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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
БНР 
  
√ Васил Велев: Бизнес средата у нас се влоши 
През следващите години ще губим по 40 хиляди души годишно на пазара на труда, прогнозира председателят на 
АИКБ 
Бизнес средата у нас се влоши допълнително, каза пред БНР Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния 
капитал в България (АИКБ). Настояваме за свикване на Националния икономически съвет, допълни той.  
За месец август на пазара на електроенергия ден напред България е с втората най-висока цена, за септември е обратното 
– ние сме с втората най-ниска цена след Полша, уточни Васил Велев. 
Цената на тока за бизнеса на борсата в единия от дните е била близо три пъти по-висока от прогнозната пазарна цена на 
КЕВР, 270 лева е струвал мегаватчас усреднено за цяла седмица, поясни Велев. 
Искаме равни условия с останалите бизнеси в Европа, такива равни условия не получаваме, подчерта той. 
„Над определен праг в Европа се компенсират бизнесите. (…) При нас е обратното – цената на дребно за бита е по-ниска, 
отколкото е цената на едро за индустрията. Средно това съотношение в Европа е обратното.“ 
„Новите политици в „Марица Изток“ обясняват как ще запазят комплекса. То е вредно да се запазва, за самите работници 
там. Той не трябва да се запазва“, коментира Велев в предаването „Неделя 150“.  
Трябва да има цялостен план за прехода, посочи той и очерта варианти за замяната на въглищните индустрии с 
фотоволтаици. Според него има риск да се изгуби европейско съфинансиране за този преход, ако Планът за 
възстановяване продължава да се бави. 
„Малко бодро е изказването - няма риск от загуба. Има риск.“ 
Предстои да излизат в пенсия по-многобройни кохорти от хора, а влизат на пазара на труда такива, които са двойно по-
малки по численост, заяви Васил Велев по повод опасенията от загуба на работни места при закриването на въглищните 
индустрии. 
„Ние ще продължим да губим през следващите години по 40 хиляди души на пазара на труда. Няма проблем за хората. 
Хората няма да стигнат.“ 
Цялото интервю слушайте в звуковия файл. 
 
Club Z 
 
√ Прогноза: губим по 40 000 работни места в следващите години 
Председателят на АИКБ Васил Велев е категоричен - бизнес средата у нас е влошена 
България ще губи по 40 000 работни места в следващите няколко години и хората на пазара просто няма да стигат. Тази 
прогноза направи днес пред БНР председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев.  
Той заяви, че данните показват ясно, че предстои да излизат в пенсия по-многобройни кохорти от хора, а да влизат на 
пазара на труда такива, които са двойно по-малки по численост. 
Думите му идват в отговор на критиките, че затварянето на въглищните индустрии у нас ще остави без работа десетки 
хиляди служителите в тях. Според Велев това не е проблем, защото работа за тези хора ще има, именно защото цялата 
индустрия остава без служители - бавно, но сигурно.  
Работодателите в България, включително и от АИКБ, отдавна твърдят, че Маришкия басейн трябва да бъде "наводнен" с 
фотоволтаици. Разбира се, Велев не подмина с коментар и новите политици - Кирил Петков и Асен Василев, които обаче 
са на обратното мнение за "Мариците". 
"Новите политици в „Марица Изток“ обясняват как ще запазят комплекса. То е вредно да се запазва, за самите работници 
там. Той не трябва да се запазва". 
А че проблеми с цената на тока има и ще има - това вече е ясно на всички, потвърди Велев и допълните, че за месец 
август а пазара на електроенергия ден напред България е с втората най-висока цена, за септември е обратното – ние сме 
с втората най-ниска цена след Полша. 
Цената на тока за бизнеса на борсата в единия от дните е била близо три пъти по-висока от прогнозната пазарна цена на 
КЕВР, 270 лева е струвал мегаватчас усреднено за цяла седмица, поясни Велев. 
"Над определен праг в Европа се компенсират бизнесите. При нас е обратното – цената на дребно за бита е по-ниска, 
отколкото е цената на едро за индустрията. Средно това съотношение в Европа е обратното", подчерта бизнесменът.  
И обобщи - българските предприятия искат единствено равни условие с останалите в Европа, а такива - те не получавали.  

https://bnr.bg/post/101528791
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Накрая пък направи една тъжна констатация - бизнес средата у нас се е влошила допълнително през последните гоини и 
затова АИКБ настоява за  свикване на Националния икономически съвет и нови кардинални решения. 
 
В. Сега 
 
√ България ще губи по 40 000 работници годишно 
Всяка година се пенсионират два пъти повече хора от вливащите се на пазара на труда 
"Предстои да излизат в пенсия по-многобройни кохорти от хора, а на пазара на труда влизат такива, които са двойно по-
малки по численост. Ние ще продължим да губим през следващите години по 40 000 души на пазара на труда. Няма 
проблем за хората, хората няма да стигнат." 
Това заяви пред БНР Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) по повод 
опасенията, че може да се изчезнат работни места при закриването на въглищните индустрии, ако се осъществи 
очертаният от него вариант за замяна на въглищните индустрии с фотоволтаици. 
"Новите политици (б.р. - Кирил Петков и Асен Василев) обясняват в „Марица Изток“ как ще запазят комплекса. То е 
вредно да се запазва, за самите работници там. Той не трябва да се запазва - каза още Велев. - Трябва да има цялостен 
план за прехода. Според него има риск да се изгуби европейско съфинансиране за този преход, ако Планът за 
възстановяване продължава да се бави." 
Според Велев бизнес средата у нас се е влошила допълнително, и затова АИКБ настоява свикване на Националния 
икономически съвет. 
"За август, на пазара на електроенергия за ден напред, България е с втората най-скъпа цена. За септември е обратното – 
ние сме с втората най-ниска цена след Полша", поясни Велев. 
"Искаме равни условия с останалите бизнеси в Европа. Такива равни условия не получаваме - подчерта той. - Над 
определен праг, в Европа се компенсират бизнесите(…) При нас е обратното – цената на дребно за бита е по-ниска, 
отколкото е цената на едро за индустрията. Средно това съотношение в Европа е обратното.“ 
 
В. Дума 
 
√ Губим 40 000 работници годишно  
"Предстои да се пенсионират много хора, а на пазара на труда излизат два пъти по-малко като численост. Ние ще 
продължим да губим през следващите години по 40 000 души на пазара на труда". Това заяви пред БНР Васил Велев, 
председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), по повод опасенията, че може да изчезнат 
работни места при закриването на въглищните индустрии, ако се осъществи очертаният от него вариант за замяна на 
въглищните индустрии с фотоволтаици. 
"Новите политици Кирил Петков и Асен Василев обясниха в Раднево как ще спасят комплекса "Марица Изток". 
Отлагането на закриването му е вредно за самите работници там. Трябва да има цялостен план за прехода. Има риск да 
изгубим европейско съфинансиране за този преход, ако Планът за възстановяване продължава да се бави. А той се бави, 
защото Брюксел иска точна дата за затваряне на въглищните централи", допълни Велев. Според него бизнес средата у 
нас се е влошила допълнително и затова АИКБ настоява за свикване на Националния икономически съвет. 
 
Frog News 
 
√ Васил Велев, АИКБ: Бизнес средата у нас се влоши 
Бизнес средата у нас се влоши допълнително, каза пред БНР Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния 
капитал в България (АИКБ). Настояваме за свикване на Националния икономически съвет, допълни той. 
За месец август на пазара на електроенергия ден напред България е с втората най-висока цена, за септември е обратното 
– ние сме с втората най-ниска цена след Полша, уточни Васил Велев. 
Цената на тока за бизнеса на борсата в единия от дните е била близо три пъти по-висока от прогнозната пазарна цена на 
КЕВР, 270 лева е струвал мегаватчас усреднено за цяла седмица, поясни Велев. Искаме равни условия с останалите 
бизнеси в Европа, такива равни условия не получаваме, подчерта той. 
„Над определен праг в Европа се компенсират бизнесите. (…) При нас е обратното – цената на дребно за бита е по-ниска, 
отколкото е цената на едро за индустрията. Средно това съотношение в Европа е обратното.“ 
„Новите политици в „Марица Изток“ обясняват как ще запазят комплекса. То е вредно да се запазва, за самите работници 
там. Той не трябва да се запазва“, коментира Велев.  
Трябва да има цялостен план за прехода, посочи той и очерта варианти за замяната на въглищните индустрии с 
фотоволтаици. Според него има риск да се изгуби европейско съфинансиране за този преход, ако Планът за 
възстановяване продължава да се бави. 
„Малко бодро е изказването - няма риск от загуба. Има риск.“ 
 Предстои да излизат в пенсия по-многобройни кохорти от хора, а влизат на пазара на труда такива, които са двойно по-
малки по численост, заяви Васил Велев по повод опасенията от загуба на работни места при закриването на въглищните 
индустрии. 
„Ние ще продължим да губим през следващите години по 40 хиляди души на пазара на труда. Няма проблем за хората. 
Хората няма да стигнат.“ 
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В. Труд 
 
√ Васил Велев: Бизнес средата се е влошила 
България и Полша са с най-висока цена на тока в Европа 
Настояват за свикване на Националния икономически съвет 
Бизнес средата у нас се е влошила допълнително през август, затова от Асоциацията на индустриалния капитал в 
България (АИКБ) настояват за свикване на Националния икономически съвет. Това заяви председателят на организацията 
Васил Велев. 
Той подчерта, че българският бизнес иска да работи при равни условия с конкурентите и партньорите си в Европа. Но не 
получава такива, тъй като токът у нас достигна рекордни стойности. “За август, на пазара на електроенергия за ден 
напред, България е с втората най-скъпа цена. За септември е обратното – ние сме с втората най-ниска цена след Полша”, 
поясни Велев. 
Над определен праг, в Европа се компенсират бизнесите. При нас е обратното – цената на дребно за бита е по-ниска, 
отколкото е цената на едро за индустрията. Средно това съотношение в Европа е обратното, подчерта Велев.  
 
Информационна агенция „Блиц“ 
 
√ Шефът на АИКБ алармира: Бизнес средата у нас се влоши 
През следващите години ще губим по 40 хиляди души годишно на пазара на труда, прогнозира Васил Велев 
Бизнес средата у нас се влоши допълнително, каза пред БНР Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния 
капитал в България (АИКБ). "Настояваме за свикване на Националния икономически съвет", допълни той. 
"За месец август на пазара на електроенергия ден напред България е с втората най-скъпа цена, за септември е обратното 
– ние сме с втората най-ниска цена след Полша", уточни Васил Велев. 
"Цената на тока за бизнеса на борсата в единия от дните е била близо три пъти по-висока от прогнозната пазарна цена на 
КЕВР, 270 лева е струвал мегаватчас усреднено за цяла седмица", поясни Велев. 
"Искаме равни условия с останалите бизнеси в Европа, такива равни условия не получаваме", подчерта той. 
"Над определен праг в Европа се компенсират бизнесите. (…) При нас е обратното – цената на дребно за бита е по-ниска, 
отколкото е цената на едро за индустрията. Средно това съотношение в Европа е обратното", допълни Велев.  
"Новите политици в „Марица Изток“ обясняват как ще запазят комплекса. То е вредно да се запазва, за самите работници 
там. Той не трябва да се запазва", коментира Велев.  
"Трябва да има цялостен план за прехода", посочи той и очерта варианти за замяната на въглищните индустрии с 
фотоволтаици. Според него има риск да се изгуби европейско съфинансиране за този преход, ако Планът за 
възстановяване продължава да се бави. 
"Малко бодро е изказването - няма риск от загуба. Има риск", категоричен е Велев. 
"Предстои да излизат в пенсия по-многобройни кохорти от хора, а влизат на пазара на труда такива, които са двойно по-
малки по численост", заяви Васил Велев по повод опасенията от загуба на работни места при закриването на въглищните 
индустрии. 
"Ние ще продължим да губим през следващите години по 40 хиляди души на пазара на труда. Няма проблем за хората. 
Хората няма да стигнат", предупреди той. 
 
Fakti.bg 
 
√ Васил Велев: Бизнесът у нас се влошава 
Цената на тока е основен проблем 
Бизнec cрeдaтa у нac ce влoши дoпълнитeлнo зaрaди СОVID-19. Зa тoвa прeдупрeди в интeрвютo cи в прeдaвaнeтo 
"Нeдeля" 150 пo БНР прeдceдaтeлят нa Acoциaциятa нa индуcтриaлния кaпитaл в Бългaрия (AИКБ) Вacил Вeлeв. 
Тoй нacтoя зa cвиквaнe Нaциoнaлния икoнoмичecки cъвeт зa пoдкрeпa нa бизнeca. Бизнecът иcкa рaвни уcлoвия c 
ocтaнaлитe бизнecи в Eврoпa. „Нaд oпрeдeлeн прaг в Eврoпa ce кoмпeнcирaт бизнecитe. При нac e oбрaтнoтo – цeнaтa нa 
дрeбнo зa битa e пo-ниcкa, oткoлкoтo e цeнaтa нa eдрo зa индуcтриятa. Cрeднo тoвa cъoтнoшeниe в Eврoпa e oбрaтнoтo.“, 
кoмeнтирa Вeлeв. 
Зa мeceц aвгуcт нa пaзaрa нa eлeктрoeнeргия дeн нaпрeд Бългaрия e c втoрaтa нaй-cкъпa цeнa, зa ceптeмври e oбрaтнoтo 
– ниe cмe c втoрaтa нaй-ниcкa цeнa cлeд Пoлшa, утoчни Вacил Вeлeв. 
Пo думитe му цeнaтa нa тoкa зa бизнeca нa бoрcaтa в eдиния oт днитe e билa близo три пъти пo-виcoкa oт прoгнoзнaтa 
пaзaрнa цeнa нa КEВР - 270 лeвa e cтрувaл мeгaвaтчac уcрeднeнo зa цялa ceдмицa. 
Cпoрeд нeгo нoвитe пoлитици в „Мaрицa Изтoк“ oбяcнявaт кaк щe зaпaзят кoмплeкca. Тo e врeднo дa ce зaпaзвa, зa 
caмитe рaбoтници тaм. Тoй нe трябвa дa ce зaпaзвa“, пo мнeниeтo нa Вeлeв. 
Cпoрeд Вeлeв трябвa дa имa цялocтeн плaн зa прeхoдa. „Мaлкo бoдрo e изкaзвaнeтo - нямa риcк oт зaгубa. Имa риcк.“, 
прeдупрeди Вacил Вeлeв. 
Тoй oтчeтe, чe прeдcтoи дa излизaт в пeнcия пo-мнoгoбрoйни кoхoрти oт хoрa, a влизaт нa пaзaрa нa трудa тaкивa, кoитo 
ca двoйнo пo-мaлки пo чиcлeнocт. „Ниe щe прoдължим дa губим прeз cлeдвaщитe гoдини пo 40 хиляди души нa пaзaрa 
нa трудa. Нямa прoблeм зa хoрaтa. Хoрaтa нямa дa cтигнaт.", кaзa oщe Вacил Вeлeв. 
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Дунав мост 
 
√ Васил Велев: България ще губи по 40 000 работници годишно 
Всяка година се пенсионират два пъти повече хора от вливащите се на пазара на труда 
"Предстои да излизат в пенсия по-многобройни кохорти от хора, а на пазара на труда влизат такива, които са двойно по-
малки по численост. Ние ще продължим да губим през следващите години по 40 000 души на пазара на труда. Няма 
проблем за хората, хората няма да стигнат." 
Това заяви пред БНР Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) по повод 
опасенията, че може да се изчезнат работни места при закриването на въглищните индустрии, ако се осъществи 
очертаният от него вариант за замяна на въглищните индустрии с фотоволтаици. 
"Новите политици (б.р. - Кирил Петков и Асен Василев) обясняват в „Марица Изток“ как ще запазят комплекса. То е 
вредно да се запазва, за самите работници там. Той не трябва да се запазва - каза още Велев. - Трябва да има цялостен 
план за прехода. Според него има риск да се изгуби европейско съфинансиране за този преход, ако Планът за 
възстановяване продължава да се бави." 
Според Велев бизнес средата у нас се е влошила допълнително, и затова АИКБ настоява свикване на Националния 
икономически съвет. 
"За август, на пазара на електроенергия за ден напред, България е с втората най-скъпа цена. За септември е обратното – 
ние сме с втората най-ниска цена след Полша", поясни Велев. 
"Искаме равни условия с останалите бизнеси в Европа. Такива равни условия не получаваме - подчерта той. - Над 
определен праг, в Европа се компенсират бизнесите(…) При нас е обратното – цената на дребно за бита е по-ниска, 
отколкото е цената на едро за индустрията. Средно това съотношение в Европа е обратното.“ 
 
Actualno.com 
 
√ Васил Велев: Бизнесът у нас се влошава 
Бизнес средата у нас се влоши допълнително заради COVID-19. За това предупреди в интервюто си в предаването 
"Неделя" 150 по БНР председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев.   
Той настоя за свикване Националния икономически съвет за подкрепа на бизнеса. Бизнесът иска равни условия с 
останалите бизнеси в Европа. „Над определен праг в Европа се компенсират бизнесите. При нас е обратното – цената на 
дребно за бита е по-ниска, отколкото е цената на едро за индустрията. Средно това съотношение в Европа е обратното.“, 
коментира Велев.  За месец август на пазара на електроенергия ден напред България е с втората най-скъпа цена, за 
септември е обратното – ние сме с втората най-ниска цена след Полша, уточни Васил Велев.  
По думите му цената на тока за бизнеса на борсата в единия от дните е била близо три пъти по-висока от прогнозната 
пазарна цена на КЕВР -  270 лева е струвал мегаватчас усреднено за цяла седмица.   
Според него новите политици в „Марица Изток“ обясняват как ще запазят комплекса. То е вредно да се запазва, за 
самите работници там. Той не трябва да се запазва“, по мнението на Велев.   
Според Велев трябва да има цялостен план за прехода. „Малко бодро е изказването - няма риск от загуба. Има риск.“, 
предупреди Васил Велев.  Той отчете, че предстои да излизат в пенсия по-многобройни кохорти от хора, а влизат на 
пазара на труда такива, които са двойно по-малки по численост.  
„Ние ще продължим да губим през следващите години по 40 хиляди души на пазара на труда. Няма проблем за хората. 
Хората няма да стигнат.", каза още Васил Велев.  

