Марио Драги, както и премиерът на Малта. 
Срещата ще бъде открита от премиера Мицотакис в ранния следобед. 
 
√ Кипър - начело в класация по усвояване на европейски средства  
Кипър заема водеща позиция в Евросъюза по използване на европейските средства от кохезионните фондове за 
политиките за сближаване.   
Кипър е на първо място сред страните-членки по усвояване на средствата от Европейския социален фонд, доближавайки 
100%, и на второ място по привличане на ресурс от Европейския фонд за регионално развитие, с почти 85%. 
Това съобщи финансовият министър Константинос Петридис въз основа на актуалната статистика на Европейската комисия 
за септември. 
С европейско финансиране Кипър е осъществил голям брой проекти за развитие на икономиката и обществото, 
жизненоважни сред които са подкрепените действия в здравната и социалната сфера в борбата срещу коронавирусната 
пандемия. 
Според финансовия министър следващото предизвикателство за Кипър е ефективното прилагане на Плана за 
възстановяване и устойчивост, за който страната ще получи от ЕС 1,2 млрд. евро. Европейската комисия обяви миналата 
седмица изплащането на първите 157 млн. евро. 
България е в средата и на двете европейски класации. Тя се нарежда на 15-о и 16-о място сред държавите-членки, като е 
усвоила около 60% от средствата от социалния фонд и фонда за регионално развитие. 
 
√ Започна гласуването на парламентарните избори в Русия 
Социолозите прогнозират победа на управляващата партия “Единна Русия”  
Започна гласуването на парламентарните избори в Русия, което ще продължи до 19 септември включително.  
Централната избирателна комисия обясни въвеждането на тридневното гласуване с грижа за здравето на гражданите в 
условията на коронавирусната епидемия.  
В телевизионно обръщение Владимир Путин призова избирателите да се включат активно във вота:  
"Разчитам на вашата отговорна, добре обмислена, патриотична гражданска позиция. На вашия стремеж да изберете 
депутати, които ще работят за благото и в името на нашата любима родина. В интерес на нашия народ и на всеки 
гражданин на Русия. Моля ви, направете своя избор!" 
Парламентарните избори в Русия се произвеждат по смесена система. Половината от 450-те депутати в Държавната дума 
се избират мажоритарно, другата половина - пропорционално. 
Социолозите прогнозират победа на управляващата партия “Единна Русия”.  
 
√ Световната банка иска обяснение от Кристалина Георгиева  
Управителят на МВФ Кристалина Георгиева бе извикана от предишния си работодател Световната банка във връзка със 
съмнения за оказване на натиск относно  доклад икономическото развитие на Китай. 
Тя е обвинена, че като директор на Световната банка е оказала натиск върху служители за подобряване рейтинга на 
китайската икономика и така позицията на Китай  в класацията „Да правиш бизнес“ за 2018 година  се е преместила от 85 
място на 78 място. 
Според доклада Георгиева изключва данните на Хонконг по политически причини. Тя моли „г-н Дянков“ да ръководи 
доклада до окончателното публикуване и той работи, за да „идентифицира промени в данните на Китай, които биха 
повишили резултата на страната“. 
В изявление Кристалина Георгиева заявява, че не е съгласна с констатациите. 
Очаква се тя да даде обяснение относно доклада на Световната банка на заседание на МВФ днес. 
Говорител на МВФ заяви, че този форум е бил планиран преди, за да обсъди приоритетите на политиката, и преди 
годишните заседания на Фонда и Световната банка следващия месец. 
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БНТ 
 
√ Кои са новите лица в служебния кабинет?  
Трима нови министри поемат постовете в Министерството на икономиката, Министерството на финансите и 
Министерството на транспорта. Останалият състав в този служебен кабинет на президента Румен Радев остава 
непроменен. Министър-председател отново ще бъде Стефан Янев. 
Кои са новите лица? 
Даниела Везиева ще бъде министър на икономиката в новото служебно правителство. 
 

 
 
Даниела Везиева е родена в Русе. Завършва образователна степен магистър по финанси и кредит в Стопанската академия 
"Д.А.Ценов" - Свищов, с допълнителна квалификация "Контрол в публичния сектор". Доктор е по икономика на НВУ "Васил 
Левски" - Велико Търново. 
Притежава опит в сферата на публичните финанси и администрацията. Работи по проекти, свързани с децентрализацията 
и въвеждането на нови модели на управление от 2003 г. 
От 2007 г. до 2014 г. представлява България в Бюджетния комитет на Европейски училища. 
Работила е като началник на отдел "Административно, правно, финансово, стопанско и информационно обслужване" в 
Регионалния инспекторат по образованието в Русе. 
От ноември 2014 г. до февруари 2017 г. е заместник-министър на икономиката. 
От май 2018 г. до март 2019 г. е съветник в кабинета на председателя на Комисията за финансов надзор. 
Даниела Везиева е заемала мениджърски и ръководни длъжности в областта на банковата и консултантската дейност. 
От 18 май 2021 г. досега е съветник към министъра на икономиката. 
Владее английски и руски език. 
 
Валери Белчев заема поста министър на финансите в назначеното служебно правителство. 
 
Валери Белчев е възпитаник на "Харвард", откъдето има 
магистърска степен по публична администрация. Той е и магистър 
по финансови и банкови техники от Университета Париж-2 
Пантеон-Асас (Paris 2 Pantheon-Assas), както и доктор на 
икономическите науки в УНСС с фокус върху банковите регулации. 
В началото на кариерата си придобива експертиза в редица 
водещи търговски банки, включително "Ейч Ес Би Си" (CCF HSBC), 
"Креди Агрикол Индосюез" (Credit Agricole Indosuez), "Фортис 
Банк" (Fortis Bank) и "Сосиете Женерал" (Societe Generale). През 
2007 г. се фокусира върху инвестиционния бизнес, установява 
стратегическо партньорство с "Ротшилд и Сие" (Rothschild & Cie) и 
действа в качеството на изключителен партньор за България до 
2013 г. 
През 2015 г. има ключова роля в създаването на държавното 
дружество от системата на Министерството на финансите, "Фонд 
мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД, в качеството си на изпълнителен директор и председател на 
управителния съвет. 
 
Христо Алексиев ще бъде министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията. 
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Христо Алексиев e икономист и експерт в транспортния сектор. 
Магистър по икономика от УНСС и бакалавър по политология от 
Пловдивския университет "Паисий Хилендарски". 
Притежава редица квалификации и сертификати от "Импириъл 
Колидж Лондон", Бизнес училището на Оксфордския университет и 
други международни образователни институции. 
Между позициите, които Христо Алексиев е заемал, са експерт към 
кабинета на министъра на транспорта, икономически експерт и 
консултант по проекта за изграждане на Интермодален контейнерен 
терминал в Пловдив, член на Съвета на директорите на Зона за 
обществен достъп в "Пристанище Бургас" ЕАД; член на Управляващия 
комитет на "Европейски приоритетен проект 22" в Брюксел, член на 
Управителния съвет на Международната организация "Европейски 
товарен железопътен коридор 7" в Будапеща; председател на Съвета 

на директорите на "Пристанище Бургас" ЕАД и председател на Управителния съвет и заместник генерален директор на 
Националната компания "Железопътна инфраструктура". 
Христо Алексиев е ръководил успешната реализация на едни от най-големите инфраструктурни проекти в транспортния 
сектор. В това число, и на един от малкото проекти в държавата, реализирани по уникален модел, включващ 
едновременно европейско съфинансиране и механизмите на публично-частното партньорство - Интермодален терминал- 
Пловдив. 
Бил е министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията в служебното правителство на Огнян 
Герджиков. В това си качество прекратява първата процедура за концесиониране на Летище "София" поради факта, че тя 
е икономически неизгодна за държавата. 
Владее английски език. 
 
√ В ЕП се проведе дебат за санкциите по "Магнитски"  
Дебат за санкциите на САЩ, наложени по глобалния закон "Магнитски" на трима български граждани и техните мрежи се 
проведе вчера в Европейския парламент в Страсбург. Евродепутатите попитаха Европейската комисия как гледа на 
действията на САЩ и дали от своя страна ще предприеме действия срещу България, свързани с борбата корупцията. 
Част от евродепутатите смятат, че е срамно, че Америка върши работата на Брюксел по отношение на борбата с корупцията. 
Самата Еврокомисия не приема критиките, според нея справянето с корупцията е в правомощията на националните власти. 
"В доклада си за България тази година Европейската комисия подчертава американските санкции по закона 
"Магнитски", насочени срещу няколко български граждани заради корупционни действия, включително един бивш 
народен представител. Следващата година в доклада ние ще проследим развитието на този случай", заяви Илва 
Йохансон, еврокомисар по вътрешните работи. 
От ДПС изразиха съмнения за достоверността на информацията, стигнала до Вашингтон. 
"Информирахме колегите евродепутати, че САЩ са наш стратегически партньор - това ще остане така и занапред, 
но заедно с това ние имаме дълбоки съмнения, подкрепени с конкретни доказателства, че това, което се изнася в 
публичното пространство по отношение на господин Пеевски, е невярно, неадекватно и не отговаря на истината. 
Затова ще продължаваме да го правим в европейските институции - както с Европейската комисия, така и със Съвета 
ще работим много активно", допълни Илхан Кючюк, евродепутат от ДПС - "Обнови Европа". 
От БСП искат повече действия от Брюксел в борбата с корупцията в България. 
"За мен беше важно да разбера как е възможно корупцията в България да остане скрита за Брюксел, а да бъде 
забелязана чак от нашите трансатлантически партньори в САЩ и свързано ли е това със самохвалството на 
Борисов, че е много близък с всички европейски фактори", добави Петър Витанов, евродепутат от БСП - Група на 
социалистите и демократите. 
От европейската десница предлагат създаването на специални полицейски служби, които да допълват работата на 
Европейската прокуратура. 
"Близък партньор на Европейския съюз, каквито са САЩ, се занимават с корупцията тук - какво ни казва това за 
способността на една държава членка на Европейския съюз да се бори с корупцията? Това не е ли провал на Европейския 
съюз. Да, направихме много, имаме и Европейска прокуратура, но трябва да създадем полицейска структура в 
Европейския съюз, нещо като Европол, която да се бори с корупцията", каза още Станислав Полчак от Европейската 
народна партия. 
Български евродепутати от ГЕРБ не участваха в дебата и се въздържаха от коментар. 
 
