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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
АИКБ 
 
√ НОВО ПОРЕДНО ПРОУЧВАНЕ НА АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА (АЗ) ЗА ПОТРЕБНОСТИТЕ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ ОТ КАДРИ 
Агенцията по заетостта стартира второто за 2019 г. анкетно проучване на потребностите на работодателите в България от 
работна сила. То ще се извърши в периода от 1 август до 20 септември 2019 г. включително, на основание чл. 10, ал.2 от 
Закона за насърчаване на заетостта, съвместно с Комисиите по заетост към Областните съвети за развитие в 28-те области 
в страната. 
Два пъти годишно Агенцията по заетостта отчита конкретната необходимост от знаещи, можещи и желаещи да работят 
кадри и очертава тенденциите в търсенето на специалисти и работници. 
Това е четвърто поред проучване на Агенцията, като във всяко от тях над 2500 работодатели в страната споделиха своите 
нужди от кадри и очакванията си към пазара на труда. С новото анкетиране ще продължи проследяването на 
потребностите на работодателите от работна сила и ще се анализира развитието на тенденции, очертани в предишните 
проучвания, какви професии и умения са необходими на бизнеса в краткосрочен план. И този път анкетирането ще обхване 
работодатели от национално представителна извадка въз основа на данни, предоставени от НСИ. 
Работодателите от статистическата извадка ще могат да използват актуализиран онлайн въпросник, в който да посочат от 
какви специалисти със средно и висше образование ще имат нужда през следващите 12 месеца. Формулярът включва и 
въпроси за потребностите от работници без специална квалификация и кадри, притежаващи специфична правоспособност. 
Представителите на бизнеса и администрацията ще могат да посочат и кои са най-необходимите умения, които трябва да 
притежава търсеният от тях персонал. 
Получените резултати ще очертаят нуждите на работодателите от работна сила през следващите 12 месеца. Както досега, 
данните ще бъдат използвани при подготовката на краткосрочни мерки и програми за организиране и провеждане на 
подходящи обучения за професионални и ключови умения с цел ориентация съобразно изискванията на работодателите. 
В анкетата се запазва възможност работодателите да посочат очакванията си за необходимите им специалисти с висше и 
средно образование след 3 до 5 години. Набраната информация ще се използва при определяне на приоритети на 
областната и националната политика в сферата на образованието, обучението и насърчаването на заетостта. 
За работодатели, които не попадат в статистическата извадка, но имат желание да участват в проучването, е изготвен 
отделен електронен формуляр с аналогични въпроси. Той ще бъде достъпен на електронната страница на Агенцията по 
заетостта в периода 1 септември – 20 септември 2019 г. 
Агенцията по заетостта отново разчита на активно включване на работодателите и отговорно отношение за предоставяне 
на реална и конкретна информация за обхвата, професиите, компетенциите, знанията и уменията на търсените от тях 
кадри. 
Предоставената информация ще се използва само в обобщен вид и за статистически цели, при спазване на Политиката за 
защита на личните данни на Агенцията по заетостта, в качеството й на администратор на лични данни. 
При необходимост, можете да запазите частично попълнената анкета и да я продължите по-късно. 
 
√ СИГНАЛ ДО ЕК ОТНОСНО НАРУШЕНИЯ ПО ЧЛ. 15, 21 И 22 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА  
На 1-ви август 2019 г. в деловодството на Главна дирекция „Конкурентоспособност“ на Европейската комисия и в Агенцията 
за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER) беше изпратен сигнал от Асоциация на индустриалния капитал 
в България (АИКБ), Българска търговско-промишлена палата (БТПП) и Конфедерация на работодателите и индустриалците 
в България (КРИБ) относно нарушенията в сектор енергетика. 
Сигналът бе изпратен на 22 юли и до Комисията за защита на конкуренцията и се отнася за нарушения по чл. 15, 21 и 22 от 
Закона за защита на конкуренцията. 
За повече информация и пълния текст на сигнала следвайте горните хипер-връзки. 
 
Дарик  
 
√ Работодателски организации сезират Европейската комисия заради пазара на тока  
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара (БСК), Българска търговско-
промишлена палата (БТПП) и Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) са сезирали 
Европейската комисия (ЕК) и Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) за нарушения в сектор "Енергетика". 

http://survey.az.government.bg/index.php/792953?lang=bg
https://www.az.government.bg/
https://www.az.government.bg/
http://bica-bg.org/wp-content/uploads/2019/08/ENG_-Complaint-DG-Comp-ACER-final_AIKB-KRIB-BTPP.pdf
http://bica-bg.org/%d1%81%d0%b8%d0%b3%d0%bd%d0%b0%d0%bb-%d0%b4%d0%be-%d0%ba%d0%b7%d0%ba-%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be-%d0%bd%d0%b0%d1%80%d1%83%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%be-%d1%87%d0%bb-15-21/


2 

 

Сигналът е изпратен в деловодството на Главна дирекция "Конкурентоспособност" на ЕК и Агенцията за сътрудничество 
между регулаторите на енергия (ACER). Писмото е подписано от от Васил Велев, Радосвет Радев, Цветан Симеонов и Кирил 
Домусчиев. 
Работодателите искат КЗК да провери енергийния бизнес на Ковачки. 
Сигналът е бил изпратен на 22 юли и до КЗК и се отнася за нарушения по чл. 15, 21 и 22 от Закона за защита на 
конкуренцията.  
Организациите сезират КЗК, за да се разследват "действия на група участници на свободния пазар на електрическа енергия, 
които считаме, че с поведението си по недопустим начин нарушават принципите на свободно договаряне и конкуренция, 
залегнали в българското законодателство". 
 
Economic.bg 
 
√ Българският бизнес сезира ЕК и КЗК за нарушенията на пазара на ток 
Четирите национално представени работодателски организации обвиняват НЕК във фаворитизиране на определен 
пазарен участник  
Четирите национално представителни работодателски организации – КРИБ, АИКБ, БСК и БТПП – сезира Европейската 
комисия (ЕК) и българската Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) да разследва действията на група участници на 
свободния пазар на електрическа енергия, които организациите считат, че с поведението си „по недопустим начин 
нарушават принципите на свободно договаряне и конкуренция, залегнали в българското законодателство“. 
Работодателските организации заявяват, че фактическите им твърдения се основават на анализ на публично достъпна 
информация, и посочват конкретни факти и обстоятелства. Сред тях е, че съществена част от електрическата енергия, 
произвеждана от мощности частна собственост на територията на страната, е под прекия или косвен контрол на субекти, 
които са свързани лица по смисъла на §1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон. 
 