 
Политиката 
 
√ Васил Велев: Бизнес средата у нас се влоши допълнително 
Бизнес средата у нас се влоши допълнително, заяви в интервю за Диана Янкулова по БНР Васил Велев, председател на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). Настояваме за свикване на Националния икономически съвет, 
допълни той. 
За месец август на пазара на електроенергия ден напред България е с втората най-висока цена, за септември е обратното 
– ние сме с втората най-ниска цена след Полша, уточни Васил Велев. 
Цената на тока за бизнеса на борсата в единия от дните е била близо три пъти по-висока от прогнозната пазарна цена на 
КЕВР, 270 лева е струвал мегаватчас усреднено за цяла седмица, поясни Велев. 
Искаме равни условия с останалите бизнеси в Европа, такива равни условия не получаваме, подчерта той. 
„Над определен праг в Европа се компенсират бизнесите. (…) При нас е обратното – цената на дребно за бита е по-ниска, 
отколкото е цената на едро за индустрията. Средно това съотношение в Европа е обратното.“ 
„Новите политици в „Марица Изток“ обясняват как ще запазят комплекса. То е вредно да се запазва, за самите работници 
там. Той не трябва да се запазва“, коментира Велев в предаването „Неделя 150“.  
Трябва да има цялостен план за прехода, посочи той и очерта варианти за замяната на въглищните индустрии с 
фотоволтаици. Според него има риск да се изгуби европейско съфинансиране за този преход, ако Планът за 
възстановяване продължава да се бави. 
„Малко бодро е изказването - няма риск от загуба. Има риск.“ 
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Предстои да излизат в пенсия по-многобройни кохорти от хора, а влизат на пазара на труда такива, които са двойно по-
малки по численост, заяви Васил Велев по повод опасенията от загуба на работни места при закриването на въглищните 
индустрии. 
„Ние ще продължим да губим през следващите години по 40 хиляди души на пазара на труда. Няма проблем за хората. 
Хората няма да стигнат.“ 
 
В. Стандарт 
 
√ Бизнесът остро към политиците: Стига популизъм, средата се влошава 
Бизнес средата у нас се влоши допълнително, каза пред БНР Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния 
капитал в България (АИКБ). Настояваме за свикване на Националния икономически съвет, допълни той.За месец август на 
пазара на електроенергия ден напред България е с втората най-висока цена, за септември е обратното – ние сме с 
втората най-ниска цена след Полша, уточни Васил Велев. 
Цената на тока за бизнеса на борсата в единия от дните е била близо три пъти по-висока от прогнозната пазарна цена на 
КЕВР, 270 лева е струвал мегаватчас усреднено за цяла седмица, поясни Велев. 
Искаме равни условия с останалите бизнеси в Европа, такива равни условия не получаваме, подчерта той. 
„Над определен праг в Европа се компенсират бизнесите. При нас е обратното – цената на дребно за бита е по-ниска, 
отколкото е цената на едро за индустрията. Средно това съотношение в Европа е обратното“ 
„Новите политици в „Марица Изток“ обясняват как ще запазят комплекса. То е вредно да се запазва, за самите работници 
там. Той не трябва да се запазва“, коментира Велев.Трябва да има цялостен план за прехода, посочи той и очерта 
варианти за замяната на въглищните индустрии с фотоволтаици. 
Според него има риск да се изгуби европейско съфинансиране за този преход, ако Планът за възстановяване продължава 
да се бави. 
„Малко бодро е изказването - няма риск от загуба. Има риск.“Предстои да излизат в пенсия по-многобройни кохорти от 
хора, а влизат на пазара на труда такива, които са двойно по-малки по численост, заяви Васил Велев по повод опасенията 
от загуба на работни места при закриването на въглищните индустрии. 
„Ние ще продължим да губим през следващите години по 40 000 души на пазара на труда. Няма проблем за хората. 
Хората няма да стигнат.“ 
 
Икономически живот 
 
√ АИКБ поиска следващия парламент да разпределя парите за помощ на авиобранша 
От АИКБ поискаха мораториум върху прилагането на чл. 109 от приетия от парламента актуализиран бюджет. 
Асоциацията е изпратила писмо до президента, премиера, министрите на финансите и на транспорта. В него се изтъква, 
че с актуализацията е станало ясно, че широко оповестеното подпомагане на авиопревозвачите с 60 млн. лева се отнася 
до текущи задължения до 31 декември 2019 година, която е една от силните за авиацията години. 
Подчертава се, че с приетата в последния момент редакция на чл. 109 от закона за актуализация на бюджета нито една 
от авиокомпаниите няма да получи финансова подкрепа, която да компенсира загуби, предизвикани от ковид 
пандемията. 
От АИКБ настояват средствата, предвидени по чл. 109 да не бъдат разходвани до конституирането на 47 Народно 
събрание. Това е в съответствие с ал. 1 от въпросния член, уточняват работодателите. 
 
 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
БНР 
 
√ Агенцията по заетостта организира срещи за разясняване правата на сезонните работници  
Агенцията по заетостта организира тази седмица поредица от срещи за разясняване на правата на сезонните работници, 
които се наемат в страните от Европейския съюз. 
Агенцията е водещ партньор за България на Европейския орган по труда в общата кампания "Права през всички сезони".  
Първата среща ще бъде днес в Перник, утре - във Видин пред бюрото по труда, а на 23 и 24 септември кампанията ще 
бъде представена в Свищов и Гоце Делчев. 
В информационните събития ще се включат експерти от Главната инспекция по труда, Националния осигурителен 
институт, Националната агенция по приходите и фондация "Кампания А21". 
Всички желаещи ще могат да получат информация освен на място, и онлайн - чрез видеопрезентация за правата на 
сезонните работници, която е в YouTube канала на Агенцията по заетостта.   
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√ Дългови книжа за 300 млн. лева ще бъдат предложени на вътрешния пазар  
Дългови книжа за 300 милиона лева ще бъдат предложени на вътрешния пазар, става ясно от публикация за аукциона на 
Българската народна банка. 
Те са със срочност 10 години и шест месеца, като това ще бъде първата емисия в мандата на новия финансов министър 
Валери Белчев. 
Досега страната ни е изтеглила един милиард лева нов дълг  за годината при ограничение от четири милиарда и 500 
милиона лева. 
Дълговите емисии са само за вътрешния пазар, като за разлика от тези с петгодишната срочност, емисията от книжа за 
десет години и половина веднаж бе отхвърлена от финансовото министерство заради неизгодни условия. 
Това се случва в мандата на Кирил Ананиев като финансов министър, след което държавата дълго бе пасивна на 
дълговия пазар. В края на мандата на Асен Василев обаче бе поет 200 милиона лева нов дълг с емисия от петгодишни 
облигации, чиято доходност бе отрицателна, макар и не най-изгодната възможна постигната за държавата през годината. 
 
√ От вторник ЦИК започва да приема документи за регистрация за президентските и парламентарните избори  
На 21 септември - вторник, Централната избирателна комисия започва да приема документи за регистрация на партии и 
коалиции за участие в изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители, насрочени на 14 ноември. 
Приемането на документите ще се извършва всеки ден от 9,00 до 17,00 часа.  
Крайният срок за подаване на заявления  е до 17,00 часа на 29 септември. 
 
√ Петков и Василев: Желаем работата от последните 4 месеца да продължи през следващите 4 години 
Двамата бивши министри представиха политическия си проект "Продължаваме промяната"  
Репортаж на Наталия Ганчовска в предаването ''Неделя 150'' 
Бившите министри на икономиката и финансите в служебното правителство - Кирил Петков и Асен Василев представиха 
своя политически проект "Продължаваме промяната". Мястото на срещата, на която присъстваха и техни съмишленици, 
беше център „Проджект лаб“ на столичния бул. „Мария Луиза“. 
"В последните 4 месеца ние започнахме промяната и имахме много конкретни и ясни цели – да спрем корупцията и 
кражбите, да освободим малкия и среден бизнес да работи спокойно, да привлечем високотехнологични инвестиции. 
Цялото благоденствие, което бъде събрано, трябва да се разпредели по-справедливо. Бюджетът показа точно това - 
когато можем и да намалим дефицита, и да разпределим средствата при пенсионери, хората от здравеопазването и 
образованието. Искаме тези 4 месеца да ги продължим през следващите 4 години", посочи Кирил Петков при 
представянето на новата формация. 
Кирил Петков и Асен Василев представиха и някои от участниците в техния политически проект, като част от лицата са от 
екипа на Министерство на икономиката - Яна Балникова и Калина Константинова. 
Бившият икономически министър изтъкна четири критерия за хората, които се присъединяват към тяхната формация: да 
имат добра кариера извън политиката, да бъдат независими хора, които да могат независимо да взимат най-правилните 
решения; да не са били в повече от една партия; да нямат скандали и най-важното - всеки един да подпише договори за 
почтеност, която означава да няма банкова тайна, да няма скрити пари. 
От своя страна Асен Василев посочи, че данъците у нас няма нужда да се пипат – нито нагоре, нито надолу. 
"Имаме достатъчно постъпление и да имаме нормално образование, нормално здравеопазването и да си направим 
инфраструктурата. Проблемът е, че няма контрол на разходването на парите. Ние плащаме тройно и четворно за прости 
неща", отбеляза Василев по време на представянето на новата формация. 
"Ако просто си съберем това, което държавата трябва да събере, и сложим контролни механизми, като спрем и течовете 
- само така  може да оправим средата и да изчистим държавата", заяви още Василев. 
Двамата лидери на новия политически проект посочиха, че продължават преговорите с няколко партии (7-8 политически 
сили) за участие в предстоящите избори, като най-вероятно ще се формира коалиция, за да може в нея да бъде включено 
името на новата формация "Продължаваме промяната". Резултатите от тези преговори ще станат ясни до седмица или 
две, но задължително това ще е политическа сила, която ще изповядва идеологията на двамата лидери на проекта. 
Двамата лидери на новата формация посочиха, че тя не е президентска партия. 
"Ние много го харесваме настоящия президент, защото той преди няколко месеца ни даде пълна свобода на действие в 
служебния кабинет", заяви Петков и подчерта, че кандидатът за президент на формацията "Продължаваме промяната" е 
именно Румен Радев. 
 
√ Сдружението на общините търси решения в година на четири предизборни кампанни  
Икономическото възстановяване, регионалната самостоятелност и устойчивото развитие са трите теми, важни за 
развитието на общините по думите на председателя на УС на НСОРБ Даниел Панов, който откри вчерашните дискусии в 
КК „Албена“.  
"В годината на четири предизборни кампании, нека поне ние продължим да търсим решение на важните въпроси, които 
са за местната власт", каза Панов.  
По думите на зам.-председателя на УС на НСОРБ Иво Димов опитът на местните власти със Закона за насърчаване на 
инвестициите не е положителен. 
"95 общини са приели собствени наредби по този закон, а сертифицираните бройки от общинския клас са едва десет. 
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Планът за възстановяване и устойчивост отразява новите условия, категорична е зам.-министърът на икономиката Ирена 
Младенова: 
"Последната заявка е края на септември, началото на октомври все пак този план да бъде подаден". 
 
√ Евродепутат предупреди, че "Северен поток 2" може да се превърне в "инвестиционни руини"  
Евродепутатът от германската Зелена партия Райнхард Бютикофер предупреди, че "Северен поток" 2 между Русия и 
Германия може да се превърне в "инвестиционни руини", ако в процеса на сертифициране се окаже, че не отговаря на 
европейското законодателство. 
В интервю за ДПА той посочва, че "радостните възгласи",  с които руската страна отбелязва завършването на "Северен 
поток 2 ", са преждевременни. Политикът подчерта, че сертифицирането може да отнеме месеци.  
Газопроводът ще трябва да получи и регистрация като независим транспортен оператор. След това проектът ще бъде 
изпратен до Европейската комисия за становище. 
 
√ Френският външен министър обвини в лъжа Австралия и САЩ относно новия договор за сигурност  
Френският външен министър обвини Австралия и Съединените щати в лъжа относно новия договор за сигурност, който 
накара Париж да отзове своите посланици от двете държави. Жан-Ив льо Дриан също така обвини страните в "двуличие, 
сериозно нарушение на доверието и неуважение". 
Пактът, известен като АУКУС, осуети многомилиардна сделка, подписана между Франция и Австралия. 
Австралийският премиер Скот Морисън заяви, че е действал в подкрепа на националните интереси на страната: 
"Разбира се, че това е голямо разочарование за френското правителство и тези, които работят по проекта. Аз разбирам 
тяхното разочарование, но в същото време Австралия, като всяка суверенна нация, трябва винаги да взима решения, 
които са в най-добър интерес за националната отбрана." 
Премиерът подчерта, че френското правителство "би имало всички основания да знае, че Австралия има дълбоки и 
сериозни опасения, че сделката за 37 млрд. долара, подписана през 2016 г., а именно Франция да построи 12 
конвенционални подводници, "няма да отговаря на австралийските стратегическите интереси". 
Споразумението АУКУС, в което също така участва Великобритания, предвижда Австралия да получи технологията за 
изграждане на подводници с ядрен двигател като начин за противодействие на влиянието на Китай в оспорваното 
Южнокитайско море. 
Франция беше информирана само часове преди публичното обявяване на сделката по-рано тази седмица. 
В интервю за френска телевизия Льо Дриан каза, че между съюзниците тече „сериозна криза“. 
 
√ Испания е на челните места по брой повтарящи класовете ученици и незавършили средно образование  
Испания е една от малкото развити страни, в които по време на пандемията училищата са били затворени за най-кратко 
време, става ясно от последния доклад на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. 
Между 1-ви януари 2020 година и 20 май тази година децата не са посещавали учебните часове за около 45 дни в 
Испания срещу 101 дни в останалите държави, разказва кореспондентът ни Маргарита Ралчева. 
Испания е една от малкото държави, наели 30 000 учители допълнително в годината на пандемия, за да протичат 
нормално учебните часове и в същото време да има достатъчно пространство между децата. Като положителен е 
посочен и фактът, че в плана на правителството е даден приоритет на учителите при ваксинирането. Отпуснати са и 
целеви помощи на учениците, чийто семейства имат финансови трудности, за да могат да продължат да ходят на 
училище. 
Въпреки всичко това обаче страната е на едно от първите места по брой повтарящи класовете ученици и по брой 
напуснали училище преди да завършат средното си образование. Това са повече момчета отколкото момичета, като в 
групата между 25 и 34 години 28,3 % не са завършили средно образование, което е два пъти повече от развитите страни( 
14,8 %). 
Младежката безработица е почти 28 на 100 при средна за останалите държави от 15%. 
Авторите на доклада отбелязват, че хората с ниско образование не само имат проблеми при намирането на работа, но и 
заплатите им са наполовина от средната за страната. 
 
√ В Испания смекчават ограниченията от днес  
Властите в Испания смекчават ограниченията от днес. 
Баровете и нощните клубове ще могат да останат отворени вместо до 2 часа - до 6 сутринта. 
Маските на закрито обаче остават задължителни, а хората трябва да спазват необходимата дистанция. 
Масовите събирания и партита все още са забранени, глобите за нарушителите са между 500 и 600 евро. 
 
√ Швейцария въвежда по-строги изисквания за влизане в страната  
Швейцария въвежда по-строги изисквания за влизане в страната. 
От днес хората, които не са ваксинирани или преболедували Covid през последните 6 месеца, ще трябва да представят 
PCR или бърз тест,  съобщават от българското Министерство на външните работи. 
Гражданите ще бъдат тествани повторно между 4-тия и 7-ия ден от влизането си в Швейцария и са задължени до два дни 
да уведомят за резултата от втория тест съответните кантонални власти. 
Става задължително  и представянето на формуляр с данни за контакт за всички влизащи в страната, независимо дали са 
ваксинирани или преболедували. 
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√ Европа е заплашена от енергийна криза  
Европа може да изпадне в енергийна криза заради недостиг на количества природен газ, предупреди в интервю за 
предаването "Събота 150" на програма "Хоризонт" на БНР енергийният експерт от базирания в Брюксел мозъчен тръст 
"Брюгел" Симоне Таляпиетра. По думите му съвсем правилно е правителствата в различни европейски държави да 
вземат мерки, за да смекчат удара върху домакинствата: 
"САЩ изпратиха съобщение преди няколко дни, с което предупреждават за възможна енергийна криза в Европа. Трябва 
да се надяваме на топла зима, защото при по-ниски температури ще изпитаме трудности с количествата газ предвид 
нивото на доставките. Може да бъдем изправени пред недостиг на количествата, заради което правителствата трябва да 
подготвят планове за реакции, които включват и основните индустриални потребители на газ", посочи пред БНР Симоне 
Таляпиетра: 
"Настоящата ситуация, която виждаме с цените на газа и електричеството в Европейския съюз, е резултат на „перфектна 
буря“, причинена от редица фактори и заради търсенето, и заради предлагането. 
При природния газ например през януари, февруари и март имаше много студена зима, която се отрази на 
необходимостта за повече отопление в домовете, следователно увеличи търсенето на газ. След това през пролетта и 
лятото имахме много високи температури, които доведоха до много по-високо потребление на електричество заради 
климатиците. 
В същото време имаме повишено потребление на енергоносители в индустрията заради възстановяването на 
икономиката. Към това повишено потребление обаче трябва да прибавим и проблема с ниските нива на електроенергия, 
добита от вятърни централи, защото времето в Европа бе тихо, без много ветрове. Всичко това доведе до по-голямо 
търсене на газ, а в същото време имахме проблеми със снабдяването, тъй като Русия доставя по-ниски обеми на синьо 
гориво от очакваното. Държавите нямат възможност да попълнят резервите си, както обикновено се случва в топлите 
месеци. 
В същото време ставаме свидетели как конкуренцията между Европа и Азия на пазара за втечнен газ става все по-голяма. 
Всичко това води до по-висока цена на тази суровина. 
Трябва да отчетем и фактора цена на въглеродните емисии. Тя буквално изхвърча в небето, за да подкрепи 
преминаването към по-щадящи от въглищата енергоизточници. Всичко това доведе до ситуацията, която наблюдаваме и 
която вече предизвика реакция от повечето правителства. Знаете, че Италия, Испания, Франция се опитват да овладеят 
положението чрез краткосрочна намеса на пазара", каза още енергийният експерт от базирания в Брюксел мозъчен тръст 
"Брюгел" Симоне Таляпиетра. 
Още по темата в звуковия файл. 
 
√ Британия успокоява, че няма да допусне енергийна криза  
Британският министър на бизнеса, енергетиката и индустриалната стратегия Куази Куартенг заяви, че е получил уверения 
от енергийния регулатор Ofgem, че разполага с планове за защита на пазара и потребителите от увеличаващите се цени 
на природния газ. 
На фона на тревогите във Великобритаиня, че страната е изправена пред енергийна криза Куази Куартенг проведе среща 
в неделя с енергийния регулатор Ofgem, след което съобщи, че е получил уверения, че ако фалира енергиен двоставчик, 
както това вече се случи с няколко по-малки компании, Ofgem може да гарантира, че доставките на електричество и газ 
за потребителите няма да бъдат нарушени. 
Куартенг уточни, че ще бъдат полагани максимални усилия от Ofgem или правителството първо изпадналите в 
затруднения компании да бъдат спасени или потребителите да бъдат прехвърлени към друг доставчик. Цените на газта 
обаче вече скочиха със 70% през август, което освен, че прекрати дейността на вече споменатите малки доставчици, 
доведе и до затваряне на заводи за торове, които произвеждат също въглероден двуокис, който пък е използван за 
зашеметяване на добитъка преди клане или удължаване на срока на годност на храните. 
По този повод се заговори за очакван недостиг на храни и напитки през зимата. По-рано предшественикът на Куази 
Кауртенг – Алок Шамра, който сега е председател на срещата за климата на високо равнище в Единбург през ноември, 
заяви, по Би Би Си, че хората нямат основания да се притесняват от енергийната криза. 
 