√ Зоран Заев не мисли да подава оставка заради трагедията в Тетово  
Премиерът на Република Северна Македония Зоран Заев заяви, че не обмисля да подаде оставка. В изявлението на Зиядин 
Села, лидер на Алианс на албанците, който вчера го призова да подаде оставка по морални причини, премиерът вижда 
политика, желание за власт и победа на изборите. 
"Мицкоски да дойде, да бъде премиер? Не мисля да подавам оставка, а министър-председател или вицепремиер ще бъде 
председателят на Алианса, когато заслужи, когато ще бъде тук, за да дава идеи, да предлага решения, а не да използва 
грозотата по най-перфидния начин по време на три дни траур от чисто желание за власт, за победа. Докато се държат така, 
те ще губят изборите. Другата алтернатива е тази: общност, инвестиции, по-високи заплати, принос към БВП", каза Заев. 
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По отношение на предложените оставки той каза, че няма допълнителен коментар, защото, подчерта той, той дава 
изявления всеки ден. 
"Трагедията засегна всички ни и ще я помним цял живот. Загубихме животи. Нека да изчакаме съдебните доклади", 
каза той. 
Той за пореден път каза, че всички проявяват чувство за отговорност, идвайки веднага на мястото на инцидента, за да 
помогнат по някакъв начин. Злоупотребата с болката, през която преминава цялата нация, каза Заев, е чисто политизиране. 
И в сряда Заев каза, че „никой не е венчан за длъжността, нито е вързан, нито я е наследил от баща си длъжността, всички 
са заменими". Но посочи, че не трябва да се подава оставка веднага, когато някой я поиска. "Оставям експертите да кажат 
всички подробности за трагедията, всички ние чакаме това", каза Заев. В същото време той апелира разследването да 
приключи възможно най-скоро, професионално и експертно, защото гражданите заслужават отговори. 
 
Икономически живот 
 
√ Безработицата: регистрирана и неформално самооценявана 

1. Информационно осигуряване 
В статистическата практика е възприето оценката на безработицата да се извършва по два начина: (1) Чрез доброволна 
регистрация на безработни лица в специализирани бюра и (2) Чрез извадкови проучвания въз основа на наблюдения на 
домакинствата. 
Националният статистически институт (НСИ) провежда регулярно тримесечни анкетни проучвания на домакинствата. От 
2010 г. насам НСИ следи 3060 домакинства, разделени в три подизвадки. Всяка подизвадка се наблюдава по един месец 
от всяко тримесечие по модела на ротационната извадка. По този начин всяко домакинство от извадката участва в 
наблюдението по четири месеца през дванадесет месечен период. 
Част от въпросите, на които отговарят анкетираните домакинства, са свързани с оценката на това, което може да се нарече 
фактическа безработица и която не е свързана задължително с регистрираната безработица. Анкетираните оценяват по 
свой начин своя собствен трудов статут, без да се съобразяват с официалните постановки и стандарти. 
Двата вида оценки на безработицата се различават, нерядко значително. 
2. Оценки на безработицата 
На Фигура 1 е представена динамиката на безработицата, оценявана по двата различни начина. Тя навява размисли, 
свързани със спецификата на макроикономическото управление. 
 

 
Фигура 1 

 
Открояват се подпериоди с различна наредба на двата вида криви. Тяхното разположение една спрямо друга подсказва 
за доминацията на различно поведение на безработните лица. Ако регистрираната безработица превишава безработицата 
по анкетни проучвания, тогава има регистрирани безработни лица, които в действителност са трудово ангажирани. В 
алтернативния случай има лица, които се чувстват и се самооценяват като безработни, но по една или друга причина не са 
регистрирани в специализираните бюра. 
Разположението на кривите на Фигура 1 предоставя колебливи основания за установяване на закономерност на тяхното 
ранжиране, свързано с конюнктурата. 
Трендът на безработицата за близо петилетка след кризисната 2008 г. е позитивен, но двата вида криви разменят 
разположението си една спрямо друга. През втората половина на подпериода фактическата безработица превишава 
регистрираната видимо поради липса на стимул и ефект, т.е. макроикономическото управление не съумява да компенсира 

https://ikj.bg/glasove-mneniya/dohodi-razhodi-domakinstva/
https://www.nsi.bg/sites/default/files/files/metadata/HH_HBS_Metodology.pdf


9 

 

затрудненията, създадени от кризата. През 2013 г. превишението на реалния БВП спрямо този през 2008 г. е едва 0,2%, т.е. 
прекалено дълъг срок за ориентиране в променената ситуация при поддържане на неадекватна компенсаторна политика. 
След 2013 г. стартира процес на възстановяване, реалният средногодишен темп на прираст на БВП за 2014-2019 г. е 3,3%, 
но шест от общо девет страни СИВ-ЕС ни изпреварват по този показател. Същевременно се променя и разположението на 
кривите на Фигура 1. Трендът на безработицата за подпериода е низходящ, но регистрираната безработица превишава 
фактическата. През този период макроикономическият контрол върху нерегламентираната трудова дейност не съумява да 
бъде в крак с времето. 
Показателно е съвместното разположение на кривите при възникването на кризата Covid-19. Регистрираната безработица 
рязко се повишава от 6,2% през месец февруари 2020 г. на 9% три месеца по-късно. Фактическата безработица обаче е 
значително по-устойчива – през първото тримесечие на 2020 г. тя е 4,6% и се повишава на 5,9% през второто тримесечие 
на годината. Подобна разлика подсказва, че картината на повърхността на явленията далеч не винаги съответства на 
реалната динамика на процесите. Макроикономическото управление следва да е наясно с подобна специфика, да се 
стреми да осмисля съдържателно случващото се в икономически план и да реагира адекватно. В конкретната ситуация 
макроикономическата реакция у нас е недобре обмислена и несъобразена с реалностите, откъдето произтича и слабата 
ефективност на предприетите мерки. 
3. Заключение 
Макроикономическото управление следва да се ръководи от оценката на протичането на дълбочинните процеси в 
икономиката, а не да се влияе от повърхностни ефекти. Дори и привидно високото социално напрежение не е основание 
за предприемането на недостатъчно добре обмислени действия. Така се създават нереални очаквания в определени 
слоеве на населението (държавният бюджет може всичко!?), които са склонни да очакват (а дори и да изискват) преки 
компенсации, чийто средносрочен ефект е единствено негативен. Относително сдържаният прираст на реалната 
безработица (която се демонстрира от анкетните проучвания) показва, че компенсациите във вид на подходящи 
инвестиционни проекти са за предпочитане пред директните компенсации. 
 
√ "С десни инструменти да постигаме леви цели" - Петков и Василев отиват на избори  
„Ние вярваме в десни инструменти, които да постигат леви цели. Невдигане на данъци, освобождане от корупция, за 
да има по-високи доходи на пенсионери, по-добро здравеопазване и обраазование“, това е с няколко думи идеологията, 
на която стъпват досегашните министри Кирил Петков и Асен Василев при влизането си в реалната политика. 
След като предаде поста в Министерството на икономиката на новия министър Везиева, Петков обяви официално, че 
двамата с Асен Василев ще участват на идващите предсрочни парламентарни избори. 
Стана ясно, че двамата ще търсят партия, с която да участват на изборите, тъй като малкото оставащо време не им 
позволява да учредят и регистрират собствена. Петков обаче постави и едно условие – „Трябва да е някакъв тип 
структура, която вече съществува, но условието е “Доверете ни се”. За всичките тези варианти условието е едно – 
ние знаем какво трябва да се направи, имаме виждане, доказахме се за 4 месеца, не искаме да имаме обща идея, искаме 
да продължим това, което правихме досега“. 
“Хората, с които ще се заобиколим, ще бъдат със същия профил – хора с високо ниво на почтеност, които имат 
кариера и успешно битие извън политиката. Да си независим, значи да имаш алтернатива. Ако си мечтаеш само и 
единствено за кариера, ти ставаш зависим. Ще искаме нивото на почтеност да бъде доказуемо – да се знаят техните 
средства, какви са, откъде са“, коментира още Петков по отношение на бъдещите съмишленици. 
Той увери, че какъвто и да е начинът, по който двамата ще участват в политиката, бъдещата им формация няма да бъде 
президентска партия, като призова да не се вярва на хора, които обикалят и искат подкрепа или пари за нова формация. 
 
