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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
Money.bg 
 
√ Страната ни ще губи по 40 000 работници годишно 
Бългapия щe paзпoлaгa c 40 000 paбoтници пo-мaлĸo нa гoдинa. Toвa зaяви пpeд БHP пpeдceдaтeлят нa Acoциaциятa нa 
индycтpиaлния ĸaпитaл в Бългapия (AИKБ) - Bacил Beлeв. Πoвoд зa изĸaзвaнeтo мy ca вce пo-cepиoзнитe oпaceния, чe 
мoжe дa изчeзнaт paбoтни мecтa пpи зaĸpивaнeтo нa въглищнитe индycтpии, aĸo ce ocъщecтви плaнът зa зaмянa нa 
въглищнитe индycтpии c фoтoвoлтaици. 
"Πpeдcтoи дa излизaт в пeнcия пo-мнoгoбpoйни ĸoxopти oт xopa, a нa пaзapa нa тpyдa влизaт тaĸивa, ĸoитo ca двoйнo пo-
мaлĸи пo чиcлeнocт. Hиe щe пpoдължим дa гyбим пpeз cлeдвaщитe гoдини пo 40 000 дyши нa пaзapa нa тpyдa. Hямa 
пpoблeм зa xopaтa, xopaтa нямa дa cтигнaт", ĸoмeнтиpa Beлeв. 
Cпopeд нeгo бизнec cpeдaтa в cтpaнaтa ce e влoшилa дoпълнитeлнo. Πopaди тaзи пpичинa oт AИKБ нacтoявaт зa cвиĸвaнe 
нa Haциoнaлния иĸoнoмичecĸи cъвeт. 
"Зa aвгycт, нa пaзapa нa eлeĸтpoeнepгия зa дeн нaпpeд, Бългapия e c втopaтa нaй-cĸъпa цeнa. Зa ceптeмвpи e oбpaтнoтo - 
ниe cмe c втopaтa нaй-ниcĸa цeнa cлeд Πoлшa", пoяcни Beлeв. 
Toй дoпълни, чe пpeдcтaвитeлитe нa индycтpиaлния ĸaпитaл y нac иcĸaт paвни ycлoвия c ocтaнaлитe бизнecи в Eвpoпa. 
"Taĸивa paвни ycлoвия нe пoлyчaвaмe. Haд oпpeдeлeн пpaг, в Eвpoпa ce ĸoмпeнcиpaт бизнecитe, a пpи нac e oбpaтнoтo - 
цeнaтa нa дpeбнo зa битa e пo-ниcĸa, oтĸoлĸoтo e цeнaтa нa eдpo зa индycтpиятa. Cpeднo тoвa cъoтнoшeниe в Eвpoпa e 
oбpaтнoтo", пoдчepтa Bacил Beлeв. 
 
Bloomberg TV Bulgaria 
  
√ АИКБ: Промяната в ТЕЦ Марица Изток 2 е без алтернатива, освен ако не напуснем ЕС 
Милена Ангелова, главен секретар на АИКБ, "Бизнес старт", 20.09.2021 г. 
Липсата на ясна дата за трансформацията на ТЕЦ "Марица Изток 2" и забавянето на внасянето на Националния план за 
възстановяване и устойчивост в Брюксел означават пропуснати ползи и нарушаване на конкурентоспособността за 
бизнеса. АИКБ се надява планът да бъде внесен до края на септември, като в него бъдат предвидени повече средства за 
безвъзмездна помощ за компаниите. Това заяви Милена Ангелова, главен секретар на АИКБ, е ефира на предаването 
"Бизнес старт" с водещ Живка Попатанасова. 
"Апелираме планът да бъде внесен - той не е идеален, но повечето от нашите бележки бяха отстранени, с 
изключение на програмата за трансформация към енергийно неутрална икономика. По тази причина настоявахме 
средствата за бизнеса, които в първия вариант на плана бяха 282 млн. лв., да бъдат увеличени." 
Размерът на помощите за бизнеса вече са 1.35 млрд. лв., но само 591 млн. лв. от тях са безвъзмезда помощ, а останалото 
са финансови инструменти, каза Ангелова и добави, че българския бизнес се нуждае от инвестиционна подкрепа - 34% от 
фирмите са обявили, че имат нужда от разширяване на своя капацитет, но само 18% могат да инвестират в момента. 
"Финансовите инструменти не са търсени, а пазарът е наводнен с тях - имахме 2.5 млрд. лв. в портфейлни гаранции 
и изключително нисък интерес." 
Подобна е ситуацията и с програмите за подкрепа по ОПИК и тази на ББР, каза Ангелова. 
"Взети са едва 289 млн. лв кредити, а са предоговорени 9 млрд. лв. кредити - българският бизнес не иска финансови 
инструменти." С пренасочването на средствата през Европейския инвестиционен фонд и сключването на договора 
"целият този ресурс ще се води усвоен на теория, а на практика се размива в банковата система и не стига до бизнеса. 
Настояваме с тази малка промяна, планът да бъде внесен." 
Трябва да се помогне на бизнеса да промени бизнес моделите си към зелена икономика, но "финансовите инструменти 
няма да направят това", каза Ангелова. 
Главният секретар на АИКБ напомни, че докато няма реална стратегия за ТЕЦ "Марица Изток 2", планът не може да бъде 
одобрен, тъй като няма да постига зелени цели. 
"Закъсняхме с честния и откровен дебат за ТЕЦ "Марица Изток 2" - трябва ясно да кажем каква е цената, която 
цялото общество и бизнесът плаща. Централите не могат да останат, защото Европа се движи към зелена 
енергия." 
АИКБ е предложила примерна дата - 31 декември 2035 г. или 1 янурари 2036 г - за спиране на въглищните мощности. 
"Дотогава голяма част от работещите там ще бъдат пенсионирани, а останалите лесно ще могат да се преквалифицират, 
тъй като пазарът на работна сила има непрекъснат дефицит." 40 000 души излизат от пазара на труда всяка година, 
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предимно заради демографските промени, и единственото краткосрочно решение е внос на работна ръка, напомни 
Ангелова. 
"Промяната в централите е без алтернатива, освен ако не решим да излезем от ЕС и да се откажем от този ресурс." 
Помощите за бизнеса в условията на пандемия трябва да бъдат удължени поне до лятото на 2022 г., смятат от АИКБ. "От 
самото начало на кризата настояваме мярката 60/40 да бъде трансформирана в 75/100." От асоциацията са поискали и 
подкрепа за оборотните средства на засегнатите от кризата предприятия (например такива с 30% спад на оборота) - и 
двете предложения не са били приети. 
АИКБ е настоявала и за целева подкрепа по сектори.  
"Най-удареният сектор - авиацията - няма да бъде ефективно подкрепен. Няма ясен ангажимент - в актуализацията на 
бюджета обещаните 60 млн. лв. бяха записани като "до 60 млн. лв.", което е всяка сума от 0 до 60." 
Самите облекчения са изключвали фирми в авиационния сектор - като обучителните и тренажорите за пилоти, напомни 
Ангелова. 
Запитана за бизнес средата в страната, Ангелова цитира изследване, че от 2010 г. насам от България за излезли 37 млрд. 
евро инвестиции, а са се върнали 13 млрд. евро. 
"Бизнес средата не се развива в правилната посока", каза Ангелова и спомена няколко проблема като липсата на 
административни подобрения през последните две години, забавянето на единната входна точка за предоставяне на 
икономическа информация от бизнеса, все още невъведения принцип "замърсителят плаща" при таксата за битови 
отпадъци. 
Забавят се и електронното правителство и електронните услуги за бизнеса - тези точни не са засегнати и в плана за 
възстановяване, напомни Ангелова. 
Нивото на конкурентоспособност също е изключително притеснителна - индустрията е ударена от стари 
административни процедури, флуктуациите на енергийния пазар, нереалистични очаквания от гледна точка на 
социалните партньори за скок на минималната работна заплата, каза Ангелова.  
Може да се договори минимална заплата по сектори, а да не се слагат "административно определени граници, които 
всъщност демотивират хората да се трудят", коментира тя. 
Целият разговор може да гледате във видеото. 
 
Investor.bg 
 
√ АИКБ: Средствата за бизнеса в Плана за възстановяване да бъдат увеличени 
Бизнесът има нужда от реална помощ, а не от финансови инструменти, които не са търсени, въпреки че пазарът е 
наводнен с тях, твърди Милена Ангелова 
Липсата на ясна дата за трансформацията на ТЕЦ "Марица Изток 2" и забавянето на внасянето на Националния план за 
възстановяване и устойчивост в Брюксел означават пропуснати ползи и нарушаване на конкурентоспособността за 
бизнеса. АИКБ се надява планът да бъде внесен до края на септември, като в него бъдат предвидени повече средства за 
безвъзмездна помощ за компаниите. Това заяви пред Bloomberg TV Bulgaria Милена Ангелова, главен секретар на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). 
"Апелираме планът да бъде внесен - той не е идеален, но повечето от нашите забележки бяха отстранени, с изключение 
на програмата за трансформация към енергийно неутрална икономика. По тази причина настоявахме средствата за 
бизнеса, които в първия вариант на плана бяха 282 млн. лв., да бъдат увеличени", обясни Ангелова.  
Размерът на помощите за бизнеса вече е 1,35 млрд. лв., но само 591 млн. лв. от тези пари са безвъзмездна помощ, а 
останалото са финансови инструменти, каза Ангелова и добави, че българският бизнес се нуждае от инвестиционна 
подкрепа - 34% от фирмите са обявили, че имат нужда от разширяване на своя капацитет, но само 18% могат да 
инвестират в момента. 
"Финансовите инструменти не са търсени, а пазарът е наводнен с тях - имахме 2,5 млрд. лв. в портфейлни гаранции и 
изключително нисък интерес", добави гостът. 
Подобна е ситуацията и с програмите за подкрепа по ОПИК и тази на ББР, каза Ангелова. 
Трябва да се помогне на бизнеса да промени моделите си към зелена икономика, но "финансовите инструменти няма да 
направят това", твърдят от АИКБ. 
Помощите за бизнеса в условията на пандемия трябва да бъдат удължени поне до лятото на 2022 г., смятат от 
работодателската организация. 
 
АИКБ 
 
√ КОНКУРС ЗА РЕДИЗАЙН И/ИЛИ НОВО ЛОГО НА АИКБ 
На 5 декември 2021 г. се навършват 25 години от учредяването на Асоциацията на индустриалния капитал в България 
(АИКБ), най-представителната организация на работодателите на национално равнище, обединяваща 3/4 от 
икономическите дейности и над 10 000 компании в страната. Това е радостен и вдъхновяващ повод за АИКБ да осмисли 
досегашния си път, да оцени съвременната си идентичност и да се подготви за бъдещи успехи и предизвикателства. 
Като част от този процес, Асоциацията би искала да потърси нова, още по-изразителна визия на използваното си досега 
(и вече добре познато сред широката общественост) лого, което да съответства на нейната развиваща се природа, 
същност и мисия. 
АИКБ обявява конкурс за редизайн на сегашното си лого, или създаване на напълно ново. 

https://www.bloombergtv.bg/a/16-biznes-start/98046-aikb-promyanata-v-tets-maritsa-iztok-2-e-bez-alternativa-osven-ako-ne-napusnem-es
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ТЕМА: Редизайн на логото на АИКБ. 
ВИЗИЯ: Очаква се проектите да кореспондират възможно най-адекватно със същността и мисията на АИКБ, както и 
съдържанието им да бъде изразено в съвременни, точни, четливи и естетически издържани форми. 
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ЗАДАНИЕТО: 

▪ Предпочитани цветове: черно, бяло, синьо, сиво, жълто; 
▪ Предложенията трябва да бъдат представени в PDF формат; 
▪ Изпратените проекти да се представят в една черно-бяла и в една цветна версия; 
▪ Да са разработени във варианти на български (кирилица) и английски (латиница) език. 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА: 
▪ Адекватна художествено-естетическа интерпретация на темата; 
▪ Оригиналност на идеята и визията; 
▪ Съобразяване с посочените по-горе технически изисквания; 
▪ Високо качество в техническото изпълнение. 

Специално жури, съставено от експерти по графичен дизайн и членове на Управителния съвет на АИКБ, ще разгледа и 
оцени всички постъпили проекти. Така измежду всички проекти ще се излъчи победител, който ще бъде удостоен със 
следните награди: откупка, грамота и парична премия от 1 500 лв. 
Приемат се до 3 варианта (проекта) на лого, придружени с трите имена на автора/авторката и телефон за връзка на 
адрес: office@bica-bg.org За допълнителни пояснения може да се свържете с нас на този е-мейл или на тел. +359 884 251 
809. 
Краен срок за изпращане на проектите: 10 ноември 2021 г. 
Резултатите от конкурса ще бъдат популяризирани чрез всички комуникационни канали на АИКБ, както и в националните 
медии. 
Предоставените проекти ще бъдат разглеждани и споделяни само и единствено за целите на конкурса. Участниците в 
организацията му, както и членовете на журито, са запознати с действащия у нас Закон за авторското право и сродните 
му права, и гарантират неговото стриктно спазване в хода на процедурата. 

 
За възложителя: 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) е учредена на 5 декември 1996 г. и е най-динамично 
развиващата се представителна на национално равнище организация на българския бизнес. В нея членуват над 90 
браншови камари, които представляват 3/4 от икономическите дейности в страната, с над 10 000 компании, 
осигуряващи работа на близо 500 000 души. АИКБ разполага с изградена мрежа от регионални камари, които 
обхващат 2/3 от общините в страната. 
Асоциацията се утвърди като говорител на реалния производствен сектор, защитава интересите на своите 
членове пред изпълнителната и законодателната власт на национално и европейско равнище, оказва влияние върху 
разработването на нормативната база и върху политиките в икономическия сектор, работи системно за 
повишаване конкурентоспособността на българските предприятия, за създаване на благоприятна бизнес среда и 
стимулиране на българската икономика като цяло. 
Още информация за АИКБ ще намерите ТУК, както и в останалите секции на уебсайта. 
 
 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
БНР 
 
√ ЦИК започва прием на заявления за участие в изборите на 14 ноември  
От 9 часа тази сутрин до 17 часа на 29 септември Централната избирателна комисия ще приема заявления от партии и 
коалиции за участие в насрочените за 14 ноември президентски и парламентарни избори. 
Всяка партия може да участва в изборите за президент и вицепрезидент и/или за народни представители самостоятелно 
или в коалиция с други партии. Една партия обаче може да участва само в една коалиция за всеки отделен избор. 
За участие в двата вота партия или коалиция внася безлихвен депозит от 2500 лв. за всеки вид избор, както и подписка в 
подкрепа на регистрацията с минимум 2500 подписа на пълнолетни български граждани. 
Главна дирекция ГРАО ще извърши проверка на списъците. Всеки избирател може да участва само в една подписка. 
ЦИК осигурява възможност всеки избирател да направи справка дали фигурира в дадена подписка по ЕГН онлайн чрез 
интернет страницата си. 
За регистрация на коалиция се изисква решението за образуването ѝ, както и документ за актуалното състояние на всяка 
от партиите в нея, издаден не по-рано от 2 септември т.г. 
Партия или коалиция може да поиска да бъде заличена регистрацията ѝ за участие в изборите не по-късно от 12 
октомври.  
 