√ Приключи тридневното гласуване в Русия, управляващата партия води убедително  
Коментар на Ангел Григоров в предаването ''Преди всички'' 
В Русия приключи тридневното гласуване на парламентарните избори. Участието в тях надхвърли 45%, а междинните 
резултати сочат победа на управляващата партия “Единна Русия”. 
Общо пет партии преодоляват петпроцентната бариера за влизане в Държавната Дума. 
“Единна Русия” води убедително с 46% от гласовете, сочат данните на Централната избирателна комисия при преброени 
50 на сто от секционните протоколи. 
Втора е Комунистическата партия с 21% подкрепа, а трета - Либерално-демократическата партия с 8%. 
Четвъртото място остава за “Справедлива Русия - За правдата”, която печели около 8 на сто. 
За първи път от 2003 г. в парламента се появява нова партия и това е формацията “Новите хора”, която набира почти 6% 
от гласовете. 
Това са резултати от гласуването по пропорционалната система, което определя половината от 450-те мандата в долната 
камара на руския парламент. Другата половина се определя мажоритарно. 
 

https://bnr.bg/post/101528527/evropa-e-zaplashena-ot-energiina-kriza
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√ Пандемията от Covid-19 тласна градовете в Европа към по-екологични методи за придвижване  
Когато през март 2020 светът замря, а Земята сякаш спря да се върти, или поне спряха колелата на автомобилите и 
автобусите, приземиха се и самолетите, хората сякаш за момент видяха какъв би трябвало да бъде идеалният свят. 
Бъдеще, в което няма изгорели газове, трафик, задръствания, мръсен въздух и непрекъснат шум от бучащи двигатели. Но 
само година по-късно всичко изглежда се е върнало по старому. В европейската седмица на мобилността се питаме успя 
ли всъщност пандемията от ковид-19 да тласне градовете в Европа към по-екологични методи за придвижване? 
Според доктор Майке Джип, директор на института за транспортни проучвания към германския Аерокосмически център, 
пандемията определено е променила навиците ни в придвижването. В Германия отбелязахме значителен спад в 
мобилността що се отнася до изминатите километри дневно, както и броят на пътуванията, пояснява тя.  
 "Пандемията несъмнено оказа влияние, станахме по-малко мобилни, промениха се и начините ни на придвижване. 
Проучванията ни показват, че общественият транспорт се използва много по-рядко, докато употребата на 
автомобили и изобщо индивидуалните форми на транспорт, като велосипеда, се е увеличила."  
Автомобилът, наред с колелото е големият победител от пандемичната ситуация, а основните губещи са общетвеният 
транспорт и авиацията, подчертава доктор Джип. Ако преди пандемията сте отивали с колата си до гарата, за да хванете 
влак или метро до града, днес не оставяте автомобила, а пътувате с него до дестинацията си. Хората се страхуват да не се 
заразят или разболеят в обществения транспорт. Това е огромна промяна в поведението ни, която все още тече, казва 
докторът.  
"Преди коронакризата 66% са използвали кола, към момента този процент е около 55, т.е. нещата се 
нормализират. Затова сме изправени пред предизвикателството да върнем доверието в обществения транспорт и 
да убедим хората да оставят личните си автомобили." 
Според последните проучвания около една трета от жителите на големите градове са се отказали от градския транспорт 
заради ковид-19.  
В дългосрочен план обаче колата, като основно средство за придвижване, също е обречена на гибел, защото градовете в 
Европа търсят по-зелени решения за мобилността.  
Барселона, например, възнамерява да превърне 21 улици, с обща дължина от 33 км, в пешеходни, зелени пространства с 
повече място за разходки и велосипедна инфраструктура. Макар да срещат съпротива от местния бизнес, който се 
оплаква, че ще е по-трудно да се доставят стоки до магазините, главният архитект на Барселона Хави Матия е убеден, че 
ако градовете на станат по-зелени, все повече хора ще ги напускат, за да търсят чист въздух и среда за живеене на село.  
"Пандемията беше като лупа за нас и ни показа, че здравето трябва е сред основните приоритети в управлението и 
планирането на града. Затова след края на локдауна, ускорихме процесите по трансформация, които вече бяхме 
заложили, а именно да реорганизираме общественото пространство като намалим мястото за превозни средства 
и причините за замърсяване и осигурим пространство за социални дейности и условия за добра околна среда." 
През 2019 Европейската комисия дори започва дело срещу Испания след като Мадрид и Барселона редовно надвишават 
допустимите нива на азотен диоксид в атмосферата, което води до преждевременната смърт на блидо девет хиляди 
души годишно.  
След като затварянето заради пандемията намалява драстично вредните емисии в каталунската столица, управата на 
града е убедена, че е на правилния път.  
"Градът се приспособява бързо към намаленото пространство за автомобили и затова успяхме да намалим 
капацитета  за циркулация на превозни средства. За търговската дейност, която също наблюдаваме отблизо, 
тоав също е от полза. Когато има повече място за пешеходци, търговията процъфтява."  
Париж е другата голяма европейска столица, която работи за намаляване на трафика и изчистване на въздуха. Според 
изпълнителния директор на инициативата за по-екологична градска среда "Автономен Париж" Дъглас Рос тенденцията е 
към пост-автомобилни градове.  
"Градовете трябва да разработят решения с много модели, в които пътниците преминават от една форма на 
транспорт към друга на улицата, на повърхността и да завършват пътуването си с активна форма на мобилност 
като ходене или каране на колело. По този начин парите ще се влеят директно в местната икономика." 
Въпреки нарасналата популярност на електрическите автомобили, Дъглас е на мнение, че колата като средство за 
придвижване отмира. Той дава пример с бързото обезценяване и вече пълното отричане на дизеловите автомобили.  
"Когато ЕС подкрепи дизела през 1997-а и отпусна субсидии за производството на дизелови автомобили, те 
смятаха, че така ще намалят въглеродните емисии и глобалното затопляне. Но резултатът двайсет години по-
късно е нулево намаляване на емисиите и смъртоносно увеличение на азотния оксид. Днес в Европа умират 
преждевременно 500 души заради замърсяването на въздуха, дизеловитите автомобили се обезцениха, а хиляди 
работници, с умения за производството на дизел, трябва да се преквалифицират за електроавтомобили." 
Управата на Париж инвестира 150 милиона евро в обособяването на велосипедни алеи и резултът е налице само за 
година - петдесет процента увеличение на велосипедистите. Друго решение на проблема, което обаче е малко по-
отдалечено в бъдещето са автономните автомили, или превозни средства, които не се нуждаят от шофьор, а се 
управляват от изкуствен интелект. Те също обаче не са панацея сами по себе си, отбелязва Дъглас.  
"Автнономните автомобили идват с обещанието да освободят пътищата от задръствания  и инциденти. Но ако 
не се комбинират със споделено пътуване, може да се стигне до трафик без шофьори, тъй като автомобилите ще 
обикалят квартала докато ние обядваме, за да се пести от паркинг места." 
А какво бъдеще очаква най-сериозния замърсител в областта на транспорта - авиацията? Секторът е отговорен за между 
2 и 3 процента от световните парникови емисии. За да се намали въглеродния му отпечатък трябва да се вземат 
краткосрочни и дългосрочни мерки.  
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През това лято ваканционните и бизнес пътувания със самолет почти се върнаха до нивата си от преди пандемията, но ни 
отдалечават сериозно от постигане на целите в парижкото споразумение за климата.  
Едно от решенията е използването на био самолетни горива, което може да намали вредните емисии от полетите с 37% 
до 2050 година. Според авиационния експерт в Европейската комисия Филип Корнелис това е твърде скъпо решение и 
може да бъде въведено само постепенно.  
"Тъй като секторът е изключително конкурентен, нито една авиокомпания не може да си позволи изведнъж да 
премине изцяло на възобновяеми горива. Поради този факт производството им е ограничено, а малкото 
производство води до високи цени. За да разкъсаме този кръг, от Европейската комисия предлагаме да се въведе 
задлжително смесване на биогоривата с керосин, като процентът да се увеличава във времето." 
Друга възможност, която се предлага, е полетите да бъдат заменени от високоскоростни влакове. Това обаче няма да 
има почти никакво отражение върху намаляването на вредното въздействие на авиацията, обяснява директорът на 
Асоциацията за въздушен транспорт Уили Уолш. 
"Статистиката показва, че полетите на по-малко от 500 км в Европа са под 20% и генерират не повече от 4 
процента от въглеродните емисии. Така че схващането, че ако самолетите се заменят с високоскоростни влакове е 
подвеждащо. По-голяма част от вредните газове се отделят при далечни полети, които не могат да се заменят със 
железопътен транспорт."  
Но има и положителни примери. През 2019-а нискотарифната "Изиджет" заяви, че работи за нулев въглероден отпечатък 
като инвестира в проекти като засаждане на дървета и производство на възобновяема енергия. 
 
√ Кой първи в света пусна електрически пикап 
Mладата щатска марка Rivian изпреварва Tesla, Ford и GM 
Американската компания Rivian пусна официално електрически пикап - това е представеният през 2018 година R1T. 
За първия сериен екземпляр, слязъл от конвейера в завода в Нормал (щата Илинойс), автомобилният свят научи от 
президента и основател на компанията Ар Джей Скъриндж, който информира в Twitter. Някои специалисти в 
автомобилните среди определиха събитието като историческо. 
На практика Rivian официално е първият бранд с електрически пикап на автомобилния пазар, като 
изпреварва Tesla, General Motors и Ford в стремежа за доминация на така важния за този тип автомобили щатски пазар. 
От компанията обещаха, че по най-бързия начин стартират доставките за клиентите, които очакват своите R1T вече 
повече от една година. 
Мощността в цифри 
Първите купувачи ще получат версията Launch Edition, която е с най-високо ниво на оборудване. Тя е проектирана с 4 
електромотора с обща мощност 765 к.с. и 1120 Нм, като ускорява от 0-100 км/ч за 3 секунди, което е 0,1 секунди по-бързо 
от широкодискутирания, заради дизайна си, Tesla Cybertruck, който е снабден с 3 електромотора.  
Вижте един от тестовете проведен от специализираната медия Motortrend (кадри: YouTube) 
Батерия 
Rivian R1T Launch Edition обаче не е версията, предвидена за най-дългъг пробег с едно зареждане. Тя е оборудвана с 
акумулатор с капацитет 135 кВт/ч, които осигуряват изминаването на 480 км. 
Ще им версия с максимален пробег от 645 км, с батерия със 180 кВт/ч, която ще се появи на пазара през 2022 година, 
заедно с базовия R1T.  
Приемaт се поръчки за Launch Edition още от ноември 2020 година, като тази версия се предлага за около 75 000 
долара. Модификациите Adventure и Explore, които ще са на пазара от януари 2022 година, на цени от съответно 75 000 и 
65 000 долара (скоро ще стане ясно защо). 
Любопитно 
Еceнта на 2021 година Gеnеrаl Mоtоrs щe пуcне на пазара пикaпa Hummеr ЕV, a пред 2022 година щe зaпoчнe 
cглoбявaнeтo нa eлeктричecкия Fоrd F-150 Lightning и може би малко след това се очаква и Tеslа да пуснат прословутия 
си Сybеrtruсk. 
През февруари 2021 година Amazon инвестира внушителната сума от 700 млн. долара в Rivian, а през април компанията 
обяви, че Ford са инвестирали в тях 500 мил. долара. 
 
БНТ 
 
√ Кирил Петков пред БНТ: Не е прозрачен начинът на управление  
Не е прозрачен начинът на управление. Това заяви пред БНТ в предаването "Бизнес.БГ" Кирил Петков. 
БНТ: Кое не успяхте да завършите за тези 4 месеца като служебен министър на икономиката? 
Кирил Петков: Доста неща започнахме, които трябва да продължат. Като започнахме "Общини без корупция" беше една 
страхотна стратегия, която направихме, до нашия си мандат вече имахме 12 общини, които казаха - искаме да сме първи, 
но сега разчитам следващият служебен кабинет да продължи тази инициатива, за да бъдат реално сертифицирани някои 
общини, които да кажат от тук нататък ние се отказваме от корупция. Второто нещо може би е изборът на борда на ВМЗ. 
Започнахме курса, но реално той не е приключил. Много ще се надявам, за първи път от много време, изборът да бъде 
изцяло на база професионализъм, на база на прозрачност и хора, които знаят как това предприятие да работи най-добре, 
а не да бъде от значение чие лоби е. Вярвам в новия министър, че това ще се постарае да го направи. Така че със 
сигурност има доста започнати неща. 603 писма за намерения трябва сега да се продължат към Агенцията по 
инвестиции, да ги реализираме в реални инвестиции. Така че има много проекти, които тепърва трябва да се довършват 

https://rivian.com/
https://www.youtube.com/watch?v=YQXuaWWriDM
https://twitter.com/RJScaringe
https://rivian.com/
https://www.tesla.com/
https://www.gm.com/commitments/electrification.html
https://www.ford.com/
https://www.youtube.com/watch?v=YQXuaWWriDM
https://rivian.com/support/article/what-is-launch-edition
https://www.tesla.com/cybertruck
https://www.motortrend.com/
https://www.youtube.com/user/MotorTrend/videos
https://rivian.com/support/article/what-is-launch-edition
https://rivian.com/r1t
https://rivian.com/support/article/what-is-launch-edition
https://www.gmc.com/electric/hummer-ev
https://www.ford.com/trucks/f150/f150-lightning/2022/
https://www.amazon.com/
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и някои от тях сигурно няма да успеят да се завършат. За една инвестиция отнемат 2 години, за да се вземе едно трайно 
решение, но се радвам, че зададохме посоката, зададохме скоростта, с която се движим в тази посока, така че да се 
види, че има надежда, че е възможно и че България е една малка страна и тези промени се случват бързо. 
БНТ: Кое ви шокира най-много, когато влязохте в Министерството на икономиката? 
Кирил Петков: Най-шокиращото е, че докато над 500 милиона бяха вкарани в ремонтите на язовири, не само че не бяха 
фокусирани приоритетните язовири, които са най-опасни, но последното нещо, което открихме е, че те са язовирни стени 
без строителни разрешения. Това за мен беше най-шокиращо, защото едно е да се говори за неефективно използване на 
средства, второ е да се говори за непрозрачност. Трето е да се говори за липса на приоритизация, но когато говорим за 
липса на строителни разрешения, това е и липса на безопасност. 
БНТ: Какво бихте казали на всички, които ви критикуват, че искате да вдигнете държавните дружества от юрисдикцията 
на Държавната консолидационна компания към Министерството на икономиката? 
Кирил Петков: Знаете ли, за мен колкото е по-сложна структурата на управление, толкова по- голям е рискът за 
непрозрачност. Както знаете ДКК в самото ѝ начало нямаше дори уебсайт. Нямаше страница. Когато едни фирми под ДКК 
казват - ние трябва да си говорим с принципала, ние не искаме да се отчитаме на министър на икономиката, това е 
проблем. Защото, всъщност, отговорността се разтегля, размива и възможността да се направят едни огромни държавни 
поръчки, без търг и конкурс, както видяхме, е много по-истинска. Защото поне, когато отговарят директно към 
министъра, може да им се търси директна отговорност. Опасността е, когато решение за огромни пари на данъкоплатеца 
се взимат от хора, които не са отпред на сцената, даже не се знае кои са. И този тип структури, като Автомагистрали, ДКК, 
позволяват точно това. Така че аз много вярвам, ако искаме да направим максимално прозрачно управление, този тип 
структури не трябва да съществуват. Ние не сме голяма държава и не ни трябват много сложни системи за управление. 
Трябва ни ясна, отчетлива система, в която да се знае кой носи отговорността. В случая на министерствата, 
министерствата могат да поемат цялата отговорност директно и министърът със своя подпис да казва - заставам зад 
всяко едно решение, заставам зад, примерно, даването на 1 милиард на 8 компании. Ако това той го каже и той го 
разпише, или раздавам над 600 милиона при язовирите. Тогава, когато следващото правителство дойде и каже - защо сте 
раздали толкова много пари, без търг и конкурс, да се знае при кой да се ходи. Сега се започва - този борд, онзи борд, 
трети борд. Не е прозрачен начинът на управление, което аз не бих искал да приема. 
БНТ: Какво завещавате на вашата наследничка в Банката за развитие, след като променихте нейния устав и нейния 
ръководен орган? 
Кирил Петков: Това ми е една от най-хубавите теми и проекти, защото в момента ББР наистина изпълнява своята роля. 
Средният кредит, който те раздават в момента е 200 хиляди евро за малкия и среден бизнес. Това ѝ е ролята. И 
всъщност, Банката за развитие е един пример как човек не трябва да прави всичко сам. Трябва правилните хора, с 
правилната мотивация, да са на правилните места и после те си вършат работата. Така че - радваме се примерно за ББР, 
че новият министър не трябва въобще да се притеснява. Те ще се отчитат, ще дават пълната прозрачност и това ще е едно 
от по-леките неща, за които трябва да се мисли. Има много работа в посока ДКК за довършване, в БАЕС, да продължи 
проектът "Общини без корупция", довършването на конкурса във ВМЗ-Сопот, ББР за мен е "от-до" завършен проект. 
БНТ: Какво мислите за районирането на България в контекста на усвояване на евросредства в определен регион - 
Северозападният регион, който беше във фокуса на евросредства, заложени от предишния кабинет? 
Кирил Петков: Това е деликатен баланс. От една страна, наистина, държавата трябва да фокусира средства там, където 
има най-голяма нужда. Северозападна България е един от по-бедните райони на Европа, да не кажа и най-бедният и е 
разбираемо, че трябва да е приоритет. От друга страна много е важно този приоритет да идва с ангажименти. С други 
думи, само че е Северозападна България не трябва да е достатъчно, за да получава парите. Трябва да бъдете част от 
системата, която да лимитира корупцията, да правите прозрачно управление, да давате хубави проекти, така че това е 
една съвместна работа, която не е функция просто да се каже - парите отиват натам, а парите биха отишли натам, ако 
тези и тези условия се изпълнят. Аз така бих посъветвал министъра и аз съм сигурен, че и тя така го мисли. 
БНТ: Какво бихте пожелали на вашия приемник като служебен министър на икономиката? 
Кирил Петков: Да продължава промяната. 
 