√ Гражданите могат да се преброяват електронно и на място в НСИ  
Националният статистически институт открива помощен център за съдействие по въпроси на преброяването за граждани 
и преброители. Центърът отвори врати вчера, 16 септември, и ще работи всеки ден от 9.00 до 18.00 часа, включително 
събота и неделя. Той се намира в сградата на НСИ на ул. „Панайот Волов“ № 2 в София, съобщават от институцията. 
На място гражданите ще могат да се преброят електронно на лаптопи и таблети, осигурени от института, като в процеса на 
попълване на онлайн картата ще могат да задават въпроси и да получават съдействие от експерти на НСИ. За посетителите 
ще бъдат осигурени маски и дезинфектанти, както и необходимото разстояние между работните места, на които ще се 
преброяват. 
„Идеята за помощния център на място се роди след анализ на въпросите, които гражданите задават по телефона и на 
обявените имейли“ – обясни председателят на НСИ Сергей Цветарски. Той допълни, че справките, които попълват всички 
експерти от колцентъра за поставени въпроси, както и дължината на някои разговори, са показателни, че в отделни случаи 
е необходим личен контакт. 
Помощният център в НСИ, който ще оказва съдействие на място, ще допълни работата на контактния център, който и в 
момента отговаря на запитвания по телефона и на имейлите. 
Освен на гражданите експертите ще дават разяснения и на хората, които ще работят като преброители и контрольори. 
НСИ напомня, че хората от цялата страна могат да търсят съдействие на следните телефони на преброяването: *2021 или 
(02) 907 84 30 (от 9.00 до 21.00 часа всеки ден). 
Електронита адреси на Преброяване 2021 са census2021@nsi.bg и callcensus2021@nsi.bg. 
 
 
 

https://ikj.bg/glasove-mneniya/dohodi-razhodi-domakinstva/
https://ikj.bg/novini/10-nay-chesto-zadavani-vaprosa-vav-vrazka-s-e-prebroyavaneto/
mailto:census2021@nsi.bg
mailto:callcensus2021@nsi.bg
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√ Цифровите технологии - ключ към успеха или към провала, предупреди Фон дер Лайен  
Председателят на ЕК Фон дер Лайен произнесе традиционната Реч за състоянието на Съюза. Предлагаме 
въведението и частта, посветена на икономиката: 
„Много хора се чувстват така сякаш животът им е в застой, докато светът около тях стремглаво върви напред. Понякога е 
трудно да осъзнаем колко бързо се случват нещата и колко големи са предизвикателствата. 
Това е и време на интроспекция. От хора, които преосмислят собствения си живот, до по-мащабни дебати относно 
споделянето на ваксини и споделените ценности. 
Поглеждайки назад към изминалата година и размишлявайки за състоянието на Съюза днес, виждам, че във всичко, което 
правим, е вложена силна душа. 
Робер Шуман е казал: Европа се нуждае от душа, идеал и политическата воля, за да служи на този идеал. През 
последните дванайсет месеца Европа направи тези думи реалност. 
Преживявайки най-голямата световна здравна криза от един век насам, ние избрахме да я преодолеем заедно, за да 
може всяка част на Европа да получи еднакъв достъп до животоспасяваща ваксина. 
Преживявайки най-дълбоката световна икономическа криза от десетилетия насам, ние избрахме да я преодолеем 
заедно с инструмента за възстановяване NextGenerationEU. 
Преживявайки най-тежката криза на планетата за всички времена, ние избрахме да я преодолеем заедно с 
Европейския зелен пакт. 
Всичко това направихме заедно като Комисия, като Парламент, като 27 държави членки. Като единна Европа. И можем да 
се гордеем с това. 
Но коронавирусът все още не е преминал. 
Докато пандемията не бъде изкоренена, обществото ни ще продължава да бъде потънало в скръб. Нечии сърца никога 
няма да успеем да излекуваме, нечии житейски истории никога няма да завършим и никога няма да успеем да върнем 
времето на децата ни. Изправени сме пред нови и трайни предизвикателства в свят, който се възстановява — и разрушава 
— неравномерно.  
Безспорно е: и следващата година ще бъде изпитание за характера. 
Но вярвам, че точно когато си подложен на изпитание, твоят дух — твоята душа — разцъфтяват. Гледайки Съюза ни, знам, 
че Европа ще се справи успешно с изпитанието. Увереността ми идва от вдъхновението, което можем да почерпим от 
младите хора на Европа, които влагат смисъл в емпатията и солидарността. Те вярват, че носим отговорност за планетата. 
И въпреки че изпитват опасения за бъдещето, те са решени да направят това бъдеще по-добро.  
Съюзът ни ще бъде по-силен, ако прилича в по-голяма степен на следващото ни поколение: мислещо, решително и 
загрижено, зачитащо ценностите и дръзко в действията си.  
През идните дванайсет месеца този дух ще бъде по-важен отвсякога. Именно това послание се съдържа в писмото за 
намеренията, което изпратих тази сутрин до председателя Сасоли и министър-председателя Янса, за да представя 
приоритетите ни за предстоящата година. 
Работата по създаването на Европейски здравен съюз е голяма крачка напред. И бих искала да изразя благодарността си 
за Вашата подкрепа. Показахме, че когато действаме заедно, можем да действаме бързо. 
Да вземем за пример цифровия сертификат на ЕС: Към момента в Европа са издадени над 400 милиона сертификата. 42 
държави на 4 континента вече са асоциирани към него. 
Ние го предложихме през март. Вие го приехте! И три месеца по-късно той беше факт и функционираше.   
Благодарение на това съвместни усилие, докато останалата част от света говореше за него, Европа просто го направи. 
Направихме много неща по правилния начин. Предприехме бързи действия за създаването на инструмента SURE. С него 
бяха подпомогнати над 31 милиона работници и 2,5 милиона предприятия в цяла Европа. 
Извлякохме поуките от миналото, когато бяхме прекалено разделени и много закъснели. И разликата е огромна: 
последния път бяха необходими осем години, за да може БВП на еврозоната да възстанови стойността си отпреди кризата.  
Сега очакваме 19 държави да си възвърнат състоянието отпреди пандемията тази година, а останалите да направят това 
догодина. През последното тримесечие растежът в еврозоната надмина този в САЩ и Китай. 
Това обаче е само началото. Изводите от финансовата криза трябва да послужат за поука. Тогава Европа обяви победа 
твърде рано и си платихме за това. Затова няма да повторим същата грешка. 
Добрата новина е, че с инструмента за възстановяване NextGenerationEU ще инвестираме както 
в краткосрочното възстановяване, така и в дългосрочния просперитет. 
Ще работим по структурни проблеми в икономиката ни: от реформите на пазара на труда в Испания до пенсионните 
реформи в Словения и данъчната реформа в Австрия. 
По безпрецедентен начин ще инвестираме в 5G и оптични влакна. Но инвестициите в цифрови умения са също толкова 
важни. Този въпрос трябва да бъде обсъден от лидерите и да бъде тема на структурен диалог на най-високо равнище. 
Действията ни дават ясна насока на пазарите и инвеститорите. 
Гледайки към бъдещето, е необходимо също така да помислим как кризата преобрази икономиката ни — от увеличаването 
на дълга до неравномерното въздействие върху различните отрасли и навлизането на нови начини на работа. 
За тази цел през идните седмици Комисията ще възобнови дискусията за прегледа на икономическото управление. Целта 
е своевременно да се постигне консенсус за бъдещите действия за 2023 г. 
Скоро ще отбележим 30 години от създаването на единния пазар. От 30 години единният пазар е ключов фактор в подкрепа 
на напредъка и просперитета в Европа. Още в началото на пандемията ние го защитихме от разпад и фрагментиране. 
Единният пазар е двигател за добри работни места и конкурентоспособност за възстановяването ни. 
Това е особено важно за цифровия единен пазар.  През последната година представихме амбициозни предложения. 
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• За контролиране на способността на големи платформи да действат като пазачи на информационния вход; 

• За засилване на демократичната отговорност на тези платформи; 

• За насърчаване на иновациите; 

• За канализиране на мощта на изкуствения интелект. 
Цифровите технологии са ключът към успеха или към провала. Държавите членки споделят това виждане. Разходите за 
цифрови технологии по линия на NextGenerationEU ще надхвърлят целта от 20 %, която си поставихме. Това отразява 
възможностите, но и важността на инвестициите в технологичния суверенитет на Европа. Необходимо е да удвоим 
усилията си, за да може цифровият ни преход да съответства на нашите правила и ценности. 
Позволете ми да се спра на полупроводниците — тези миниатюрни чипове, благодарение на които всичко функционира: 
от смартфоните и електрическите скутери до влаковете и цели заводи, оборудвани с интелигентни технологии. Без чипове 
няма цифровизация. Докато говорим, цели производствени линии работят с намалена мощност въпреки нарастващото 
търсене, заради недостига на полупроводници. 
Докато световното търсене рязко се увеличи, делът на Европа по цялата верига на стойността — от проектирането до 
капацитета за производство — намаля. Ние зависим от чипове със съвременни технологии, произведени в Азия. Така че 
не става въпрос само за нашата конкурентоспособност. Става въпрос и за технологичен суверенитет. Затова нека 
съсредоточим всичките си усилия върху това. 
Ще предложим нов европейски законодателен акт за чиповете. Трябва да създадем връзки между капацитета ни от 
световна класа за научни изследвания, за разработки и за изпитвания. Трябва да координираме инвестициите на ЕС и 
националните инвестиции по веригата за създаване на стойност. 
Целта е заедно od създадем съвременна европейска екосистема от чипове, включително за тяхното производство. За да 
гарантираме сигурността на доставките и създаването на нови пазари за авангардни европейски технологии. 
Да, задачата е сложна. Знам, че за някои тя е дори неосъществима. Преди 20 години те твърдяха същото и за „Галилео“. 
А какво се случи? Заедно успяхме да приложим нашия законодателен акт. Днес европейските спътници осигуряват 
навигационна система за над 2 милиарда смартфона по света. Ние сме световен лидер. Така че нека отново проявим 
амбиция, този път с полупроводниците.“ 
 