 
Визират се следните дружества: 

 

 
 
„Електрическата енергия, произведена от гореизброените дружества, се продава на свободния пазар на електроенергия 
от дружеството търговец „Гранд Енерджи дистрибюшън“, свързано със субектите -  производители. Следва да изтъкнем и 
факта, че търговецът „Гранд Енерджи дистрибюшън“ по силата на договор представлява „Топлофикация София“ ЕАД при 
продажба на електрическата енергия, произведена от когенерацията на дружеството с обем 186 МW“, обясняват бизнес 
организациите в своя сигнал до КЗК. Те добавят, че наличието на връзка между собствениците на производствени 
мощности и субекта - търговец на свободния пазар представлява концентрация, която обективно създава условия за 
манипулиране на пазара. 
Според КРИБ, АИКБ, БСК и БТПП са налице и условия за изкуствено създаване на дефицит на електрическа енергия чрез 
ограничаване на собственото производство и едновременно с това изкупуване чрез свързани търговци на цялото 
предлагано от държавните дружества-производители количество електроенергия на борсата.  
„Отделно от това под контрола на собствениците на производствените мощности е и застрахователно дружество. 
Застрахователното дружество издава застрахователни полици като форма на гаранционно обезпечение при закупуване на 
електрическа енергия преимуществено на групата търговци, свързани с производителя, което пряко създава конкурентно 
предимство. Това обстоятелство подсказва, че е възможно и закупената енергия да не бъде платена и подсилва 
непазарното предимство“, гласи още сигналът до антимонополния орган. 
Според работодателските организации от друга страна пазарното поведение на гореизброените участници на пазара на 
електрическа енергия създава съмнения за наличие на картелно споразумение в следната насока: 
 „Гранд Енерджи дистрибюшън“, Юропиън трейд оф енерджи“, „Сага комодитис“, „ТМ Технолоджи“, „Енерджи инвест 
юръп“ -  всичките, свързани със субектите – собственици на производствените мощности, са участвали в проведени тръжни 

https://static.economic.bg/news/11/107298/tok1.png
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сесии на Българска независима енергийна борса през периода от ноември 2018 г. до януари 2019 г., при които са търгувани 
предлагани от АЕЦ “Козлодуй“ количества електроенергия в размер на около 500 МW. 
Всеки от изброените търговци е закупил на база на двустранен договор електрическа енергия от предложената от АЕЦ 
“Козлодуй“, като формално по всеки от договорите е спазено ограничението в тръжната документация за закупуване на 
количества до 10 МВтч, съответно 20 МВтч от един купувач. На практика цялото количество електрическа енергия, 
предложено по време на споменатите борсови сесии, е закупено от цитираните дружества, твърдят бизнес организациите 
в жалбата си до КЗК. 
„Проявява се ясна тенденция съществена част от електроенергията, предлагана на свободния пазар, да се закупува от 
изброените дружества при елиминиране на останалите търговци. Данните ни сочат, че впоследствие закупеното 
количество електроенергия е търгувано между горецитираните търговци на база двустранни договори. 
Преразпределените между тези търговци количества електроенергия се продава на клиентите им  – частни субекти и 
публични възложители при условия и цени, които заобикалят пазарния борсов механизъм“, пишат от КРИБ, АИКБ, БСК и 
БТПП. 
Те дават за пример, че на 19 юни тази година НЕК е организирала търг за продажба на 98МВт за периода 01.07-30.09.2019 
г., при който предизвестено е бил фаворитизиран само един възможен купувач с потенциално разполагаемо почасово 
количество между 0МВт и 490МВт. След намесата на работодателските организации този скандален търг е бил прекратен, 
но междувременно още в същия ден НЕК е организирала още два търга, които отново са били с условия, съмнително 
фаворизиращи един потенциален участник. И тези търгове са били отменени. 
„В крайна сметка НЕК проведе желания търг на 01.07.2019 г. и реализира електроенергия с потенциално разполагаемо 
почасово количество между 0МВт и 250МВт, което количество на 80% се изкупи от две от свързаните дружества, упоменати 
по-горе. Следователно тенденцията към концентрация се задълбочи с активното съдействие на НЕК. Настояваме да 
проверите и този търг“, призовават работодателите. 
Те обясняват, че регистрационната система на БНЕБ позволява да се направи проверка и на връзката между оферираните 
позиции (количество и цена) на сегмент „Ден напред“ на гореспоменатите свързани дружества и тези на НЕК за периода 
01.12.2018 г.-14.07.2019 г. – имаме основания да предполагаме координираност и произлизащи от това високи равновесни 
почасови цени. 
„Заслужава внимание и изследването на координирано поведение между споменатите търговци и крупни износители на 
електроенергия като ГЕН-И, Данске комодитис, Алпик отново за същия период 01.12.2018 г.-14.07.2019 г., установимо както 
през двустранни договори между тях, така и чрез оферираните позиции (количество и цена) на сегмент „Ден напред“. В 
тази връзка следва да се обърне внимание и на данните за трансграничен обмен от системата на ЕСО, затворените 
вътрешни сделки между споменатите лица (без физически трансграничен трансфер) и почасовите цени, постигнати за 
периода на сегмент „Ден напред“, дават още примери национално представителните бизнес организации. 
Според тях посочените факти дават ясни индикации за манипулиране на свободния пазар на електроенергия и прилагане 
от определени субекти на непазарни търговски практики. Пряка последица от действията на икономически свързаните 
субекти е ограничаването на възможностите на останалите търговци на свободния пазар на електроенергия да закупуват 
електрическа енергия при ясни и конкурентни условия, обясняват жалбоподателите. 
„Описаният модел на поведение на гореизброените дружества нарушава функционирането на либерализирания пазар на 
електроенергия. По този начин се създават условия за постоянен дефицит на електрическа енергия и непазарно 
формиране на цената ѝ. Този процес пряко и негативно рефлектира върху функционирането на цялата българска 
икономика“, категорични са работодателските организации. Те добавят, че заради сериозността и мащабите на проблема 
са били мотивирани да предприемат всички законови действия, за да предотвратят задълбочаване на тази тенденция и 
противозаконните практики да бъдат прекратени. 
 