 

mailto:office@bica-bg.org
https://bica-bg.org/%d0%b0%d0%b8%d0%ba%d0%b1/
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√ Спира се приемът на проекти по евромярката за инвестиции в преработката на селскостопански продукти 
Министерството на земеделието спира приема на проекти по мярката за инвестиции в преработка на селскостопански 
продукти. Спирането е временно заради недоразумения с Европейската комисия и нуждата от прецизиране на 
изискванията към кандидатите. 
В преговорния процес Брюксел е поискал да се промени текста, свързан с допустимостта на кандидатите и изискването 
за 36 месечна история на обекти за преработка на селскостопански продукти. 
Очаква се актуализирането текстове да бъдат се публикуват за обществено обсъждане в началото на октомври, а в 
средата на октомври да се поднови приема на проектни предложения по подмярката, като новият прием ще продължи 
поне 4 месеца. 
Бюджетът, предвиден по процедурата, ще бъде запазен в размер на близо 390 млн. лева. Приемът ще бъде насочен към 
инвестиции за подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на 
предприятия от хранително-преработвателната промишленост. 
Чрез подмярката ще се стимулира по-добро използване на факторите за производство, въвеждане на нови продукти и 
подобряване на качеството и безопасността на храните, и тяхната проследяемост. 
 
√ Пътна полиция с нова акция в цялата страна  
Пътна полиция започва нова операция в цялата страна. Заради почивния ден - 22 септември, се очаква засилване на 
трафика. Усилията на екипите на МВР ще са насочени към местата , където се очаква трафикът да е най-интензивен, 
обясни Мария Ботева от Пътната полиция: 
„Те са насочени към местата, които предполагат курортни посещения - в курортните комплекси, съответно към границите 
ни с Гърция, съответно през ГКПП-тата към Гърция. 
Разбира се, има и все още прибиращи се европейски транзитно преминаващи превозни средства, които трябва да 
преминат и през нашата страна - безпроблемно, но и към морето. 
Все още хората използват последните дни на септември, за да може да си починат и съответно да споделят времето със 
своите близки“. 
 
√ Българи създадоха тетрадка за многократна употреба  
Интервю на Лили Големинова с Пламен Иванов и Здравко Ботушанов 
Създателите на иновативната тетрадка за многократна употреба обичат природата и това ги подтиква да я създадат.  
Тя е за многократна употреба, екологична, ако сбъркате нещо можете да го изтриете с гума или гъба, а листовете могат 
да се пренареждат. Всичко това е довело и до отличаването на компанията като Иновативно предприятие на годината в 
категория "Зелена иновация". 
Създатели на тетрадката са Пламен Иванов и Здравко Ботушанов, които от години се занимават с геймификация.  
„Искахме да направим продукт, който е еко, зелен. Забелязахме, че има много тетрадки и тефтерчета, които се използват 
от бизнеса и се изхвърлят после. Затова искахме да създадем тетрадка или планер, който може да ползва до 
безкрайност“, разказаха в студиото на радио София създателите на тетрадката. 
Те добавиха, че страниците са изработени с изключително тънък слой целоулоза, което ги прави по-екологични от 
обикновените пособия за водене на записки. Като средство за многократна употреба, драстично намалява нуждата от 
закупуване на голям брой хартиени тетрадки, казват създателите. 
Подробности можете да чуете в звуковия файл. 
 
√ ЕС е изправен пред енергиен колапс заради грешни политики  
Интервю на Емил Костов с енергийния експерт Димитър Иванов 
Цените на ел. енергията и на природния газ удариха цяла Европа. Според енергийния експерт Димитър Иванов ние сме 
изправени не пред енергийна криза, а пред енергиен колапс, пред  неща които не можем да си представим.  
"Лошата европейска политика в енергетиката ще доведе до трусове в цяла Европа, но в България ще е драматично 
заради икономическата ситуация и ниските доходи на хората. Към ценовия шок трябва да добавим и очакванията на 
метеоролозите за по- продължителна и студена зима", коментира пред Радио Пловдив Иванов. 
Това е една ужасна деградирала европейска политика от поне 2 десетилетия. Зелената сделка е само един от нейните 
аспектите, смята той. По думите му, това, което се случва с цените на газа е невиждано. Между 900 и 1000 долара за 1000 
кубически метра е спотовата цена. Това е нечувано. Трудно може да се обясни защо се стига до това, подчерта 
експертът.  
Според него предстои нещо, което е изключително драматично, но правителството не говори, няма и мерки. Причините, 
според него, са дълбоки и трудно могат да бъдат обяснени в един разговор.  
"Поскъпването на тока не бива да води до рестарт на въглишните цеентрали и атомната енергия. Положението е 
критично и трябва да се вземат извънсистемни мерки. Правителството нищо не прави. Това, което предстои в Европа 
води до катастрофа на енергетиката, защото цените ще скочат още.  Това е престъпна политика, която е наложена. 
Всичко е плод на изключително погрешна европейска политика, а може би и корумпирана", коментира Димитър Иванов. 
 
√ Унгарското правителство ще възстанови на всички домакинства платения от тях данък върху доходите  
В Унгария правителството на Виктор Орбан ще възстанови на всички домакинства в страната общо 600 милиарда 
форинта от платения от тях данък върху доходите, съобщава Ройтерс. Това е равностойността на 1 милиард и 700 
милиона евро по днешен курс. 

https://bnr.bg/post/101529143/balgari-sazdadoha-tetradka-za-mnogokratna-upotreba
https://bnr.bg/post/101529355/es-e-izpraven-pred-energien-kolaps-v-rezultat-na-greshni-politiki
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Съобщението направи самият Орбан в реч пред парламента в Будапеща в началото на новия политически сезон. 
Операцията ще бъде извършена през февруари идната година и ще обхване 1 милион и 900 000 семейства. Освен това 
тогава ще бъде увеличена и минималната заплата в Унгария - от 167 000 на 200 000 форинта, или 564 евро. 
Орбан потвърди и че от данъчни задължения за доходите от началото на идната година ще бъдат освободени унгарците 
на възраст под 25 години. Пенсионерите също ще получат допълнителни плащания, за да бъдат компенсирани загубите 
им от инфлацията. 
Парламентарни избори трябва да се проведат в Унгария през пролетта на 2022 година. Социологическите допитвания 
вещаят оспорвана битка за властта между консервативната дясна партия Фидес на Орбан и обединената опозиция. 
 
√ Спад на петролните цени с над 2% след срив на фондовите борси  
Петролните фючърси поевтиняват с над 2% с оглед напрежение на световните фондови борси и поскъпващ долар, като в 
същото време има възстановяване на добивите в Мексиканския залив, които добиви пострадаха заради двата 
неотдавнашните урагани. 
През следобедната европейска търговия вчера фючърсите на петрола Брент се понижават с около 2,15% към 73,70 
долара за барел, а тези на американския лек суров петрол WTI - с 2,78% малко под ценовото ниво от 70,00 долара за 
барел. 
Вчерашният спад на петролните цени е провокиран от засилващото се напрежение на глобалните пазари на акции и 
поскъпването в резултат на това на щатския долар, тъй като инвеститорите изглеждат притеснени от потенциален 
негативен ефект върху световните финансови пазари от потенциален фалит на китайски предприемач Evergrande Group. 
Китайският гигант в областта на недвижими имоти - Evergrande, който има дългове за над 300 милиарда долара, е на 
ръба на фалита. Това предизвика в понеделник силен срив на акциите на глобалните пазари, тъй като инвеститорите, 
които преди това игнорирали ситуацията с китайската мегакомпания, започнаха да обръщат внимание. 
Страховете от "спукване на балона на имотния пазар" отдавна притесняват инвеститорите, когато става въпрос особено 
за Китай. Според "Файненшъл таймс" секторът на недвижими имоти с голям ливъридж представлява повече от 28% от 
китайската икономика. 
Тежкото положение на Evergrande предизвиква дебат за това как китайските власти трябва да реагират. Междувременно 
притежателите на приблизително 19 милиарда долара облигации на Evergrande в долари са оставени да се чудят какво 
ще стане с техните инвестиции, а акциите на китайският гигант се сринаха с 83% п овреме на днешната търговия на 
Хонконгската борса. 
Трусовете на азиатските борси се пренесоха на европейските пазари на акции, като се очаква и Уолстрийт да стартира 
търговията в понеделник с доста солиден спад (очаква се индексът DJIA да отвори със загуба от над 600 пункта). 
Това веднага рефлектира върху поскъпване на долара, тъй като зелените пари се ползват със статут на "валута-убежище". 
По-силният долар пък прави деноминирания в долари петрол по-скъп за притежателите на други валути и като цяло 
отразява по-голямо нежелание за риск-апетит от страна на инвеститорите на глобалните капиталови пазари, което пък 
води до натиск върху цените на черното злато. 
Поевтиняването на петрола се подсилва и от постепенното възстановяване на петролното производство в Мексиканския 
залив след сериозните проблеми, дължащи са на двата големи урагана неотдавна в региона. Ураганите доведоха до 
спиране на доставките от Мексиканския залив в САЩ, но към края на миналата седмица компаниите производители вече 
разполагаха с едва 23% офлайн от производството на суров петрол, равняващо се на 422 078 барела на ден. 
Това постепенно възстановяване на производството в Мексиканския залив допринася за вчерашното поевтиняване на 
петрола, както и увеличаването на броя на действащите американски нефтени платформи, ранен индикатор за бъдещото 
производство, до най-високо ниво от април 2020 г. 
 

Графика петрол Брент/долар 

 
 

 
√ Продължават консултациите на британското правителство за справяне със задаваща се енергийна криза  
Продължават консултациите на британското правителство за справяне със задаваща се енергийна криза. Министърът на 
бизнеса, енергетиката и индустриалната стратегия Куази Куартенг, който се срещна с директори на енергийни компании 
и енергийния регулатор  Ofgem, търси твърди гаранции, че потребителите няма да пострадат при какъвто и да е 
сценарий. 
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Няма основания за паника, потребителите са приоритет номер едно на правителството, каза Куартенг в парламента. 
Куази Куартенг е в постоянни срещи от събота насам. Днес той разговаря с босове на компании в енергийната индустрия, 
предстои му нова среща с Ofgem. 
Увеличеното търсене на газ и намаленото предлагане доведоха до покачването на цените на едро. Потребителите на 
дребно на този етап са защитени от внезапно рязко покачване на цените, тъй като правителството има определена 
максимална цена, която не може да бъде надхвърляна. Това обаче означава също, че енергийните компании не могат да 
търсят компенсация за по-високите разходи на едро от своите клиенти и загубите ги водят към фалит. 
Седем по-малки доставчици на газ и електричество фалираха миналата седмица, очаква се още четири да ги последват 
скоро. Шестата по големина енергийна компания на Острова Bulb отчаяно търси спасителен план. По принцип Куази 
Куартенг има уверението на Ofgem, че потребителите ще бъдат защитени и ако се налага автоматично ще бъдат 
прехвърляни към нов доставчик. 
Куартенг обаче е загрижен, че потребителите могат да се изправят пред по-високи тарифи с новия им доставчик, ако 
предишният им фалира. Ofgem ще преразгледа определената сега максимална цена за потребителите през февруари и 
ако има промени, те ще влязат в сила от април. Циркулират обаче слухове, че енергийният регулатор може да вдигне 
този лимит от сега до края на годината, което ще позволи на компаниите да вземат повече от клиентите си, за да се 
справят с покачването на цените на едро. 
От Даунинг стрийт отрекоха тези съобщения. 
 
√ Започват изказванията на държавни глави в рамките на 76-ото Общо събрание на ООН  
В Ню Йорк днес започват изказванията на държавни глави в рамките на 76-ото Общо събрание на ООН. За пръв път като 
президент на Съединените щати пред събранието ще говори Джо Байдън, седмици след противоречивото изтегляне на 
страната му от Афганистан и на  фона на дипломатическата криза в отношенията на Вашингтон с Франция и Европейския 
съюз. 
Байдън все още очаква телефонен разговор с френския президент Еманюел Макрон, за да се опита да възстанови 
доброто сътрудничество с него, след като Париж отзова посланика от Вашингтон. Франция е гневна заради 
прекратяването миналата седмица на споразумението и с Австралия за доставка на подводници на стойност няколко 
десетки милиарда евро. Вместо това Канбера подписа договор с Вашингтон и Лондон. 
Париж обвини американците, че са действали изключително некоректно и са „забили нож в гърба“ на Франция. 
Председателят на Съвета на ЕС Шарл Мишел заяви снощи в централа на ООН в Ню Йорк, че САЩ са се показали като 
нелоялен съюзник. Елементарните принципи на съюзничеството са прозрачност и доверие, а се вижда, че прозрачност и 
лоялност няма, заяви Мишел и допълни, че поведението на американците ще доведе до увеличаване на усилията  на ЕС 
да се сдобие със собствени автономни отбранителни способности. 
Шарл Мишел изрази и разочарование от Джо Байдън , който встъпи в длъжност през януари с декларация, че ще 
„съживява“ трансатлантическия алианс след ударите, които му нанесе Доналд Тръмп. При Тръмп поне беше много ясно – 
от тона, езика и отношението, че Америка не приема Европа за ценен партньор, каза още Мишел. 
Очаква се американският президент Джо Байдън да обяви „добри новини“ относно недостига на средства в глобалния 
фонд за справяне с климатичните промени. 
Това съобщава представител на ООН, цитиран от Франс прес. Подробностите все още не са известни, но страните се 
надяват да получат яснота как Съединените щати ще засилят подкрепата за набиране на средствата за фонда. 
Преди Парижкото споразумение за климата държавите се договориха да съберат 100 милиарда долара на година след 
2020-а, за да помогнат на по-бедните страни в прехода отвъд въглищата, но все още има недостиг от около 20 милиарда, 
пояснява Франс прес.  
 
БНТ 
 
√ Инициативен комитет ще издигне Румен Радев и Илияна Йотова за президентска двойка на изборите  
Инициативен комитет ще издигне кандидатурата на Румен Радев и Илияна Йотова за предстоящите президентски 
избори, обяви в Свищов вицепрезидентът Йотова. По думите ѝ в инициативния комитет ще участват хора с различни 
политически цветове и идеи. От Свищов Илияна Йотова коментира и новия политически проект на бившите служебни 
министри Петков и Василев - според нея той ще привлече младите хора на България. 
Инициативният комитет, който ще издигне кандидатурата за втори мандат на Румен Радев и Илияна Йотова ще бъде факт 
до няколко дни, заяви вицепрезидентът и допълни, че двамата не искат да бъдат инструмент в ръцете на политическите 
партии. 
„Събрахме толкова много почитатели и симпатизанти, които застават зад нашата кандидатура и днес, точно 
защото това са хората, които повярваха на тези думи. Днес ще започнем конструирането, то вече е в много 
напреднала фаза на нашия инициативен комитет, ще бъде обявен съвсем скоро, защото спазваме и сроковете 
дадени от ЦИК, там ще видите хора с най -различни политически идеи и цветове, но сред тях ще бъде и цветът на 
България", каза Илияна Йотова, вицепрезидент на Република България. 
До този момент официално подкрепа за Румен Радев и Илияна Йотова заявиха от „Има такъв народ" и новата партия 
„Продължаваме промяната". От БСП, които издигнаха кандидатурата им през 2016 заявиха, все още не са заявили 
категорична подкрепа за втори мандат. Вицепрезидентът обаче заяви, че не се съмнява в подкрепата на българските 
социалисти. 
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„Аз донякъде разбирам, защото има устав на Българската социалистическа партия, вероятно този устав трябва да 
бъде изпълнен, да се мине през номинациите на основните организации. Щом като така е решил националния съвет, 
нека така да бъде, аз не се съмнявам в подкрепата на българските социалисти", допълни Илияна Йотова. 
Според нея новият политически проект на бившите служебни министри Кирил Петков и Асен Василев няма да отцепи 
електорат и от БСП, какви твърдения има в публичното пространство. 
„Не зная защо тази мантра стана толкова натрапчива през последните дни. Като човек, който цял живот е 
принадлежал към БСП и лявото пространство, едва ли някакъв нов проект ще ме накара да си сменя идеите и 
партията, и политиката, в която вярвам, по-скоро аз смятам, че тези хора ще привлекат нашите деца, по-
младите хора на България", каза още Илияна Йотова. 
В Свищов тя участва в тържественото откриване на новата учебна година в Стопанската академия. 
 