Investor.bg 
 
√  Л. Шулева: Българите не си дават сметка за жертвите, отказвайки ваксинация 
Непрекъснато даваме трибуна на хора, които говорят абсолютно ненаучни и недоказани неща и облъчват с фалшиви 
новини, смята бившият вицепремиер 
Справянето с инфлацията, повишаването на цените на енергийния пазар и масираната кампания за преодоляване на 
негативното отношение към борбата с пандемията трябва да са сред основните задачи на новото служебно правителство. 
Това препоръча в ефира на Bloomberg TV Bulgaria Лидия Шулева, зам.-председател в Икономическия и социален съвет, 
бивш вицепремиер и социален министър. Тя съветва заедно с това бързо да бъде внесен вариант на Плана за 
възстановяване и устойчивост, защото в бюджета вече са включени авансовите средства по него. 
Икономистът смята, че забавянето на скоростта на ваксинация в България е въпрос, за който е необходима голяма 
обществена подкрепа – както от бизнеса, така и от населението. 
„Не мога да си обясня как имаме безкрайна съпротива срещу каквито и да е мерки, свързани с ваксинация или тестване, 
а от друга страна протестираме срещу ограниченията", недоумява Шулева. 
Според нея даже и да се направи масова кампания за имунизация срещу Covid-19, „ако едновременно излизат лица, 
които обясняват как това е вредно и ще светим при 5G", тя няма да бъде особено успешна. 
„Непрекъснато даваме трибуна на хора, които говорят абсолютно ненаучни и недоказани неща и облъчват общественото 
мнение с фалшиви новини. Не е случаен фактът, че България е по-назад с ваксинацията дори от страни от третия свят. 
Крайно време е малко да се засрамим и да проявим едно европейско отношение към проблем, който засяга всички", 
съветва Лидия Шулева. 
Тя напомни, че и предишното правителство имаше стратегия за справяне с пандемията, но „ние отказваме всичко". 
По думите й не си даваме сметка за големите преки и косвени жертви в обществото и е „крайно време за една много 
сериозна и масирана кампания за преодоляване на това негативно отношение към справяне с кризата“. 
Шулева посочи, че предизвикателствата пред икономиката са изключително големи. 
„Те произлизат както от пандемичната и здравна криза, така и от инфлацията, която бе повлияна от световните финансови 
стимули", смята Шулева и посочи като особен проблем енергийния пазар. „Там нещата не бяха управлявани добре и се 
надявам сегашното правителство да вземе мерки за успокояване на този пазар – присъединяване към румънския пазар, 
подкрепа за бизнеса и населението, както в други европейски държави“, коментира тя и уточни, че това може да не е 
възможно без работещ парламент. 
„Вече бившият служебен кабинет успя да продължи мерките за подкрепа на бизнеса в условията на пандемия, макар 
предвидените в бюджета средства да са били до март-април", коментира Шулева. 
Тя е на мнение, че протестите на някои сектори нямат основание, защото са получавали средства през цялото време, ако 
са отговаряли на условията за помощ. 
Планът за възстановяване продължава да не е внесен в Брюксел, напомни Шулева. „Имаше работа по него, но както беше 
внесена актуализацията на бюджета в парламента, трябваше да се направят максимални усилия за одобрение поне по 
отношение на някои от ключовите мерки - бъдещето на въглищните централи и състоянието на правосъдната система - 
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поради които Европейската комисия отказва да приеме нашия план“, коментира тя и потвърди, че планът продължава да 
виси по тези точки. 
„Новото служебно правителство ще трябва да поеме риска и да предложи някакъв вариант, който да бъде внесен, най-
малкото, защото в бюджета са предвидени авансовите вноски по този план - а за да ги получим, той трябва да бъде внесен“, 
каза икономистът. 
Шулева напомни, че смените в новия служебен кабинет, обявени от президента Румен Радев, бяха очаквани заради 
честите изказвания на министрите на икономиката и финансите Кирил Петков и Асен Василев, че искат да продължат 
усилията си за промяна. 
Тези дни трябва да стане известно дали ще създадат нов политически проект, коментира Шулева и посочи, че оценката за 
работата им е добра и те се радват на добра обществена подкрепа, тъй като са помогнали за възстановяването на 
доверието и репутацията на изпълнителната власт. 
Бившият вицепремиер прогнозира, че в политическото пространство има място за нов проект и обясни, че ниската 
избирателна активност в голяма степен се дължи на факта, че хората не намират за кого да гласуват, а „представените лица 
и програми на политическата сцена не отговарят на техните виждания“. 
Шулева смята, че подобен проект може да привлече подкрепа от съществуващите партии, но „много по-ценно", според 
нея, би било, ако създадат платформа и програма, която да привлече негласувалите на предишни избори. 
Шулева предполага, че това ще е предпоставка за много по-легитимен бъдещ парламент, който да позволи създаване на 
по-легитимно мнозинство, което да излъчи редовен кабинет. 
„Плащаме много лош обществен данък на придобили гражданственост клишета и етикети, които пречат на бъдещото 
развитие в българския парламент. „Коалиция" придоби популярност като мръсна дума, а още по-неприятна е думата 
„преговори", зад която задължително се лепваше етикета „задкулисни". Когато има ясна платформа, и коалицията, и 
преговорите имат съществено място в създаването на един устойчив кабинет, е мнението на бившия вицепремиер. 
В коментар за очакванията за новия служебен кабинет Шулева напомни, че президентът Румен Радев е заявил, че той ще 
продължи досегашната политика, която на първо място ще трябва да осигури честни избори с по-широко участие на 
гражданите. 
„Надявам се, че съвпадането на президентски и парламентарни избори ще създаде по-голяма мотивация за гласуване“, 
допълни Шулева. 
 
√  Общините вземат още 18 млн. лева за проекти по ПРСР 
Парите за разходи за ДДС се осигуряват от централния бюджет на общини, бенефициенти по Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.  
Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ Разплащателна агенция в 
размер на 18 млн. лева, съобщи пресцентърът на Министерския съвет. 
Средствата са за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност (ДДС) на общини по одобрени за 
подпомагане проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода (ПРСР) 2014-2020 г. 
Разходите за ДДС на общините, бенефициенти по ПРСР, са недопустими за финансиране по европейските фондове, затова 
те са заложени и се осигуряват от централния бюджет. 
По този начин се гарантира обезпечаването и изпълнението на проектните предложения на общините по 
програмата,  посочиха от Министерския съвет. 
 
√ Икономическите чудеса на Източна Европа 
Докато Западът се фокусира върху политическите отстъпления, промишлената сила вече вкара част от региона в 
клуба на развитите икономики 
Считана за люлка на нови демокрации след падането на Съветския съюз, Източна Европа сега е широко критикувана като 
инкубатор на реакционен популизъм, особено в Полша и Унгария. Но политическото отстъпление само прави 
икономическия й прогрес още по-интригуващ, пише за Financial Times Ручир Шарма, главен глобален стратег на Morgan 
Stanley Investment Management. 
Рядко се случва някоя държава да извърши прехода от бедността към богатството. МВФ следи 195 икономики и определя 
само 39 като „развити“. Само 18 държави са се присъединили към тази група след края на Втората световна война, като 
това често става на регионален принцип. Първо беше Южна Европа, включително Гърция и Португалия, след това Източна 
Азия, водена от Южна Корея и Тайван. Сега горещата точка е Източна Европа. 
От последните десет страни, признати за развити, четири са микродържави или територии като Пуерто Рико и Сан Марино. 
Останалите са бивши комунистически страни от Източна Европа: Чехия, Словакия, Литва, Латвия, Естония и Словения. 
Последната голяма икономика (сред първите 25 в света по БВП), достигнала развит статут, беше Южна Корея през 1997 г., 
а следващата вероятно ще дойде от Източна Европа. 
Въпреки че определението на МВФ за „развита“ икономика включва качеството на институциите и други субективни 
фактори, тези държави имат доход на глава от населението над 17 хил. долара. Сред малкото, приближаващи този праг, 
единствената голяма нация е Полша, с доход на глава от населението от над 15 хил. долара. Унгария е крачка напред, с 
близо 16 хил. долара, а Румъния е с няколко места назад с 13 хил. долара. 
Тайната на развитието е постоянният силен растеж. След войната повечето развиващи се държави изостават от средните 
доходи в развития свят. Дори когато имат добро десетилетие, то обикновено не е последвано от ново такова. 
Предизвикателството става все по-остро в период на деглобализация, след като търговските и капиталовите потоци се 
забавят. 
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На този фон Източна Европа се откроява. През последните три десетилетия Полша расте със средно над 4% годишно без 
нито една година на отрицателен растеж (преди пандемията). Подобно на други съветски сателити тя напусна блока с 
високообразована и квалифицирана работна сила, която все още й служи добре. 
Днес Източна Европа споделя с Източна Азия един доказан ключ към дългосрочния растеж: промишлената сила. Тъй като 
може да генерира редовен доход от износ, който може да бъде реинвестиран в нови фабрики и пътища, промишлеността 
може да се превърне в самоподдържащ се двигател на растежа. 
Нито една от 18-те икономики, превърнали се в развити след 1945 г., не е износител на петрол или други суровини, които 
са склонни да дестабилизират цените и растежа. Четири от тези стопанства са малки туристически или финансови центрове 
като Макао. Останалите са промишлени икономики, в които производството представлява приблизително от 15 до 25 % от 
БВП и около 60% или повече от експорта. 
Възходящите източноевропейски икономики са в тази група, отчитащи ръст на базата на експортни фабрики в близост до 
западноевропейските пазари. Много немски автомобили от висок клас се произвеждат в Унгария или Румъния. Полша 
изнася всичко - от авточасти до видео дисплеи. 
Дигиталната икономика сега расте най-бързо в развиващите се стопанства, а Полша е един от лидерите. По дигитални 
приходи като дял от БВП тя вече е глобална икономика от топ 20. За бизнесмените страната е по-известна 
с  капиталистическа си енергия, генерираща компании от световна класа във финтеха, игрите и други дигитални индустрии, 
отколкото с консервативната си политика. 
Днешната критика към Източна Европа се фокусира върху отстъплението в областта на съдилищата и медиите, но не отчита 
големия икономически напредък. Подобно на други бивши съветски сателити Полша прокара институционални реформи 
като условие за присъединяването към ЕС и продължава да извлича ползи от стабилността и субсидиите. 
Според изчисления, базирани на данни на Европейската централна банка, между 1989 и 2020 г. шестте бивши 
комунистически икономики, които наскоро достигнаха статут на развити, са получавали годишни субсидии от ЕС в размер 
на средно повече от 1% от БВП. Своеобразна награда за отхвърлянето на съветския комунизъм, субсидиите на ЕС текат със 
сходни темпове към Полша, Унгария и Румъния. Последните прогнози показват, че през следващите пет години субсидиите 
на ЕС за тези страни ще продължат с годишен темп от около 1% от БВП. 
Ако консенсусната прогноза е коректна, доходът на човек в Полша ще надхвърли 17 хил. долара през 2022 г., като вероятно 
е само въпрос на време да бъде приета в клуба на развитите. Независимо кога ще се случи това, Източна Европа вече се 
утвърди като региона с най-успешни истории за развитието след източноазиатските икономически чудеса. 
 