В. Банкерь 
 
√ Работодателите сигнализираха ЕК за картелно споразумение на свободния пазар на ток 
Работодателските организации в България са подали сигнал до Европейската комисия и до Комисията за защита на 
конкуренцията за нарушения в сектор „Енергетика". Според тях у нас има картелно споразумение между участници на 
свободния пазар на електрическа енергия. 
"На 1 август в деловодството на Главна дирекция „Конкурентоспособност“ на Европейската комисия и в Агенцията за 
сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER) беше изпратен сигнал от Асоциация на индустриалния капитал в 
България (АИКБ), Българска търговско-промишлена палата (БТПП) и Конфедерация на работодателите и индустриалците в 
България (КРИБ) относно нарушенията в сектор енергетика", се казва в съобщение на Асоциацията на индустриалния 
капитал. 
Според организациите „съществена част от електрическата енергия, произвеждана от мощност и частна собственост на 
територията на страната, е под контрола на субекти, които са свързани лица, а наличието на свързаност между 
собствениците на производствени мощности и субектът „търговец на свободния пазар“ представлява концентрация, която 
обективно създава условия за манипулиране на пазара“. 
Сигналът бе изпратен на 22 юли и до Комисията за защита на конкуренцията. Те изтъкват пряка и косвена свързаност между 
"Топлофикация - Бургас", "Топлофикация - Перник", "Топлофикация - Плевен", "Топлофикация - Русе", "Топлофикация - 
ВТ", "Топлофикация - Враца", "Топлофикация - Сливен", "Топлофикация - Габрово", "Брикел" ЕАД, ТЕЦ "Бобов дол" и "ТЕЦ 
Марица 3".  
Според бизнеса проблемът е, че електрическата енергия, произведена от тези дружества, се продава само от търговеца 
"Гранд Енерджи дистрибюшън". Освен това същият търговец е избран без конкурс да продава енергията и на общинската 
"Топлофикация София", чиято мощност е 186 МВт, като я купува от самото дружество на минимална цена.  
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В позицията се уточнява също, че са налице предпоставки за изкуствено създаване на дефицит на електрическа енергия 
чрез ограничаване на собственото производство и едновременно с това изкупуване чрез свързани търговци на цялото 
предлагано от държавните дружества – производители количество електроенергия на борсата. 
Отделно от това под контрола на собствениците на производствените мощности е и застрахователно дружество. То 
издавало застрахователни полици като форма на гаранционно обезпечение при закупуването на ток преимуществено на 
групата търговци, свързани с производителя, което пряко създавало конкурентно предимство. Това обстоятелство 
подсказвало, че е възможно закупената енергия и да не бъде платена и подсилва непазарното предимство. 
 