√ Обсъждат идеята за здравен серфтификат при посещение на заведение  
На заведение със сертификат за ваксинация, преболедуване или отрицателен бърз или PCR тест. Идеята е била 
обсъдена от хотелиери и ресторантьори със служебния министър на туризма. 
Предложението е тестовете да се заплащат от държавата и да се правят в лаборатории, разположени в центъра на 
големите градове. А валидността им да е до 48 часа. Освен за посетители тестовете щели да бъдат задължителни и за 
работещите в заведенията, които не са ваксинирани или преболедували. Целта е да отпаднат ограниченията за 
заведения, нощни клубове, кина, театри и други бизнеси, засегнати от ограничителните мерки. В четвъртък темата ще 
бъде обсъдена и със здравния министър. 
"Пари няма. Това е общото мнение и на министъра, и на бранша. Те са 60 млн. Ако по схемата участват всички 
възможни фирми, при добра визия се падат около 600 лв. на фирма. Нашето основно искане е никакво затваряне на 
който и да е бранш, заяви проф. Георги Рачев от Българската асоциация на туристическите агенции. 
 
√ Конфискуваха близо половин милион евро на "Капитан Андреево"  
Недекларирана валута на стойност 422580 евро е открита при проверка на МП "Капитан Андреево", съобщават от 
Агенция "Митници". 
На 18 септември 2021 г. в посока изход от България към Турция пристига товарен автомобил марка "Мерцедес". 
Превозното средство, с турска регистрация, управлявано от турски гражданин е пътувало от Нидерландия за Ирак през 
България и Турция. 
Митническите служители от Териториална дирекция Митница Бургас извършват проверка на влекача на товарния 
автомобил, при която във фабрични кухини в арматурното табло и в хладилника са намерени укрити 422580 евро. 
Недекларираната валута е с обща левова равностойност около 826494 лева. 
Образувано е досъдебно производство по описа на ТД Митница Бургас под надзора на Районна прокуратура-Хасково – 
Териториално отделение-Свиленград. 
Водачът на товарния автомобил е привлечен в качеството на обвиняем за престъпление по чл.251 ал.1 от Наказателния 
кодекс - затова, че не е изпълнил задължението си да декларира пред митническите органи писмено във валутна 
митническа декларация пренасяната през границата валута, която е външна граница на Европейския съюз и стойността 
на предмета на престъплението е в особено големи размери. 
Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа с постановление на прокурор от Районна прокуратура-Хасково, 
Териториално отделение-Свиленград. По делото се извършват активни процесуално-следствени действия. 
 
√ Нов информационен център във Физическия факултет на СУ  
2021 година беше обявена и за Година на България в Обединения институт за ядрени изследвания. По повод 65-тата 
годишнина на института във Физическия факултет на СУ нов информационен център ще дава възможност на 
младите студенти и учени за развитие в сферата на физиката. 
65-тата годишнина на ОИЯИ беше отбелязана с изграждането на Информационен център във Физическия факултет, който 
дава възможност на студентите за развитие в сферата на природните науки, като идеята е да се провеждат 
видеоконференции, научно-образователни дейности, както и популяризирането на физичните науки и сътрудничеството 
на българските научни организации с ОИЯИ. 
ОИЯИ е международна междуправителствена организация основана през 1956 с договор, подписан от 11 страни 
учредителки, България е една от тези страни, казва Лъчезар Костов, зам.-директор на ОИЯИ, почетен доктор на 
ОИЯИ в Дубна и почетен член на Съюза на физиците в България. 
В този аспект е и откриването на този център- една от задачите на този център е да осведоми, да популяризира 
изследванията, които се правят в ОИЯИ сред академичната общност на СУ, преподавателите и студентите, другата задача 
е да се използват тези мултимедийни устройства, които сме инсталирали тук, както за обучение, така и за 
популяризиране на физиката като цяло, казва проф. дфзн Георги Райновски, декан на Физическия факултет към Софийски 
университет. 
Освен с откриване на новия информационен център, годишнината беше отбелязана и с подписване на Споразумение за 
сътрудничество между ОИЯИ и Софийския университет. 
Важното за споразумението е, че то ще позволи на учени, специално от СУ да се включат по-активно в програмата 
на ОИЯИ. От гледна точка на държавата също е важно, защото българската държава инвестира значителни 
средства в научната програма на този институт и колкото повече български учени се възползват от тези 
средства и от възможностите, които се предоставят за научни изследвания там, толкова по-добре за развитието 
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на ядрената и субядрената физика в България, казва проф. дфзн Георги Райновски, декан на Физическия факултет 
към Софийски университет. 
Дейността на ОИЯИ има за цел да провокира интереса на младите хора към научните изследвания, както и да предостави 
възможност на българските учени да израстват в сферата на физичните науки. 
 
Сега 
 
√ Депутатите забъркаха каша с майчинските 
От следващия месец за хиляди жени ще е по-изгодно да не се връщат на работа през втората година на детето 
От октомври България окончателно ще затвърди славата си на страната с най-дългото платено майчинство в света. 
Благодарение на предизборното гласуване в последните дни на 46-ото Народно събрание, хиляди българки ще 
получават целия си трудов доход не една, а две години в отпуск за раждане и отглеждане на дете. Това става възможно 
напук на осигурителния принос на майките. 
При гласуването на пенсионните промени в бюджета на държавното обществено осигуряване дългогодишните опити на 
БСП да изравни втората година на майчинството с минималната заплата изненадващо се увенчаха с успех, но през 
идентично предложение на Мая Манолова и ИБГНИ. Така от 1 октомври майките ще получават 650 лв. месечно 
обезщетение за отглеждане на дете до 2-годишна възраст (това е втората година на майчинството). Колкото и да е добре 
това обезщетение да се отлепи от скромната сума, която е в последните години - 380 лв., особено за жените, които не 
могат да намерят място в детска градина и затова не се връщат на работа, промяната влече след себе си редица 
парадокси. 
Статистиката на НОИ показва, че средното обезщетение за бременност и раждане (т.нар. високо платено майчинство 
през първата година на детето) е близко до минималното. Към второто тримесечие среднодневното обезщетение през 
първата година е 28.75 лв., според данните за изпълнението на бюджета на ДОО. За втората година в момента е 17.80 
лв., но от октомври би трябвало да се покачи на 29.54 лв. среднодневно (при 22 работни дни в месеца). 
Обезщетение за първата година на детето получават 57 432 българи (сред тях има и бащи, които могат да поемат 
обезщетението след шестия месец на детето и обикновено го правят заради по-високия си доход). Тези, които получават 
обезщетение и за втората година, без да работят, са 41 853 души. 6823 родители са решили да се върнат на работа, като 
получават за това 50% от обезщетението или 190 лв. сега (тази статистика е за първото тримесечие на 2021 г.). 
За всички, осигурени на минимална заплата, втората година ще бъде по-изгодно прекарана в отглеждане на детето, а не 
обратно на работа. През първата година на детето обезщетението е 90% от среднодневното брутно възнаграждение, но 
не може да бъде по-ниско от минималната заплата. Сега с нея се изравнява и втората година. Като се има предвид, че 
когато се върне на работа, жената ще получава по-малко от 650 лв. заради отчисленията за данъци и осигуровки, за нея е 
по-изгодно да й плащат, за да не работи. 
Още един парадокс се появява при стимулите, въведени преди няколко години за преждевременно връщане на работа. 
Ако майката прекъсне отпуска си по майчинство и се върне на работа, има право да получава 50% от обезщетението си 
заедно със своята заплата. Сега обаче излиза, че една жена, осигурена на сравнително висок осигурителен доход - 1300 
лв., ще получава от НОИ също 650 лв. като стимул за връщане на работа през първата година, колкото и жените, които 
вземат противоположното решение и се възползват от пълния си отпуск през втората. Разбира се, в първия случай 
обезщетението от НОИ ще се получава заедно със заплатата и доходът ще е значително по-висок, но независимо от това 
депутатите отново изравняват осигурителните права на хора с много различен осигурителен принос. 
 
√ 2 г. по-късно в съда още няма дело за "НАПлийкс" 
Прокуратурата обяви, че е приключила разследването за хакерската атака, но предстои прецизиране на 
обвиненията 
Специализираната прокуратура е приключила с разследването за хакерската атака срещу сървърите на Националната 
агенция за приходите (НАП) през 2019 г., заради която личните данни на милиони български граждани бяха 
разпространени онлайн. Това съобщи за "Сега" говорителят на спецпрокуратурата Христо Кръстев. 
Въпреки че изминаха 2 години от скандала "НАПлийкс", все още няма внесен обвинителен акт в съда. Това предстои да 
стане след прецизиране на обвиненията, според Кръстев, който уточни, че фазата на досъдебното производство е към 
края си. 
Малко след теча на данни от приходната агенция бяха арестувани собственикът на фирмата за киберсигурност "ТАД 
Груп" Иван Тодоров и служителят му Кристиян Бойков, които получиха обвинения за кибертероризъм. Търговският 
директор на дружеството Георги Янков пък беше привлечен към наказателна отговорност за подбудителство към 
хакерската атака. 
Оттогава обаче разследването забуксува, въпреки че в началото прокуратурата се хвалеше с безспорни доказателства - 
публикувани бяха снимки, видео и други материали от наказателното производство, които да ни убедят, че Кристиян 
Бойков и неговите шефове от "ТАД Груп" са виновни. Наблюдаващият прокурор Евгения Станкова пък хвърли в 
общественото пространство "разкритие", че обвиняемите са се подготвяли да дестабилизират държавата, като проникнат 
в сървъра, който контролира напоителната система пред Народното събрание, и по този начин да я активират в 
неподходящ момент.  
"Имало е такова желание, евентуално, при преминаването на автомобили на държавния глава или гости на нашия 
парламент да бъде активирана поливната част пред парламента, с което да се създаде затруднение в придвижването. 
Такава нестабилност води след себе си и нестабилност на цялата ни политическа система!", констатира тогава Станкова. 
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Освен, че делото за хакерската атака срещу НАП е далеч от своя край, приходната агенция все още не е платила 
наложената от Комисията за защита на личните данни глоба в размер на 5.1 млн. лева. Причината е, че санкцията е 
обжалвана пред Софийския районен съд, където процесът потъна във времето заради техническа експертиза, която 
трябва да установи дали НАП е положила достатъчно усилия да защити чувствителната информация, която съхранява. 
В същото време една от жертвите на теча на лични данни успешно осъди приходната агенция по Закона за отговорността 
на държавата. С решението си Върховният административен съд ѝ присъжда обезщетение от 500 лв. В решението на 
магистратите се припомня, че на 15 юли 2019 г. се разбира, че са изтекли данните на общо 6 074 140 физически лица - 4 
104 786 живи български и чужди граждани, и 1 989 598 починали. Съдът обяснява, че всеки, който е 
претърпял материални или нематериални вреди в резултат на нарушение на регламента за личните данни, има право да 
получи обезщетение от администратора или обработващия данните. 
 
√ НАП спря 14 сайта за онлайн залагания без лиценз  
Общо 14 сайта за организиране на хазартни игри от дружества са без действащ лиценз по Закона за хазарта и 
са предприети мерки за тяхното спиране. Това съобщиха от Националната агенция за приходите (НАП), които от 
миналата година поеха контрола върху този сектор, след като Държавната комисия по хазарта бе закрита. 
По-голямата част от 14-те хазартни оператори имат разрешение да развиват дейността си в държавите Кюрасао, Малта и 
Филипините, но не и в България, посочват от НАП. 
Те трябва да преустановят дейността си у нас до 3 дни след получаване на заповедта на директора на НАП. Ако след 
изтичане на този срок, онлайн платформите все още са достъпни в България и през тях може да се правят залози от 
потребители в страната, то НАП ще сезира съда за издаване на разпореждане към доставчиците на интернет услуги у нас 
да прекратят достъпа до страниците и техните поддомейни. 
Решенията на изпълнителния директор на НАП, както и разпорежданията на Софийския районен съд, се публикуват в 
рубриката Онлайн хазарт в сайта на приходната агенция. 
НАП поддържа и актуален списък на интернет страниците, чрез които се организират хазартни игри от лица, които нямат 
действащ лиценз по Закона за хазарта. 
 
√ НОИ преизчислява служебно две групи пенсии този месец 
Новият размер на социалната пенсия за инвалидност ще се изплати през ноември 
Две групи пенсии ще бъдат преизчислени служебно този месец, съобщи официално Националният осигурителен 
институт. Промените са резултат от актуализацията на Закона за държавния бюджет, която беше обнародвана в 
Държавен вестник на 16 септември. Резултатите от преизчислението обаче няма да са налице веднага и за двете групи - 
за едното преизчисление има 4-месечен срок, а другото ще бъде готово за изплащане към ноемврийските пенсии, става 
ясно от съобщението. 
Считано от 1 септември 2021 г. ще бъдат преизчислени служебно всички около 172 000 лични и наследствени пенсии, 
които вече се получават в намален размер заради осигуряване в универсален пенсионен фонд. Те са на хора, родени 
след 1959 г. Ще се преизчислят пенсиите с начална дата до 31 август 2021 г. включително, които са изчислени със стария 
размер на редукция. Той беше около и над 20%, а вече трябва да падне на около 10%. 
Така отпада необходимостта пенсионерите да подават заявления за преизчисляване на трудовите им пенсии по 
посочения ред. Пенсиите на лицата, които вече са подали такива заявления (около 2500 души), също ще бъдат 
преизчислени служебно, считано от 1 септември т.г. Преизчисляването на това основание ще бъде извършено в 
законоустановения четиримесечен срок за пенсионните производства, посочват от НОИ. 
Считано от 16 септември 2021 г. ще бъдат преизчислени служебно и социалните пенсии за инвалидност. Техният размер 
се определя като процент от размера на социалната пенсия за старост и именно този процент се повишава от посочената 
дата, напомнят от НОИ. Това е поредната странна дата за промяна в размера на пенсиите, която депутатите заложиха в 
актуализацията на бюджета. Минималната пенсия например ще се промени от 25 декември. Тогава ще влезе в сила и 
нов размер на максималната пенсия, както и преизчислението с нов коефициент за всяка година осигурителен стаж. Това 
налага няколко допълнителни корекции в пенсиите за шестте последни дни на годината. 
При пенсиите на лицата с над 90 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане увеличението е от 
120 на 135 на сто от размера на социалната пенсия за старост, а при тези с трайно намалена работоспособност/вид и 
степен на увреждане между 71 и 90 на сто – от 110 на 125 на сто. В резултат на промяната пенсиите за първата група лица 
се определя в размер 200,76 лв. (при 178,45 лв. до изменението), а за втората група лица – в размер 185,89 лв. (при 
163,58 лв. до изменението). 
Разликата между получавания до преизчисляването размер на пенсиите и новия преизчислен размер ще бъде изплатена 
на правоимащите пенсионери с пенсиите им за ноември, посочват от НОИ. Това означава, че през ноември освен новия 
размер на пенсията, тези хора ще получат и допълнителна сума за разликата от 16 септември нататък. 
 