Мениджър 
 
√ Янев: Ключова задача на служебния кабинет е да гарантира честен изборен процес  
Ключовата задача на служебния кабинет ще е да гарантира, че електоралният процес ще бъде честен, прозрачен и 
легитимен. Това каза служебният премиер Стефан Янев в началото на първото заседание на новоназначения служебен 
кабинет. Заседанието на правителството започна с химна на Република България. Всеки министър получи екземпляр от 
Конституцията на страната. 
"Основен приоритет на правителството ще е ефективното изпълнение на ангажимента по провеждане на демократични 
парламентарни избори и осигуряване на гаранции, че вотът ще бъде осъществен според правилата. Предстоят тежки 
месеци, но аз съм уверен, че ако продължим да работим усилено и всеотдайно, както досега, ще успеем да поддържаме 
всички важни обществени системи работещи и стабилни. Тази задача изисква мобилизиране и консолидиране на усилията 
на всички министри от кабинета. Много разчитам на екипа, с който ще продължим да работим и занапред, за да можем 
да отговорим на очакванията на българските граждани и да запазим стабилността в държавата до формирането на редовен 
кабинет", каза Янев. 
По думите му, до избиране на редовен кабинет целта на служебния ще е да продължи да бъде фактор за стабилност и 
устойчивост по отношение на политическия процес, на обществените отношения, на социалните и икономическите 
процеси. 
"Продължаващата сложна пандемична ситуация остава сериозно предизвикателство пред настоящия служебен кабинет, 
доколкото трябва да се поддържа ключовият баланс между усилията на държавата да запази живота и здравето на 
гражданите, от една страна, а от друга - да се гарантира стабилността на икономическата система и нормалата работа на 
бизнеса", каза още Янев. 
Имаме наследени проблеми, които са трудно решими към настоящия момент, посочи премиерът и даде пример с казуса 
с неизплатените средства на строителния бранш.  
"Това е един от многото проблеми, които имаме усещането, че са заложени целенасочено с идеята да влязат на преден 
план точно в определен момент - по време на управлението на служебния кабинет. Подобна е ситуацията и в сферата на 
енергетиката, където има системен проблем. Там е необходимо цялостно преосмисляне на концепцията за развитието на 
тази сфера, както и да се направят фундаментални структурни промени. Ясно е, че служебният кабинет разполага с малко 
механизми да се справи с подобен тип предизвикателства, но въпреки това ще търсим ефективни решения в съответствие 
с правилата и действащите закони", коментира служебният премиер. 
Стефан Янев благодари на министрите, които не са част от новия служебен кабинет. "Имахме прекрасно взаимодействие, 
резултатите са показателни и българското общество ги оценява високо. Пожелавам им успех в бъдещите начинания. 
Сигурен съм, че ще намерят най-подходящия начин и форма и занапред да работят в обществен интерес, за 
благополучието на България", каза той.  
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√ Удължават до края на септември преброяването по електронен път  
Националното преброяване по електронен път ще продължи до края на септември. Това съобщи пред журналисти в 
Министерския съвет говорителят на правителството Антон Кутев.  
На 7 септември започна националното преброяване на населението, което се прави на всеки десет години. Сайтът, на който 
може да се преброим е: www.census2021.bg. Ако не го направим през специалния сайт, в дома ни ще дойдат преброители. 
Това трябва да стане след 18 септември. Преброяването е със задължителен характер и ако не се преброим електронно 
или при анкетьор, ще се налага глоба от 160 лева.  
На телефон *2021 експерти ще дават отговори на гражданите при евентуални проблеми в процеса - всеки ден от 9:00 до 
21:00 ч. при електронното преброяване, а при класическото - всеки ден от 8:00 до 20:00 ч. 
От Националния статистически институт (НСИ) препоръчват този начин, защото е бърз, лесен, удобен и в условията на 
пандемия - безопасен. След това срещата с преброител ще бъде само при предаването на уникалния 15-цифрен код, който 
генерира системата при успешно преброяване.  
За да сме сигурни, че някой няма да се преброи от наше име, е необходимо да се регистрираме с валидна електронна 
поща, ЕГН и номер на български документ за самоличност. Данните от регистрацията се използват само за 
идентифициране на лицето и не се съхраняват от НСИ. Следва потвърждение на регистрацията - получава се имейл с линк, 
на който трябва да се кликне до два часа. След потвърждението се отваря екран за попълване на електронната 
преброителна карта. Там трябва да се влезе с имейла и паролата от регистрацията, посочват от Националния статистически 
институт.  
Преброителната карта съдържа въпроси за жилището, домакинството и хората в едно домакинство. Попълването й отнема 
средно 20 минути. То може да се прекъсне и да продължи по-късно, но трябва да е завършена и потвърдена всяка страница 
с бутона "Напред". Ако незавършена страница остане отворена повече от 30 минути, без въвеждане, връзката прекъсва.  
Позволено е връщано в предишни страници на преброителната карта и редактиране на информацията, но само до 
окончателното й приключване. След това данните ще може само да се виждат, но не и да бъдат редактирани.  
След успешното преброяване, всеки ще получи съобщение и имейл с уникален 15-цифрен код, който трябва да запази и 
да предаде на преброителя, когато позвъни на вратата му.  
Важно е да бъде посочен адрес, на който се живее в действителност, а не по регистрация.  
Достъпът до електронната карта ще бъде ограничен само за България, тъй като българите, живеещи постоянно в чужбина, 
ще бъдат преброени в страната, в която живеят, посочват от НСИ.  
Подробна инструкция за регистрацията можете да намерите ТУК. Ето и кратко видео как да се преброим електронно.  
 
√ Удължават с година програмата за безплатни пътувания на ученици  
Безплатни пътувания на ученици и придружаващи ги учители ще могат да се организират и през предстоящата учебна 
година, реши вчера правителството. Националната програма „Отново заедно“ се удължава до 14 септември 2022 г. 
Лагерите ще могат да се провеждат в периодите, когато епидемичната обстановка в страната позволява това.  
Министерството на образованието и науката спря приемането на нови заявки за безплатна почивка на 17 август т.г. заради 
увеличаващи се случаи на заболели деца по време на тези пътувания. Имаше възможност избраните дестинации да се 
заменят с други в по-безопасни региони. Въпреки това 9148 ученици и учители от 258 училища не успяха да заминат на 
планираните и одобрени от МОН ваканции.  
Някои от неосъществените лагери бяха предплатени от туроператори или училища. За покриване на тези разходи 
училищата ще получат 3,5 млн. лв. до края на 2021 г. Самите почивки могат да се осъществят при възможност в срок до 14 
септември 2022 г.  
Програмата беше предвидена за 30 000 ученици и учители и финансирана с 15 млн. лв. от перото за подкрепа на туризма 
в централния бюджет. До 17 август т.г. МОН е одобрило заявки за над 24 800 ученици и учители от 1133 училища в цялата 
страна на стойност 12.4 млн. лв. Неизразходените 2,6 млн. лева ще бъдат планирани в централния бюджет за 2022 г.  
По програмата „Отново заедно“ се осигуряват шестдневни безплатни ваканции на ученици от I до XI клас от държавни и 
общински училища. Програмата поставя основен акцент върху социализацията на учениците. Чрез нея се подобрява 
комуникацията между децата и учителите, което помага за преодоляване на негативните последици от продължителното 
онлайн обучение. Учениците прекарват време сред природата и участват в различни занимания в областта на науките, 
изкуствата, технологиите и спорта. 
 