Off News 
 
√ Работодатели сезират ЕК и КЗК за нарушения в енергетиката  
Сигнал от 4 работодателски организации е изпратен в деловодството на Главна дирекция "Конкурентоспособност" на ЕК и 
Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER), предаде Нова тв. 
Писмото до Европейската комисия и Комисията за защита на конкуренцията за нарушения в сектор "Енергетика" е от 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара (БСК), Българска търговско-
промишлена палата (БТПП) и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ). То е е подписано 
от Васил Велев, Радосвет Радев, Цветан Симеонов и Кирил Домусчиев. 
Организациите сезират КЗК, за да се разследват "действия на група участници на свободния пазар на електрическа енергия, 
които считаме, че с поведението си по недопустим начин нарушават принципите на свободно договаряне и конкуренция, 
залегнали в българското законодателство". Визирани са нарушения по чл. 15, 21 и 22 от Закона за защита на конкуренцията. 
Авторите подчертават, че фактическите им твърдения се основават на анализ на публично достъпна информация. Ето и 
детайлите по конкретните факти и обстоятелства, изложени от лидерите на 4-те работодателски организации в сигнала: 
"Съществена част от електрическата енергия, произвеждана от мощности - частна собственост на територията на страната, 
е под прекия или косвен контрол на субекти, които са свързани лица по смисъла на §1 от допълнителните разпоредби на 
Търговския закон. Визираме следните дружества: 
ЕИК Електрическа мощност, MW 
ТОПЛОФИКАЦИЯ - БУРГАС ЕАД 102011085 18 
ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЕРНИК АД 113012360 60 
ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН ЕАД 114005624 68 
ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ ЕАД 117005106 120 
ТОПЛОФИКАЦИЯ - ВТ ЕАД 104003977 3 
ТОПЛОФИКАЦИЯ-ВРАЦА ЕАД 106006256 6 
ТОПЛОФИКАЦИЯ-СЛИВЕН ЕАД 119004654 12 
ТОПЛОФИКАЦИЯ ГАБРОВО ЕАД 107009273 12 
БРИКЕЛ ЕАД 123526494 130 
ТЕЦ - БОБОВ ДОЛ ЕАД 109513731 600 
ТЕЦ МАРИЦА 3 АД 126526421 120 
Обща инсталирана мощност 1149 MW 
Електрическата енергия, произведена от гореизброените дружества, се продава на свободния пазар на електроенергия от 
дружеството търговец „Гранд Енерджи дистрибюшън“, свързано със субектите - производители. Следва да изтъкнем и 
факта, че търговецът „Гранд Енерджи дистрибюшън“ по силата на договор представлява „Топлофикация София“ ЕАД при 
продажба на електрическата енергия, произведена от когенерацията на дружеството с обем 186 МW. 
Наличието на свързаност между собствениците на производствени мощности и субекта - търговец на свободния пазар 
представлява концентрация, която обективно създава условия за манипулиране на пазара. Енергийният министър 
освободи шефовете на БЕХ. 
Налице са и условия за изкуствено създаване на дефицит на електрическа енергия чрез ограничаване на собственото 
производство и едновременно с това изкупуване чрез свързани търговци на цялото предлагано от държавните дружества 
– производители количество електроенергия на борсата. 
Отделно от това, под контрола на собствениците на производствените мощности е и застрахователно дружество. То издава 
застрахователни полици като форма на гаранционно обезпечение при закупуване на електрическа енергия 
преимуществено на групата търговци, свързани с производителя, което пряко създава конкурентно предимство. Това 
обстоятелство подсказва, че е възможно и закупената енергия да не бъде платена и подсилва непазарното предимство. 
От изложените обстоятелства може да се направи обосновано предположение за наличие на недопустима концентрация 
по смисъла на Закона за защита на конкуренцията. 
От друга страна - пазарното поведение на гореизброените участници на пазара на електрическа енергия създава съмнения 
за наличие на картелно споразумение в следната насока: 
„Гранд Енерджи дистрибюшън“, Юропиън трейд оф енерджи“, „Сага комодитис“, „ТМ Технолоджи“, „Енерджи инвест 
юръп“ - всичките, свързани със субектите - собственици на производствените мощности, са участвали в проведени тръжни 
сесии на Българска независима енергийна борса през периода от ноември 2018 г. до януари 2019 г., при които са търгувани 
предлагани от АЕЦ “Козлодуй“ количества електроенергия в размер на около 500 МW. 
Всеки от изброените търговци е закупил на база на двустранен договор електрическа енергия от предложената от АЕЦ 
“Козлодуй“, като формално по всеки от договорите е спазено ограничението в тръжната документация за закупуване на 
количества до 10 МВтч, съответно 20 МВтч от един купувач. 
На практика цялото количество електрическа енергия, предложено по време на споменатите борсови сесии, е закупено от 
цитираните дружества. 
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Проявява се ясна тенденция съществена част от електроенергията, предлагана на свободния пазар, да се закупува от 
изброените дружества при елиминиране на останалите търговци. 
Данните ни сочат, че впоследствие закупеното количество електроенергия е търгувано между горецитираните търговци на 
база двустранни договори. Преразпределените между тези търговци количества електроенергия се продават на клиентите 
им – частни субекти и публични възложители при условия и цени, които заобикалят пазарния борсов механизъм . 
На 19.06.2019 г. НЕК организира търг за продажба на 98МВт за периода 01.07-30.09.2019 г., при който предизвестено 
фаворизираше само един възможен купувач с потенциално разполагаемо почасово количество между 0МВт и 490МВт. 
След намесата на работодателските организации този скандален търг бе прекратен, междувременно НЕК организира още 
два търга за същия ден, отново с условия, съмнително фаворизиращи един потенциален участник, но и тези търгове бяха 
отменени. В крайна сметка НЕК проведе желания търг на 01.07.2019 г. и реализира електроенергия с потенциално 
разполагаемо почасово количество между 0МВт и 250МВт, което количество на 80% се изкупи от две от свързаните 
дружества, упоменати по-горе. Следователно тенденцията към концентрация се задълбочи с активното съдействие на НЕК. 
Настояваме да проверите и този търг. 
Регистрационната система на БНЕБ позволява да се направи проверка и на връзката между оферираните позиции 
(количество и цена) на сегмент „Ден напред“ на гореспоменатите свързани дружества и тези на НЕК за периода 01.12.2018 
г.-14.07.2019 г. – имаме основания да предполагаме координираност и произлизащи от това високи равновесни почасови 
цени. 
Заслужава внимание и изследването на координирано поведение между споменатите търговци и крупни износители на 
електроенергия като ГЕН-И, Данске комодитис, Алпик отново за същия период 01.12.2018 г.-14.07.2019 г., установимо както 
през двустранни договори между тях, така и чрез оферираните позиции (количество и цена) на сегмент „Ден напред“. В 
тази връзка следва да се обърне внимание и на данните за трансграничен обмен от системата на ЕСО, затворените 
вътрешни сделки между споменатите лица (без физически трансграничен трансфер) и почасовите цени, постигнати за 
периода на сегмент „Ден напред“. 
Изложените факти дават ясни индикации за манипулиране на свободния пазар на електроенергия и прилагане от 
определени субекти на непазарни търговски практики. 
Пряка последица от действията на икономически свързаните субекти е ограничаването на възможностите на останалите 
търговци на свободния пазар на електроенергия да закупуват електрическа енергия при ясни и конкурентни условия. 
Описаният модел на поведение на гореизброените дружества нарушава функционирането на либерализирания пазар на 
електроенергия. По този начин се създават условия за постоянен дефицит на електрическа енергия и непазарно 
формиране на цената й. Този процес пряко и негативно рефлектира върху функционирането на цялата българска 
икономика. 
Сериозността и мащабите на проблема ни мотивираха да предприемем всички законови действия, за да предотвратим 
задълбочаване на тази тенденция и противозаконните практики да бъдат прекратени". 
В края на писмото си подписалите се искат да се образува производство по реда на Закона за защита на конкуренцията и 
да бъде разпоредена проверка на изброените факти и обстоятелства, „с оглед установяване налице ли е законова хипотеза 
на недопустима концентрация и/или картелно споразумение между изброените в жалбата субекти - участници на 
свободния пазар на електрическа енергия“. 
 