√ В 8 от 16-те факултета на СУ ще се учи присъствено 
Ректорите сами ще преценяват дали да обучават дистанционно студентите си  
Новата академична година ще започне присъствено в половината от 16-те факултета на Софийския университет - това са 
най-вече факултетите по природни науки и медицина. Другата половина пък ще имат хибридно обучение. Това обяви 
вчера ректорът му проф. Анастас Герджиков. 
"Причината факултетите да решат различни неща, както и миналата година, е в това, че природните науки медицина и 
фармация няма как да се замести присъственото обучение с обучение в онлайн среда, в много случаи е невъзможно. В 

https://nra.bg/wps/portal/nra/gambling/Online-hazat
https://nra.bg/wps/portal/nra/registers-i-spisuci/Spisuci/page.Spisuci-na-internet-stranicite-chrez-koito-se-organizirat-hazarni-igri
https://nra.bg/wps/portal/nra/registers-i-spisuci/Spisuci/page.Spisuci-na-internet-stranicite-chrez-koito-se-organizirat-hazarni-igri


10 

 

повечето останали специалности това присъствено обучение е необходимо само там, където има практически занятия", 
обясни проф. Герджиков, цитиран от БНР. 
Ректорите сами ще преценяват как да започне академичната година - присъствено или дистанционно, съобщи 
служебният министър на образованието Николай Денков, цитиран от БГНЕС, който присъства на церемонията по 
откриване на академичната година в УНСС. 
Денков посочи, че някои ректори са решили лекциите да се провеждат онлайн, а другите дейности да са присъствени. 
Повечето висши училища обаче са избрали присъствената форма. "В цялата страна има възможност академичната година 
да започне присъствено и повечето от академичните ръководства са взели това решение", заяви министърът. Той обясни, 
че към онлайн обучение ще се премине, ако има повишение на процента заболели в съответния вуз, но решението 
отново ще е в ръцете на академичните ръководства. "Другата възможност за преминаване в дистанционна форма на 
обучение е, ако има рязко влошаване на ситуацията. Тогава здравното министерство има право да спре учебните 
занятия. Засега нямаме такива индикации", коментира той. 
Ректорът на УНСС проф. Димитър Димитров заяви, че годината за студентите при тях започва присъствено с опция за 
превключване към онлайн занятия, ако ситуацията го изисква. В двора на икономическия вуз от днес работи мобилен 
пункт за ваксинация. В следващите дни ще заработи и постоянен кабинет за имунизация в сградата на висшето 
училище. "Даваме такава възможност всички да се ваксинират. Сега желанието е повече за присъствено обучение. Вие 
виждате процентите в Европа, средно процента в Европа на ваксинирани е 70 на сто. Да вярваме в науката и да 
разчитаме на нашите учени", призова проф. Димитров. 
"Отчитаме интерес от страна на студентите към ваксинацията. Над 30%, това сочат данните на Националното 
представителство на студентските съвети, искат да се ваксинират. Ако искаме присъствена среда, студентите трябва да 
бъдат отговорни и да спазват мерките. Ние от НПСС препоръчваме на студентите да се ваксинират", заяви председателят 
на НПСС Даниел Парушев. 
В СУ също е планирано в три кампуса студентите да могат да се ваксинират. "Ваксината няма да се превръща в билет за 
присъственото обучение в Алма Матер", коментира още проф. Герджиков, който обаче заяви, че подкрепя решението 
на МУ-Пловдив, който реши да изисква ваксина от студентите си, за да присъстват на практически упражнения.  
АПЕЛ 
"Апелирам студентите, които са решили и желаят да се ваксинират, да го направят. Мобилни ваксинационни пунктове ще 
бъдат разположени и в други университети, при желание от страна на обучаващите се във висшите училища", 
коментира зам.-министърът на здравеопазването д-р Тома Томов. По думите му за да бъдат премахнати 
противоепидемичните мерки, както се случва в много държави в Западна Европа, е необходимо да постигнем високо 
ваксинално покритие. 
 
√ Петима са кандидатите за генерален директор на БНР 
До 13 октомври СЕМ ще обяви кои от подалите заявки за участие в конкурса продължават напред  
Приключи приемането на документите за участие в процедурата за избор на генерален директор на Българското 
национално радио. 
Своите концепции са подали общо 5 кандидати (по реда на приемане): Милен Митев, Жени Гаджалова, Митко 
Димитров, Иво Тодоров и Светослав Костов. 
До избора на нов генерален директор на БНР се стигна след оставката на предишния директор Андон Балтаков през 
август. 
Съгласно приетата от Съвета за електронни медии процедура в срок до 13 октомври медийният регулатор трябва да 
оповести на своята интернет-страница кандидатите, които са допуснати до участие в надпреварата. До 20 октомври ще 
бъдат обявени тези от тях, които са допуснати до изслушване, което ще се проведе на 25- 26 октомври, а самият избор 
ще бъде на 27 октомври. 
Тогава СЕМ определя с решение кандидата, който е избран за нов генерален дирекктор. Съгласно процедурата, ако 
никой от кандидатите не получи най-малко три гласа, един час по-късно се насрочва второ заседание на СЕМ. В случай, 
че и на него не бъде избран генерален директор, отново час по-късно се насрочва ново заседание. Ако и на третото 
поредно заседание няма избран генерален директор, тогава процедурата по избора се прекратява. 
Андон Балтаков беше избран за генерален директор на БНР на 22 януари 2020 година. Тогава претендентите за поста 
бяха шестима. Андон Балтаков мотивира искането си за предсрочното прекратяване на договора му за управление 
с  "дълбоко лични причини". Медийният регулатор прие оставката му на 4 август и избра Милен Митев за временно 
изпълняващ длъжността генерален директор и по закон в тримесечен срок след това трябва да се проведе нов конкурс, 
който вече е насрочен. 
 
√ В залисията отпадаме от ЕС 
Годишният доклад за състоянието на Съюза не забеляза съществуването на България 
Докато се упражнява да гласува, България губи посока и се лута встрани от Европейския съюз. Малцина у нас забелязват, 
че се самоизолира. Но не по-малко тревожно е, че и малцина в ЕС забелязват нейното отсъствие. 
Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен отчете пред Европарламента какво е състоянието на 
Съюза през последната година. В своя годишен доклад тя спомена България само веднъж, и то като фигурант в диаграма, 
където посочва, че е получила 511 млн. евро по програмата за временна подкрепа срещу безработица при извънредни 
обстоятелства (SURE). Това е българският отпечатък в колективните усилия за преодоляване на три тежки кризи, върху 
които акцентира документът. 

https://bnr.bg/horizont/post/101529220/osem-ot-16-te-fakulteta-na-sofiiskia-universitet-zapochvat-uchebnata-godina-prisastveno
https://bgnes.bg/
https://www.segabg.com/hot/mu-plovdiv-shte-puska-na-uprazhneniya-samo-zelen-covid-sertifikat
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/soteu_2021_achievements_and_timeline_bg.pdf
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Къде сме ние, би запитал всеки българин като горд притежател на европейски документи за самоличност. Неудобно е да 
признаем отсъствието си, но 
ето какво говорят фактите 
В борбата за "Проправяне на пътя за излизане от световната здравна криза"  Фон дер Лайен се похвали, че е постигнала 
целта си ЕС да ваксинира до края на август 70% от възрастното си население. В същото време България е ваксинирала 
едва 20% от пълнолетното си население. Така излиза, че тя е дърпала Съюза назад, но той все пак е имал достатъчно 
сили да преодолее нейната спирачна система и да изпълни задачата си за масова ваксинация.  
Колко трагикомично стои нашата страна в общия европейски пейзаж показа пред Европарламента депутатът от ДСБ 
Радан Кънев, който призова за намеса на Европейския съюз, така че да застави българските власти да ускорят 
ваксинацията. Според него принудата е необходима, "когато отделна държава (България - б.а.) не се справя с кризата и 
застрашава здравето и живота на своите граждани, а през отворените граници - и на всички европейци". Като заместник-
член на здравната комисия на ЕП той трябва да знае, че такава практика не съществува. Но след като не съзира 
държавнически и граждански здрав разум, показва склонност към нестандартно мислене. 
Докато в борбата с пандемията България все пак присъства със своите скромни 20% ваксинирани, в борбата с втората 
криза, описана в доклада,  
тя липсва 100% 
Става дума за икономическото възстановяване на ЕС чрез извънредния план "Следващо поколение ЕС", на стойност 732,8 
млрд. евро. "Този инструмент е уникален шанс да преобразим нашите икономики и да създадем възможности и работни 
места за една подготвена за бъдещето Европа", заяви патетично Фон дер Лайен, съзнавайки, че това не се отнася до 
България. "За да се възползват от подкрепата по механизма, 25 държави членки вече представиха своите планове за 
възстановяване и устойчивост на Европейската комисия", отчете тя, без да страда за двете липсващи, сред които е 
България (другата е Нидерландия).  
Нашата страна се оказа много тромава и едва ли не некадърна да представи годен план за безвъзмездно финансиране за 
6 млрд. евро. Правителството на Бойко Борисов със своята "голяма европейска експертиза" остави само наброски, 
определени от наследилото го служебно правителство като "чернова". То пък обеща да го превърне в белова до края на 
юли, но лятото се изтърколи и през голямата ваканция нямаше кой да се упражнява в писане. Сега се говори за срок до 
декември, защото не било работа на служебно правителство да прави такъв важен документ, а трябвало да се изчака 
редовно правителство. Не е ясно дали скоро ще видим такова, но със сигурност всяко ново правителство ще има още по-
малко опит и ще му трябва време, докато се научи на европейско четене и писане.  
Всички извинения на едно правителство с друго са несъстоятелни, защото правителствата идват и си отиват, а 
държавната администрация остава. Тя е работният кон, който всяка власт вкарва да вършее на хармана. Нещо повече, 
Фон дер Лайен посочва защо не може да приеме 
никакви извинения за забавянето на плановете: 
"С оглед на мащаба на висококачествените инвестиции и значението на изпълнението на насърчаваните 
реформи Комисията предостави специална помощ на държавите членки при изготвянето на техните планове за 
възстановяване и устойчивост в рамките на Инструмента за техническа подкрепа". Както се вижда, имало е и експертна 
помощ от Брюксел, и специално отпуснат фонд. Трябвало е само някакво добросъвестно усилие. Но е липсвало. 
Става дума за готови пари, които да вземеш, ако имаш добра воля. "Към 26 август първите плащания, на стойност над 48 
милиарда евро, вече бяха получени от Белгия, Германия, Гърция, Испания, Франция, Италия, Литва, Люксембург и 
Португалия", напомня ЕК, за да се знае, че това са аванси, след които ще има още по-големи суми. А ние зяпаме, сякаш 
сме отишли босоноги на панаир. Докато подсмърчаме отстрани, трябва да си дадем сметка, че в момента ЕК набира 
средства не само от бюджета на ЕС, но и от колективни заеми, за които и България е гарант според своята икономическа 
тежест в съюза. Взела-невзела от фонда, някой ден тези пари ще се връщат от всички. Вместо да развива с тях 
икономиката си и да изкара още повече средства, тя се помайва. 
В борбата с третата голяма криза - климатичната - Фон дер Лайен акцентира върху амбициите на ЕС за съкращаване на 
емисиите от въглероден двуокис до 2030 г. с 55% спрямо равнището от 1990 г. Става дума да се замени една енергия с 
друга, както е станало през първата и втората индустриална революция през XIX в. Само че  
България е на страната на контрареволюцията 
След като правителството на Бойко Борисов даде съгласие за присъединяване към плана "Годни за 55", а служебното 
правителство започна да прави схеми как да замени въглищата в ТЕЦ-овете с природен газ, внезапно неговите най-
изявени представители се завъртяха на 180 градуса. Поради наближаването на новите избори министрите Кирил Петков 
и Асен Василев се изпълниха с жал по миньорите в Маришкия басейн и тръгнаха срещу доизживявящото последните си 
дни собствено правителство. Съзнавайки, че сред засегнатите от "Зелената сделка" ще бъдат поне 100 000 души (и поне 
още толкова избиратели в техните семейства), те се разтревожиха, че България ще изгуби енергийната си независимост, 
защото само лигнитните въглища са неин собствен ресурс за топлинно производство на електричество.  
Какво закъсняло прозрение! България се отказа от  енергийната си независимост още по времето на Симеон 
Сакскобургготски, като я замени за членство в ЕС. Тогава задраска четири ядрени реактора, т.е. половината от ядрените 
си мощности. Сега трябва да реши дали да се откаже от още 40% от електродобива си, или да го трансформира в по-
незамърсяваща форма. Друг вариант няма, освен ако вече не е намислила да излезе от ЕС. 
 
√ Полша ще плаща глоба от 500 000 евро на ден, защото опушва Чехия с ТЕЦ 
Европейският съд постанови всекидневната санкция заради продължаващ добив на лигнитни въглища за нуждите 
на ТЕЦ "Туров" 

https://segabg.com/hot/evrodeputat-prizova-es-za-namesa-bulgariya-zaradi-malkoto-vaksinirani
https://segabg.com/hot/category-economy/asen-vasilev-i-kiril-petkov-se-oburnaha-sreshtu-sluzhebniya-kabinet
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Върховният съд на ЕС разпореди в понеделник Полша да плаща на Брюксел дневна глоба от 500 000 евро, защото  не е 
затворила голяма въглищна мина към ТЕЦ и опушва съседна Чехия, предаде БГНЕС. 
Съдът нареди на Варшава през май да спре добив на лигнитни въглища - нискокачествени кафяви въглища - в открития 
рудник "Туров" след жалба от Прага, че с действията си Варшава създава трансгранична опасност за околната среда и 
нарушава законодателството на ЕС. 
Но полското правителство отказа да се подчини, защото това би поставило енергийната сигурност на страната в риск, тъй 
като мината захранва електроцентрала, осигуряваща около седем процента от електроенергията. 
През юни Прага поиска от Съда на Европейския съюз да наложи на Полша глоба от пет милиона евро на ден, защото не е 
спряла производството в мината. 
Правителствата на двете страни също започнаха официални разговори за ситуацията, обещавайки да постигнат 
споразумение. 
Както Германия, така и Чехия се оплакаха от полската мина и планираното й разширяване, като казаха, че тя е причинила 
също повишени нива на шум и прах в района. 
Но най-голямата полска енергийна група PGE, която притежава както мината, така и централата, планира да добива 
въглища в Туров до 2044 г. 
В мината, която функционира от 1904 г., работят около 4000 души. Полша разчита на въглищата, за да задоволи до 80 
процента от енергийните си нужди, но обеща да развива зелени енергийни източници и да затвори последната си мина 
до 2049 г. в съответствие с целите за намаляване на емисиите, определени от Европейския съюз. 
НЯМА ДА ПЛАТИМ 
Полският зам. министър на правосъдието Марчин Романовски написа в Туитър: "Европейският съд иска от Полша 
половин милион дневна глоба, защото Полша не оставя своите граждани без ток и не затваря мините си от днес за утре. 
Това е юридически грабеж и кражба посред бял ден. Няма да получите и цент."  
 