√ Новият министър на транспорта поиска засилен контрол на концесионните договори  
В рамките на моя мандат ще изисквам засилен контрол на изпълнението на концесионните договори, както и 
продължаване на реформите в сектора. Това заяви новият министър на транспорта, информационните технологии и 
съобщенията Христо Алексиев при приемане на управлението на министерството от Георги Тодоров.  
Той посочи, че една от основните му задачи ще бъде ускоряване на изпълнението на проектите за коридори, пътища, и 
цифрови магистрали и изрази желание за бъдещо сътрудничество с досегашния министър Георги Тодоров.  
"През последните 5 месеца стартираха жп проекти на стойност над 1 милиард лева. По Програма "Транспортна 
свързаност" се очакват инвестиции в размер на 4 милиарда лева, след одобрение на Европейската комисия. Ще 
кандидатстваме активно и по Механизма за свързана Европа 2021-2027. По проекта на Плана за възстановяване и 
устойчивост, средствата за „Транспортна свързаност“ възлизат на 1,8 млрд. лв. За "Цифрова свързаност" се очакват 
инвестиции за близо 1 милиард лв., от които 300 млн. лв. е привлечено финансиране от страна на операторите", каза 
министър Алексиев.   
 

https://census2021.bg/wp-content/uploads/2021/09/Instrukcia_elektronno_prebroyavane_census2021.pdf
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√ НАП проверява спортния тотализатор  
Национална агенция за приходите започва проверки в Държавното предприятие "Български спортен тотализатор" и още 
14 дружества, получатели на обществен ресурс от Министерството на младежта и спорта. Контролните действия на НАП са 
след сигнал от спортното ведомство за съмнения за финансови нередности в периода 2015-2020 г., съобщиха от 
Приходната агенция. 
Данъчните инспектори ще проверят всички финансови документи и договори за период от пет години, както и даренията, 
направени от тотото, въпреки наличието на загуби, констатирани от одиторите на спортното министерство. 
Асен Василев потвърди, че НАП прави данъчна проверка в спортния тотализатор. "Ако има нарушения НАП ще наложи 
нарушения или ще даде данните на прокуратурата", това каза бившият вече министър на финансите. 
А по искане на Министерство на младежта и спорта НАП ще провери и 14 дружества, получатели на обществен ресурс по 
договори, сключени със спортното ведомство за строителство на физкултурни салони и спортни съоръжения, включително 
всички данъчни и финансови аспекти на тези договори. 
Очаква се проверките да приключат в следващите 3 месеца. 
 
√ България сред страните в ЕС с най-нисък дял на незаетите работни места  
През второто тримесечие на 2021 година делът на свободните работни места в еврозоната се е повишил до 2,3% спрямо 
2,1% през предходните три месеца и 1,6% през второто тримесечие на 2020 година, сочат данните на Европейската 
статистическа служба Евростат. 
За целият Европейски съюз този показател 2,2% спрямо 2% през предишното тримесечие и 1,6% през същия период на 
мината година. 
По сектори и във валутния съюз, и в целия ЕС делът на незаетите позиции през второто тримесечие на годината е бил 2,2% 
в промишлеността и строителството и 2,5% в услугите. 
Сред държавите членки, за които има налични сравними данни, най-висок дял на вакантните работни места през второто 
тримесечие на тази година е отчетен в Чехия – 4,9%. Следват Белгия и Нидерландия с 4,2% и 3,8%. Най-нисък е процентът 
в Гърция (0,3% през първото тримесечие на 2021 г.), както и в България, Испания и Румъния - във всяка по 0,8%. 
 

 
 
В сравнение с второто тримесечие на 2020 г. делът на свободните позиции се е увеличил в 23 държави членки и е спаднал 
само в две, като за Гърция и Ирландия няма данни за периода април-юни 2021 г. 
Понижение е регистрирано в Чехия (-0,5 процентни пункта) и България (-0,1 процентен пункт). Най-голямо нарастване е 
отчетено в Кипър (+1,8 процентни пункта), Дания (+1,6 пункта) и Нидерландия (+1,4 процентни пункта). 
 
√ Политическо разместване: Британският външен министър стана вицепремиер  
Британският премиер Борис Джонсън нанесе корекция в кабинета си, премествайки Доминик Рааб от поста на външен 
министър на този на вицепремиер и министър на правосъдието. 
Рааб, който срещна критики за начина на отиграване на изтеглянето на Обединеното кралство от Афганистан, бе обявен и 
за лорд-канцлер при пренареждането на върха, пише CNN. 
Бившият министър на външните работи бе на почивка в Гърция в момента, в който талибаните поеха контрол над 
азиатската държава. Той се сблъска с искания за оставка, след като каза, че малко преди падането на Кабул, помолил 
заместник да се свърже спешно с външния министър на Афганистан относно евакуацията на преводачи, работили с 
британските въоръжени сили. Обаждането обаче така и не се случило. 
Освен това Рааб опроверга твърденията, че бил видян да релаксира на плажа в деня на падането на Кабул. Неговото място 
във външното министерство ще бъде заето от Лиз Тръс, която ще остане и министър по въпросите за жените и равенството. 
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Робърт Бъкланд на свой ред се оттегля от позицията на министър на правосъдието, за да я отстъпи на Рааб. Робърт Джерик 
спира да бъде министър на жилищата, общностите и местното управление, за да бъде заменен от Майкъл Гоув, който 
заедно с Джонсън ръководи кампанията за Брекзит през 2016 година. 
 
√ Ново ведомство ще подготвя ЕС за бъдещи пандемии и здравни кризи  
Европейската комисия представя рамките на нов орган, натоварен със задачата да подготви ЕС за бъдещи пандемии. Той 
ще има бюджет от 6 милиарда евро и ще се помещава в сградата на ЕК. Това се казва в документ, предава Франс прес, 
цитирана от БТА. 
Новото ведомство ще се нарича Управление за спешно реагиране в областта на здравеопазването. Целта му ще бъде да 
засили способността на ЕС да предотвратява, открива и се справя бързо с бъдещи здравни кризи, като осигури 
разработването, доставката, складирането и дистрибуцията на необходимите лекарства. 
През ноември миналата година Брюксел заговори за създаването на орган, който да е еквивалент на американското 
Управление за биомедицински изследвания и разработки, подчинено на министерството на здравеопазването на САЩ и 
разполагащо с колосални средства за сътрудничество с фармацевтичните компании. 
Очаква се днес предложението за новия европейски орган да бъде подкрепено от еврокомисарите. Този орган няма да е 
независима агенция по модела на Европейската агенция за лекарствата или Европейския център за превенция и контрол 
на заболяванията. Той ще бъде споделен ресурс за страните членки - формат, който ще позволи той да бъде напълно 
задействан още в началото на идната година. Новият орган ще функционира по един гъвкав начин и ще се уповава на 
правомощията и опита на ЕК. 
Той ще разполага със 6 милиарда евро за 6 години и трябва да засили сътрудничеството между страните членки във връзка 
с фармацевтичната индустрия, за да разреши проблеми с недостига на медикаменти и зависимостта на ЕС от трети страни, 
извадени наяве от настоящата коронавирусна пандемия. 
Начело на новия орган ще има съвет, обединяващ експерти от ЕК и представители на страните членки. Европейският 
парламент ще се задоволи само с ролята на наблюдател. 
Страните членки също ще трябва да се произнесат по създаването на този орган, но текстът за него няма да бъде гласуван 
в ЕП, което се смята за удар за евродепутатите, които заседават тази седмица в Страсбург.  
 
√ Евродепутатите искат нова стратегия на ЕС за насърчаване на демокрацията в Русия  
Европейският парламент призова за нова стратегия на ЕС за насърчаване на демокрацията в Русия в приета днес 
резолюция, съобщи пресслужбата на ЕП. В текста се посочва, че ЕС трябва да прави разграничение между руското 
правителство и руския народ и че ЕС трябва да даде отпор на агресивните политики и същевременно да положи основите 
на сътрудничеството с бъдеща демократична Русия.  
Парламентът заявява, че ЕС трябва да създаде алианс със САЩ и други партньори със сходно мислене, за да 
противодейства на усилията на Русия и Китай, които имат за цел да отслабят демокрацията в света и да дестабилизират 
европейския политически ред. Той трябва да предвижда санкции, политики за противодействие на незаконните 
финансови потоци и подкрепа за активистите в областта на правата на човека. 
Във връзка с руската агресия и влияние върху източните съседи на ЕС, ЕС трябва да продължи да подкрепя така наречените 
страни от "Източното партньорство", като Украйна или Грузия, и да насърчава европейските реформи и основните свободи 
в региона. Тези усилия трябва да служат и за насърчаване на руската подкрепа за демократичните реформи. 
В резолюцията се посочва още, че ЕС трябва да намали зависимостта си от руския газ, нефт и други суровини, поне докато 
президентът Путин е на власт. Европейският зелен пакт и увеличаването на новите ресурси ще изиграят решаваща 
геополитическа роля за постигането на тази цел. 
Членовете на ЕП искат ЕС да изгради капацитета си за разкриване и спиране на потоците от мръсни пари от Русия, както и 
за разкриване на ресурсите и финансовите активи, които свързани с режима автократи и олигарси крият в държавите 
членки на ЕС. 
В заключение членовете на ЕП настояват ЕС да има готовност да откаже признаването на руския парламент, ако 
парламентарните избори през 2021 г. през септември се проведат в нарушение на демократичните принципи и 
международното право. 
"Русия може да бъде демократична държава и нашата първа задача е отстояването на принципа "Демокрацията на първо 
място" в отношенията на ЕС с Русия. ЕС и неговите институции трябва да работят, приемайки, че промяната в Русия е 
възможна. Той също така се нуждае от повече смелост при заемането на твърда позиция спрямо режима в Кремъл, когато 
става въпрос за защита на правата на човека; именно в това се състои стратегическият ангажимент с руския народ. Става 
дума за прекратяване на вътрешните репресии, връщане на избора на народа и освобождаване на всички политически 
затворници", заяви след гласуването докладчикът Андрюс Кубилюс (ЕНП, Литва).  
"Освен това, ако проведените тази седмица парламентарни избори в Русия бъдат признати за фалшифицирани, ЕС не 
трябва да признава руската Дума и трябва да поиска страната да бъде отстранена от международните парламентарни 
асамблеи, включително от тази на Съвета на Европа. Непрекъснатите репресии на Кремъл срещу всички опозиционни 
кандидати, свободните медии и неправителствените организации подкопават легитимността и честността на тези избори. 
Руският народ трябва да има право на избор и неговият избор трябва да бъде зачитан, като във всяка друга демократична 
страна", добави Кубилюс.  
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√ Готвят стрес тестове за въздействието на декорбанизацията върху руската икономика  
Централната банка на Руската федерация разработва дългосрочни стрес тестове за въздействието на декарбонизацията 
върху руската икономика до 2030 и 2050 г. Това съобщи първият зам.-председател на Банката на Русия Ксения Юдаева на 
международния банков форум "Банките на Русия - XXI век", предава ТАСС.  
"Сега разработваме дълги стрес тестове за руската икономика. Ще имаме две възможности: до 2030 г. и до 2050 г. Ще 
разгледаме макроикономическите последици, нашата работа ще бъде в допълнение към това, което прави 
Министерството на финансите. Искаме да обмислим как това ще се отрази на структурата на руската икономика", каза тя. 
По-рано ръководителят на Централната банка на Русия Елвира Набиулина заяви, че декарбонизацията ще засегне 
паричната политика и всички икономически процеси, тъй като ще изисква огромни инвестиции. Тя припомни също, че 
централната банка ще провежда стрес тестове за устойчивостта на компаниите износители на фона на въвеждането на 
въглеродно регулиране. 
"Според изчисленията на банката постигането на глобална въглеродна неутралност до 2050 г. ще струва на света 140 
трилиона долара, или 3% от световния БВП годишно", посочи по-рано шефът на Сбербанк Герман Греф.  
Според Греф последиците за бюджета на Руската федерация и доходите на населението в сценария за постигане на 
глобална въглеродна неутралност до 2050 г. също ще бъдат осезаеми. Доходите на населението може да спаднат с 14%, 
приблизително 5 трилиона рубли ще бъдат загубени за бюджета на Руската федерация до 2035 г. 
 