News.bg 
 
√ Работодатели сезират КЗК и ЕК за нарушения в българската енергетика  
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара (БСК), Българска търговско-
промишлена палата (БТПП) и Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) съобщават, че са 
подали сигнал относно нарушенията в сектор енергетика, който е изпратен в деловодството на Главна дирекция 
"Конкурентоспособност" на Европейската комисия и Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER). 
Сигналът е изпратен на 22 юли и до Комисията за защита на конкуренцията - КЗК и подписан от Васил Велев, Радосвет 
Радев, Цветан Симеонов и Кирил Домусчиев. 
Организациите сезират КЗК, за да се разследват "действия на група участници на свободния пазар на електрическа енергия, 
които считаме, че с поведението си по недопустим начин нарушават принципите на свободно договаряне и конкуренция, 
залегнали в българското законодателство". 
"Съществена част от електрическата енергия, произвеждана от мощности частна собственост на територията на страната, 
е под прекия или косвен контрол на субекти, които са свързани лица по смисъла на §1 от допълнителните разпоредби на 
Търговския закон", обясняват те. 
"Наличието на свързаност между собствениците на производствени мощности и субекта - търговец на свободния пазар 
представлява концентрация, която обективно създава условия за манипулиране на пазара", допълват работодателите. 
Според тях са "налице и условия за изкуствено създаване на дефицит на електрическа енергия чрез ограничаване на 
собственото производство и едновременно с това изкупуване чрез свързани търговци на цялото предлагано от държавните 
дружества - производители количество електроенергия на борсата" 
"Пазарното поведение на участници на пазара на електрическа енергия създава съмнения за наличие на картелно 
споразумение в следната насока: "Гранд Енерджи дистрибюшън", Юропиън трейд оф енерджи", "Сага комодитис", "ТМ 
Технолоджи", "Енерджи инвест юръп" - всичките, свързани със субектите - собственици на производствените мощности, 
са участвали в проведени тръжни сесии на Българска независима енергийна борса през периода от ноември 2018 г. до 
януари 2019 г., при които са търгувани предлагани от АЕЦ "Козлодуй" количества електроенергия в размер на около 500 
МW", пишат работодателските организации. 
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Те считат, че се "проявява ясна тенденция съществена част от електроенергията, предлагана на свободния пазар, да се 
закупува от изброените дружества при елиминиране на останалите търговци". 
Работодателите обясняват, че "регистрационната система на БНЕБ позволява да се направи проверка и на връзката между 
оферираните позиции (количество и цена) на сегмент "Ден напред" на гореспоменатите свързани дружества и тези на НЕК 
за периода 01.12.2018 г.-14.07.2019 г. - имаме основания да предполагаме координираност и произлизащи от това високи 
равновесни почасови цени". 
Според тях, фактите дават "ясни индикации за манипулиране на свободния пазар на електроенергия и прилагане от 
определени субекти на непазарни търговски практики". 
Описаният модел на поведение нарушава функционирането на либерализирания пазар на електроенергия. По този начин 
се създават условия за постоянен дефицит на електрическа енергия и непазарно формиране на цената й. Този процес пряко 
и негативно рефлектира върху функционирането на цялата българска икономика, допълват работодателските 
организации. 
АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ призоват КЗК да образува производство по реда на Закона за защита на конкуренцията и да 
разпореди извършване на проверка на факти и обстоятелства, с оглед установяване налице ли е законова хипотеза на 
недопустима концентрация и/или картелно споразумение между участници на свободния пазар на електрическа енергия. 
Припомняме, на 17 декември 2018 г. ЕК обвини БЕХ в монопол Европейската комисия наложи глоба на "Български 
енергиен холдинг" (БЕХ) в размер на над 77 милиона евро. 
На 1 март 2019 г. БЕХ обжалва решението на ЕК да наложи санкции на дружеството за монопол. 
Припомняме също, че в последните няколко месеца се създаде сериозно напрежение в сектор "Еенергетика". Няколко 
пъти работодателите алармираха, че цената на електроенергията, договорена през борсов сегмент "Пазар ден напред" е 
манипулирана и отбелязва неимоверни скокове. Към 3 юли 2019 г. е най-високата в Европа. Председателят на АИКБ Васил 
Велев дори обвини, че има признаци на организирана престъпна група в енергетиката. 
Работодателите настояха за проверка на действията на НЕК от страна на прокуратурата и няколко пъти излизаха с писма 
до премиера, министъра на енергетиката и главния прокурор. 
В средата на юни месец след един брифинг, на който отхвърли обвиненията, шефът на НЕК Петър Илиев депозира оставката 
си в деловодството на "Български Енергиен Холдинг" ЕАД, но тя не беше приета. 
На последното нарочно заседание на ресорната парламентарна комисия, което беше отложено веднъж, стана ясно, че 
КЕВР е започнала проверка на свободния пазар на електроенергия. 
Избухнаха и няколко скандала около НЕК, най-вече с обвиненията от страна на работодателите за манипулирани от страна 
на НЕК цени на тока. 
В началото на юли Петър Илиев пред енергийната комисия в парламента, която изслуша сектора за състоянието на 
свободния пазар, заяви, че свободният пазар е оставен на самотек, а Теменужка Петкова посочи, че вече е сезирала КЕВР 
и КЗК да проверят има ли някакъв проблем на свободния пазар на електроенергия. 
 
БНР 
 
√ Четири работодателски организации сигнализират ЕК за картелно споразумение на свободния пазар на ел. Енергия 
Четири работодателски организации са подали сигнал до Европейската комисия и до Комисията за защита на 
конкуренцията за нарушения в сектор „Енергетика". Те алармират за наличие на картелно споразумение между участници 
на свободния пазар на електрическа енергия. 
От Асоциацията на индустриалния капитал в България, от Българската стопанска камара, от Българската търговско-
промишлена палата и от Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България призовават да се разследва 
поведението на група участници на свободния пазар на електрическа енергия, които „по недопустим начин нарушават 
принципите на свободно договаряне и конкуренция, залегнали в българското законодателство“. 
Според организациите „съществена част от електрическата енергия, произвеждана от мощност и частна собственост на 
територията на страната, е под контрола на субекти, които са свързани лица, а наличието на свързаност между 
собствениците на производствени мощности и субектът „търговец на свободния пазар“ представлява концентрация, която 
обективно създава условия за манипулиране на пазара“. 
 
В. Дума 
 
√ Работодатели се жалват в Брюксел за цената на тока 
Четири работодателски организации са сигнализирали Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) и Европейската 
комисия (ЕК) за установено от тях картелно споразумение на свободния пазар на електроенергия. Сигналът е подаден от 
Асоциацията на индустриалния капитал в България с председател Васил Велев, Българската стопанска камара с 
председател Радосвет Радев, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, която се ръководи от 
Кирил Домусчиев и Българската търговско-промишлена палата с председател Цветан Симеонов. Сигналът е изпратен до 
КЗК, Главна дирекция "Конкурентоспособност" на ЕК и Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER). 
Бизнесът иска КЗК да разследва действията на група участници на свободния пазар на електрическа енергия, които "с 
поведението си по недопустим начин нарушават принципите на свободно договаряне и конкуренция, залегнали в 
българското законодателство". Работодателите сочат 11 дружества, които според тях са намесени в производството и 
продажбата на електроенергия - топлофикационните дружества в Бургас, Перник, Плевен, Русе, Велико Търново, Враца, 
Сливен и Габрово, както още "Брикел" ЕАД, ТЕЦ "Бобов дол" и ТЕЦ Марица 3. 
"Електрическата енергия, произведена от гореизброените дружества, се продава на свободния пазар на електроенергия 
от дружеството търговец "Гранд Енерджи дистрибюшън", свързано с производителите. Търговецът "Гранд Енерджи 
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дистрибюшън" по силата на договор представлява "Топлофикация София" ЕАД при продажба на електрическата енергия, 
произведена от когенерацията на дружеството. 
Наличието на свързаност между собствениците на производствени мощности и субекта - търговец на свободния пазар, 
представлява концентрация, която обективно създава условия за манипулиране на пазара. Налице са и условия за 
изкуствено създаване на дефицит на електрическа енергия чрез ограничаване на собственото производство и 
едновременно с това изкупуване чрез свързани търговци на цялото предлагано от държавните дружества - производители, 
количество електроенергия на борсата", пише в сигнала на бизнес организациите. 
Оттам обясняват още, че под контрола на собствениците на производствените мощности е и застрахователно дружество, 
което издава застрахователни полици като форма на гаранционно обезпечение при закупуване на електрическа енергия 
преимуществено на групата търговци, свързани с производителя. Затова може да се направи обосновано предположение 
за наличие на недопустима концентрация по смисъла на Закона за защита на конкуренцията, подчертават от бизнеса. 
Пазарното поведение на въпросните участници на пазара на електрическа енергия пък създавало съмнения за наличие на 
картелно споразумение. 
Организациите обвиняват Националната електрическа компания, че помага всичко това да се случи, след като е обявила 
търг за продажба на електроенергия, "при който предизвестено фаворизираше само един възможен купувач". 
Междувременно нейният изпълнителен директор Петър Илиев, който преди повече от месец подаде оставка от поста, но 
тя не бе приета от борда на компанията майка "Български енергиен холдинг" (БЕХ), сега вече е отстранен. От БЕХ отказаха 
да уточнят мотивите за отстраняването. От петък мястото на Петър Илиев бе заето от Иван Йончев. Той също така беше 
шеф на БЕХ до юли 2014 г., когато бе сменен по причина, че трябва да се лекува и това за дълго ще му пречи да изпълнява 
задълженията си начело на холдинга, но малко по-късно влезе в борда на АЕЦ "Козлодуй". 
 