√ Отговорност при договори се носи и за неизпълнение, и за забава  
Законът за задълженията и договорите (ЗЗД) е от 1950 г., но независимо от това е един от малко променяните 
нормативни актове. Той опитва да даде основополагащите принципи и правила при договорите в опит да уреди 
възможно най-много хипотези. 
Няма спор, че едни от основните правила при договорите са тези, които определят какво се случва при неизпълнение на 
даден договор. Затова и ЗЗД отделя специално място за тях. 
Едно от основните правила е, че ако длъжникът не изпълни точно задължението си, кредиторът има право да иска 
изпълнението заедно с обезщетение за забавата или да иска обезщетение за неизпълнение. Друга основна норма е, че 
когато се иска обезщетение вместо изпълнение, длъжникът може да предложи първоначално дължимото заедно с 
обезщетение за забавата, но само ако кредиторът има още интерес от изпълнението. 
Когато задължението е за действие, което може да бъде извършено от друго лице, кредиторът има право да иска да му 
се разреши да извърши това действие за сметка на длъжника. Например да достави нещо, да извърши ВиК услуга и 
др. Когато задължението е да не се върши нещо, кредиторът може да иска да му се разреши да премахне за сметка на 
длъжника това, което е било направено в нарушение на задължението. 
Длъжникът не отговаря, ако невъзможността за изпълнението се дължи на причина, която не може да му се вмени във 
вина. Например природни явления или каквито и да е други форсмажорни причини - неща, свързани с непреодолими 
сили. 
Обстоятелството, че длъжникът не разполага с парични средства за изпълнение на задължението, не го освобождава от 
отговорност, е друго правило, разписано в ЗЗД. Законът не се интересува изобщо от това и определя, че задължението 
възниква, щом има подписан договор. 
После следват правилата за това какви обезщетения се дължат. Като цяло обезщетението обхваща претърпяната загуба и 
пропуснатата полза, доколкото те са пряка и непосредствена последица от неизпълнението и е можело да бъдат 
предвидени при пораждане на задължението. Но ако длъжникът е бил недобросъвестен, той отговаря за всички преки и 
непосредствени вреди. 
Ако неизпълнението се дължи и на обстоятелства, за които кредиторът е отговорен, съдът може да намали 
обезщетението или да освободи длъжника от отговорност. Длъжникът обаче не дължи никакво обезщетение за вредите, 
които кредиторът би могъл да избегне, като положи грижи на добър стопанин. 
Следват правилата за забава. Когато денят за изпълнение на задължението е определен, длъжникът изпада в забава 
след изтичането му. Но ако този ден е изтекъл след смъртта на длъжника, неговите наследници изпадат в забава след 
изтичане на 7 дни от поканата. Когато няма определен ден за изпълнение, длъжникът изпада в забава, след като бъде 
поканен от кредитора. При задължение от непозволено увреждане длъжникът се смята в забава и без покана. 
Когато длъжникът е в забава, той дължи обезщетение дори ако изпълнението стане невъзможно поради причина, за 
която преди това не би отговарял, освен ако докаже, че кредиторът би претърпял вредите и при своевременно 
изпълнение. 
При неизпълнение на парично задължение длъжникът дължи обезщетение в размер на законната лихва от деня на 
забавата. Важно е да се знае, че размерът на законната лихва се определя от Министерския съвет, за което той издава 
нарочно постановление.  
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√ България е изнесла химическа продукция за 1,3 млрд. евро през 2020 г. 
За последните 10 години износът расте с по 5% средногодишно, сочат данните на Евростат  
През 2020 година България е изнесла химическа продукция на стойност 1,29 млрд. евро, или 0,3% от общия износ на 
химикали от ЕС, показват данните на Евростат. За периода 2010-2020 година износът на тези стоки се увеличава със 
средно 5,5 на сто годишно. 
Вносът е на стойност 1,13 млрд. евро, което означава, че за миналата година търговският баланс в тази стокова група е 
положителен на стойност 153 млн. евро. 
През миналата година страните от ЕС са изнесли общо химическа продукция на стойност 411 млрд. евро, а вносът е на 
стойност 232 млрд. евро. За последните десет години износът се увеличава със средно 5,4% годишно, а на вноса - с 4,2 на 
сто, посочва още статистическата агенция. 
 

 
Източник: Евростат 

 
Най-големият износител на химикали от ЕС е Германия - през 2020 година стойността им надхвърля 104 млрд. евро, или 
дял от 25,5% от общия износ в тази стокова група на страните от ЕС. На второ място се нарежда Ирландия (54,8 млрд. 
евро), Франция (44,5 млрд. евро) и Нидерландия (41,5 млрд. евро). 
Германия е и най-големият вносител на химически продукти - през 2020 година за 48 млрд. евро, или дял от 20% от 
общия внос в ЕС. 
Най-голямо увеличение през последните десет години по отношение на износа на химическа продукция отбелязва 
Словения - със средно 16% годишно до 5,6 млрд. евро. 
Трите най-големи търговски партньора на ЕС по отношение и на износа, и на вноса на химически продукти са САЩ, Китай 
и Великобритания. 
Основният продукт в тази стокова група са лекарствата и фармацевтичните продукти с 52% дял от износа за трети страни 
и 40% дял от вноса. Общо през миналата година са изнесени (към ЕС и към трети страни) фармацевтични продукти за 186 
млрд. евро. През миналата година страните от ЕС са продали ваксини за хора за 24 млрд. евро, показват още данните на 
статистиката. 
 
√ САЩ се отварят за напълно ваксинирани пътници от Европа от ноември 
Предстои американските центрове за контрол и превенция на заболяванията (CDC) да определят кои ваксини ще 
бъдат приети  
САЩ обявиха в понеделник, че ще отменят ограниченията за пътуване за напълно ваксинирани срещу коронавирус хора, 
с което на практика отново отварят границите си за първи път от повече от година. 
Ръководителят на екипа за реагиране на COVID-19 на Белия дом Джеф Зиентс коментира, че чуждестранните граждани 
ще трябва да представят доказателство за ваксинация и доказателство за отрицателен тест за COVID, направен до три дни 
преди качването на самолета, съобщава онлайн изданието Politico. 
Администрацията на САЩ смята да въведе новата политика от ноември. 
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Предстои американските центрове за контрол и превенция на заболяванията (CDC) да определят кои ваксини ще бъдат 
приети. 
„Тази нова международна система за пътуване следва науката, за да пази американците и международните въздушни 
пътувания в безопасност“, казва Зиентс. „Като изискваме чуждестранните граждани да бъдат напълно ваксинирани, за да 
летят до САЩ, и прилагаме допълнителни строги протоколи за безопасност, ние ще защитим американците у дома и ще 
повишим безопасността на международните пътувания“, допълва той. 
Решението на Белия дом отговаря на засилващите се оплаквания от страна на ЕС, че Брюксел се отвори за ваксинирани 
туристи от Америка, но Вашингтон не отговори с реципрочност на мярката. 
„Забраната за пътуване е отменена!“, туитна посланикът на ЕС в САЩ Ставрос Ламбринидис. „Ваксинираните, тествани 
преди полет европейци отново ще могат да пътуват до САЩ от ноември, точно както днес на ваксинираните американци 
е разрешено да пътуват до ЕС“, допълва той. 
През следващите дни CDC ще издаде заповед за проследяване на контакти, която ще изисква авиокомпаниите да 
събират информация от пътуващи до САЩ, включително техния телефонен номер и имейл адрес, за да действат като 
„система за наблюдение на общественото здраве“. Това ще даде на CDC, държавните и местните здравни служители 
възможност да проследяват пътуващите, ако има такива потенциално изложени на COVID или други заболявания. 
Новината за промяната на политиката беше приветствана от авиоиндустрията, която се мъчи да се възстанови от 
пандемията и която се надява да възстанови нормалния си капацитет по доходоносните трансатлантически маршрути. 
Лобито на европейските авиокомпании Airlines for Europe (A4E) заяви, че „аплодира“ решението. 
„След 18-месечна забрана за пътуване това решение ще даде така необходимия тласък на трансатлантическия трафик и 
туризма от двете страни на Атлантическия океан и – най-важното, ще събере семейства и приятели точно навреме за 
празниците“, казва групата в имейл. „С повече от 70 процента ваксинирани възрастни в Европа ние сме щастливи да 
видим основаната на доказателства политика, която искахме най-накрая да се осъществи“, допълва организацията. 
Това също е добре дошла новина за пътуващите по бизнес дела. Андрю Кроули, главен търговски директор на American 
Express Global Business Travel, очаква да се активизира забавеното търсене на трансатлантически пътувания след 
падането на забраната и „да видим устойчив скок в резервациите“. 
 
Агровестник 
 
√ В бизнеса с рози в последните години се усещат основно бодлите 
Пазарът на продукцията е почти замрял, а държавата не само че не помага, а дори и пречи за решаването на основния 
проблем – осигураването на работната ръка за кампаниите – посочва производителят Вихрен Атанасов от с. Михилци, 
общ. Хисаря, който стопанисва биологично 300 дка с Роза Дамасцена. 
През последните години розопроизводителят Вихрен Атанасов усеща основно „бодлите“ на бизнеса с рози. Той отглежда 
300 дка с Роза Дамасцена в село Михилци, общ. Хисаря. Насажденията са създадени преди 18 г. От 2008 г. са биологични, 
като наблюдаващата фирма е „Балкан Биосерт“. 
- За съжаление през последните години климатът се промени и това се отразява на храстите, но най-вече на 
организацията на кампанията – посочва стопанинът. – Прибирането на реколтата нормално трябва да стартира около 12-
15 май, а от 10 години започва или около Гергьовден, или след 22-23 май. Тридесетградусовите жеги през пролетния 
месец създават условия царицата на цветята да разцъфти едновременно, а не поетапно. Това създава трудности при 
прибирането й и най-вече – при осигуряването на берачи. Набирането на работна ръка е огромен проблем. През тази 
година осигурих едва 20 души, а ми трябват около 130-170 човека. Поради тази причина около две трети от продукцията 
ми остана неприбрана. „Зарязването“ на част от реколтата на полето стана обичайно и за останалите колеги. Така този 
сезон бяха обрани около 16 т розов цвят, а насажденията дава обичайно около 250 тона. Трябва да се отчита и фактът, че 
при биологично производство добивите ни са два пъти по-ниски от конвенционалното…  
Вихрен разказа за перипетиите си с набавянето на берачи. Преди 8 години е бил първият розопроизводител, който е 
намерил чужденци по време на беритбата. Успял след попълване на огромен брой документация към Агенцията по 
заетостта, обикаляне и по други институции като НАП, за да бъде осигурен временен социален номер на всеки от 
наетите. Чужденците ги наемам ВЪПРЕКИ държавата, която не помага по никакъв начин, а в много голяма степен и 
затруднява наемането им, сподели той: 
-През тази година уредих документите на 30 чужденци, но пристигането им поради административни пречки се забави и 
вече бях приключил кампанията. Отказах работниците, въпреки че за всеки от тях бях платил по 140 лв. двупосочен 
полет, резервирах места за настаняване и т.н. Загубих средствата, които предварително вложих в създаване на условия за 
чуждите работници. 
Принудих се да се насоча към чужденци, тъй като еднодневните договори ни създават огромни проблеми с 
осигуряването на берачи. Пристигаме сутрин на полето, но розите може да не са се разпукнали, да вали дъжд, или 
наетият да каже, че се е почувствал зле. Преди подписването на граждански договори ни осигуряваше по-голяма 
възможност да си проведем кампанията нормално – обясни Вихрен Атанасов. 
От тази година стопанинът е пуснал в експлоатация и своя розоварна. Изградена е по проект по мярка 4.2. „Инвестиции в 
преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Програма за развитие на селските райони. Капацитетът й е 20 
тона на цикъл. Проектът е одобрен в предходния програмен период. В мярката са заложени изисквания и финансови 
параметри, някои свързани с обороти и реализация, неприложими в настоящата пандемична ситуация. 
-Според мен трябва да се актуализират изискванията в мярката със задна дата, за да са адекватни към настоящото трудно 
положение в света – посочи Вихрен. – Освен това от 2 години пазарът на розово масло у нас е почти замрял. Основните 
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контрагенти са чужденци, също пострадали от разпространението на ковид-пандемията. Продължавам да търся 
варианти да реализирам розовото масло и вода, които произвеждам, но е изключително трудно. Надяваме се държавата 
да вземе отношение и да администрира по-адекватно биологичното производство на този ценен български продукт – 
розовото масло и продуктите от царицата на цветята. 
 