√ Индия ще стимулира производството на електрически и водородни автомобили  
Индийското правителство възнамерява да отпусне 257 милиарда рупии (около 3,5 милиарда долара) в близко бъдеще, за 
да увеличи производството на електрически и водородни превозни средства. Решението трябва да помогне за намаляване 
на емисиите на парникови газове съгласно Парижкото споразумение за климата, предава The Economic Times.  
Подобна инициатива ще позволи на Индия да ускори прехода си към по-чисти превозни средства като превозни средства 
с електрически и водородни горивни клетки. Страната се нуждае от развитието на такъв транспорт, тъй като мегаполисите 
на Индия, включително столицата Ню Делхи, са сред най-замърсените градове в света, отбелязва вестникът, цитиран 
от ТАСС. 
Подробности за програмата за стимулиране на производството на екологично чисти превозни средства все още не са 
оповестени. 
Информацията за намерението на правителството да стимулира производството на такива превозни средства последва 
съобщенията, че пионерът на електрическите превозни средства Tesla планира да навлезе на индийския пазар, пише още 
вестникът. 
 
√ Петролът поевтиня след частично възстановяване на производството в Мексиканския залив  
Цените на петрола се понижиха в ранната търговия в петък на фона на възстановяването на част от американското 
производство в района на Мексиканския залив възстанови работа, предаде Ройтерс. 
Към 8:40 часа часа българско време сортът Брент поевтиня с 0,14 долара, или 0,19%, до 75,53 долара за барел, докато 
цената на американския лек суров петрол WTI се понижи с 0,15 долара, или 0,21%, до 72,46 долара за барел. Въпреки това 
и двата сорта са на път да запишат седмичен ръст от около 4%, тъй като подновяването на работата в съоръженията в 
Мексиканския залив тече по-бавно от очакваното, след като през август районът понесе щети от урагана Айда, а тази 
седмица от тропическата буря Никълъс. 
„Цените на петрола са малко по-ниски, тъй като офшорното производство в САЩ продължава постепенно да се 
възстановява, а връщането към нормалното в големи части на Азия е затруднено заради разпространението на Делта 
варианта на коронавируса“, каза Едуард Моя от OANDA 
Към четвъртък 28% от производството на суров петрол в Мексиканския залив е извън строя, две и половина седмици, след 
като района бе връхлетян от Айда. 
„Възстановяването отнеме по-дълго от очакваното. Това е един от факторите, подкрепящи пазара“, коментира Вивек Дар 
от Commonwealth Bank. 
„Дефицитът на доставките ще продължи. Това е основното виждане сред анализаторите“, добави той. 
Междувременно предварителните данни на Администрацията по енергийна информация на САЩ показаха, че през 
септември износът на суров петрол от страната паднал между 2,34 млн. и 2,6 млн. барела на ден от 3 млн. барела на ден 
през август. 
 
√ Оптимизъм завладя борсите в Европа и САЩ  
Водещите европейски борсови индекси записаха повишения в ранната търговия в четвъртък, след като възстановяването 
на акциите в туристическия сектор и силното представяне на Уолстрийт засенчиха опасенията около забавянето на 
икономиката на Китай, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 напредна с 3,32 пункта, или 0,72%, до 467,23 пункта, след като завърши предходната 
сесия на най-ниското си ниво от шест седмици. Подиндексът SXTP на компаниите от туристическият сектор се повиши с 
3,12%, след четири поредни сесии на червено. 
Немският показател DAX отчете ръст от 86,43 пункта, или 0,55%, до 15 702,43 пункта. Водещият индекс на Лондонската 
борса FTSE 100 се повиши с 38,05 пункта, или 0,54%, до 7 054,54 пункта. Френският измерител CAC 40 напредна със 70,91 
пункта, или 1,08%, до 6 654,53 пункта. 

https://tass.ru/ekonomika/12421015
https://tass.ru/ekonomika/12418681


18 

 

Акциите на най-големия нискотарифен авипревозвач в Европа Ryanair поскъпнаха с 6,02%, след като компанията повиши 
дългосрочната прогнозата си за въздушния трафик. Цените на книжата на неговите конкуренти easyJet, IAG и Wizz Air се 
повишиха съответно с 4,11%, 0,63% и 3,13% 
Докато азиатските акции са подложени на натиск заради опасенията, свързани с китайската икономика и финансовите 
проблеми на сериозно задлъжнялата имотна компания Evergrande, европейските акции са в добра позиция, подкрепена 
от икономическите данни от САЩ. 
„Добрите новини относно корпоративни новини и данните за промишленото производство в САЩ надделяват над 
опасенията за Китай, които поведоха надолу миннодобивните компании и акциите на други фирми, свързани с китайската 
икономика“, коментира Ръс Молд, директор на AJ Bell Investment. 
Акциите на Rio Tinto, Anglo American и BHP Group поевтиняха с 0,92%, 1,42% и 0,69% след като Китай потвърди плановете 
си да на пазара индустриални метали от държавния си резерв. 
Цената на книжата на германския доставчик на автомобилни компоненти Continental се срина с 14,17%, достигайки до 
дъното на STOXX 600, след като компанията отдели подразделението си Vitesco Technologies в нова фирма. 
Ръст на Уолстрийт 
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса записаха повишения в сряда, наваксвайки частично загубите, 
натрупани през няколко лоши сесии в септември, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете ръст от 236,82 пункта, или 0,68%, до 34 814,39 пункта. Широкообхватният 
показател Standard & Poor’s 500 се повиши с 37,65 пункта, или 0,85%, до 4 480,7 пункта. Индексът на високотехнологичните 
дружества Nasdaq напредна със 123,77 пункта, или 0,82%, до 15 161,53 пункта. 
„Въпреки опасенията относно забавянето на инерцията в икономиката и бизнес цикъла, ние сме уверени, че предстои 
силен растеж и че активността отново ще се ускори“, коментираха стратези от JPMorgan. Според банката S&P 500 ще 
достигне 4700 пункта до края на годината и ще премине прага от 5000 пункта през следващата. 
Акциите на компаниите от енергийния сектор, които са популярни сред инвеститорите, залагащи на силно икономическо 
възстановяване, поскъпнаха заедно с нарастването на цената на американския лек суров петрол WTI. Индексът SPDR ETF 
напредна с 0,84%, а цената на книжата на Exxon се повиши с 3,37%. 
Повишаването на доходността на американските държавни ценни книжа доведе до поскъпване на акциите в банковия 
сектор, като тези на Citigroup и Morgan Stanley поскъпнаха с 2,43% и 1,11%. Печалби регистрираха и в индустриалния сектор, 
който е силно чувствителен към икономическото възстановяване, като цените на книжата на General Electric и Caterpillar 
се повишиха с 1,77% и 1,68%. 
Акциите на технологичния гигант Microsoft поскъпнаха с 1,68%, след като компанията представи нова програма за обратно 
изкупуване на акции в размер до 60 млрд. долара и назначи президента на компанията Брад Смит за неин заместник-
председател. Фирмата също така увеличи тримесечния си дивидент с 11%. Тя ще изпати дивидент от 0,62 долара за акция, 
което е с 6 цента повече спрямо предходното тримесечие. 
Цените на книжата на операторите на казина Las Vegas Sands и Wynn Resorts се понижиха с 1,70% и 6,30% на фона на 
информация, че правителството на Макао смята да увеличи регулаторния контрол върху казината на своята територия, а 
китайските власти обявиха за ново огнище на COVID-19. 
Септември традиционно е един от най-лошите месеци за фондовите пазари, като от 1945 г. насам през месеца се 
регистрира средно спад от 0,56%. След осем поредни месеца на растеж анализаторите смятат, че е време за корекция. 
От началото на месеца Dow се е понижил с 1,5%, а S&P 500 - с около 0,9%. Широкообхватният индекс е на път да запише 
най-лошото си месечно представяне от януари насам. 
Понижения в Азия 
Водещите борсови индекси в Азиатско-тихоокеанския регион се оцветиха в червено в четвъртък, като загубите бяха 
поведени от китайския пазар, предаде Си Ен Би Си. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite записа спад от 49,13 пункта, или 1,34%, до 3 607,09 пункта, докато 
по-малкият показател Shenzhen Composite изтри 48,57 пункта от стойността си, или 1,95%, достигайки ниво от 2 437,56 
пункта. Хонконгският измерител Hang Seng се понижи с 365,36 пункта, или 1,46%, до 24 667,85 пункта. Големи загуби 
регистрираха операторите на казина, като акциите на Sands China и Melco International Development поевтиняха съответно 
със 7,96% и 0,76%. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 се понижи със 188,37 пункта, или 0,62%, до 30 323,34 пункта. 
В Южна Корея показателят Kospi регистрира спад от 23,31 пункта, или 0,74%, до 3 130,09 пункта, докато австралийският 
бенчмарк ASX 200 напредна с 43,2 пункта, или 0,58%, до 7 460,2 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха понижения в ранната търговия. Основният индекс SOFIX отчете 
спад от 4,63 пункта, или 0,82%, до 562,27 пункта. BGBX40 се понижи с 0,75 пункта, или 0,57%, до 129,87 пункта. BGTR30 
изтри 2,83 пункта от стойността си, или 0,44%, достигайки ниво от 637,83 пункта. BGREIT се понижи с 1,53 пункта, или 0,93%, 
до 1632,18 пункта. 
 