Нова ТВ 
 
√ Работодатели сезират ЕК и КЗК за нарушения в енергетиката  
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара (БСК), Българска търговско-
промишлена палата (БТПП) и Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) са подали сигнал до 
Европейската комисия и Комисията за защита на конкуренцията за нарушения в сектор "Енергетика". Сигналът е изпратен 
в деловодството на Главна дирекция "Конкурентоспособност" на ЕК и Агенцията за сътрудничество между регулаторите 
на енергия (ACER). Писмото е подписано от от Васил Велев, Радосвет Радев, Цветан Симеонов и Кирил Домусчиев. 
Организациите сезират КЗК, за да се разследват "действия на група участници на свободния пазар на електрическа енергия, 
които считаме, че с поведението си по недопустим начин нарушават принципите на свободно договаряне и конкуренция, 
залегнали в българското законодателство". 
Ето и пълния текст на сигнала: 
До 
Комисията за защита на конкуренцията 
СИГНАЛ 
ОТ 
Васил Велев – Председател на АСОЦИАЦИЯТА НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ 
Радосвет Радев –Председател на БЪЛГАРСКАТА СТОПАНСКА КАМАРА – СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС 
Цветан Симеонов – Председател на БЪЛГАРСКАТА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА 
Кирил Домусчиев – Председател на КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ И ИНДУСТРИАЛЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ 
Относно: Нарушения по чл. 15, 21 и 22 от Закона за защита на конкуренцията 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА, 
С настоящия сигнал сезираме Комисията за защита на конкуренцията, за да разследва действията на група участници на 
свободния пазар на електрическа енергия, които считаме, че с поведението си по недопустим начин нарушават 
принципите на свободно договаряне и конкуренция, залегнали в българското законодателство. 
Фактическите ни твърдения се основават на анализ на публично достъпна информация. 
Конкретните факти и обстоятелства са следните: 
Съществена част от електрическата енергия, произвеждана от мощности частна собственост на територията на страната, е 
под прекия или косвен контрол на субекти, които са свързани лица по смисъла на §1 от допълнителните разпоредби на 
Търговския закон. Визираме следните дружества: 
ЕИК Електрическа мощност, MW 
ТОПЛОФИКАЦИЯ - БУРГАС ЕАД 102011085 18 
ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЕРНИК АД 113012360 60 
ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН ЕАД 114005624 68 
ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ ЕАД 117005106 120 
ТОПЛОФИКАЦИЯ - ВТ ЕАД 104003977 3 
ТОПЛОФИКАЦИЯ-ВРАЦА ЕАД 106006256 6 
ТОПЛОФИКАЦИЯ-СЛИВЕН ЕАД 119004654 12 
ТОПЛОФИКАЦИЯ ГАБРОВО ЕАД 107009273 12 
БРИКЕЛ ЕАД 123526494 130 
ТЕЦ - БОБОВ ДОЛ ЕАД 109513731 600 
ТЕЦ МАРИЦА 3 АД 126526421 120 
Обща инсталирана мощност 1149 MW 



8 

 