√ Варненски хотелиер: Последната организация на мярката 60 на 40 е неприложима  
Сезонът беше кратък, труден, интензивен. Такава е равносметката на бизнеса във Варна, която сподели пред БНТ проф. 
Стоян Маринов от Варненската туристическа камара. 
Тази година се отблъснахме от дъното и на тази основа успяхме да сведем загубите спрямо 2019 г. до около 30%, 
допълни проф. Маринов. 
Той уточни, че големи загуби търпим от британския пазар, както и от скандинавските и руските туристи. 
Според хотелиера Станислав Стоянов през изминалия летен сезон е имало добра организация, добра заетост, но всички 
разходи са скочили. 
Последната организация на мярката 60 на 40 е неприложима, понеже спрямо миналата година всеки хотел излиза на 
плюс реализирани нощувки и по този начин получава отказ от подпомагане, заяви Стоянов. 
С 60 на 40 се помага най-много на самите работници, да се запазят работните места, допълни той. 
Вижте повече подробности в прякото включване на Деян Михайлов. 
 
√ Последен телевизионен диспут преди изборите в Германия  
Последен телевизионен диспут между основните претенденти за канцлерския пост в Германия преди парламентарните 
избори на 26-ти септември. 

https://bntnews.bg/news/varnenski-hotelier-poslednata-organizaciya-na-myarkata-60-na-40-e-neprilozhima-1169330news.html
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Според допитване сред зрителите Олаф Шолц от Социалдемократическата партия се е представил най-убедително. В 
дебата участваха консерваторът и сочен за наследник на Ангела Меркел Армин Лашет и Аналена Бербок от Зелените. 
Тримата кандидати засегнаха основно национални теми, свързани с икономиката и националната сигурност, но също се 
изказаха и по въпроси като климатичните изменения и COVID-19. 
 
√ Отпада ограничението за престой до 3 дни в Румъния за влизащи от България само с PCR тест  
Румънските власти отново включиха България в списъка на държави от т.нар. жълта зона от 00:00 ч. на 19 септември 2021 
г., с което отпада ограничението гражданите, представили само отрицателен резултат от PCR тест при влизане в страната, 
да пребивават максимум до 3 дни (72 часа). 
Останалите изисквания остават без промяна: освен с PCR тест, в Румъния от България се допускат без 14-дневна 
карантина ваксинираните или преболедували COVID-19 с необходимите документи, децата до 6-годишна възраст 
включително, както и транзитно преминаващи, но при условие, че напуснат Румъния в рамките на 24 часа от влизането. 
Подробна информация е публикувана на сайта на МВнР в рубриката "Коронавирусът – как да пътуваме". 
При нужда от съдействие българските граждани могат да се обръщат към: посолството на Република България в Букурещ 
на телефон: 
+40 21 230 21 50; 
+40 21 230 21 59 
и на мейл Consular.Bucharest@mfa.bg  
 
Expert.bg 
 
√ Какво предизвика инфлацията и рязкото поскъпване на всичко?  
Националната статистика отчита,че тазгодишната инфлация е 3% като най-голям ръст се наблюдава при хранителните 
стоки. Опасенията са, че по-високите цени на горивата, на електроенергията могат да доведат до допълнителен ръст в 
цените на основните храни през есента и зимата.   
"Една от основните причини за инфлацията е поскъпването на горивата. Не за пръв път виждаме как поскъпването и на 
газа, и на петрола се отразява върху цените на стоките. Сега можем да добавим и поскъпването на електроенергията. 
Така че всички тези фактори водят до повишаване на крайните цени за потребителите", това обясни финансовият 
анализатор Иван Стойков, цитиран от БНР. 
По думите му има и редица други причини, които влияят върху процеса, обусловени от икономически предпоставки и от 
пандемията, която също е икономически фактор. 
"Така се предизвиква недостиг на определен вид суровини, които от една страна се добиват в по-малки обеми, в по-
малки количества. От друга страна, и доставките са малко затруднени, което малко по малко оскъпява още на етап 
добиване на ресурсите, на суровините с по-висока цена и оттам нататък вече за повишаването на цени на стоки и услуги", 
допълни Стойков. Ако се добавят и факторите горива и електроенергия, то се стига до ситуацията, в която има по-високи 
цени и за потребителите, и за бизнеса.   
Финансовият експерт заяви, че ако искаме да спасим парите си, то е редно да помислим за варианти, различни от банков 
депозит. Причината - ако имаме заделени пари в банка, то те ще се обезценяват с размера на инфлацията.   
"Ще си получим сумата, която е депозирана, но ще можем да си купим по-малко неща с тази сума. За да запазим 
стойността на парите, трябва да изберем нещо различно от депозит, защото лихвите там са много близки до 0%", разясни 
Стойков, като препоръча инвестицията в имот. 
"Другите варианти са да се инвестира на капиталовия пазар. Това са вече възможностите за покупка на акции, на 
облигации", допълни финансистът. 
 
√ Земеделската земя поскъпна сериозно  
Земеделската земя поскъпна с над 47% за последните 6 години, показват данни на Националния статистически институт. 
През 2014 г. средната цена на декар ниви е била 708 лв., а за миналата година е 1042 лв. за декар.   
Югоизтокът изпреварва Добруджа по ръст на цените 
Най-голямо е поскъпването на нивите в Югоизточния район на страната – с над 79% за 6 години. Средната цена на 
сключените сделки в района нараства за периода от 501 лв. на 899 лв. за декар. Причината за това е, че земеделската 
земя там е по-евтина отколкото в северната част на страната, което я прави атрактивна за инвеститори и земеделски 
стопани. Това е и сред причините земята в Югоизточния район на страната да продължи да поскъпва и по време на 
пандемията през 2020 г. 
На второ място по поскъпване за последните шест години е Североизточният район, където повишението на цените е с 
над 51% – от 971 лв. на 1470 лв. за дка. Това е ръст с 500 лв. за дка. Нивите в Добруджа са най-желани от фермерите и 
затова са с най-висока цена. Най-малко е поскъпването на нивите в Югозападния район – с малко над 21%, пише вестник 
"Труд". 
Средната цена на сделките с ниви в България през 2020 г. достига 1042 лв. за един декар, което е спад с 1% в сравнение с 
2019 г., показват данните на НСИ. Това се дължи на поевтиняване на нивите в Югозападния район и в Южния централен 
район, докато в цяла Северна България и в Югоизточния район земеделската земя продължи да поскъпва и по време на 
пандемията.  

https://www.mfa.bg/bg/covid19map/Europe/romania
mailto:Consular.Bucharest@mfa.bg
https://www.expert.bg/bulgaria/agronomy-old/zemedelskata-zemja-e-naj-skypa-v-severoiztochna-bylgarija-607535.html
https://www.expert.bg/macroview/farming/ogromna-rekolta-ot-pshenica-v-dobrudja-1627974.html
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Любопитно е, че средната цена на сделките между физически и юридически лица е 1042 лв. за декар, а при сделки 
между юридически лица е по-малка – 961 лв. Но тези цени зависят от това в кой район от страната има най-много 
продадени ниви от граждани и в кой от фирми. 
Средната цена на сделките с постоянно затревени площи (естествени и изкуствени ливади, мери и пасища) през 2020 г. е 
268 лв. за декар, като нараства с близо 9% за последните шест години. 
Само в рамките на миналата година най-много са поскъпнали нивите в Югоизточния район на страната – с 4,4%, показват 
данните на НСИ. 
Арендата също поскъпва 
През 2020 г. средният наем/аренда на един декар ниви достига 46 лв., което е с 3 лв. по-малко от предходната година. Но 
за период от шест години арендата е нараснала с близо 7%. Средният наем/аренда на един декар постоянно затревени 
площи е 21 лв., и е с 23,5% по-висок спрямо 2014 г.   
През 2020 г. най-висок е средният наем/аренда на един декар ниви в Северния централен район – 59 лв. Цената, платена 
за наем/аренда на един декар земеделска земя в Североизточния район, е 54 лв., а в Северозападния – 51 лв. 
 
√ Походът на България към еврото все повече тревожи Европа  
България има значителни проблеми с корупцията и прането на пари. Въпреки това Европейският съюз е готов да приеме 
страната като следващата страна в еврозоната. Мнозина се опасяват, че това може да е лоша идея, пише германското 
списание Spiegel в материал, посветен на приемането на еврото в България.  
Асен Василев, българският финансов министър, е отлична отправна точка, ако човек се поинтересува да разбере дали 
страната му е готова да се присъедини към еврозоната. Василев приема гостите си в просторна конферентна зала, която 
има доста интересна история. Предполага се, че неговият предшественик е получил чанти, пълни с пари в тази стая –
 вероятно в замяна на политически услуги. 
Според Василев обществените поръчки се раздават от години без търг. Няма ефективен контрол и прането на пари е 
значителен проблем. Бившият премиер Бойко Борисов подаде оставка тази пролет след общо 10 години на власт, когато 
неговата партия ГЕРБ претърпя голяма загуба на изборите. 
Но дали е толкова добра идея България да се присъедини към общата валута? В началото на юни София 
представи конкретен план за въвеждане на еврото, като 1 януари 2024 г. беше определен като денят, в който ще се 
промени валутата. 
И шансовете този план да стане реалност изобщо не са лоши. България изпълнява всички формални критерии за 
присъединяване към общата европейска валутна зона. Бюджетният ѝ дефицит, държавният дълг и темпът на инфлация 
надхвърлят критериите за присъединяване към еврото. А валутата на страната, лева, вече е обвързана с еврото. 
Миналата година България се присъедини към Хърватия, като стана част от ERM II, европейския валутен механизъм и 
Европейския банков съюз. А това означава, че пътят към еврото е необратим. Дори Европейската централна банка вече 
няма право на вето. Може да се регулира само конкретното време.   
Членството на България ще отбележи първото разширяване на еврозоната от присъединяването на Литва през 2015 г., 
ставайки 19-ият член на общата валутна зона. Но наистина ли има смисъл да се приеме държава, която има трайни 
проблеми с корупцията, прането на пари и финансовия надзор? 
Създаване на нов проблем 
"Разбира се, България е повече от добре дошла да се присъедини към еврото, но първо трябва да се справи с 
проблемите си в областта на прането на пари и корупцията", казва Свен Гиеголд, член на партията "Зелени" в 
Европейския парламент, който пътува до България заедно с партийния съюзник Даниел Фройнд, за да проучи 
готовността на страната за общата валута.   
Според Гиеголд ЕС трябва да предотврати ситуация, при която държава-членка да стане център на мащабно пране на 
пари, както се е случвало в миналото в Кипър или балтийските държави. 
Но може ли ЕС да блокира присъединяването на България? След като започне такъв процес на присъединяване, е трудно 
да се спре. През лятото на 2020 г., дори преди настоящото служебно правителство да влезе в длъжност, председателят на 
Европейската комисия Урсула фон дер Лайен настоя, че "ще продължат да стоят зад Хърватия и България, докато 
предприемат следващите и последните си стъпки към присъединяването към еврозоната". Изглежда, че Европейският 
съюз може да бъде в опасност да създаде още един проблем – сякаш не е научил нищо от кризата с еврото.   
Дори водещи политици в страната смятат, че Еврогрупата трябва да преразгледа намерението си скоро да приеме 
България в общата валутна зона. "България има редица сектори, където комбинацията от корупция, лошо управление и 
пряк или непряк държавен контрол са довели до натрупване на загуби и фактори на нестабилност", казва Христо Иванов, 
ръководител на партията "Да, България!", чиито основни приоритети са борбата с корупцията и съдебната реформа. 
Иванов и други бързо припомнят проблемите, които срещна еврозоната след присъединяването на Гърция. По това 
време Атина криеше истинските си нива на държавен дълг и размера на бюджетния си дефицит. След това страната 
почти фалира през 2010 г., което увеличи тежестта на кризата с еврото. Въпреки че гръцката икономика е изключително 
малка спрямо цялата еврозона, проблемите на страната почти доведоха до колапс на общата валутна зона. 
"Ще се погрижа за работата" 
Фройнд обаче вижда присъединяването към еврозоната като възможност за България. "Развитието в България върви в 
правилната посока при сегашното правителство", казва той. Но сегашното правителство няма мнозинство в парламента 
(няма и как да има, тъй като е служебно, б.р.). А новите избори са насрочени за ноември, третите общи избори тази 
година.   

https://www.expert.bg/macroview/economy/razkriha-otkoga-shte-plashtame-v-levove-i-evro-1612741.html
https://www.expert.bg/macroview/finance/shte-uspee-li-bylgarija-da-prieme-evroto-prez-2024-g-1584190.html
https://www.expert.bg/macroview/finance/shte-uspee-li-bylgarija-da-prieme-evroto-prez-2024-g-1584190.html
https://www.expert.bg/macroview/economy/istorichesko-bylgarija-vleze-v-chakalnjata-na-evroto-no-zapazi-borda-1480410.html
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Не е напълно ясно дали финансовият министър Василев и колегите му ще могат да продължат усилията си за 
разчистване. Напълно възможно е партията на ГЕРБ на Борисов – която принадлежи към консервативната група на 
Европейската народна партия в Европейския парламент заедно с Християндемократическия съюз (ХДС) на германския 
канцлер Ангела Меркел – да се върне на власт. А това би било катастрофа за Европа. Борисов вече започна да изстрелва 
саркастични стрели: "Ако не можете да се справите, върнете ме. Аз ще се погрижа за работата вместо вас." 
Твърди се, че дългогодишният ръководител на правителство в България еднолично е подкопал демокрацията в страната 
си и е раздал обществени поръчки на български олигарси. Тъй като е по-дискретен по отношение на това от 
правителствата в Полша и Унгария, Борисов до голяма степен успява да избегне недоверието от Брюксел или Берлин. 
Неговото наследство ще бъде с държавата дълго време.   
Много проблеми, с които се сблъсква България, не могат да бъдат разрешени бързо, дори и да има мотивация. Една от 
най-големите пречки, твърдят активисти за граждански права и антикорупционни инициативи, е главният прокурор Иван 
Гешев. Докато той продължава да блокира разследванията за корупция и да защитава както политици, така и олигарси, 
нищо няма да се промени фундаментално, казва Адела Качанова от Българския хелзинкски комитет. 
Мрачно бъдеще 
В икономически план много неща вървят по-лошо, отколкото цифрите биха могли да накарат човек да повярва. Страната 
наистина преживява десетилетие на силен растеж, започвайки от 2000 г., но икономиката е значително по-слаба след 
световната финансова криза. Проучванията на Европейската комисия и Европейската централна банка също не създават 
особено розова картина за бъдещето. Според доклад на ЕЦБ съществува "високо ниво на несигурност" относно начина, 
по който ще се развива инфлацията в страната през следващите месеци, заедно с опасенията за "рязко влошаване" на 
финансовото състояние на България.   
В столицата на София се развива малка, но високопроизводителна софтуерна индустрия, но и туризмът играе огромна 
роля в икономиката, какъвто е случаят с много структурно слаби държави в Южна Европа. Организацията за 
икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) написа в последната си икономическа оценка от януари тази година, че 
"регулаторните бариери пред конкуренцията в България са по-високи, отколкото за всички страни от ОИСР, с изключение 
на Колумбия и Турция". В същото време българският банков сектор има повече лоши кредити от средното за ОИСР. 
Повече от всичко обаче България страда от масово изселване на добре образовани работници. А много от младите мъже 
и жени, останали в страната, нямат нито работа, нито подходящо обучение. 
Въвеждането на еврото може да увеличи проблема, казват много икономисти. В крайна сметка това се случи в други 
страни, които се присъединиха към общия валутен съюз. След като старата валута изчезна, цените се повишиха в много 
области, което се оказа вредно предимно за по-ниската класа.   
В отговор на тези опасения нараства съпротивата в Европейския парламент. "Аз съм за по-дълъг период на изчакване", 
казва Маркус Фебер, евродепутат от Християнсоциалния съюз, баварската сестринска партия на ХДС. "В противен случай 
България може бързо да се превърне в нова Гърция." 
Ханс-Вернер Син, бившият ръководител на Института за икономически изследвания Ifo в Мюнхен, е още по-критичен. 
"България видя в Гърция колко е страхотно, когато ви е позволено да отпечатате валута, която други държави признават 
като законно платежно средство", казва той. Син предвижда, че тази привилегия също ще "предизвика инфлационен 
бум" в България, "което в крайна сметка ще я лиши от конкурентоспособността и ще я превърне в друг получател на 
Европейския трансферен съюз".   
Слаб ентусиазъм за реформи 
Въпросът е как подобно развитие може да бъде предотвратено. Един от начините беше демонстриран наскоро от 
правителството на САЩ. През юни Вашингтон наложи санкции на трима български олигарси и 64 компании по закона 
"Магнитски". Актът позволява на правителството на САЩ да замрази активите на мощни престъпници и да им попречи да 
пътуват до САЩ. Последствията често са болезнени, което прави Закона "Магнитски" ефективен инструмент за борба с 
корупцията. Новото българско правителство приветства хода на Вашингтон. 
Реформаторите не очакват ЕС да възприеме подобен подход. Когато моли американците за помощ в борбата с 
корупцията, казва финансовият министър Василев, тя пристига в рамките на два дни. В същото време Европа просто пише 
празни доклади, добавя той. Не е получил подкрепа и от Германия. "Фактът, че българското правителство иска помощ от 
американците, не е добър знак за ЕС", казва евродепутатът от Зелените Фройнд.   
На вечеря с мислещи за реформи европейски парламентаристи, един от законодателите заяви, че България е положила 
сериозни усилия за реформи, докато се е готвела да се присъедини към ЕС. Но след присъединяването усилията за 
реформа незабавно са отшумели. Затова мнозина са загрижени, че това може да се случи и след като страната стане част 
от еврозоната. 
 