√ Пермакултурата – да живеем и работим в сътрудничество с природата, а не срещу нея 
Екологичното стопанство Biotiful от 7 дка на Силвия и Димитър Узунови край созополското село Росен, е място за 
производство на чиста храна, развлекателен и образователен център за малки и големи. 
„Пермакултурата е преди всичко система от организации. Целта на този метод е да използва организиращата сила на 
човешкия ум, за да замени физическата сила със силата и енергията на природата“. Тази мисъл на британския 
преподавател и пионер в прилагането на пермакултурата в Европа – Патрик Уайтфилд, е мотото на семейство Силвия и 
Димитър Узунови от Бургас. Те са сред малцината в страната, които са изградили пермакултурна ферма близо до с. Росен, 
общ. Созопол, в която се прилагат изцяло природните принципи на земеделие. Вече шеста година там се отглеждат 
десетки видове екологично чисти зеленчуци, билки и подправки – картофи, чери домати, моркови, тиквички, краставици, 
патладжан, лук, листното зеле кейл, манголд. И още – босилек, магданоз, киселец, копър, мента, маточина, чубрица, 
лофант и др. 
Фермата, разположена на 7 декара, се казва Biotiful и не е обикновено земеделско стопанство, а модел за философия и 
начин на живот. Тя е и образователен център за малки и големи, в който по интересен начин се дават професионални 
напътствия как се отглежда чиста храна. Фермата е изградена със собствени средства, без национално или европейско 
подпомагане. Собствениците не получават субсидии за нея, нито са кандидатствали с проекти по Програмата за развитие 
на селските райони. 
Създаването на пермакултурната ферма не е случайно начинание, а добре обмислена и осъзната мисия, на която 
фамилията се отдава с много любов. А предисторията е от преди 20 години Силвия и Димитър са възпитаници на 
Лесотехническия институт в София, със специалност „Горско стопанство“. След дипломирането си започват работа към 
Държавната горска администрация. 
- През времето, което прекарахме в системата на горите, имахме късмета това да се случи в едни от най-красивите, стари 
и вдъхновяващи гори – тези на Странджа планина – казва въодушевено Силвия и продължава – учихме се от най-добрите 
специалисти в областта, а научените уроци ползваме и до днес. После се появиха децата и покрай тях професионалните 
ни пътища се разделиха, за да поеме всеки в своята сфера на работа и развитие. След няколко години трупан опит в 
озеленяването и поливните системи, Димитър стартира собствен бизнес с озеленяване и поддържане на зелени площи. 
Впоследствие интересите му се насочиха към изучаване на пермакултурата като пресечна точка между земеделието и 
горското стопанство. Аз след няколко години редуване на майчинство и работа в Община Бургас като екоинспектор, 
реших че е крайно време да разбера какво наистина ми се прави в живота и така пътят ме отведе отново в университета.. 
Създадохме ферма Biotiful с много любов и грижа – на първо място за да отглеждаме храна, която е в състояние да 
възстановява здравето, защото е отгледана според природните повели с минимална намеса от наша страна. После, 
поканихме тук децата, за да се докоснат до красотата на естествения свят и играта на открито. И накрая искаме да 
споделяме опита, знанията и интересите си с други хора и да помагаме на всеки, който иска да черпи от мъдростта на 
природата. Мисията ни е да свързваме хората с природата – не само тази около нас, но и тази вътре в нас. Да 
допринасяме за повишаване качеството на живот чрез чиста храна, смислени преживявания и дълбока връзка с 
естественото, дивото и неподправеното. Осъзнаваме, че в България паралелът между храната, емоциите и здравето е все 
още подценяван, но ние гледаме в бъдещето и ще сме тук за всички, които имат нужда от нещата които правим и 
произвеждаме – казва чистосърдечно Силвия. Тя обясни в детайли кои са природните принципи и как функционира 
стопанството: 
- Пермакултурата ни учи как да живеем и работим в сътрудничество с природата, а не срещу нея. Това не е земеделски 
метод, а философия и начин на живот. Пермакултурата, като приложна наука, се основава на 3 етики и 12 принципа. 
Етиките са грижа за земята, грижа за хората и грижа за бъдещето. То се изразява в ограничаване на потреблението и 
връщане на остатъка. Ние използваме силата на природата в нашата градина, като свеждаме човешката намеса до 
минимум, за да получим резултати, надхвърлящи тези на конвенционалното земеделие. 
Когато дойде време да се посадят растенията, отново обръщаме поглед към природата, за да научим как тя създава 
устойчиви системи. В нея никъде не се срещат монокултури, т.е. насаждения състоящи се само от един вид. Всички 
естествени системи са колаборация между множество елементи – малки и големи, които живеят и процъфтяват заедно. 
Вземаме този мъдър пример от природата и засаждаме нашите растения на гилдии, по начин по който зеленчуци, билки 
и треви се подпомагат взаимно, предпазват се едно друго от болести и неприятели и подобряват вкуса и аромата си. Така 
използваме силата и мъдростта на природата, като работим заедно, а не се борим с нея наивно очаквайки да я победим. 
В пермакултурата има сътрудничество, а не конкуренция. Свързване и обединяване, вместо разделение. 
Сътрудничеството е важно на всички нива и във всички форми на съществуване, защото само то води до високи 
резултати. Наблюдението на природните модели и цикли ни помага да разбираме по-добре живота и да правим по-
добри избори. То позволява да установим кое е работещо и кое не и да извършваме промени в зависимост от това – 
разсъждава дамата. 
Това мечтано и реализирано свободно пространство, където е изградена пермакултурната ферма, семейство Узунови  
споделя и с други хора. Основните направления, по които работят е да свързват децата с природата, да предоставят 
възможност за досег и взаимодействие с естествената среда, живота във фермата и опростения селски бит. 
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Мениджър 
 
√ Сметката за избори 2 в 1 - над 120 млн. лв.  
Служебното правителство одобри план-сметката за разходите по подготовката и произвеждането на изборите за 
президент и вицепрезидент на страната ни, както и за народни представители, които ще бъдат на 14 ноември 2021 г., 
съобщиха от пресслужбата на кабинета. 
Предвидените средства за гласуването наесен са в размер на 123,8 млн. лева, като общите разходи са разпределени за 
два тура на изборите, предвид допускането за произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент в два тура. 
Сметката обаче вероятно ще набъбне, тъй има като има готовност да бъдат осигурени допълнително пари ако се наложи 
купуване на още машини за гласуване. 
От ЦИК вече дадоха да се разбере, че вероятно ще трябва да бъдат купени още около 1500 машини заради по-бавния 
процес на гласуване с устройства при избори 2 в 1. Кабинетът има готовност да отпусне още средства и ако ЦИК излезе с 
решение за въвеждане на видеонаблюдение в избирателните секции, съобщават от пресцентъра на МС. 
Съгласно чл. 18, ал. 2 от Изборния кодекс разходите по подготовката и произвеждането на изборите са за сметка на 
държавния бюджет, по приета от Министерския съвет план-сметка, съгласувана с Централната избирателна комисия 
/ЦИК/, се напомня в прессъобщението. План-сметката за изборите се приема не по-късно от 55 дни преди изборния ден. 
Правителственото постановление за разходите за предстоящите избори е било прието неприсъствено, на подпис, 
уточняват от пресслужбата на Министерски съвет. 
 
√ Кирил Петков: Не трябва да се явяваме на избори с обща листа с Иванов и Манолова  
Много се зарадвах, когато чух и Христо Иванов, и Мая Манолова. И двете формации искаха разговор. Това е една от 
целите ни. Тези хора припознават много от общините ни цели. Трябва да изясним принципите на бъдещата коалиция за 
управление. Не трябва преди изборите да се явяваме с обща листа, защото има хора и вдясно, и вляво.“ Това заяви 
пред Нова телевизия бившият служебен министър на икономиката и съосновател на проекта „Продължаваме промяната" 
Кирил Петков. 
„Ние явно ставаме новия център. Трябва да дадем пълна демокрация на избирателите да гласуват по цялата палитра - от 
„най-ляво до най-дясно. Нека хората да гласуват и просто ще знаят, че ще има коалиция на базата на принципност и 
почтеност“, добави той. 
По думите му още другата седмица от новата формация сядат на преговори с „Демократична България и „Изправи се БГ! 
Ние идваме“. 
Петков отново подчерта, че целта им е да има 121 почтени депутати в парламента след изборите. 
Миналата седмица проучване на социологическата агенция „Тренд“ по поръчка на вестник „24 часа“ показа, че новата 
формация на Петков и бившият служебен финансов министър Асен Василев ще събере подкрепа от около 9% на 
предстоящите избори. 
„Това за мен е огромен процент.  Не можах да повярвам, че е толкова голям, защото все още нямаме партия, листи и 
кампания. Много благодаря на всички, които ни подкрепиха само на базата на нашите две имена. Този процент, ако се 
направи хубава кампания, вярвам, че ще се утрои", каза още Петков. 
Той коментира и финансовото си състояние. 
„Декларирах всичките си средства, когато станах министър. Над един милион лева са ми спестяванията. Всеки лев, който 
съм спестил, е на базата на  моите успехи в бизнеса. Два пъти инвестирах в компании. Горд съм с тяхното съществуване. 
На никой няма да прехвърлям нищо, защото зад всичко, което притежавам, стои честен бизнес, труд и успехи. Живея в 
малък апартамент в центъра. Обичам да ходя пеша, без да шофирам, ако може. Платил съм си данъците. Не завися от 
поръчки и държавни договори, така че съм абсолютно спокоен", обясни Петков. 
„Влизам милионер в политиката. Като завърших университета си в Харвард бях взел заем от 180 000 долара например. 
Всичко съм си направил сам“, призна Петков. 
Той каза още, че е имал добра работа с формацията на Слави Трифонов, особено с Ива Митова и Мика Зайкова. 
„Според мен от ИТН трябва да преглътнат егото и да разберат, че сами не става. Трябва обединение под общи принципи. 
Бих се обадил на Зайкова и бих й казал: „Това искаме да правим, ако мислите, че имате воля и ентусиазъм заповядайте 
на разговори“, каза още бившият служебен министър на икономиката. 
„Ние сме част от една вълна на промяната. Ние започнахме тази рпомяна и тя ще продължи. Не ме интересува какво са 
казали за мен и за канадското ми гражданство. Интересува ме да направим така, че да имаме работещ парламент от 
хора, обединени около общи принципи“, добави бившият министър. 
Във връзка с канадското си гражданство той заяви, че на 20 август е бил уведомен от Канада, че молбата му за отказ е 
била удовлетворена. „Важно е Конституционният съд да каже, че въпросът е не кога чужда държава ти издава бележка, а 
кога си подал молбата си”, уточни той. 
 
√ ИПИ: 2% от подоходния данък ще вкарат 850 млн. лв. в общините  
Данъчна реформа, която насочва само 2% от приходите от подоходното облагане към общините по произход, ще вкара 
850 млн. лв. в местната власт, показва анализ на Института за пазарна икономика. Той бе представен днес по време на 
Годишната среща на местните власти в Албена, предаде БТА. Община като Плевен например би получавала около 11,5 
милиона лева за година. 

https://nova.bg/news/view/2021/09/21/340369/%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B5-%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B1%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%B5-%D1%8F%D0%B2%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D1%81-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0-%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D0%B4%D0%B1/
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„Противниците на тази идея изтъкват, че от такава стъпка ще спечелят големите общини, а малките, където няма много 
работещи и заплатите са по-ниски, ще са в губеща позиция. Но този риск би могъл да бъде избегнат, ако бъдат приети 
изравнителни механизми“, коментира Петър Ганев, старши икономист на института, който представи изследването. 
За да се избегнат разликите между отделните общини, би могло да се мисли в посока по-мощните да получават по-малки 
държавни субсидии, като средствата се пренасочват към по-бедните, посочи Ганев. По думите му такава стъпка би 
задоволила всички. Реализацията на такава реформа ще бъде стимул за кметовете да привличат инвеститори, да 
откриват работни места и да се повишават заплатите, допълни Ганев. 
Според експерта, вариантът с въвеждане на нови данъци - например върху земеделските земи, би предизвикал 
недоволство сред хората, а това би спряло всяка реформа. 
Като проблем кметът на Плевен Георг Спартански посочи, че две трети от парите в бюджетите на общините идват по 
линия на общата субсидия. "Това ни прави просто пощенски кутии и нямаме възможност да правим никакви политики на 
местно ниво, нищо че сме избрани мажоритарно и сме пряко отговорни пред съгражданите си", каза Спартански. Той 
изрази недоволство от факта, че през последната година държавата не работи и кметовете са принудени да чакат с 
месеци за един подпис в някое от ведомствата в столицата. За общините пътят не е да се борим за субсидии и да се 
молим за целеви пари, а да изискваме централната власт да гледа на нас като на равностойни партньори, посочи кметът 
на Плевен. И обобщи, че е редно държавата да контролира разходването на средствата, но кметовете трябва да имат 
комфорта да развиват местни политики и да разполагат с достатъчно ресурси, за да има в страната ни независима местна 
власт. 
Темата с финансовата децентрализация се коментира още от 2003 г. Тогава възниква и предложението за пренасочване 
на два процента от подоходното облагане към общините. 
 
√ Добрич сезира Лаура Кьовеши за ремонт на центъра на града  
Община Добрич ще сезира Европейския главен прокурор за реконструкцията на градския център през периода 2010-2011 
г., съобщи кметът на града Йордан Йорданов. Става въпрос за проект на стойност над 4 935 000 лева с подкрепата на 
Оперативна програма "Регионално развитие". 
„Ще изпратим на Лаура Кьовеши цялата папка с документацията, която сме установили през годините, за строителните 
работи по пешеходната зона и за сегашното й лошо състояние", съобщи кметът на пресконференция. 
Йорданов стана известен като най-младия кмет в България, като спечели първия си мандат на 28 години през 2015 г., 
след като бе издигнат от Реформаторския блок. Той кара втори мандат. Преди него общината се управляваше от 
кандидата на ГЕРБ Детелина Николова. 
„В хода на строителството залегналите в първоначалния проект клинкерни плочи с дебелина шест и четири сантиметра 
за различните участъци на настилката са заменени с други - с дебелина четири и два, дори 1.5 сантиметра“, поясни 
заместник-кметът по устройство на територията инженер Пенчо Керванов. 
По думите му в цялата пешеходна зона, която достига около 40 декара, плочите са поставени върху твърда, а не 
пластична основа, както обичайно се прави в такива големи пространства. 
Още при започване на строителните работи професионалните гилдии са сигнализирали, че подобен вид плочи са за 
стенни облицовки и най-голямото обществено пространство в Добрич, на което те са положени, няма да може да 
изпълнява своите функции. 
Керванов коментира, че не е проведено обществено обсъждане на инвестиционния проект, допусната е серия от 
технически грешки и дефектите в пешеходната зона започват да се проявяват още при приемането на обекта като 
преобладаващата част от настилката вече е силно напукана и на много места дори липсва. 
Дружеството "Добрич - градска среда", което е създадено за целта на обявената тогава обществена поръчка, след 
изпълнението на проекта няма извършени други дейности, а през 2020 г. е заличено, съобщи заместник-кметът по 
икономическото развитие и европейските фондове Росица Йорданова. 
Общинският съвет ще обсъди на утрешното си заседание да бъде създадена комисия, която да подготви техническото 
задание за проектиране на нов градски център. 
 
√ България изпреварва 6 страни от ЕС според Глобалния индекс на иновациите  
България се е изкачила от 37-о на 35-о място в света от общо 132 изследвани държави в световната класация на 
Глобалния индекс на иновациите. Той се изготвя от Световната организация за интелектуална собственост от 2007 г. 
насам. 
В класацията изпреварваме редица други страни от ЕС, като Латвия (38-ма позиция), Литва (39), Полша (40), Хърватия 
(42), Гърция (47), Румъния (48), а също така и съседните Сърбия (54), Турция (41), Северна Македония (49), както и Русия 
(45). 
Нашата страна е с резултат от 42,2 пункта, докато на първо място се класира Швейцария с 65,5, а след това са Швеция с 
63,1, САЩ с 61,3 и  Великобритания с 59,8. 
Веднага преди България в класацията са ОАЕ и Унгария, а след нас се нареждат Малайзия и Словакия. 
Глобалният индекс на иновациите (GII) отчита параметри като институции, човешки капитал и научни изследвания, 
инфраструктура, развитие на пазара и бизнеса, знания и технологии, творчество. 
България се представя най-добре 
при творческите стоки и услуги (21-о място). В тази област страната ни постига резултати, сравними с тези на икономики с 
високи доходи като Норвегия (20-о) и Италия (29-о), се посочва в доклада, поместен на сайта на СОИС. България отново е 
най-зле в пазарното усъвършенстване (72-о място), макар да се наблюдава подобрение. 