Електрическата енергия, произведена от гореизброените дружества, се продава на свободния пазар на електроенергия от 
дружеството търговец „Гранд Енерджи дистрибюшън“, свързано със субектите - производители. Следва да изтъкнем и 
факта, че търговецът „Гранд Енерджи дистрибюшън“ по силата на договор представлява „Топлофикация София“ ЕАД при 
продажба на електрическата енергия, произведена от когенерацията на дружеството с обем 186 МW. 
Наличието на свързаност между собствениците на производствени мощности и субекта - търговец на свободния пазар 
представлява концентрация, която обективно създава условия за манипулиране на пазара. 
Налице са и условия за изкуствено създаване на дефицит на електрическа енергия чрез ограничаване на собственото 
производство и едновременно с това изкупуване чрез свързани търговци на цялото предлагано от държавните дружества 
– производители количество електроенергия на борсата 
Отделно от това под контрола на собствениците на производствените мощности е и застрахователно дружество. 
Застрахователното дружество издава застрахователни полици като форма на гаранционно обезпечение при закупуване на 
електрическа енергия преимуществено на групата търговци, свързани с производителя, което пряко създава конкурентно 
предимство. Това обстоятелство подсказва, че е възможно и закупената енергия да не бъде платена и подсилва 
непазарното предимство. 
От изложените обстоятелства може да се направи обосновано предположение за наличие на недопустима концентрация 
по смисъла на Закона за защита на конкуренцията. 
От друга страна - пазарното поведение на гореизброените участници на пазара на електрическа енергия създава съмнения 
за наличие на картелно споразумение в следната насока: 
„Гранд Енерджи дистрибюшън“, Юропиън трейд оф енерджи“, „Сага комодитис“, „ТМ Технолоджи“, „Енерджи инвест 
юръп“ - всичките, свързани със субектите – собственици на производствените мощности, са участвали в проведени тръжни 
сесии на Българска независима енергийна борса през периода от ноември 2018 г. до януари 2019 г., при които са търгувани 
предлагани от АЕЦ “Козлодуй“ количества електроенергия в размер на около 500 МW. 
Всеки от изброените търговци е закупил на база на двустранен договор електрическа енергия от предложената от АЕЦ 
“Козлодуй“, като формално по всеки от договорите е спазено ограничението в тръжната документация за закупуване на 
количества до 10 МВтч, съответно 20 МВтч от един купувач. 
На практика цялото количество електрическа енергия, предложено по време на споменатите борсови сесии, е закупено от 
цитираните дружества. 
Проявява се ясна тенденция съществена част от електроенергията, предлагана на свободния пазар, да се закупува от 
изброените дружества при елиминиране на останалите търговци. 
Данните ни сочат, че впоследствие закупеното количество електроенергия е търгувано между горецитираните търговци на 
база двустранни договори. Преразпределените между тези търговци количества електроенергия се продава на клиентите 
им – частни субекти и публични възложители при условия и цени, които заобикалят пазарния борсов механизъм . 
На 19.06.2019 г. НЕК организира търг за продажба на 98МВт за периода 01.07-30.09.2019 г., при който предизвестено 
фаворизираше само един възможен купувач с потенциално разполагаемо почасово количество между 0МВт и 490МВт. 
След намесата на работодателските организации този скандален търг бе прекратен, междувременно НЕК организира още 
два търга за същия ден, отново с условия, съмнително фаворизиращи един потенциален участник, но и тези търгове бяха 
отменени. В крайна сметка НЕК проведе желания търг на 01.07.2019 г. и реализира електроенергия с потенциално 
разполагаемо почасово количество между 0МВт и 250МВт, което количество на 80% се изкупи от две от свързаните 
дружества, упоменати по-горе. Следователно тенденцията към концентрация се задълбочи с активното съдействие на НЕК. 
Настояваме да проверите и този търг. 
Регистрационната система на БНЕБ позволява да се направи проверка и на връзката между оферираните позиции 
(количество и цена) на сегмент „Ден напред“ на гореспоменатите свързани дружества и тези на НЕК за периода 01.12.2018 
г.-14.07.2019 г. – имаме основания да предполагаме координираност и произлизащи от това високи равновесни почасови 
цени. 
Заслужава внимание и изследването на координирано поведение между споменатите търговци и крупни износители на 
електроенергия като ГЕН-И, Данске комодитис, Алпик отново за същия период 01.12.2018 г.-14.07.2019 г., установимо както 
през двустранни договори между тях, така и чрез оферираните позиции (количество и цена) на сегмент „Ден напред“. В 
тази връзка следва да се обърне внимание и на данните за трансграничен обмен от системата на ЕСО, затворените 
вътрешни сделки между споменатите лица (без физически трансграничен трансфер) и почасовите цени, постигнати за 
периода на сегмент „Ден напред“. 
Изложените факти дават ясни индикации за манипулиране на свободния пазар на електроенергия и прилагане от 
определени субекти на непазарни търговски практики. 
Пряка последица от действията на икономически свързаните субекти е ограничаването на възможностите на останалите 
търговци на свободния пазар на електроенергия да закупуват електрическа енергия при ясни и конкурентни условия. 
Описаният модел на поведение на гореизброените дружества нарушава функционирането на либерализирания пазар на 
електроенергия. По този начин се създават условия за постоянен дефицит на електрическа енергия и непазарно 
формиране на цената й. Този процес пряко и негативно рефлектира върху функционирането на цялата българска 
икономика. 
Сериозността и мащабите на проблема ни мотивираха да предприемем всички законови действия, за да предотвратим 
задълбочаване на тази тенденция и противозаконните практики да бъдат прекратени. 
Уважаеми госпожи и господа членове на Комисията за защита на конкуренцията, 
Молим да образувате производство по реда на Закона за защита на конкуренцията и да разпоредите извършване на 
проверка на гореизложените факти и обстоятелства, с оглед установяване налице ли е законова хипотеза на недопустима 
концентрация и/или картелно споразумение между изброените в жалбата субекти - участници на свободния пазар на 
електрическа енергия. 
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Изразяваме готовност при необходимост да предоставим допълнително наличната информация. 
 
√ Кой ще плаща първите три дни от болничните?  
Продължава спорът кой и дали да плаща първите 3 дни от болничните на работниците. 
Работодателите предлагат те да са за сметка на самите работещи, като мярката има за цел да спре практиката с фалшивите 
болнични листове. Това е така наречения от тях „период на изчакване”. В студиото на „Събуди се” от Асоциациятана 
индустриалния капитал коментираха, че злоупотребите на уж болни работници са често срещани. Синдикатите, от друга 
страна увериха, че няма как да се стигне до там да не се плащат първите 3 дни от болничния. 
„Нашето предложение е в отговор на това, което се случи през 2010 година. Тогава във формат тристранен съвет се 
обсъждаше първите 3 дни да се заплащат от работодателя в размер на 80 процента. Това беше временно до 2013 година, 
след това стана постоянна мярка”, коментира Добрин Иванов. 
"Това представлява финансова тежест за предприемачите и предприятията. След 2015 година се вижда, че това стимулира 
некоректни работници да използват неправомерно болнични", посочва още той.  
"Няма да се стигне до там, първите 3 дни болничен да не се заплащат. Ще има други промени, но ще видим какви ще бъдат 
те. Да разтреперваме цялото общество е нещо, което не трябва да правим", категоричен е Димитър Манолов, президент 
на КТ „Подкрепа”. 
„Очевидно не е правилно на човек, който си плаща данъци и осигуровки, да не му се плащат болнични. Ако погледнем на 
нещата от една по-различна гледна точка, нормално би било, когато човек е болен, той да получава по-голямо 
обезщетение за периода, в който е болен, от сегашното - лекарствата за краткорсрочните заболявания /тези с до 3 дни 
болничен/ не се покриват от здравната каса. т.е. на човек са му необходими повече средства, за да се лекува, когато е 
болен”, категоричен е той. 
"Нашето предложение е размерът на доплащането в първите 3 дни да бъде около 236% от възнаграждението, което 
получава човекът, докато е на работа", каза още Манолов. 
Още по темата гледайте във видеото. 
 