√ Световната банка спря Doing Business заради Кристалина Георгиева и Симеон Дянков  
Управляващият директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева беше посочена от предишния ѝ 
работодател Световната банка за оказване на натиск за повишаване на позицията на Китай в класация на икономиките, 
предава Bloomberg. 
При проверка на доклада си Doing Business Световната банка е установила толкова сериозни етични проблеми, че е 
решила да спре изцяло публикуването му, става ясно от комюнике на банката. Георгиева заяви, че не е съгласна с 
констатациите. 
Позицията на Китай в доклада за 2018 г., публикуван през октомври 2017 г., трябвало да бъде със седем места по-назад – 
под номер 85 вместо да остане на 78-о място, отбелязва Световната банка при преглед, публикуван през декември. 

https://www.expert.bg/business/companies/sasht-udari-s-tejki-sankcii-bojkov-i-peevski-1601795.html
https://www.expert.bg/business/companies/sasht-udari-s-tejki-sankcii-bojkov-i-peevski-1601795.html
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"Промените в данните за Китай в Doing Business 2018 изглежда са продукт на два различни вида натиск, оказван от 
ръководството на банката върху екипа на Doing Business", съобщава Световната банка в доклад. 
Банката посочва Георгиева наред със съветника ѝ по онова време Симеон Дянков, бивш финансов министър в първия 
кабинет на Бойко Борисов, за оказване на "натиск" за "внасяне на конкретни промени в данните за Китай в усилия за 
подобряване на класирането му, точно когато от страната се очакваше да играе ключова роля в кампанията за 
повишаване на капитала на банката", става ясно още от съобщението. 
Корекции в последния момент 
Георгиева беше главен изпълнителен директор на Световната банка преди да бъде избрана за наследник на Кристин 
Лагард начело на МВФ, партньор на кредитора в Бретън-Уудската система. 
"Не съм съгласна фундаментално с констатациите и интерпретациите на проверката за нередности в данните, свързани с 
моята роля в доклада Doing Business за 2018 г. на Световната банка", заяви Георгиева в комюнике. "Вече проведох 
първоначален разговор с членовете на Изпълнителния борд на МВФ по този въпрос", допълни тя. 
През 2018 г. китайски официални представители искали подобряване на позицията на страната им и затова Георгиева и 
тогавашният президент на Световната банка Джим Йон Ким и екипите им провели поредица от срещи, за да обсъдят 
начините за промяна на методологията на доклада, така че Китай да се изкачи в класацията, става ясно от доклада след 
проверката. 
В крайна сметка екипът установил три пункта в данните, които можело да бъдат променени за повишаване на оценката 
на Китай. Например азиатската страна приела закон, свързан със сигурността на трансакциите. Служителите на 
Световната банка решили, че висшето ръководство ще бъде удовлетворено, ако Китай получи значително подобрение на 
оценката си за законни права, посочвайки закона като мотив. 
Служителите на банката знаели, че промените да неуместни, но "мнозинството от служителите на Doing Business, с които 
разговаряхме, изразиха страх от ответни мерки", става ясно от доклада след проверката. 
Въпреки че процесът по събиране на данни за доклада бил приключил, икономистите от Световната банка отворили 
отново таблиците с данни и променили тези за Китай. Вместо на 85-о място сред страните в света Китай се изкачил на 78-
о място благодарение на промените. Редица по-малки промени, посочени в доклада, променили позициите и на 
Азербайджан, Обединените арабски емирства и Саудитска Арабия. 
Американското финансово министерство, което управлява ангажимента на страната с МВФ и Световната банка, съобщи, 
че прави преглед на доклада. САЩ имат огромна роля в решенията на базираните във Вашингтон кредитори заради 
тежестта на вота им. 
"Това са сериозни констатации и финансовото министерство анализира доклада", заяви говорителката на финансовото 
министерство Александра ЛаМанна. "Основната ни отговорност е да пазим почтеността на международните финансови 
институции", допълни тя. 
 
√ Европа получи първите 5 милиарда куб. метра азерски газ  
Трансадриатическият газопровод (TAP) е транспортирал 5 милиарда куб. метра природен газ от Азербайджан до Европа, 
откакто започна работа в края на декември, обявиха от компанията-оператор на тръбата в прессъобщение. 
878-километровият газопровод е основна част от т.нар. Южен газов коридор, който цели разнообразяването на газовите 
доставки за Европа. По него европейските потребители ще могат да получат 10 млрд. куб. метра природен газ годишно 
от находището "Шах Дениз II" в Каспийско море. 
По този начин TAP диверсифицира трасето и източника на природен газ, което е в основата на газовата политика на ЕС. В 
случай на необходимост. Азерският газ влиза в ЕС през Кипой на гръцко-турската граница, където тръбопроводът се 
свързва с Трансанадолския газопровод (TANAP). 
За България значението на газопровода също е голямо - по него ще пристигат договорените през 2013 г. 1 млрд. куб. 
метра газ от Азербайджан чрез газовата връзка IGB, свързваща Комотини и Стара Загора. За съжаление страната ни 
засега внася незначителни количества от заявения азерски газ, тъй като интерконекторът все още не е завършен.   
"В допълнение към осигуряването на енергийна сигурност и диверсификация на множество пазари, обемите на газ, 
доставени чрез TAP, подпомагат енергийния преход, особено в Югоизточна Европа. Освен това, според нашата 
дългосрочна визия, TAP ще продължи да търси възможности за транспортиране на въглероднo неутрални енергийни 
източници, като водород, намаляване на емисиите, в съответствие с целите на Европейския съюз за енергиен преход", 
казва Лука Шипати, управляващ директор на TAP, цитиран от SeeNews. 
Газопроводът може да удвои обемите на доставка, достигайки 20 млрд. куб. метра годишно и вече работи върху 
разширяване на капацитета си.  
Акционерите на TAP са British Petroleum (BP), азербайджанската държавна компания SOCAR и италианската SNAM с по 
20%, белгийската Fluxys с 19%, испанската Enagas с 16% и базираната в Швейцария Axpo с 5%. 
 
√ След Brexit: Милиарди за мита, липса на работници и тонове документи  
От януари до юли бизнесът във Великобритания е платил 2,2 милиарда паунда за митнически такси. Това е само една от 
последиците от Brexit, наред с недостига на работна ръка и тоновете документация, пише Deutsche Welle. 
Новите мита, които потребителите и бизнесът във Великобритания трябва да плащат след Brexit, се оказват тежко бреме. 
По данни на одиторската компания UHY Hacker Young от януари до юли общо 2,2 милиарда паунда са били платени за 
митнически такси. Това е ръст от около 40% в сравнение с предишната година. UHY Hacker Young се позовава на 
информация на британското правителство.   
Нови мита, недостиг на работна ръка и тонове документи 

https://www.expert.bg/macroview/energy/vnasjame-225-mln-kub-m-azerski-gaz-po-starija-gazoprovod-ot-gyrcija-1547639.html
https://www.dw.com/bg/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D1%82-%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B7%D0%B8%D1%82-%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B3-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D1%8A%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/a-59173824
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По-високите разходи означават допълнително натоварване за британската икономика, която вече е изправена пред 
тежките последици от пандемията. По-строгите правила за влизане на Острова след Brexit изостриха допълнително и 
проблема с недостига на работна ръка.   
Новите изисквания при вноса направиха вноса на стоки по-труден и ангажиращ. "Британските компании не получиха 
достатъчно време и подкрепа, за да се подготвят за цената на Brexit и тоновете документация", казва експертът от UHY 
Мишел Дейл. 
Есента крие нови рискове за бизнеса на Острова 
Най-големите проблеми създават т. нар. "правила за произход". Според тях се дължат мита върху стоки от ЕС, които са 
били произведени извън Общността – поне отчасти. За компаниите често се оказва трудно да предоставят достатъчно 
доказателства за произхода на стоките. Затова просто плащат митата, за да избегнат забавяния. 
От октомври могат да възникнат още проблеми при търговията с ЕС, тъй като предстои в сила да влезе нова забрана за 
внос на различни храни като охладена кайма. Одиторите предупреждават, че това може да да доведе до дълги опашки 
по границите. 
 
Дневник 
 
√ До 12 октомври ще бъдат известни кандидатите за народни представители и за президент  
Имената на всички кандидати за президент и вицепрезидент, както и за народни представители трябва да станат 
известни най-късно до 12 октомври, тъй като тогава изтича срокът за регистрацията им в Централната избирателна 
комисия. Това е записано в хронограмата за двата вида избори, която ЦИК одобри. 
Партиите и коалициите ще имат малко повече от три седмици, за да подредят отново кандидат-депутатските си листи, 
както и да решат дали да излъчат свои представители за битката за президентския вот. До този момент такова решение 
все още не са взели ГЕРБ, "Демократична България" и ДПС. Бившият депутат от ГЕРБ Александър Иванов обяви пред 
радио "Фокус", че в момента в партията се извършват номинации за листи за изборите за народни представители, както 
и че се очаква кандидатурата на ГЕРБ за президент да бъде обявена до две седмици. Пред Нова телевизия 
съпредседателят на "Демократична България" Атанас Атансов съобщи, че в обединението се обсъждат три варианта за 
президентските избори, а решението ще бъде взето най-вероятно през тази седмица. По всяка вероятност ДПС също ще 
издигне свой кандидат за президент, но кога ще бъде разкрита самоличността му, все още не се знае. 
Засега са известни имената само на две кандидат-президентски двойки - настоящия държавен глава Румен Радев и 
Илияна Йотова и кандидатите за президент и вицепрезидент на партията "Българска социалдемокрация - Евролевица" 
Александър Томов и проф. Лъчезар Аврамов. Бившият репортер на "Нова телевизия" и председател на сдружение 
"Азбукари" Цвета Кирилова, която също се кандидатира за президент, все още не е обявила кой ще е нейният заместник. 
Междувременно партиите и коалициите разполагат само с 12 дни, за да решат дали да участват в изборите за Народно 
събрание. Според хронограмата срокът за регистрацията им в ЦИК за участие във вота на 14 ноември изтича на 29 
септември. 
И още важни дати 
По традиция българите зад граница отново ще могат да подават заявления за гласуване в чужбина. По принцип това не е 
задължително условие, тъй като избирател, който не е заявил предварително къде иска да гласува, може да пусне 
бюлетина във всяка една секция зад граница, като на място попълни декларация по образец, че няма да гласува другаде. 
Желащите да подадат заявление ще могат да го направят най-късно до 19 октомври. На 23 октомври пък ще станат ясни 
местата и броя на секциите в чужбина. 
Изборите за президент и вицепрезидент, както и за народни представители ще се проведат на 14 ноември, а 
евентуалният втори тур на президентските избори ще бъде на 21 ноември. 
 
√ Централната банка видя риск в ускореното жилищно кредитиране и пазара на имотите  
С решение на управителния съвет на Българската народна банка (БНБ) се покачва нивото на антицикличния капиталов 
буфер на банките от 0.5% на 1%. По-строгото изискване ще влезе в сила след година - от 1 октомври 2022 г. Целта на 
мярката e "да засили устойчивостта на банковата система при натиск върху доходността и капиталовата позиция, 
предизвикан от потенциално нарастване на необслужваните кредити и обезценките". Аргументите на БНБ да завиши 
капиталовите изисквания към банките са, че кредитната активност се разширява с ускорени темпове, особено в сегмента 
на жилищните кредити, пише "Капитал". 
Замисълът на антицикличния капиталов буфер е да послужи като защита на банковата система срещу потенциални 
загуби, произтичащи от натрупване на цикличен системен риск в периоди на прекомерен кредитен растеж. За целта се 
изчислява специален индикатор - отклонение на съотношението кредит/БВП от дългосрочното му равнище. От 2015 г. 
насам и към момента обаче той е съответен, което значи, че БНБ би трябвало да фиксира буфера на 0%. 
През 2018 г. централната банка се възползва от опцията по европейските правила да взема под внимание и 
допълнителни индикатори, като разработи свой мониторингов инструмент. Kредитът се следи в разбивки - за фирми и за 
домакинства, като допълнително се гледат и редица показатели, имащи отношение към фазата на финансовия цикъл: 
цени на жилища, баланс по текущата сметка, лихвени нива и балансови показатели за самите банки. Стъпвайки на това, 
още оттогава БНБ покачи буфера на 0.5% с действие от 2019 г. 
От април 2020 г. по план нивото на буфера трябваше да стане 1%, а от началото на 2021 г. - 1.5%. Тези покачвания обаче 
бяха отменени като част от мерките на БНБ срещу ефектите от пандемията върху банките. Идеята беше така секторът да 
не бъде изправен под допълнителен натиск да осигурява капитал в период на абсолютна несигурност, когато се очакваха 

http://www.focus-news.net/news/2021/09/17/2901796/aleksandar-ivanov-ochakva-se-kandidaturata-na-gerb-za-prezident-da-bade-obyavena-do-dve-sedmitsi.html
http://www.focus-news.net/news/2021/09/17/2901796/aleksandar-ivanov-ochakva-se-kandidaturata-na-gerb-za-prezident-da-bade-obyavena-do-dve-sedmitsi.html
https://www.dnevnik.bg/izbori_2021/2021/08/31/4247890_prezidentskite_izbori_posledno_povikvane/
https://www.dnevnik.bg/izbori_2021/2021/08/31/4247890_prezidentskite_izbori_posledno_povikvane/
https://www.capital.bg/biznes/finansi/2021/09/18/4254607_bnb_vijda_risk_v_uskorenoto_jilishtno_kreditirane_i/
https://www.capital.bg/biznes/finansi/2018/08/31/3303831_temperaturniiat_datchik_na_bnb/
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загуби от затворени бизнеси и ръст на безработица. Тези ефекти обаче до голяма степен бяха смекчени и отложени чрез 
бюджетни мерки и кредитен мораториум. 
Повече четете тук. 
 
√ Осем прогнози за преброяването 
Анализът е от седмичния бюлетин на Института за пазарна икономика /ИПИ/. 
Преброяването на населението води със себе си както събирането на много уникални данни, които се събират веднъж на 
десетилетие единствено чрез него, така и подобрения в качеството на онези, които статистиката създава чрез своите 
извадкови проучвания. В настоящия текст ще разгледаме няколко интересни примера и прогнози за последствията от 
преброяване '2021. Важно е да се знае и също така, че резултатите от преброяването ще можем да очакваме чак след 
месеци заради времето за обработка. 
Ето и няколко спекулации за възможни резултати след преброяването и обработката на данните: 
1. Населението ще бъде коригирано надолу.  
Имайки предвид динамиката на основните дългосрочни демографски процеси у нас, преброяванията неизбежно водят 
до корекция на населението, тъй като оценките на база на естествения прираст и миграцията никога не са напълно точни. 
Между 2010 и 2011 г. разликата е почти 178 хиляди души, и най-вероятно новото преброяване ще регистрира сходен, ако 
не и по-силен, спад. Ефектът върху населението на някои по-малки и по-слабо икономически развити области и общини 
също ще е значителен, като ще разберем истинските измерения на обезлюдяването на тези региони. Трябва обаче да 
отчетем и ефекта на пандемията, която обърна обичайните демографски тенденции и може да доведе до изненади в 
преброяването за някои население места. 
2. БВП на човек от населението ще нарасне. 
Тази промяна е до голяма степен следствие от намаляването на знаменателя на съотношението - доколкото брутният 
вътрешен продукт не се влияе от резултатите от преброяването, то свиването на населението ще тласне нагоре 
относителното му изражение, често ползвано за сравнения между равнищата на икономическото развитие и стандарта 
на живот на отделните държави. Това важи и за всички други индикатори, които се изчисляват като средна стойност "на 
човек от населението". 
3. Данните за пазара на труда ще се нормализират. 
Заради отдалечаването от предишното преброяване, данните от Наблюдението на работната сила (LFS) на НСИ страдат от 
неточности, като този проблем е особено видим на областно ниво. През 2020 г., да речем, при оценката на 
безработицата има ниска точност в Ловеч, Велико Търново, Габрово, Русе, Стара Загора, Ямбол, Кюстендил, София 
(област), Кърджали, Хасково, като в много от тези области коефициентът е очевидно подценен. И докато при 
безработицата е възможна корекция с изчерпателните данни на бюрата по труда, публикувани от Агенция по заетостта (и 
съответно виждаме отклонения от цели пет процентни пункта при някои области), то при заетостта данните на НСИ нямат 
алтернатива. Благодарение на концентрирането на все повече население в градовете - което преброяването вероятно ще 
отчете - пък е възможно да видим и спад в коефициентите на заетост на по-урбанизираните области. 
4. Ще има пренареждане в данните за бедността. 
Казаното за Наблюдение на работната сила важи с пълна сила и за Изследването на доходите и условията на живот 
(SILC). Докато делът на бедните под областната линия на бедност е известен, то при доходите на домакинствата данни 
липсват за 8 области, а при други 17 те са с над 10% статистическа грешка. Имаме основания да очакваме, че ще има 
значителни размествания в областните данни за бедността и материалните лишения. 
5. Въпросът "Кой е вторият град" ще намери своя отговор.  
Въпреки че обичайното знание сочи, че втора по размер на населението е община Пловдив, то Варна топи разстоянието 
значително през последните три десетилетия дотолкова, че разлика през 2020 г. е едва 500 души. Доколкото и двете 
общини са магнит за население заради силните си икономики и добра траектория в периода на икономически подем, 
единствено изчерпателното преброяване може да разреши въпроса кой е вторият по население град в страната. 
6. Перифериите на икономическите центрове ще се разширят. 
Изследването на ИПИ "Икономическите центрове в България" дефинира периферията на водещите местни икономики 
през ежедневната трудовата миграция. Подобренията в инфраструктурата от последното десетилетие позволява на 
центровете да привличат работна сила от по-далеч, а последните данни за миграцията сочат към отлив на населението от 
големите градове към по-малки, но близки общини. В резултат най-вероятно ще видим разширяване на перифериите на 
по-големите икономически центрове и засилване на ежедневната трудова миграция. 
7. Броят на общините, които не отговарят на минималния брой население, ще нарасне.  
Трайна тенденция е миграцията от малките общини към големите градове на страната и техните периферии. През 2020 г. 
броят на общините, които не отговарят на минималния брой население за създаване на община от 6 хиляди души, 
заложен в ЗАТУРБ достига 74, а в "граничната" зона с до 7 хиляди души са други 14. По тази причина преброяването е и 
добър момент за подновяването на дебата за провеждането на териториално-административна реформа, която да сведе 
броя на общините до тези, които наистина могат да се самоуправляват и да водят самостоятелна политика. 
8. Оценката на качеството на жилищния фонд ще намалее значително. 
Подробните данни за състоянието на жилищата ще демонстрират лошото им състояние навсякъде, и особено извън 
големите градове и перифериите им. Тук важна роля играе и постепенното остаряване на панелните жилища, чиито 
"срок на годност" идва все по-близко. Изчерпателните данни от преброяването ще представляват и своеобразна оценка 
на програмите за саниране на сгради, които са в центъра на националната жилищна политика от известно време.  
Това, разбира се, са само малка част от информацията, която ще бъде разкрита от преброяването. 

https://www.capital.bg/biznes/finansi/2021/09/18/4254607_bnb_vijda_risk_v_uskorenoto_jilishtno_kreditirane_i/
https://ime.bg/bg/articles/osem-prognozi-za-prebroyavaneto/
https://ime.bg/bg/articles/zashto-se-broim/
https://www.az.government.bg/stats/1/
https://www.nsi.bg/bg/content/4009/%D0%B7%D0%B0%D0%B5%D1%82%D0%B8-%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%B5%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://nsi.bg/bg/content/8262/%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ime.bg/bg/articles/koi-e-vtoriyat-grad/
https://ime.bg/bg/articles/ikonomieskite-centrove-v-bylgariya/
https://ime.bg/bg/articles/pandemiyata-rekordna-smyrtnost-i-istorieski-obrat-v-migraciyata/
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Дори и само част от тези предположения да се окажат верни, то цели държавни политики ще трябва да се рекалибрират 
спрямо "новите" реалности. Резултатите ще имат отношение към политиките в сферата на здравето, социалните 
политики, инфраструктурата - списъкът е дълъг, и по тази причина е ключово правилното провеждане на преброяването 
и анализиране на резултатите. 
 