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2021.pdf
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2021.pdf
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В групата на икономиките с по-високи средни доходи страната ни вече е на второ място, измествайки Малайзия на трета 
позиция. Лидер е Китай, който е и единствената икономика от тази категория в топ 30 на индекса - на 12-о място. 
България и Малайзия са единствените други икономики от групата, които са близо до топ 30, изтъкват от СОИС. 
Европа продължава да е вторият най-иновативен регион в света след Северна Америка. На Стария континент се 
наблюдават голям брой иновативни икономики: 16 от тях са иновационни лидери (т.е. в топ 25). Общо 10 се изкачват 
нагоре: Франция (11-а), Исландия (17-а), Австрия (18-а), Естония (21-ва), Унгария (34-а), България (35-а), Словакия (37-а), 
Литва (39-а), Русия (45-а) и Беларус (62-ра). 
В света топ 10 се допълва от Нидерландия, Финландия, Сингапур, Дания и Германия. 
В дъното на класацията 
са Ангола, Йемен, Гвинея, Нигер и Бенин. Според авторите на доклада въздействието на кризата, причинена от 
пандемията от коронавирус, е "изключително неравномерно" в различните икономически сектори. Инвестициите в 
научно-изследователска и развойна дейност са увеличили компаниите, занимаващи се с интернет технологии, софтуер, 
фармацевтични средства и биотехнологии. В същото време в областта на транспорта и пътуванията е отчетен спад на 
този вид инвестиции. 
Много сектори показаха впечатляваща устойчивост, особено тези, които активно цифровизират, използвайки технологии 
и иновации, коментира генералният директор на СОИС Дарън Танг По думите му иновациите играят важна роля за 
преодоляване на общите предизвикателства, пред които сме изправени, и за изграждане на по-добро бъдеще. 
СОИС е специализирана агенция на ООН със 193 страни членки. 
 
√ Краят на ерата Меркел: Ще успее ли Франция да измести Германия като лидер на Европа?  
Когато дългогодишният и изключително влиятелен германски канцлер Ангела Меркел се оттегли от поста след 
предстоящите парламентарни избори в Германия, вниманието на много политически анализатори ще бъде насочено към 
Франция, пише Холи Елиът за Си Ен Би Си. 
Това се дължи на виждането на много експерти, че Франция, и по-конкретно президентът Еманюел Макрон, ще опитът 
да се възползват от прехода в Германия и да заменят страната като практическият лидер на Европа и суперсила в 
региона. 
 „Що се отнася до Макрон, вече виждаме предварителни опити за поемане на лидерската щафета в Европа“, коментира 
Карстен Бжески, икономист в ING. 
Той даде пример с „намесите на Макрон, когато става въпрос за европейските дебати относно фискалните правила:. 
Макрон призова ЕС да облекчи правилата за бюджетния дефицит на държавите членки и нивата на дълга към брутния 
вътрешен. Германия традиционно е противник на разхлабването на правилата, свързани с ограничаването на дефицита и 
дълга. 
„В момента Германия е твърде заета със себе си, за да прояви интерес към случващото се, но силното френско 
ръководство без германски противовес досега не се е приемало добре в Берлин, добави Бжески. 
Как Ангела Меркел промени Германия и света 
Според Бжески едно от нещата, които може да успокоят Германия, е фактът, че самият Макрон е изправен пред нова 
президентска битка. Изборите за държавен глава на Франция са насрочени за април следващата година. 
„Това ще остави по-малко време за лидерски инициативи на европейско ниво, въпреки че Франция ще председателства 
ЕС през следващата година“, каза той. 
„Истинският тест ще дойде след изборите във Франция, в случай че Макрон бъде преизбран. Тогава може да станем 
свидетели на още по-сериозен опит за грабване на лидерската позиция в Европа. Това означава, че следващият канцлер 
на Германия има около година, за да запълни обувките на Меркел“, добави Бжески. 
Какви са предпочитанията на Макрон? 
Подобно на цяла Европа, Франция следи отблизо хода на предизборната кампания в Германия и наблюдава с интерес 
ще покачването на популярността на лявоцентристката Социалдемократическа партия. 
Кандидатът за канцлер на партията - настоящият финансов министър и заместник-канцлер Олаф Шолц не е новак в 
политиката. Той е добре запознат с отговорностите на висшите длъжности, както и с другите лидери в Европа. 
В началото на месеца Маркон привества в Елисейския дворец, както Шолц, така за канцлер от консервативния блок на 
Християндемократически и Християнсоциалния съюзи Армин Лашет. Тогава покана за среща не получи кандидатът на 
Зелените - Аналена Бербок. 
Според анализаторите Макрон би предпочел да работи с Шолц, вместо с Ланшет. 
„От двамата водещите кандидати за канцлер, източници от Елисейския дворец казват, че Макрон би се чувства 
комфортно, работейки с всеки един от двамата, но френският президент има леки предпочитания към Шолц, който като 
финансов министър работи с Париж по безпрецедентният европейски фонд за възстановяване“, коментират Муджтаба 
Рахман и Ана-Карина Хамкер от Eurasia Group. 
Икономическо влияние 
Макар че Макрон може да намери съмишленик в лицето на следващия германски канцлер, що се отнася до общ подход 
към политиката на ЕС, една област, в която Франция трудно би се изравнила с Германия, е икономическото влияние. 
През 2019 г., преди пандемията от COVID-19 да излезе на преден план, почти една четвърт от брутният вътрешен продукт 
на ЕС (24,7%) бе Генериран в Германия. Следват Франция със 17,4%, Италия с 12,8% и Испания с 8,9%, сочат данните на 
Евростат. 
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„Германия е Германия. Въпреки че Франция вижда възможност при тези избори, не мисля, че ролята на Германия ще 
бъде отслабена. Може страната да не е толкова ефективна, но влиянието и няма да намалее“, коментира Наз Масраф от 
Eurasia Group. 
„Меркел ще остави голяма празнота след 16 години на управление, но в крайна сметка Германия е ключова страна в 
Европа и независимо то това кой е неин финансов министър или канцлер, той ще трябва да ръководи точно това.“, 
добави масраф. 
Според редица икономисти германската икономика ще продължи да бъде силно конкурентно способна независимо от 
формата на следващото правителство. 
„Германската мощ и влияние произтича от силата на нейната икономика, стабилните публични финанси и безспорната 
роля на страната като финансова котва за еврозоната“, коментира Холгер Шмидинг, главен икономист на банка 
Barenberg. 
„Под ръководството на Маркон Франция наваксва добре, но тя продължава да е далеч от икономическата и финансовата 
мощ на Германия“, добави той. 
Бжески е на сходно мнение, като според него „в началото всички ще мислят, че Меркел е незаменима, но предвид 
икономическата сила на страната всеки нов канцлер ще бъде важен“. 
Надпревара по непопулярност 
Малко вероятно е някой ден Макрон да достигне рейтингите на Меркел – лидер, който напуска поста си по собствено 
желание след 16 години на управление. 
Меркел е считана за лидер, който носи стабилност и последователност на политическия пейзаж в Германия, а и в Европа, 
въпреки различните катаклизми, през които премина региона през последните десетилетия – от финансовия срив до 
миграционната криза. 
Скорошно прочуване на Европейския съвет за външна политика (ЕСВП) сред 12 страни членки на ЕС показва, че повечето 
европейци са скептични относно способността на Макрон да замести Меркел като регионален лидер. 
На въпрос за кой биха гласували, ако съществуваха избори за европейски президент, 41% от анкетираните са казали, че 
биха подкрепили Меркел. Само14% биха дали гласа си за Макрон, а 45% са казали, че не знаят или че не биха взели 
участие в подобрен вот. 
Друго прочуване, проведено в началото на лятото и публикувано миналата седмица, обаче разкри, че в Германия и 
чужбина има нарастващ песимизъм относно бъдещето на най-голямата икономика в Европа след Меркел, като повечето 
германци (52%) смятат, че „златната епоха“ на страната е отминала. 
 
√ Швеция залага на социалната защита в бюджета за догодина  
Лявоцентристкото правителство на Швеция обяви, че ще увеличи с 23 млрд. шведски крони (2,6 млрд. д.) социалните 
разходи догодина в рамките на бюджет, насочен към намаляване на социалните неравенства и преминаване към по-
устойчива икономика след пандемията, предаде Ройтерс. 
Швеция се възстанови от пандемията от Ковид-19 по-бързо от повечето европейски страни. Пред страната обаче остават 
дългосрочни предизвикателства, включително справяне със скока в насилието на престъпни банди, изпълнение на целта 
за достигане на нулеви нетни въглеродни емисии до 2045 г. и покриване на дефицитите в социалната система след 
пандемията. 
"Представяме бюджет с проактивни реформи в областта на климата, работните места, социалното осигуряване и борбата 
с престъпността", заяви финансовият министър Магдалена Андерсон. 
Сред вече оповестените мерки са намаляване на данъка върху доходите на стойност 10 млрд. крони, около 12 млрд. 
крони за борба с климатичните промени и 8 млрд. крони за стимулиране на заетостта. Бюджетът ще влее в икономиката 
общо 74 млрд. крони. 
 
√ Украйна започна военни учения с държави от НАТО  
Украйна е започнала съвместни военни учения със силите на САЩ и други военни от НАТО на фона на провежданите от 
Беларус и Русия учения, които тревожат Запада, предаде „Ройтерс“. 
Украйна отдавна се стреми към по-тясна интеграция със западните сили с надеждата един ден да стане част от 
Северноатлантическия пакт. 4000 украински войници и 2000 чуждестранни ще се включат във военните тренировки, 
които ще продължат до 1 октомври. 
Американски военни съобщиха в изявление, че учението включва бригаден екип на Националната гвардия на Вашингтон, 
разположен в Украйна от април. Ще се включат войски от общо 12 страни с цел „подобряване на оперативната 
съвместимост между съюзническите и партньорските държави“. 
Учението идва след действията на Беларус и Русия в погранични райони на страни от ЕС и НАТО – там, в учения са се 
включили 200 хил. войници. Освен това Киев и НАТО обвиняват Русия, че е разположила допълнителни войски близо до 
украинската граница тази година. 
 
√ ООН призова Китай и САЩ да избягват нова Студена война  
Предупреждавайки за потенциална нова Студена война, ръководителят на Организацията на обединените нации помоли 
Китай и САЩ да поправят своите „напълно нефункционални“ отношения, преди проблемите между двете държави да се 
пренесат по-далеч, в останалата част от планетата. 
В интервю за „Асошиейтед Прес“ генералният секретар Антониу Гутериш коментира, че двете големи икономически сили 
трябва да си сътрудничат в областта на климата и да водят по-стабилни преговори по отношение на търговията и 
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технологиите, дори и предвид постоянните политически пукнатини относно правата на човека, икономиката, сигурността 
онлайн и суверенитета в Южнокитайско море“. 
„Трябва да възстановим функционалната връзка между двете сили“, обясни Гутериш, като допълни, че това е „от 
съществено значение за справяне с проблемите с ваксинацията, изменението на климата и много други глобални 
предизвикателства, които не могат да бъдат решени без конструктивни отношения в рамките на международната 
общност и главно сред свръхсилите“. 
Според генералния секретар на ООН на всяка цена трябва да се избегне стигането до нова Студена война, „която би била 
различна от предишната и вероятно по-опасна и по-трудна за управление“. 
Студената война е период от историята, известен с групирането на Съветския съюз и неговите съюзници от т.нар. Източен 
блок, срещу САЩ и западните съюзници, започнал след Втората световна война и приключил с разпадането на Съюза 
през 1991 година. Съперниците демонстрират различни подходи по отношение на икономиката и политиката въз основа 
на различните си идеологии. 
Проблемите пред света 
Антониу Гутериш наблегна на три големи проблеми, пред които световните лидери се изправят тази седмица – 
влошаващата се климатична криза, пандемията и неясното бъдеще на Афганистан под управлението на талибаните. 
Каква ще е ролята на ООН в азиатската държава оттук нататък? Генералният секретар нарече „фантазия“ това да се смята, 
че организацията „ще може изведнъж да създаде приобщаващо правителство, да гарантира спазването на всички права 
на човека, да гарантира, че в Афганистан никога няма да съществуват терористи, че трафикът на наркотици ще спре“. Той 
допълни още, че макар да е с ограничен капацитет, ООН играе ключова роля в усилията за предоставяне на хуманитарна 
помощ в страната. 
По темата за климата според Гутериш ангажиментът на Байдън по отношение на проблема, включително връщането в 
Парижкото споразумение, от което Тръмп изтегли САЩ, е „вероятно най-важният от всички“. 
Той отбеляза и неуспеха на държавите да работят заедно за справяне с глобалното затопляне и да гарантират, че хората 
във всяка страна са ваксинирани. „Не успяхме да постигнем реален напредък във връзка с ефективната координация на 
глобалните усилия“, каза Гутериш за изминалата година на борба с COVID-19. За климата сподели, че действията в посока 
неговото подобряване трябва да се ускорят отново. 
 
√ Цените на газа в Европа отново излетяха  
Спадът в борсовите цени на газа в Европа, който се наблюдаваше през последните дни, не можа да се превърне в нова 
тенденция. Цената на синьото гориво скочи в началото на търговията вчера с над 900 долара за хиляда кубически метра, 
става ясно от данните на лондонската фондова борса ICE. След връх от 901,7 долара, тя се коригира до 896,5 долара за 
хиляда кубически метра. 
Цената на синьото горивото се повиши до максимум над 950 долара на кубичен метър на 15 септември. За няколко дни 
миналата седмица цените се повишиха с над 200 долара, но до петък те спаднаха забележимо. 
Ръстът е под влияние както на настъпващото по-хладно време, така и заради новите пречки при сертифицирането на 
газопровода „Северен поток 2“. Срокът за въвеждането му в експлоатация все още е неясен и проверката, първо от 
германския, а след това от европейския регулатор, може да отнеме до шест месеца. 
Газпром все още се надява да започне доставките до края на тази година, стана ясно вчера след като ръководителят на 
компанията Алексей Милър официално потвърди, че няма да е възможно стартирането на газопровода на 1 октомври, 
каквито бяха първоначалните планове. 
Ответният удар на Русия срещу отлагането на реалния пуск на "Северен поток 2" е продължителният отказ да увеличи 
доставките за европейските газохранилища, най-вече заобикаляйки транзитирането през Украйна, което също се оказа 
сериозен фактор за постоянното нарастване на цените на синьото гориво за континента. Миналата седмица 
евродепутати поискаха да започне антимопонолно разследване на "Газпром" именно заради подаваните минимални 
количества към европейските газови хранилища. 
Междувременно малко след изявлението на Милер вчера за пренасрочването на плановете за "Северен поток 2", търгът 
за допълнителни транзитни мощности в украинската газопреносна система се провали, тъй като "Газпром" отказа да купи 
предложения обем за октомври 2021 г. под формата на 9,8 милиона кубически метра газ на ден. Това съобщи РИА 
Новости позовавайки се на данни от унгарската търговска платформа RBP. 
В същото руският газов енергиен гигант е резервирал за октомври част от капацитета на преминаващия през Беларус и 
Полша газопровода „Ямал -Европа“ - 31,3 милиона кубически метра газ от общо предложените 89,1 милиона. 
 