√ Еврото падна под прага от 1,18 долара 
Курсът на еврото спадна под прага от 1,18 долара, информираха германски финансови издания. 
В междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин единната европейска валута се разменяше за 1,1775 долара. 
Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1763 долара. 
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√ В Италия здравният сертификат става задължителен за всички работещи  
Италианското правителство одобри днес едни от най-строгите антиковидни мерки в света, въвеждайки изискването всички 
работещи да представят доказателство за ваксинация, отрицателен тест или наскоро прекаран КОВИД-19, предаде 
Ройтерс, цитирана от БТА. 
Новите правила ще влязат в сила на 15 октомври и са част от усилията на широката коалиция на премиера Марио Драги да 
убеди италианците да се имунизират. 
Всеки работещ, който не може да представи валиден здравен сертификат, ще бъде отстранен от работа, без да получава 
заплащане, но не може да бъде уволнен, съобщиха министри, след като кабинетът одобри мярката. 
Тези, които пренебрегнат разпоредбите, и ходят на работа, ги заплашва глоба между 600 и 1500 евро. За работодателите 
санкциите ще са от 400-1000 евро. 
"Нищо подобно не е правено в Европа. . . ние сме в предните редици в света", каза министърът на държавната 
администрация Ренато Брунета. Той добави, че правителството очаква сега, веднага след оповестяването на новия указ, 
рязко увеличаване на ваксинациите, така че преди предвидените в него изисквания да влязат в сила, до голяма степен 
вече да е постигнат желаният ефект. 
Макар някои страни от ЕС да разпоредиха здравните им работници да се ваксинират, никоя от тях не е направила здравния 
пропуск задължителен за всички работещи. Това значи, че Италия ще стане първата страна, в която ще бъде изпробван 
ефектът от подобна мярка. 
Здравният пропуск беше първоначално замислен за облекчаване на пътуванията в Европа, но Италия бе сред групата 
европейски страни, които бързо го направиха задължителен за хората, желаещи да получат достъп до обществени места 
като музеи, фитнес зали и ресторанти на закрито. 
През последните седмици в Италия имаше спорадични протести срещу засиления натиск върху хората да се ваксинират, 
но повечето политически партии, като и основните федерации на работодателите подкрепиха мярката, надявайки се, че 
тя ще предотврати следващи локдауни. 
 
√ Преглед на вестниците 
в. 24 часа - Петков & Василев се канят да променят държавата за 1500 дни по Макрон 
в. Труд - Румен Радев крие два дни указа 
в. Телеграф - Въртим стрелките до дупка 
в. Монитор -Режат налучкването на матурите по БЕЛ  
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - В Русия разчели черната кутия на падналия МиГ-29, потвърдила версията за грешка на летеца Терзиев 
в. 24 часа - За 31 г. НСО сменя едва 9 началници, но от тях 4-ма са в последните 3 
в. Труд - Само 3% от поръчките на строителите са "ин хаус" 
в. Труд - Лидерът на "Екогласност" Емил Георгиев, пред "Труд": Хора до Радев кадруват в проекта на Петков и Василев  
в. Телеграф - Радев смени трима министри 
в. Телеграф - Преброители плъзнаха по селата 
в. Монитор - Служебният кабинет пое властта от себе си 
в. Монитор - Служебното правителство реши: Удължават е-преброяването до края на септември 
Водещи интервюта 
в. Сега - Антоний Тодоров, политолог: Партията на министрите няма да повтори царското чудо 
в. 24 часа - стр. 14, 15 - Лъчезар Богданов, икономист: Повече пари за пенсии - добре, но екстремно бедните не са само 
пенсионери 
в. Труд - Акад. Пламен Карталов, директор на Софийската опера и балет: От сериозната музикална култура не може да се 
очакват печалби 
в. Телеграф - Проф. д-p Дичо Димов, д.м., УНГ специалист: Патентовах уреди за тестване на вкус и мирис 
в. Монитор - Илия Михайлов, учител и блогър: Правилният път към децата срещу опасните предизвикателства е 
общуването 
Водещи анализи 
в. Сега - И избори 2 в 1 ще се завъртят около юмрука на Радев 
в. Сега- Сценаристите разпалиха десетки скандали в НС 
в. Сега - Какъв министър на финансите сте, ако нямате 5 млн. лв. В джоба? 
в. 24 часа - Как да стане кастингът за кандидат-президенти 
в. Труд - Нонпейпъри бродят из Балканите 
в. Телеграф - Преброяване на питомните зайци 
в. Монитор - Плячката не мирише 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- Какво показва информацията, извлечена от черната кутия на разбилия се край Шабла изтребител? 
- И още- подробности за операцията по евакуация на афганистански граждани у нас - специален гост министърът 

на отбраната Георги Панайотов. 
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- Как ще се изписват безплатните лекарства за пациенти с КОВИД на домашно лечение - отговаря зам.-министърът 
на здравеопазването Димитър Петров. 

- На живо: Ще бъде ли открит собственикът на голяма сума пари, изгубени в столичното метро? 
- С какво ще се запомни езикът на политиците в 45-то и 46-то народно събрание – анализ на езиковедите проф. 

Иванка Мавродиева и доц. Владислав Миланов. 
- На празника на София - как се променя столицата ни? 

 
√ Предстоящи събития в страната на 17 септември 
София. 

- От 10.00 часа чрез платформата Webex ще се проведе извънредно тържествено заседание на Столичния общински 
съвет по повод деня на София. 

- От 12.00 ч. в Българския културен център на ул. „Веслец" 13 партия „Възраждане" кани на среща-разговор 
политическите партии „Има такъв народ", „БСП за България", „Демократична България" и „Изправи се Бг! Ние 
идваме!". 

- От 17.00 ч. в парк „Гео Милев" кметът на район "Слатина" Георги Илиев ще проведе първата си открита среща с 
граждани за сезона 

- От 17.30 ч. в зала „Сирак Скитник" ще бъде открито Балканско квадринале Митовете и легендите на моя народ" 
Избрани творби 2004 2020 г. 

*** 
Асеновград. 

- От 17.30 ч. двора на НЧ „Свети преп. Паисий Хилендарски" ще се проведе официално откриване на Градски уличен 
ретро фестивал „30-те години на ХХ век в Асеновград". 

*** 
Благоевград. 

- От 9.30 ч. в зала „22-ри Септември" ще се проведе заседание на Общинския съвет. 
*** 
Видин. 

- От 11.00 ч. в Регионалния клуб на БТА ще се проведе пресконференция на тема „Работата на 46-то НС и актуални 
политически проблеми". 

- От 11.00 ч. в Конферентния център на Областната администрация ще се проведат консултации за определяне на 
състав на Районна избирателна комисия - Видин за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент. 

- От 11.00 ч. в лятната градина на хотел „Нептун" ще се състои начална пресконференция в рамките на Проект: 
BG16M1OP002-1.016-0006, финансиран по процедура BG161M1OP002-1.016 - Изграждане на ВиК инфраструктура, 
по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г." 

*** 
Добрич. 

- От 17.30 ч. в Голямата заседателна зала на Общината ще се проведе заключително обществено обсъждане на 
Новата транспортна схема. 

*** 
Стара Загора. 

- От 10.30 ч. в Лапидариум, РИМ - Стара Загора, ще се проведе Кръгла маса „180 години светско образование в Стара 
Загора". 

- От 19.00 ч. в Оперния театър ще се играе операта „Дон Паскуале". 
- От 20.30 ч. в Културен център „Стара Загора" ще се играе постановката „Баща ми се казва Борис". 

*** 
Търговище. 

- От 18.00 ч. на пл. „Независимост" ще се състои концерт на Общинския духов оркестър. 
*** 
Ямбол. 

- От 18.00 ч. в Лятното кино ще се проведе официално откриване на фестивала „Здравей, Здраве!" 

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