√ Евродепутати критикуваха Брюксел, че САЩ реагират по-бързо на корупцията в ЕС  
Европейската комисия бе подложена в пленарна зала на Европейския парламент на критики, много от които остри, за 
отношението си към корупцията и защитата на демокрацията, върховенството на правото и свободата на медиите в 
България в частност и в Европейския съюз като цяло. 
Това стана по време на дебат след питане от Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи на ЕП 
(LIBE), а отговорът даде Илва Йохансон, еврокомисар по вътрешните работи. Поводът са санкциите, наложени от САЩ на 
няколко български граждани, включително Делян Пеевски и Васил Божков, на 2 юни съгласно американския Глобален 
закон "Магнитски". 
Йохансон обясни накратко, че за България действа и механизмът за наблюдение, и този по доклада за върховенство на 
правото, а от 2022 г. в доклада вече ще има и препоръки како Брюксел очаква да се свърши. Тя изрази загриженост, че 
САЩ санкционират граждани на ЕС без предварително консултиране с Брюксел. Европейската комисия е готова да 
помогне на България, каза още тя и припомни, че правомощия в областта на борбата с корупцията имат Европейската 
служба за борба с измамите (ОЛАФ) и европейската прокуратура. "Корупцията помага на организираната престъпност. 
Поради това със зъби и нокти се борим с нея", добави еврокомисарят и напомни за идеята за създаване на европейска 
Агенция за подпомагане борбата с пране на пари. 
От всички изказали се евродепутати единствено Илхан Кючюк използва отредените му 2 минути, за да декларира, че 
Пеевски бил обвинен неоснователно и причината за това бил Иво Прокопиев (един от издателите на "Дневник") и 
"кръгът "Капитал", а американската администрация била подведена от платени лобисти. Факти за твърденията му не 
бяха посочени. 
Но останалите български евродепутати, както и редица техни колеги, критикуваха комисията за неефективност на 
работата с България за борба с корупцията вече 14 години след влизането на страната в ЕС. 
Елена Йончева от групата на социалистите, която е и членна комисията LIBE, попита дали Европейската комисия е имала 
сходна информация с тази, която разпространи американската администрация, кой е "действащият политически лидер", 
който е участвал в корупционни схеми и какви действия са предприети за установяване на фактите. 
Българите протестираха миналото лято, бяха бити, унижавани и влачени по съдебни зали заради борбата си с 
корупцията, а в нито един европейски доклад не е констатирано това, което съобщиха САЩ, каза Йончева. 
"Ако изнесената от американските власти информация е вярна, то имаме сериозен проблем с върховенството в закона в 
ЕС. Не само заради ситуацията в България, но и заради това, че явно нашите инструменти не са ефективни; ако 
изнесеното от американската страна не е вярно, то как трябва да реагираме, за да защитим имиджа на ЕС", каза още тя. 
Колегата ѝ Петър Витанов, който ръководи делегацията на българските социалисти евродепутати, беше още по-прям и 
попита защо Европейската комисия си е затваряла очите, с което циментира правителството на Борисов, който се 
хвалеше на подкрепата и парите, идващи за него от Брюксел, а корупцията в България трябваше да бъде забелязана от 
Вашингтон. 
"Това е ужасяващо свидетелство за пълния провал на българската държава в борбата с корупцията през последните 12 
години. И защото говорим за държава членка на Европейския съюз, този провал е и европейски", заяви той от трибуната. 
"Още по-тревожен е фактът, че България е под пряк мониторинг на Комисията от присъединяването ѝ през 2007 г. 
именно по отношение на борбата с корупцията и организираната престъпност. Само преди 2 години Комисията заключи 
оптимистично, че България се бори успешно с корупцията и е показала реален напредък по всички показатели", добави 
социалистът. "Сега една от констатациите няма как да е вярна - или Министерството на финансите на САЩ е погрешно 
информирано за случващото се в България, или Комисията държи очите си затворени в продължение на много години." 
Всичко това подхранваше отчаянието и евроскептицизма на българските граждани - те виждаха, че олигархията става все 
по-богата и по-дебела с пари от Европейския съюз и българите постоянно питаха - "Защо Брюксел мълчи? Не виждат ли 
какво става тук? Как би могла Комисията да допусне това?", допълни Витанов. 
Радан Кънев изпрати писмено изказването си с основна теза, че хиляди българи не могат да разберат тишината от 
Европа за корупцията в страната им. "Санкциите (...) ясно показват, че антикорупционните механизми в България не 
работят. Нещо повече - че механизмите за гарантиране на Върховенството на правото в ЕС са, поне засега, неефективни. 
(...) Централният проблем с провала на Главния прокурор и прокуратурата въобще да се бори с политическата корупция, 
не е разрешен, съдебната реформа е блокирана на нивото от 2015 година, а общият упадък на институциите се 
задълбочава." се казва в текста. 
Кънев припомня, че санкционираните "изглеждат недосегаеми в България - 14-те проверки срещу Делян Пеевски са 
прекратени, няма разследвания срещу Илко Желязков, а нито едно от обвиненията срещу Васил Божков не е за 
корупция". 
И други евродепутати питаха - често риторично - дали позицията на Европейската комисия спрямо решителността на 
Вашингтон изглеждат като провал и че борбата с корупцията се води така, че "ловят по-малки риби, а едрите си плуват 
свободно в океана". Представители на либералите питаха "на гражданите или на държавите служи ЕК", докато други 
призоваваха да се сложи край на "модела от епохата "Меркел" държавните лидери да се договарят помежду си. От 
"Зелените" нарекоха срамота това, че в София - където ситуацията е много по-лоша от описаното в докладите на 
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Европейската комисия и престъпници са имали директен достъп до премиера Бойко Борисов - официални лица, с които 
се е срещали неотдавна, се надявали на още санкции от САЩ, а не от Брюксел. 
Имаше и позиции, че санкциите на САЩ са вид намеса във вътрешните работи на Европа, незаконно е те да се налагат на 
суверенна България и ЕС е този, който трябва да контролира евросредствата. Имаше предупреждения борбата с 
корупцията да не се превръща в политически инструмент за намеса в страна членка. Мнозина изброяваха новата 
европейска прокуратура, механизма за върховенство на закона, съда на одиторите на ЕС и правораздаването като най-
добрите начини за борба с корупцията. 
 
√ Оставаме до края: Орбан няма да вади Унгария от ЕС  
Унгария ще е от последните държави, които биха напуснали ЕС. Това заяви премиерът Виктор Орбан в традиционното си 
петъчно обръщение към гражданите. 
Унгария трябва да остане член на Европейския съюз, за да си осигури непрекъснат достъп до общия пазар, каза Орбан в, 
добавяйки, че страната ще бъде сред последните, които ще напуснат блока, ако някога се разпадне. 
Унгария и Полша са в конфликт с Брюксел по въпроси, вариращи от правата на ЛГБТ до свободата на медиите. През юли 
Европейската комисия откри наказателни процедури срещу двете за дискриминиране гей общността и ги разследва за 
нарушаване на граждански права, корупция и за независимостта на магистратите. 
Орбан каза, че макар Унгария да получава повече от европейския бюджет, отколкото внася в него, еврофондовете не са 
основната причина за оставането на страната в ЕС. Той заяви, че продажбата на дълг, осъществена тази седмица, е 
показала, че финансово страната е стабилна. 
"Ако погледнете цялата година, ние получаваме повече пари от Брюксел, отколкото плащаме. Но ако извадите сумата, 
която западните (компании) репатрират от страната ни всяка година, салдото е отрицателно", каза Орбан пред 
общественото радио. 
"ЕС е важен за нас, защото предоставя на Унгария пазар", каза той. "Трябва да се застъпим за ЕС и да останем в него. Ето 
защо казвам, колкото и да скърца и пука, ние ще бъдем сред малкото, които все още са в съюза, ако той някога 
приключи." 
Орбан, който е изправен пред избори през пролетта, използва 9% корпоративна данъчна ставка, за да привлече големи 
инвестиции в автомобилния и производствения сектор. Това позволи увеличаване на икономическия растеж и заетостта 
и помогна на Орбан да създаде имиджа на силно икономическо управление, пише "Ройтерс". 
Орбан каза, че икономическият растеж тази година вероятно ще надхвърли 5.5%, което ще позволи да се подпомогнат 
редица групи, важни за гласуването на парламентарните избори догодина. Премиерът ще конкретизира плановете на 
правителството при откриване на парламентарната сесия в понеделник. 
 
√ Социалист милионер е бъдещият премиер на Норвегия 
Милионер, политолог, бивш външен министър и лидер на лявата Работническа партия: това е Йонас Гар Стьоре, 
бъдещият премиер на Норвегия, разказва "Дойче веле". 
Норвегия поема по нов курс. Лявата Работническа партия на Йонас Гар Стьоре спечели парламентарните избори в 
скандинавската държава. 61-годишният милионер и бивш външен министър Стьоре по всяка вероятност ще наследи 
поста на министър-председателката Ерна Солберг от Консервативна партия. 
Ляво правителство, начело с милионер, ще управлява Норвегия 
"Работихме много и сега можем най-после да кажем: Успяхме", заяви Стьоре пред своите поддръжници в Осло. 
Изглежда, че в новия норвежки парламент ще се сформира стабилно ляво мнозинство, в което освен партията на Стьоре, 
ще участват и Партията на центъра и Социалистическата лява партия. Очаква се трите политически сили да получат 89 
места в 169-местния норвежки парламент. По този начин Работническата партия няма да има нужда дори от подкрепата 
на Зелените. 
Стьоре благодари на Ерма Солберг за работата ѝ през последните осем години, когато заемаше поста на министър-
председател. "Тя беше добра и стабилна министър-председателката на Норвегия", заяви той. 
Йонас Гар Стьоре, който по образование е политолог, има дълга политическа кариера. Стьоре беше министър на 
външните работи в правителството на Йенс Столтенберг от 2005 до 2012 година и министър на здравеопазването от 2012 
до 2013-а. Той бе един от най-одобряваните министри в кабинета на Столтенберг. Стьоре, който е роден в богато 
семейство в Осло и е милионер, е асоцииран с по-дясното крило на Работническата партия. 
Темата за петрола е в центъра на политическия дебат в Норвегия 
Добивът на петрол беше основната тема по време на тази предизборна кампания в Норвегия. Междуправителствена 
експертна група по климатични промени публикува доклад, в който предупреди, че Земята се затопля по-бързо от 
очакваното. 
Зелените настояха за спиране на разработването на нови петролни находища и пълно изтегляне до 2035-а година. 
Стьоре, както и консерваторите, настояват това да стане поетапно. 
"Търсенето на петрол намалява", заяви говорителката на Работническата партия по енергийната политика Еспен Барт 
Ейде. "Ние ще продължим с различни дейности в петролната индустрия, но трябва да признаем, че най-добрите години 
на нефта са зад нас". Сега основната цел е изграждането на "мостове към бъдещите дейности". 
 
 
 
 

https://www.dw.com/bg/%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82-%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B5-%D0%B1%D1%8A%D0%B4%D0%B5%D1%89%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F/a-59173652
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Мениджър 
 
√ Пътностроителните фирми намериха общ език с правителството, спират засега протестите  
Ръководството на организацията на пътностроителните фирми намери общ език със служебното правителство и засега 
спира протестите. Това обявиха пътищарите след среща с премиера Стефан Янев и министъра на регионалното развитие 
Виолета Комитова. По време на срещата стана ясно, че от актуализацията на бюджета са заделени 100 млн. лв. за зимно 
поддържане на пътищата. 
Създава се работна група, която да реши как да бъдат разплатени дължимите към пътния бранш над 700 милиона лева 
от които 222 милиона лева вече са фактурирани, но неплатени. Както е известно  голяма част от поръчките на 
пътностроителните фирми са били печелени по времето на кабинета Борисов-3 с оферти в пъти по-ниски от сумите, 
които в последствие се дължат за извършената работа заради анекси към договорите. В някои случаи разликата е 10 и 
повече пъти от оригиналните оферти на компаниите. 
Стефан Чайков - председател на браншовата камара „Пътища“, изрази задоволство от диалога с правителството и 
опитите да се търси решение. Готовността за протести обаче остава. 
„Готовността за протестни действия остава, но докато съществува и минималната възможност за диалог, ще призовем 
нашите членове да не участват и да не извършват протестни действия“, каза Стефан Чайков, цитиран от БНР. 
В началото на срещата си с ръководството на Българска браншова камара „Пътища“ служебният премиер Стефан Янев 
каза, че в държавата има определени системни проблеми, като един от тях е на строителния бранш, който изгражда и 
поддържа пътната инфраструктура. 
Премиерът подчерта, че вече се търсят решения на проблемите, поставени от пътните строители: 
"Опитваме се, търсим решения. Какви ще бъдат те, надявам се да имаме някакъв прогрес - малко, много, когато и както 
успеем. Най-малкото което е, преди началото на зимния сезон, трябва да сме наясно и да имаме представа и решение 
как точно ще се извърши поддръжката на пътищата и необходимата организация за целта". 
 
√ Стоилов: Не трябва да има сътресения в преместването на Бюрото по защита  
Служебният правосъден министър Янаки Стоилов се е срещнал с главния прокурор Иван Гешев по темата за Бюрото по 
защита на свидетелите, което 46-ият парламент гласува да премине под контрола на Министерството на правосъдието. 
„Проведох среща с Иван Гешев, тъй като не трябва да се допуснат никакви сътресения в периода на преминаването на 
Бюрото по защита на свидетели от главния прокурор към Министерството на правосъдието. За мен това не е била 
приоритетна задача, парламентът инициира тази промяна“, потвърди самият Стоилов в ефира на bTV. 
Той обяви, че споделя основните мотиви, че в сегашния закон има и противоконституционни текстове, защото ролята на 
Бюрото не е да дублира или допълва функции, на която и да е структура в съдебната власт. То първоначално е създадено 
към правосъдното министерство и според Стоилов връщането му там възстановява баланса между съдебната и 
изпълнителната власт. 
Стоилов допълни още, че Бюрото по защита на свидетелите ще бъде независимо в своята дейност под опеката на 
Министерството на правосъдието „в някаква степен“. 
Той коментира също, че няма да се движи „с няколко големи автомобила“, които да осигуряват защитата му, „за разлика 
от главния прокурор“. 
По думите на правосъдния министър трябва да продължи да има специализирано правосъдие, но без Специализиран 
съд. Това означава да се създават специализирани отделения в седалищата на петте апелативни района към съответните 
окръжни апелативни съдилища и да се стесни обхватът на компетентност на специализираното правосъдие. Така 
магистратите няма да бъдат податливи на местен натиск. 
 
√ Разходите за пенсии за първите 8 месеца на годината нараснаха с 1,5 млрд. лв.  
Разходите за пенсии за първите осем месеца на годината са с 1 530,0 млн. лв. или с 21,7% по-големи спрямо същия 
период на 2020 г. Това се дължи на изплатените еднократни допълнителни суми от 50 лв. към пенсиите на всички 
пенсионери в периода януари - август, на по-високите минимални размери на пенсиите, както и на увеличения 
максимален размер на пенсиите от 1 януари 2021 г., съобщават от Националният осигурителен институт.  
По данни на НОИ към 31 август 2021 г., общият размер на отчетените приходи в консолидирания бюджет на Държавното 
обществено осигуряване е 5895,1 млн. лв., което представлява 69,3% изпълнение на плана за годината. Постъпилите 
приходи са с 320,8 млн. лв. (5,8%) повече спрямо плана към август и с 656,5 млн. лв. повече в сравнение с първите осем 
месеца на 2020 г. 
Общо отчетените разходи възлизат на 10 521,0 млн. лв. или 70,9% от заложените в плана за годината. Разходите са с 
578,3 млн. лв. (5,8%) повече спрямо плана към 31 август и с 1915,2 млн. лв. повече в сравнение с първите осем месеца на 
2020 г. 
В структурата на общите разходи най-голям дял заемат разходите за пенсии, които са в размер на 8 587,6 млн. лв., 69,6% 
изпълнение на плана за годината и с 340,3 млн. лв. (4,1%) повече спрямо плана към 31 август.  
Следващата по значимост и големина група разходи в консолидирания бюджет на ДОО са разходите за изплащане на 
парични обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване, които към 31 август са в размер на 1341,3 млн. лв. 
или 65,8% изпълнение на плана за годината и 40,3 млн. лв. (3,1%) преразход спрямо плана към същата дата. Отчетените 
разходи за първите осем месеца на годината са с 90,4 млн. лв. повече спрямо същия период на 2020 г. 
Общият размер на отчетените трансфери (нето) по консолидирания бюджет на ДОО към месец август е 4 650,2 млн. лв. 
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Към 31 август отчетените приходи в Учителския пенсионен фонд са в размер на 59,9 млн. лв., което представлява 68,6% 
изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са с 3,1 млн. лв. (5,4%) повече спрямо плана към същата дата и с 
5,3 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2020 г. 
Общо отчетените разходи на Учителския пенсионен фонд към края на август са в размер на 34,6 млн. лв., което 
представлява 59,5% изпълнение на плана за годината. Извършените разходи са с 2,8 млн. лв. (7,5%) по-малко спрямо 
плана към същата дата и с 4,3 млн. лв. повече в сравнение с първите осем месеца на 2020 г. 
2,6 млн. лв. са приходите към 31 август във Фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите", което 
представлява 87,2% изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са с 55,6 хил. лв. (2,1%) по-малко спрямо 
плана към 31 август и с 964,4 хил. лв. по-малко в сравнение със същия период на 2020 г. Общо отчетените разходи са в 
размер на 3,2 млн. лв., което представлява 66,5% изпълнение на плана за годината. Извършените разходи са с 3,5 хил. лв. 
(0,1%) повече спрямо плана към 31 август и с 1,2 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2020 г. 
 
√ Между 7 и 10 лв. е разликата в потребителската кошница спрямо миналата година  
Август е бил рекордно скъп месец, това е заради комбинация от много фактори. Наблюдавахме засилено търсене през  
юни и юли. То си даде своя резултат. Освен това и климатът предразположи за по-ниски добиви и рекорди. 
Наблюдавахме рекордни равнища при плодове и зеленчуци през август. Като разликата в потребителската кошница 
спрямо 2020 г. беше 10 лв. Това заяви пред Nova Владимир Иванов, председател на Държавната комисия по стоковите 
борси и тържищата. 
Според него към момента нещата са се нормализирали и разликата в потребителската кошница спрямо същия период 
през миналата година е 7 лв. 
„Шампиони” при покачването на цените са корнишоните, краставиците и пиперът – с около 50%. Основната причина за 
това е малката реколта и лошият климат. 
"Не е възможно в тази конкурентна среда да има драстични увеличения. Цената на олиото пада както на европейския, 
така и на световния пазар. Имаме една добра година откъм реколта, а в България зърненият сектор има свръхреколта. 
Трябва да се гордеем с нашия зърнен сектор. Не само, че няма място за приказки от рода на „драстично”, 
„апокалиптично”, а напротив. Имаме всички основания да очакваме една низходяща тенденция. Може би ще има 
известно задържане на цената, предполагам, че в не много дълъг период ще наблюдаваме тенденция за понижаване на 
цената”, смята Иванов. 
Според него относно цената на хляба увеличението няма да е такова, каквото се очаква, но покачване ще има. Причина 
за това е промяна в цената на труда в сектора. 
 