√ Европейските борсови индекси достигнаха двумесечно дъно  
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа достигнаха близо двумесечно дъно в ранната търговия в 
понеделник, тъй като инвеститорите се страхуват, че големите централни банки ще започнат да дават сигнали за затягане 
на паричните си политики по време на своите срещи през тази седмица, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете спад от 8,97 пункта, или 1,94%, до 452,87 пункта. В петък бенчмаркът 
регистрира седмичен спад за трета поредна седмица заради опасенията около забавящия се глобален икономически 
растеж, високата инфлация, продължаващото разпространение на COVID-19 и затягането на регулаторния контрол в 
редица сектори в Китай. 
Немският показател DAX се понижи с 352,91 пункта, или 2,28%, до 15 137,26 пункта. От днес индексът съдържа 40 
компании, вместо досегашните 30. 
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Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 изтри 114,12 пункта от стойността си, или 1,64%, достигайки ниво от 6 
849,52 пункта. Френският измерител CAC 40 се понижи със 139,51 пункта, или 2,12%, до 6 430,68 пункта. 
Вниманието на пазарите е насочено върху срещата на Федералния резерв на САЩ, която ще се проведе във вторник и 
сряда. Очакванията са, че централната банка ще подготви пазара за свиване на своята програма за изкупуване на активи. 
Тази седмица още 16 централни банки ще проведат заседания, включително тези на Обединеното кралство, Япония, 
Швейцария и Норвегия. 
Силно зависимият от Китай сектор на луксозните стоки записа загуби и днес, като акциите на LVMH, Kering, Hermes и 
Richemont поевтиняха с 2,30%, 2,01%, 2,35% и 3,45%. 
Цената на книжата на Daimler AG се понижи с 3,56% след като шефът на подразделението за камиони на компанията 
заяви, че отделът очаква допълнително затягане на доставките на критични чипове през идните седмици, което може да 
се отрази на производството. 
Акциите на Lufthansa поскъпнаха с 1,12%„ след като авиопревозвача съобщи, че очаква да набере 2,14 млрд. евро, с 
които да върне получения от германското правителство заем по време по време на най-тежките месеци от кризата с 
коронавируса. 
Загуби в САЩ 
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса записаха понижения в петък, след като инвеститорите подходиха 
предпазливо към търговията на фона на нарастващия брой на заразените с COVID-19, предстоящата среща на 
Федералния резерв и тенденцията за поевтиняване на акциите през септември, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете спад от 166,44 пункта, или 0,48%, до 34 584,88 пункта. Широкообхватният 
показател Standard & Poor’s 500 се понижи с 40,76 пункта, или 0,91%„ до 4 432,99 пункта. Индексът на 
високотехнологичните дружества Nasdaq изтри 137,96 пункта от стойността си, или 0,91%, достигайки ниво от 15 043,97 
пункта. 
Акциите на големите технологични компании се оцветиха предимно в червено, като цените на книжата на Facebook, 
Alphabet, Apple и Microsoft се понижиха съответно с 2,24%, 1,96%, 1,83% и 1,75%. 
В петък обаче Групата експертни съветници към Американската администрация по храните и лекарствата (FDA) отхвърли 
предложението за прилагане на трета доза от ваксината на Pfizer и BioNTech срещу COVID-19 сред широката 
общественост. Акциите на Pfizer и BioNTech поевтиняха съответно с 1,3% и 3,61%, а тези на Moderna – с 2,41%. 
Трите водещи индекса в САЩ завършиха търговията в петък със седмичен спад. Dow се понижи с по-малко от 0,1% за 
седмицата, регистрирайки трета поредна седмица в червения сектор. Бенчмаркът не е имал губеща серия от три 
седмици от септември 2020 г. В същото време S&P 500 записа седмичен спад от 0,6%, а Nasdaq заличи 0,5% от стойността 
си. 
Индексите са на червено и за месеца. Dow се е понижил с около 2,2% от началото на септември, докато S&P 500 е надолу 
с 2%. Широкият измерител е на 2,5% от рекордния си връх. Спадът на Nasdaq от началото на месеца е 1,4%. 
Акциите на Invesco скочиха с 5,5%, след като „Уолстрийт джърнъл“ съобщи, че компанията за управление на инвестиции 
води преговори за сливане с бизнеса за управление на активи на State Street. Invesco управлява около 1,5 трлн. долара. 
Понижения в Хонконг и Австралия 
Хонконгският индекс Hang Seng поведе загубите в Азиатско-тихоокеанския регион, след като повечето борси останаха 
затворени заради празници, предаде Си Ен БИ Си. 
Бенчмаркът Hang Seng се понижи с 821,62 пункта, или 3,3%, до 24 099,14 пункта, следвайки поевтиняването на акциите на 
силно задлъжнелия строителен предприемач EverGrande с 10,24%. По-рано книжата на компанията бяха надолу със 17%. 
Загуби регистрираха и застрахователите в града, като цените на книжата на . AIA и Ping An Insurance се понижиха 
съответно с 4,94% и 5,35%. 
В Австралия бенчмаркът ASX 200 се понижи със 155,5 пункта, или 2,1%, до 7 248,2 пункта. 
Фондовите пазари в континентален Китай, Япония и Южна Корея са затворени в понеделник заради национални 
празници. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха предимно понижения в ранната търговия. Основният индекс 
SOFIX отчете спад от 1,37 пункта, или 0,25%, до 555,06 пункта. BGBX40 се понижи с 0,25 пункта, или 0,19%, до 129,15 
пункта. BGTR30 заличи 1,22 пункта от стойността си, или 0,19%, достигайки ниво от 634,60 пункта. BGREIT напредна с 0,19 
пункта, или 0,12%, до 161,30 пункта. 
 
√ Еврото се стабилизира над 1,17 долара  
Курсът на еврото днес се стабилизира над прага от 1,17 долара, информираха германски финансови издания. 
В междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин единната европейска валута се разменяше за 1,1730 долара, след 
като в началото на седмицата спадна до 1,17 долара - най-ниското си ниво от около месец. 
 
√ Петролът поскъпна на фона на сигналите за затягане на доставките в САЩ  
Цените на петрола се повишиха в ранната търговия във вторник, след като анализаторите откроиха признаци за затягане 
на доставките в САЩ, предаде Ройтерс. 
Световните пазари обаче продължават да са на щрек за потенциалното въздействие върху китайската икономика от 
кризата със силно задлъжнелия строителен предприемач Evergrande. 
Към 8:40 часа българско време сортът Брент поскъпна с 0,70 долара, или 0,95%, до 74,62 долара за барел, докато цената 
на американския лек суров петрол WTI се повиши с 0,81 долара, или 1,15%, до 71,10 долара за барел. 
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Все повече комунални услуги по света преминават на петрол на фона на нарастващите цени на природния газ и 
въглищата, като същевременно с това прекъсванията на работата на рафинериите и петролните платформи в 
Мексиканския залив заради урагана Айда, което е знак за ограничени доставки. 
„Докато забавянето на китайския икономически растеж и несигурността около графика на Федералния резерв за затягане 
на паричната политика тежат на пазара, други развития сочат към по-високи цени на петрола“, коментират анализатори 
от ANZ Research. 
Над пазара продължава да виси и сянката на Evergrande и заплахата от по-широко разтърсване на пазара в дългосрочен 
план. 
„Неволите на Evergrande застрашават перспективите пред втората по големина икономика в света и карат някои 
инвеститори да поставят под въпрос растежа на Китай и безопасността на това да се инвестира там“, коментира Едуард 
Моя от OANDA. 
Докато този възглед за състоянието на китайската икономика тежи на пазарите, Федералният резерв на САЩ се очаква да 
започне да затяга паричната си политика, което вероятно ще направи инвеститорите по-склонни да влагат пари в по-
рискови активи като петрола. 
 
Cross.bg  
 
√ Преглед на вестниците 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - В 19 ловни стопанства нито държавата, нито частните наематели печелят - бизнес или мъжка страст е този 
туризъм? 
в. Труд - Борисов позна за вота, мачът е свирен 
в. Телеграф - Covid удари и домашната ракия 
в. Монитор - Румънци и поляци спасиха сезона 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - 124 млн. + 9,5 млн. лв. ще струва вотът 2 в 1 - най-скъпите избори от 30 години 
в. 24 часа - Навалица при Петков & Василев - "Волт" първи партньор, а и други неизвестни дават всичко, за да са в проекта 
в. Труд -COVID зоните боксуват, безплатни лекарства няма 
в. Труд - Парното поскъпва с поне 15% от Нова година 
в. Телеграф - Вотът струва 123,8 млн. лв. 
в. Телеграф - Лекциите онлайн, упражненията в зала 
в. Монитор - Изборите тази година гълтат над 300 млн. лева 
в. Монитор - Пикът на пандемията - в средата на октомври 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Димитър Аврамов, политолог: "Харвардци" да внимават - любимо на българина е да дава под наем, дори 
партии 
в. Труд - Проф. Михаил Константинов, математик, пред "Труд": Партиите на промяната са виновни за провала на 
последните два парламента 
в. Телеграф - Даниела Петкова, шеф на ПОК Доверие: Хората предпочитат втората си пенсия разсрочено 
в. Монитор - Търси се... BG турист 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Лидерът на БСП Корнелия Нинова на старта на предизборната битка; 
- Имат ли нова формула ВМРО за изборите две в едно - говори Красимир Каракачанов; 
- Колко ще струва вотът за президент и парламент - сметките на ЦИК; 
- Как товарен кораб заседна край резерват Яйлата и кога ще бъде освободен? 
- Може ли заради домашния ти любимец да не бъдеш допуснат в планинска хижа по време на буря - 

историята на Мира Добрева и Десислава Христозова; 
 
√ Предстоящи събития в страната на 21 септември 
София. 

- В 7.45 ч. пред ГДНП ще се състои брифинг във връзка с Деня без загинали на пътя както и с мерките 
предприети предвид очаквания засилен трафик около пътя, както и с мерките, предприети предвид 
очаквания засилен трафик около 22 септември. 

- От 09.00 ч. в катедралния в храм „Св. вмца Неделя" Негово преосвещенство Белоградчишкият епископ 
Поликарп ще оглави Архиерейска света Литургия. 

- От 09.30 ч. в пространството за развитие на креативна съвместна дейност на Мисия 23 ще се проведе 
форум на WWF. 

- В 10.00 ч. на 5-ия етаж в Ротондата служебният кабинет в МОН ще направи отчет за свършеното през 
изминалия мандат и ще обяви приоритетите си за новия служебен мандат. 

- От 11.00 ч. ще се проведе уебинар на тема "Европейската икономика се връща в релси" с Грегорж 
Шиелевич - регионален икономист на Кофас за Централна и Източна Европа. 
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- От 11.00 ч. в сградата на правосъдното министерство проф. Янаки Стоилов ще даде пресконференция. 
- От 11.30 ч. в сградата на Нов български университет, ул. „Монтевидео" № 21, главният изпълнителен 

директор на „Български пощи" ЕАД Деян Дънешки ще пусне в употреба издание на тема: „30 години Нов 
български университет". 

- От 13.00 ч. на онлайн пресконференция ще бъде официално представено първото обединение на 
медицински специалисти от различни специалности - Лекарска мрежа „Въздух за здраве". 

*** 
Айтос. 

- В 12.00 ч. в Айтос ще се проведе работна среща между заместник-министъра на регионалното развитие 
и благоустройството Валентин Граматиков и кмета Васил Едрев, за да се търси решение на проблема с 
тежкотоварния трафик, минаващ през града. След срещата Граматиков ще инспектира строителството на 
Северния обходен път на Бургас, както и изпълненото строителство на локално свлачище в кв. 
„Сарафово". 

*** 
Балчик. 

- От 18.30 ч. в Каменната зала на Двореца ще се състои концерт с участието на Марена Балинова - сопран 
и Петер Райхл - клавир. 

*** 
Бургас. 

- От 10.00 часа в НЧ „Христо Ботев" - гр. Бургас ще започне беседа – презентация в библиотеката с деца от 
ОУ "Христо Ботев"-Бургас по повод 100 години от смъртта на Иван Вазов (1850-1921). 

- От 10.00 часа пред НЧ „Пробуда 1880 г.", к-с „Бр. Миладинови", бл.57 ще бъде открита читалня 
"Игрословица"- книгите на Карло Колоди. 

- От 11.00 часа в НЧ „Христо Бтев" - гр. Бургас, ще започне „Вазов през очите на малките художници" - 
изложба на ЛФ „Фантазия" посветена на 22 септември - Ден на Независимостта на България. 

- От 17.00 часа в Експозиционен център „Флора" ще бъде прожектиран филмът „Чудото", 2020, 
Международен фестивал за документално историческо кино DOCK 2021. 

- От 17.30 часа в Експозиционен център „Флора" ще бъде прожектиран филмът „Спасеният", 2020, 
Международен фестивал за документално историческо кино DOCK 2021. 

- От 18.00 часа в Културен център „Морско казино" предстои музикалнолитературна вечер с участието на 
Ана Боянова и Емил Калев. 

- От 18.00 часа в Културен дом НХК ще започне филмът „Приказката на Джани БеренгоГардин за 
Венеция", част от Международен фестивал за документално историческо кино DOCK 2021. 

- От 19.00 часа в Културен дом НХК ще започне филмът „БЪКИ и революцията в дизайнерските науки", 
част от Международен фестивал за документално историческо кино DOCK 2021. 

*** 
Варна. 

- От 13.00 ч. в зала „Одеос" на Археологическия музей ще се проведе пресконференция „Археологическо 
откритие на годината" с гост проф. Николай Овчаров. 

*** 
Видин. 

- От 10.00 ч. на пл. Бдинци" в монтирана шатра пред сградата на ДБТ, Дирекция „Бюро по труда"- Видин и 
Дирекция „Инспекция по труда"-Видин ще проведат информационна среща за правата на сезонните 
работници в чужбина, в рамките на кампанията на Европейския орган по труда за сезонна работа „Права 
през всички сезони". 

*** 
Виена. 

- От 18.30 ч. в галерията на Българския културен институт „Дом Витгенщайн" ще бъде открита изложбата 
на Националния военноисторически музей „Македония. Палитра на паметта". 

*** 
Враца. 

- От 19.00 ч. на голямата сцена на ДКТ ще се гостува сборен моноспектакъл на Мариус Куркински. 
*** 
Монтана. 

- От 15.00 ч. в Общинския младежки дом ще се състои прожекция на документалния филм "Фердинанд 
Български". 

*** 
Пазарджик. 

- От 17.00 ч. в залата за временни изложби в Историческия музей ще бъде открита изложбата 
„Пазарджишката възрожденска интелигенция". 

*** 
Пещера. 
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- От 11.00 ч. в сградата на Общинския съвет ще се проведе среща на животновъди от общината с 
представители на Общинска администрация. 

*** 
Пловдив. 

- От 12.30 ч. в зала 205 на третия етаж на Общинския съвет ще се проведе пресконференция на ППГОС 
Коалиция „Кауза Пловдив". 

*** 
Стара Загора. 

- От 18.00 ч. във фоайето на Оперния театър ще бъде открита изложба на Христо Танев Танев. 
- От 19.00 ч. в Оперния театър ще се играе операта "Отело" от Джузепе Верди. 

*** 
Хасково. 

- От 15.00 ч. в заседателната зала на общината ще се проведе встъпителна пресконференция за 
ефективния старт на проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Областна 
администрация Хасково". 

- От 15.30 ч. в двора на Областната администрация ще се проведе официална церемония за ефективния 
старт на проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Областна администрация 
Хасково". 

 

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