√ Повече от половината фирми в България ще запазят дистанционната работа  
Повече от половината компании в България планират да запазят дистанционната работа и да ограничат използването на 
хартия. Но резултатите показват, че само 2% от компаниите в България имат дългосрочна цялостна дигитална стратегия, 
която надхвърля периода от 10 години. По-голямата част от фирмите планират стратегически действията си по 
отношение на дигитализирането в краткосрочен и средносрочен план (1-5 или 6-10 години). 
Това показва проучване на Германо-българската индустриално търговска камара, в което са взели участие 60 местни 
дружества от 36 сектора на икономиката.   
Като цяло изследването показва, че пандемията от коронавирус е ускорила и насърчила въвеждането на дигитални 
технологии от страна на бизнеса в България, но по-мащабните процеси на дигитализация са възпрепятствани от 
недостатъчната квалификация на служителите и размера на инвестициите. 
За 85% от анкетираните фирми делът на дистанционния труд се е увеличил. Освен това се наблюдава въвеждане и по-
засилено използване на дигиталните технологии в самите компании. За 70% от анкетираните дигитализацията се 
превръща в по-важен приоритет вследствие на COVID-19 кризата. 
Най-голяма част от запитаните - 85% - цитират въвеждането на повече технологии за дистанционна комуникация и срещи 
като най-важен приоритет в сферата на дигитализацията, а за 40% това е по-голямата автоматизация на IT и бизнес 
процесите. Минимален е процентът на отговорилите, че пандемията не е променила приоритетите на компанията. 
Цифровата трансформация придобива все по-голямо значение за бизнеса у нас. Това е видно от отговорите на въпроса 
колко средства планират компаниите да инвестират в дигитални технологии спрямо миналата година. Около половината 
компании (47%) възнамеряват да инвестират повече, отколкото през изминалата година. Около 1/3 ще инвестират 
приблизително същата сума, а едва 1,67% - по-малко. 
Несъмнено COVID-19 е променил начина на работа в компаниите. На въпроса кои от мерките, въведени по време на 
пандемията, работодателите смятат да запазят и след нея, 72% от компаниите посочват, че ще продължат с 
провеждането на дигитални работни срещи като практика и занапред. Други 63% смятат да запазят режима на 
дистанционна работа и увеличаването на процесите, свързани с намаляване на употребата на хартия. 6 на сто (10 
компании) са заявили, че ще намалят или ще се откажат от офиса като място за работа. 
 
√ ГДБОП: Между 1000 и 1200 лв. струва изваждането на фалшив ТЕЛК  
Имало и фрапиращи случаи, при които човекът дори не ходел на прегледи 
Между 1000 и 1200 лв. струва изваждането на фалшиво ТЕЛК решение. Това обяви в ефира на „Събуди се” по Нова 
директорът на ГДБОП  гл. комисар Калин Стоянов. Той е на поста от 4 месеца, но работи над 10 години в структурите на 
службата. 
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Шефът на антимафиотите посочи, че службата се занимава със случая на злоупотреби с ТЕЛК-ове над година. До момента 
са установени около 50 случая, включително на хора, които са от провинцията и се регистрирани в столицата, за да се 
явят пред конкретна ТЕЛК комисия. 
„В групата има т.нар. кандидати, които имат ангажимента да намират желаещи, които реално не отговорят на условията 
за получаване на съответен процент нетрудоспособност. 
След това срещу сумата от 1000-1200 лв. на тези лица се оказва пълно съдействие за изваждане на необходимата 
медицинска информация. Има фрапиращи случаи, при които лицето само дава личната си карта, без дори да ходи на 
прегледи. 
След като получи необходимата медицинска информация, въпросните посредници правят контакт с ръководителите на 
ТЕЛК комисиите. Те, срещу по-голямата част от сумата, издават съответното ТЕЛК решение”, обясни Стоянов. 
Той посочи, че с издаването на тези решение се ощетява държавата по различни начини – предоставяне на пенсия, както 
и различни социални услуги. ГДБОП проверяват дали тази схема има „шапка”. От службата работят и срещу други 
подобни схеми. 
Гл. комисар Стоянов коментира и разбитата организирана престъпна група за каналджийство. Той посочи, че този случай 
не е прецедент, а в страната има засилен миграционен процес. 
„Организаторите на престъпни групи, ангажирани с нелегалната миграция, са предимно граждани от страните на 
произход на мигрантите. Някои от тях дори придобиват статут на постоянно пребиваващи. Участници в групите са и 
българи, които са организирани в отделните звена и етапи на престъпната дейност. Основно у нас такива лица отговарят 
за логистичния процес – осигуряване на транспорт, храна, подслон”, обясни шефът на ГДБОП. 
Той посочи, че цената за придвижване от Афганистан до Германия варира между 10 000 и 12 000 евро. Между 2000 и 
3000 евро струвало транспортирането от Турция до Сърбия. 
 
√ Американски дипломат: В България има хора, които пречат на газовата връзка с Гърция  
В България има хора, които правят всичко възможно газовата връзка (Интерконектор Гърция-България ICGB) между 
Гърция и България да не се случи. 
Това заяви американският посланик в Атина Джефри Паят, цитиран от гръцкото издание Viadiplomacy. 
"Русия вече създава проблеми. Чухте изказването на Херо Мустафа на Петия енергиен форум за Югоизточна Европа за 
ICGB и е явно, че има сили в България, които не искат IGB да успее". 
В интервюто си Пайат споменава изказването на посланичката на САЩ в София Херо Мустафа на Петия енергиен форум 
за Югоизточна Европа, проведен в Солун на 10 септември. На него Мустафа, както е цитирана от сайта, е заявила: 
"Енергийната сигурност е и национална сигурност. Ако България успее да диверсифицира източниците си на енергия, 
това означава една по-силна България, един много по-силен регион. Интерконекторът Гърция-България (IGB) е най-
важното нещо, което можем да направим през следващите месеци за региона", защото той "е много важен за 
диверсификацията на източниците на енергия и освобождаването от зависимостта му от Русия". 
Както е известно проектът по строежа на 180 км-та тръба между Комотини и Стара Загора тече вече 10-та година. За 
сравнение около 450 км тръба за удължение на проекта Турски поток за пренасянето на руски газ от Турция през 
България за Сърбия и Унгария бе построена за около година. 
 
√ Евродепутати настояват за разследване на "Газпром" заради цените на газа  
Група от около 40 членове на Европейския парламент изпрати писмо до Европейската комисия, в което настоява 
за разследване на действията на "Газпром" по отношение на антитръстовите разпоредби на ЕС, което уж е доведело до 
повишаване на цените на газа в Европа до рекордни нива. Това заяви източник в Европейския парламент пред ТАСС. 
Европейската комисия потвърди получаването на това писмо, но заяви, че счита рекордното покачване на цените на газа 
в Европа като резултат от обективни фактори.  
"Група от 40 евродепутати от Полша и балтийските държави са подали молба до Европейската комисия с официално 
искане за провеждане на антитръстово разследване срещу "Газпром" за действия, които биха могли да доведат до 
повишаване на цените на газа в Европа", каза източникът.  
"Мога да потвърдя, че Европейската комисия е получила това писмо и ще отговори на него своевременно. На този етап 
това е всичко, което можем да кажем по тази тема", заяви представителят на ЕК Ариана Подеста.  
Друг представител на Европейската комисия Вивиан Лунела междувременно заяви, че ЕК смята, че повишаването на 
цените на газа в Европа е съвпадение на редица обективни фактори.  
"Европейската комисия е напълно наясно със значителното увеличение на цените на газа и следи ситуацията в страните 
от общността във връзка с върховете на цените. По време на пандемията миналата година цените на електроенергията 
бяха рекордно ниски. От тази гледна точка може да се очаква увеличение на цените. В момента високите цени са 
резултат от комбинация от фактори, до голяма степен поради значителното увеличение на световното търсене на газ в 
резултат на икономическото възстановяване от пандемията. В по-малка степен това е резултат от увеличаването на 
цената на квотите за CO2 в Европейската система за зелена търговия (ETC). Увеличаването на квотите на ETC води до 
допълнително търсене на газ, който е най-щадящият околната среда конвенционално гориво", посочи Лунела.  
Сред другите обективни фактори, посочени както от европейски, така и от руски експерти, които ЕК избра да не назове, в 
Северно море имаше продължително затишие, което доведе до спад в производството на електроенергия в морските 
полета на вятърни турбини, а газът беше използван за компенсиране на тези загуби.  
Освен това цените бяха повишени поради липсата на възможности за увеличаване на производството в Европа, по-
специално в Норвегия, Холандия и Великобритания, и второ, оттеглянето през 2021 г. на по-голямата част от доставките 

https://www.viadiplomacy.gr/tzefri-paiat-sto-v-ton-noemvrio-stin-alexandroypoli-i-afixi-toy-megalyteroy-arithmoy-aeroskafon-kai-elikopteron-poy-echoyn-erthei-pote/
https://tass.ru/ekonomika/12434471
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на втечнен природен газ, за който европейските държави разчитаха на Азия, където икономическото възстановяване 
след рецесията през 2020 г. предизвика допълнително търсене на енергия. 
"Съоръженията за съхранение на газ в Европейския съюз в момента са запълнени със 71%. За сравнение преди година 
тази цифра достигна 82%", посочи още представителят на Европейската комисия Вивиан Лунела.  
В сряда цената на газа на спот борси счупи исторически рекорд и достигна почти 970 долара за 1000 кубически метра. В 
края на търговията обаче цената падна до около 800 долара за 1000 кубически метра. В четвъртък спадът на цените се 
ускори, достигайки около 735 долара за 1000 кубически метра. Интервюираните от ТАСС експерти признаха, че цената на 
газа в Европа може да достигне 1000 долара за 1000 кубически метра при определени условия. Факторите, влияещи 
върху цената, са ситуацията на пазара на газ в Азия, времето в Европа и времето на стартиране на "Северен поток 2".  
 
√ ЕК: Сертифицирането на "Северен поток 2" може да отнеме два месеца или повече  
Процедурата за одобрение на Европейската комисия за сертифициране за "Северен поток 2" може да отнеме до два 
месеца и след това може да бъде удължена. Това заяви представителят на Европейската комисия Вивиан Лунела на 
брифинг в Брюксел. 
"Процедурата работи по следния начин. "Северен поток 2" първо трябва да подаде искане за сертифициране до 
германския регулатор, който след това ще трябва да приеме и да представи на Европейската комисия своя проект за 
решение за сертифициране, като поиска становището на Европейската комисия, както е предписано от нашата 
преработена Газова директива. Когато Европейската комисия получи това искане, тя ще има 2 месеца да отговори. И този 
период може да бъде допълнително удължен, но това е напълно различна процедура", каза Лунела. 
Тя припомни, че от гледна точка на Европейската комисия "Северен поток 2" не е проект от общ европейски интерес - 
тоест проект, който получава подкрепа от ЕС. 
"Целта на Европейската комисия винаги е била да гарантира, че когато се изгради "Северен поток 2", той трябва да 
работи в прозрачен и недискриминационен режим под необходимия надзор и в съответствие с европейските 
стандарти", каза представителят на ЕК. 
По-рано Газпром обяви, че строителството на "Северен поток 2" е напълно завършено сутринта на 10 септември. 
 
√ Годишната инфлация в ЕС достигна 3,2% през август  
Годишната инфлация в Европейският съюз е нараснала с 3,2% през август спрямо 2,5% през юли, показват данните на 
европейската статистическа служба Евростат. 
През август годишната инфлация в еврозоната се е повишила до 3% от 2,2% през юли. 
През същия месец на 2020 г. инфлацията в ЕС е била 0,4% на годишна база, а в еврозоната – минус 0,2%. 
В България показателят се е увеличил до 2,5% от 2,2% предходния месец и 0,6% през август 2020 година. 
Най-ниската годишна инфлация е отчетена в Малта - 0,4%. След островната страна се нареждат Гърция с годишна 
инфлация от 1,2% и Португалия с 1,3%. Най-голям ръст на показателя е отчетен в Естония, Литва и Полша – по 5%. 
 

 
 
В сравнение с юли годишната инфлация е останала без промяна в една страна членка и е нараснала в 26 държави от ЕС. 
През август най-голям принос за увеличение на инфлацията в еврозоната е имала енергията - 1,44 процентни пункта, 
следвана от неенергийните промишлени стоки с 0,65 процентни пункта, храните, алкохола и тютюневите изделия с 0,43 
процентни пункта и услугите, също с 0, 43 процентни пункта. 
 
√ Албания одобри новото правителство. 12 от 17-членния кабинет са жени  
Албанският парламент одобри новото правителство, което е доминирано от жени и има за цел да върне страната към 
икономически растеж, фокусирайки се върху туризма и земеделието, инфраструктурата и енергетиката, предаде 
Асошиейтед прес.  
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След продължили 20 часа дебати, 140-местният парламент гласува със 77 гласа "за" и 53 "против" новия кабинет на 
премиера Еди Рама и програмата на правителството.  
Лявата Социалистическа партия си осигури рекорден трети мандат на парламентарните избори на 25 април със 74 места 
в парламента. Главната опозиционна дясноцентристка Демократическа партия спечели 59 места.  
57-годишният Рама се похвали в речта си, че това ново правителство ще влезе в историята като кабинетът с най-голям 
брой жени - 12 в 17-членния кабинет, което ще изкачи Албания на върха на световните листи по отношение на процента 
жени, заемащи постове в правителството.  
Главните предизвикателства пред правителството ще бъдат завършването на възстановителния процес след 
земетресението през 2019 г. и справянето с пандемията и нейното влияние върху икономиката, както и борбата с 
корупцията и трафика на наркотици, увеличаване на растежа до най-малкото 4 процента годишно, увеличаване на 
заплатите и намаляване на безработицата. Рама иска да направи Албания до 2030 година "абсолютен шампион на 
туризма на Балканите".  
Албания, която има население от 2,8 милиона души, е членка на НАТО от 2009 година и се надява за започне 
присъединителни преговори с ЕС по-късно тази година.  
 
√ Ердоган обеща да овладее инфлацията в Турция. Имамите проповядват срещу завишаването на цените  
Правителството ще постави под контрол ръста на цените. Това обеща турският президент Реджеп Ердоган цитиран от 
Блумбърг. 
Той обвини „опортюнисти“ за покачването на цените на основни услуги. 
През август инфлацията в Турция нарасна за трети пореден месец, достигайки годишен темп от 19,25%. Според много 
турци ръстът на цените на храните и на наемите изпреварва дори това рекордно общо ниво на инфлация. 
 „Запознати сме с проблемите с разходите за живот, предизвикани от инфлацията“, каза Ердоган по време на събитие в 
град Кършехир. „Ще предотвратим прекомерно увеличени на цените по рафтовете, като поставим инфлацията под 
контрол възможно най-скоро чрез понижаване на цените и борба с опортюнистите“, добави президентът. 
В скорошен доклад Турската централна банка посочи сушата в страната и по света като причината за ускоряване на 
инфлацията при хранителните продукти. Покачването на инфлацията в Турция през август тласна основната лихва, 
приспособена към ръста на цените, на негативна територия за първи път от месец октомври, попарвайки надеждите на 
Ердоган за понижаване на лихвите. 
Правителството нареди на джамиите да изнасят проповеди в петък, предупреждаващи продавачите да не завишават 
цените на стоките. Освен за храна и наем турците изпитват затруднения с плащанията, свързани с енергията и 
строителните материали, където цените също са нараснали значително. 
В петъчната проповед се казва, че „правоверните мюсюлмани не превръщат хора в жертви чрез надуване на цените“, 
става ясно от сайта на Директората за религиозни въпроси. 
 
√ Ердоган се среща с Путин заради ситуацията в Сирия  
Турският президент Реджеп Ердоган ще посети Русия по-късно този месец, за да се срещне с колегата си Владимир Путин 
и заедно да обсъдят насилието в северозападните части на Сирия, където Анкара и Москва подкрепят противоположни в 
конфликта страни, предаде „Ройтерс“. 
Турция подкрепя бойци, опитващи да свалят президент Башар Асад, докато Русия опитва да подкрепи Асад. И двете 
страни са се оплакали от нарушено примирие, което са постигнали преди 18 месеца в северозападната област Идлиб, 
последния бунтовнически регион, останал в Сирия, където Анкара казва, че двама турски военни са загинали при 
нападение. 
„Основната точка от дневния ред е Сирия, по-конкретно Идлиб“, заяви високопоставен турски служител, пожелал да 
остане анонимен. Планира се срещата между Ердоган и Путин да се състои в курорта Сочи. 
Споразумението от март 2020 г. последва седмици на боеве, които доближиха Турция и Русия до конфликт и разселиха 
близо милион души. Двудневното посещение на турския държавен глава ще е след пътуването му за Общото събрание 
на ООН в Ню Йорк следващата седмица. 
 
√ ЕС търси нови бизнес възможности в Западен Китай  
През първите осем месеца на годината търговският обмен между Китай и Европейския съюз се е увеличил с 32,4% на 
годишна база, като се очаква да постави нов рекорд и надвиши 700 милиарда долара, каза представител на китайското 
Министерство на търговията на 16-ия панаир за бизнес и технологично сътрудничество между ЕС-Китай. 
„Икономиките на Китай и страните от ЕС са допълват много добре. През последните години двустранният обмен в 
икономиката и търговията се разшири и задълбочи, а стабилността и устойчивостта на индустриалните вериги и на 
доставките се повиши“, каза още представителят, предаде Радио Китай. 
Проучване на Търговската камара на ЕС в Китай от тази година показва, че от старта на епидемията, китайският пазар се е 
превърнал в най-важният за европейските предприятия. Повечето от тях споделят, че имат желание да останат в Китай и 
са изпълнени с увереност спрямо бъдещето си тук. 
Повече от 2000 китайски и чуждестранни гости се включиха в панаира, онлайн и присъствено. Фокус на мероприятието 
бяха инвестициите, научните и технологични иновации и въглеродният неутралитет. 
87 компании от 14 държави от ЕС, седем извън ЕС и също от Китай проведоха повече от 120 срещи за конкретни проекти 
в биомедицината, защитата на околната среда, новите енергии, земеделието, образованието и др. 
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Представителят на търговското министерство каза, че западните райони на Китай се превръщат в нова територия за 
отварянето на страната и нейния икономически и технологичен обмен с Европа. 
 
√ Китай кандидатства за присъединяване към транстихоокеанското търговско споразумение  
Китай подаде молба за присъединяване към Всеобхватното и прогресивно споразумение за Транстихоокеанско 
партньорство (СРТРР), съобщи министерството на търговията на страната, цитирано от Ройтерс. 
Новината идва на фона на опитите на втората по-големина икономика в света търси начин да засили търговското си 
влияние в региона. 
Министърът на търговията на Китай  Уан Уънтао е подал молбата за присъединяване на Китай на новозеландския си 
колега Дамян О‘Конър, съобщиха от китайското ведомство. 
CPTPP беше подписан през 2018 г. от 11 страни, сред които Австралия, Канада, Чили, Япония и Нова Зеландия. 
Преди това договорът бе познат като Транстихоокеанското партньорство (TPP), като неговата цел бе именно да бъде 
противовес на регионалното влияние на Китай. То бе реофрмирано, след като Доналд Тръмп изтегли САЩ от договора 
през 2017 г., като крайният резултат бе именно CPTPP. 
Япония, която е председател на CPTPP тази година, заяви, че ще се консултира с другите членове на групата относно 
искането на Китай, но не поясни кога точно ще се случи това. 
Присъединяването към CPTPP ще засили допълнително позициите на Китай в региона, след като миналата година 
страната 14 други държави от Азиатско-тихоокеанския регион подписаха  договора за „Регионално всеобхватно 
икономическо партньорство“ (Regional Comprehensive Economic Partnership – RCEP), създавайки най-големият търговски 
блок в света, покриващ пазар от 2,2 млрд. души, който има брутен вътрешен продукт от 26,2%. 
 
√ Южна Корея ще се откаже напълно от пластмасовите отпадъци към 2050 година  
Република Корея ще съкрати към 2030 г. обема на пластмасовите отпадъци с 60 процента, а към 2050 година - със 100 
процента. Това заяви президентът на страната Мун Дже-ин, цитиран от ТАСС, по повод Международния ден за 
почистване на крайбрежната ивица. 
Пластмасата се разлага в природата около 450 години, а микропластмасата е заплаха не само за морските обитатели, но 
и за здравето на човека. Сеул ще работи за укрепване на международното сътрудничество, за да се реши проблемът с 
пластмасовите отпадъци, заплашващи Световния океан, подчерта той. 
Южна Корея ще изхвърля към 2030 година с 60 процента по-малко отпадъци, а към средата на века ще ги сведе до нула, 
добави държавният глава. 
Международният ден за почистване на крайбрежната ивица се провежда в третата събота на септември, а целта му е да 
накара хората да почистят световните плажове, информира БТА. Южна Корея участва в кампанията от 2021 година. 
 
√ Спад на цените на петрола заради по-силния долар  
Цените не петрола се понижиха в ранната търговия в понеделник, удължавайки спада от петък, след като щатският долар 
скочи до триседмичен връх, предаде Ройтерс. 
Към 8:45 часа часа българско време сортът Брент поевтиня с 0,51 долара, или 0,68%, до 74,83 долара за барел, докато 
цената на американския лек суров петрол WTI се понижи с 0,51 долара, или 0,68%, до 71,46 долара за барел. В петък 
двата сорта поевтиняха съответно с 33 и 64 цента. 
Доларът достигна триседмичен връх в петък на фона на по-добрите от очакваното данни за търговията на дребно в САЩ, 
които подкрепиха очакванията, че Федералният резерв ще свие програмата си за изкупуване на активи по-късно тази 
година. 
От ING смятат, че ако американската централна банка направи изявление за свиване на покупките тази седмица, това ще 
окаже натиск върху петрола и останалите суровини. Според анализаторите обаче това е по-вероятно да се случи през 
ноември. 
По-силният долар прави петрола в щатски долари по-скъп за притежателите на други валути, което намалява търсенето. 
По-силният долар прави вносът на петрол по-скъп за страните, използващи други валути на вътрешния си пазар, което 
води до спад на търсенето. 
 
√ Лек спад на борсите в Европа  
Европейските акции са на път да запишат седмичен ръст въпреки пониженията в ранната търговия в петък, предаде 
Ройтерс 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете спад от 0,35 пункта, или 0,08%, до 465,6 пункта. След като се повиши с 3,4% 
в четвъртък, днес подиндексът SXTP на компаниите от туристическият сектор регистрира ръст от 1,65% на фона на 
информация, че Великобритания обмисля разхлабване на ограничителните мерки срещу пътуванията, което подкрепи 
авиолиниите и хотелите. Акциите на Wizz Air, IAG и InterContinental Hotels поскъпнаха с 0,34%, 3,83% и 2%. 
Немският показател DAX се понижи с 27,31 пункта, или 0,17%, до 15 624,44 пункта. Водещият индекс на Лондонската 
борса FTSE 100 изтри 8,02 пункта от стойността си, или 0,11%, достигайки ниво от 7 019,46 пункта. Френският измерител 
CAC 40 се понижи с 3,71 пункта, или 0,06%, до 6 618,88 пункта. 
Като цяло инвеститорите са окуражени от оптимизма около икономическото възстановяване на Европа. 
 „Единственият регион, който досега ни носеше изненади и продължава да ни удивлява, е Европа. Данните от САЩ и 
Китай изглежда показват леко забавяне“, коментира Адам Мак Нулти, мениджър на портфейл в Brandes Investment 
Partners. 
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„Следващата година очакваме едноцифрен ръст на печалбата на акция в Европа, а предвид условията на пазара считаме 
това за атрактивен резултат“, добави той. 
Цените на книжата на компаниите от сектора на луксозните стоки, който е силно зависим от Китай, се възстановиха 
частично от загубите, регистрирани по-рано тази седмица. Акциите на LVMH, Kering, Hermes и Richemont поскъпнаха 
съответно с 1,18%, 2,25%, 0,56% и 1,12%. 
Макар че европейските фондови пазари вървят към стабилен седмичен завършек, следващата седмица може да изиграе 
ключова роля за определянето на посоката на пазара в краткосрочен план, тъй като тя ще бъде белязана от срещите на 
Федералния резерв на САЩ и Английската централна банка, както и от парламентарните избори в Германия. 
Акциите на германската банка Commerzbank поскъпнаха с 2,50%, след като в. „Ханделсблат“ съобщи, че американския 
инвеститор Cerberus обмисля придобиване на 15,6-процентов дял в кредитора след изборите. 
Цената на книжата на гигантa в минната индустрия Anglo American се понижи с 4,19%, след като Morgan Stanley и UBS 
понижиха рейтинга на акциите на компанията. 
Смесени резултати на Уолстрийт 
Американските борсови индекси не успяха да намерят единна посока в четвъртък, като Dow се възстанови от 
регистрирано по-рано дъно, но в крайна сметка завърши сесията в червения сектор преди навлизането в традиционно 
слабия за фондовите борси период през септември, предаде Си Ен БИ Си. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете спад от 63,07 пункта, или 0,18%, до 34 751,32 пункта, след като по-рано в сесията 
беше записал понижение от 274 пункта. Широкообхватният показател Standard & Poor’s 500 се понижи с 6,95 пункта, или 
0,16%, до 4 473,75 пункта. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq напредна с 20,39 пункта, или 0,13%, до 
15 181,92 пункта. 
До тези резултати се стигна заради смесените икономически данни в САЩ. 
Вчера Бюрото за преброяване на населението съобщи, че през август продажбите на дребно в страната са нараснали с 
0,7% спрямо предходния месец. Очакванията на икономистите, анкетирани от Dow Jones, бяха за ръст от 0,8%. 
Същевременно с това броят на подадените за първи път заявления за помощи без безработица достигна 332 хил. през 
последната седмица. Прогнозите бяха за 320 хил. молби. 
„Хората започват да забелязват, че икономическите данни, които получаваме в последно време, са повлияни от Делта 
варианта на коронавируса. Те вероятно изчакват неговото влияние да отшуми“, коментира Виктория Фернандес от 
Crossmark Global Investments. 
„Смятам, че през идните седмици на пазарите ще стенем свидетели на нещо от рода на „две стъпки напред, една стъпка 
назад“, добави тя. 
Най-слабо представилите се в четвъртък компании в S&P 500  бяха миннодобивните фирми Freeport-McMoRan и 
Newmont, чиито акции поевтиняха съответно с 6,64% и 3,95%. Енергийните компании, които регистрираха печалби 
предходната сесия, също се оцветиха в червено, като индексът Energy Select Sector SPDR ETF заличи около 1% от 
стойността си. към края на сесията. 
Цената на книжата на Moderna се повиши с 1,4%, след като компанията представи нови данни, които подкрепят 
позицията й за нужда от широка употреба на бустерни дози от нейната ваксина срещу COVID-19. 
И трите водещи борсови индекса в САЩ са на червено за септември. След седем поредни месеца на ръст и рали от близо 
20% на S&P 500, много експерти на Уолстийт очакват по-волатилна търговия и по-ниски нива на възвращаемост през 
останалата част на годината. Петък е ключов ден за пазара, тъй като последната третина от септември традиционно 
бележи най-лошото представяне на индексите за месеца. 
Ръст в Азия 
Водещите борсови индекси в Азиатско-тихоокеанския регион записаха повишения в последната сесия за седмицата. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 се повиши със 176,71 пункта, или 0,58%, до 30 500,05 пункта 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite записа ръст 6,87 пункта, или 0,19%, до 3 613,97 пункта, докато по-
малкият показател Shenzhen Composite се повиши с 8,50 пункта, или 0,35%, до 2 446,05 пункта. Хонконгският измерител 
Hang Seng напредна с 252,91 пункта, или 1,03%, до 24 920,76 пункта. 
Южнокорейският водещ индекс Kospi регистрира ръст от 10,42 пункта, или 0,33%, до 3 140,51 пункта. 
В Австралия бенчмаркът ASX 200 се понижи с 56,5 пункта, или 0,76%, до 7 403,7 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха повишения в ранната търговия. Основният индекс SOFIX отчете 
ръст от 1,03 пункта, или 0,18%, до 562,89 пункта. BGBX40 се повиши с 0,37 пункта, или 0,29%, до 130,09 пункта. BGTR30 
напредна с 1,80 пункта, или 0,28%, до 639,08 пункта. BGREIT се повиши с 0,50 пункта, или 0,31%, до 162,68 пункта. 
 
√ Директорът на СЗО се готви за втори мандат 
Ръководителят на Световната здравна организация изглежда ще се кандидатира за втори мандат начело, опитвайки да 
преведе света през най-голямата здравна криза от век насам. 
Тедрос Аданом Гебрейесус обаче няма подкрепата на родната си Етиопия, която го обвини, че е помагал за закупуване на 
оръжия за Народно-освободителния фронт в Тигрей. По време на управлението на партията той бе здравен министър на 
страната. 
Как точно ще бъде номиниран Гебрейесус преди крайния срок за подаване на кандидатури следващата седмица не е 
ясно на фона на опозицията от правителството на Адис Абеба, пише „Ройтерс“. 
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Той е първият генерален директор на СЗО от африкански произход и зае поста през 2017 година. По време на 
управлението му агенцията се сблъска с няколко огнища на ебола, пандемията от COVID-19 и оцеля на жестоките критики 
от администрацията на американския президент Доналд Тръмп, че е „ориентирана към Китай“. 
Въпреки, че към момента не е съобщил публично плановете си да опита да грабне втори мандат, четири източника на 
„Ройтерс“ заявиха, че той е единственият кандидат. Крайният срок за номинации е 23 септември. 
Ако бъде преизбран, под ръководството на Гебрейесус ще продължи следващият етап от разследването за произхода на 
коронавируса в Китай, както и потенциалното ревизиране на агенцията на фона на опасенията за нейните ресурси и 
капацитет за справяне с пандемията. 
След обвинението на Тръмп, че здравният орган на ООН се фокусира върху Китай, държавният глава обяви, че ще изтегли 
членството си и спря финансирането. Когато неговият наследник Джо Байдън встъпи в длъжност през януари обаче, едно 
от първите неща, които направи, е да прекрати процеса по излизане от СЗО. 
 
√ Само един въпрос  
При създаването на корпоративния уебсайт често се случва предприемачите да не знаят как да оформят раздела „За 
нас“, затова и понякога въобще игнорират обособяването на такъв. 
Сред най-големите проблеми на този раздел са: 

• Да не звучи така, сякаш се хвалим 

• Да не знаем какво да напишем 

• Да не знаем колко да напишем 

• Дали се вписва в останалата част от съдържанието 
Решението на всичко това се крие в отговора на един обикновен въпрос: Защо потребителите трябва да купят от вас? 
Страницата „За нас“ е за потребители 
Тя трябва да информира потенциалните клиенти за това кои сте вие, какво е вашето минало, как се отличавате от 
конкурентите и защо точно вие можете да решите даден проблем. Това е мястото, където да опишете квалификациите и 
уникалните си особености. 
Придържайте се към фактите и ги представете на публиката по атрактивен начин. Покажете познания и отговорно 
отношение. 
Как да пишете? 
Кратко, интересно, с фокус върху потребителя. 
Подгответе текст с 250-500 думи, за компаниите обикновено най-добрите текстове са около 350. Този обем е достатъчен, 
за да спечелите доверието и симпатиите на хората. Карайте по същество и разкрийте същността си. 
Освен това, наблягайте повече на „ти“/„Вие“ или „твоето“/„Вашите“, отколкото на „ние“, „аз“, „нашите“ или „моето“.  
Обяснете защо сте в бизнеса 
Да обясните причината защо се занимавате точно с тази индустрия може да ви открои от конкуренцията. 
В страницата „За нас“ на една компания, занимаваща се с реставрация и ремонт на тухлени комини, която бе мой клиент, 
собственикът държеше да бъде споделено, че са ангажирани с историческите сгради и искат да помогнат за тяхното 
възстановяване. Затова обяснихме, че той е в бизнеса, за да запази богатството на общността, в която живее. 
Разкажете история 
Разделът „За нас“ е най-подходящият да разкажете накратко историята зад създаването на бранда ви, как сте помогнали 
на някой потребител, как сте оформили философията си или нещо друго. 
Тук можете да нарушите правилото за до 500 думи, но само ако споделяте нещо много интересно, все пак всички 
обичаме разказите. 
Накарайте ги да направят следващата стъпка 
Защо имате уебсайт? Вероятно защото искате да натрупате пари. Чрез страницата „За нас“ можете да подканите всички 
да направят следващата стъпка – това би било лесно, ако предварително вече сте обяснили как чрез продукта или 
услугата си ще разрешите даден проблем, който аудиторията има. 
Толкова ли е важна страницата „За нас“? 
Да! Имате нужда от нея по две причини: 

• Потребителите очакват да я видят и да имат възможност да я посетят 

• Могат да помогнат за класирането на уебсайта ви в търсачките 
Чувал съм много хора да казват, че тези страници са клише, но въпреки това, всички ги използват. Благодарение на тях 
можете да се възползвате от шанса да изкарате на преден план уникалните ви характерситики, и то в момент, в който 
потребителите сами са проявили интерес да разберат какви са те. 
Ако този раздел все още липсва в уебсайта ви, създайте такъв още днес! Има причина да сте в бизнеса. Споделете я със 
света. 
 
Cross.bg  
 
√ Преглед на вестниците 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Депутатите забравили да дадат пари за по-високите пенсии - за януари в НОИ липсват 110 млн. лева 
в. 24 часа - Поне 20% на вота - целта на Петков и Василев, за да управляват с "коалиция на почтените" 
в. Монитор - Ваксините за грип идват чак през октомври 
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в. Телеграф - От началото на годината до момента: 50 опита да хакнат държавата 
в. Труд - Кирчо и Асен ще ни оправят за 4 години 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Само за 6 месеца строителите произведоха за 8 млрд. лева, почти колкото цялата индустрия 
в. 24 часа - Над 125 млн. лева приходи от нощувки през юли, българи и чужденци почти поравно 
в. Монитор - 1,5 млн. души се преброиха онлайн 
в. Труд - Строят и ремонтират повече болници 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Атанас Пеканов служебен вицепремиер по управление на европейските средства: Коригираме плана за 
възстановяване - ще има повече безвъзмездни пари за бизнеса 
в. Монитор - Ивет Лалова за живота и новите предизвикателства: Стадионът още ме тегли, нека видим утрото 
в. Телеграф - Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България: В челната тройка сме по 
ръст на заплатите 
в. Труд - Росен Плевнелиев, президент на Република България в периода 2012-2017 г., пред "Труд": Радев инсталира 
задкулисно президентска република 
Водещи анализи 
в. 24 часа - В следващия парламент без лагери всеки ще е сам за себе си 
в. Монитор - Борба в името на сигурността 
в. Телеграф - И хакерите на крачка пред държавата 
в. Труд - Деца на тъмно в европейска България 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Политическите играчи в нова ситуация. Кой кого подкрепя и как ще се нареди пъзелът? 
- За хляба и цената на основния продукт на трепезата. Има ли поскъпване? 
- Какъв туристически сезон изпращаме и каква е подготовката за зимния? Анализ на експертите 
- Как да пазим имунитета си в COVID пандемията и на прага на есенния сезон? Съветите на пулмолога д-р София 

Ангелова 
 
√ Предстоящи събития в страната на 20 септември 
София. 

- От 11.00 ч. в Гербовата зала президентът Румен Радев ще удостои с орден „Мадарски конник" - първа степен 
Георги Паничерски - почетен консул на България за провинция Квебек, Канада. 

- От 9.30 ч. в двора на УНСС ще бъде разположен мобилният ваксинационен пункт на СРЗИ. 
- От 10.00 ч. в аула „Максима" УНСС ще открие тържествено учебната 2021/2022 година. 
- От 12.00 ч. в БТА ще се проведе пресконференция за журналисти, на която ще бъдат представени данни от 

национално представително проучване „Нагласи към покупка на смарт електроуреди и онлайн пазаруване". 
*** 
Бургас 

- От 17.00 ч. в Експозиционен център „Флора" ще бъдат прожектирани филми, част от Международен фестивал за 
документално историческо кино DOCK 2021. 

- От 20.00 ч. на Летния театър ще започне „Таборът се завръща от небето". 
*** 
Добрич. 

- От 15.00 ч. ще се проведе онлайн публично обсъждане на актуализация на бюджета на Община град Добрич за 
2021 г. 

*** 
Стара Загора. 

- От 9.00 ч. в стая 215 на Община Стара Загора започва втори прием на документи за финансово подпомагане на 
процедури по асистирана репродукция на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала. 

*** 
Свищов 

- От 11.00 ч. в двора на Стопанска академия „Д. А. Ценов" вицепрезидентът Илияна Йотова ще открие новата 
академична година. 

*** 
Шумен 

- От 14.00 ч. в зала 363 на община Шумен ще се проведе Консултативния съвет за предстоящата сесия на 
Общинския съвет. 

 

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