Информационна агенция „Блиц“ 
 
√ Казус: Кой ще плаща първите три дни от болничните ни? 
 Темата коментираха Добрин Иванов от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и Димитър 
Манолов, президент на КТ „Подкрепа” 
За родители на една от детските площадки в София няма значение кой ще им плати болничните, стига да им ги плати. 
„Смятам, че не е редно. Нормално е след като човек работи, удържат се данъци, плащат се здравни осигуровки и 
болничния да бъде платен, независимо кой ще плаща“, коментира Трендафилка Крумова. „Това не звучи добре. Смятам, 
че това не е правилно да не се плаща. Предпочитам да се плаща“, казва Петя Кътева.  
В „Събуди се” по Нова телевизия темата коментираха Добрин Иванов от Асоциацията на индустриалния капитал в България 
(АИКБ) и Димитър Манолов, президент на КТ „Подкрепа”. „Нашето предложени е в отговор на това, което се случи през 
2010 година. Тогава във формат тристранен съвет се обсъждаше първите 3 дни да се заплащат от работодателя. Това беше 
временно до 2013 година, тогава стана постоянна мярка”, коментира Добрин Иванов.  
"Това представлява финансова тежест за предприятията. След 2015 година се вижда, че това стимулира некоректни 
работници да използват неправомерно болнични", посочва още той.  
 "Няма да се стигне до там, първите 3 дни болничен да не се заплащат. Ще има други промени, но ще видим какви ще 
бъдат те. Да разтреперваме цялото общество е нещо, което не трябва да правим", категоричен е Димитър Манолов, 
президент на КТ „Подкрепа”.  
„Очевидно не е правилно на човек, който си плаща данъци и осигуровки, да не му се плащат болнични. Ако погледнем на 
нещата от една по-различна гледна точка, нормално би било когато човек е болен, той да получава по-голямо обезщетение 
за периода, в който е болен от сегашното дотолкова, т.е. да получава повече средства, за да се лекува, когато е болен”, 
категоречин е той. "Нашето предложение е размерът на доплащането в първите 3 дни да бъде около 236% от 
възнаграждението, което получава човека докато е на работа", каза още Манолов. 
За повече информация вижте видеото. 

 
 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
В. Банкерь 
 
√ Борисов изпрати съболезнователна телеграма до американския президент Доналд Тръмп  
Премиерът Бойко Борисов изпрати съболезнователна телеграма до президента на Съединените американски щати Доналд 
Тръмп по повод масовата стрелба в търговски център в Ел Пасо, Тексас, при която загинаха десетки невинни хора и много 
са ранени. 

https://nova.bg/news/view/2019/08/03/258815/%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%89%D0%B5-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%89%D0%B0-%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%82%D1%80%D0%B8-%D0%B4%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5
https://blitz.bg/obshtestvo/zdraveopazvane/kazus-koy-shche-plashcha-prvite-tri-dni-ot-bolnichnite-ni-video_news689353.html
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„Бих искал от мое име и от името на българското правителство да изкажа най-искрени и дълбоки съболезнования на Вас 
и на семействата на загиналите и ранените в трагичния инцидент. Ние осъждаме този безсмислен акт на насилие, отнел 
живота на много невинни граждани“, отбелязва премиерът Борисов. 
„В този тъжен за цялата Ви страна ден нашите мисли са с Вас и с всички американски граждани”, пише още министър-
председателят Бойко Борисов в съболезнователната телеграма до американския президент. 
 
Investor.bg 
 
√ ВАС отхвърли спирането на наредбата за касовите апарати 
Според тричленния състав не може да се направи обоснован извод за значителни или трудно поправими имуществени 
вреди  
Върховния административен съд (ВАС) отхвърли като неоснователно искането за спиране действието на измененията в 
Наредба Н-18 за касовите апарати. Това става ясно от съобщение на сайта на съда. Жалбата беше подадена от 42 браншови 
организации и фирми, припомнят от ВАС. 
Според тричленния състав няма основания за спиране на действието на обжалваните изменения в наредбата, тъй като не 
може да се направи обоснован извод за значителни или трудно поправими имуществени вреди, както на база на 
представения доказателствен материал, така и на база елементарен сравнителен анализ между прогнозните стойности от 
Министерство на финансите и визираните суми за разходи на част от молителите.  
Съдиите не са приели и аргументите за евентуална невъзможност на търговците легално да упражняват търговската си 
дейност и същите да претърпят санкции и принудителни административни мерки. Тези аргументи са базирани на 
хипотетични разсъждения, свързани с евентуално неизпълнение на законови задължения от молителите, вменени с 
процесната наредба, поради което са неотносими към настоящото производство, пише в определението на тричленния 
състав. Определението може да се обжалва пред 5-членен състав на ВАС. 
Конфликтът между бизнеса и държавата не стихва вече 8 месеца. Въпреки няколкото отсрочки, които бяха дадени по 
различни казуси, предприемачите все още не са доволни. Според тях текстовете на наредбата не са изпипани достатъчно 
добре, а новите разпоредби ще принудят много фирми да затворят. 
Така например фирмите, които работят със софтуера за управление на продажбите в търговските обекти (СУПТО) получиха 
отсрочка от 7 месеца, което означава, че ще трябва да внедрят новите изисквания до края на есента.  
От 1 октомври пък влизат в сила измененията в Наредба Н-18, според които на фискалния бон за продажба на течни горива 
трябва да бъде включена и разбивка на цената на горивата и компонентите, от които тя е формирана. Първоначално бе 
предвидено това да стане от 1 април. 
 
√ Собствениците на домашни свине ще получат по 300 лв. за санитарни дейности 
Парите ще са предназначени за дезинфекция, почистване, мерки и препарати за борба с гризачи  
По 300 лева ще получат собствениците на прасета, отглеждани в тип "заден двор", ако доброволно умъртвят животните. 
Това съобщи премиерът Бойко Борисов в Пазарджик след среща с кметовете на населени места, които днес протестираха 
срещу част от мерките за овладяване на болестта Африканска чума по свинете. На срещата присъства и министърът на 
земеделието, храните и горите Десислава Танева. 
Борисов уточни, че средствата ще бъдат за дезинфекция и почистване на терените, за да могат на след това хората отново 
да отглеждат прасета в личните си стопанства. 
По регламент и по закон тези стопанства са незаконни, но въпреки всичко ние се отнасяме с внимание и толерантност, за 
което Асоциацията на свиневъдите ни обвинява, добави Борисов. По думите му, ако се остави срок до 31 декември за 
доброволно умъртвяване в санитарните зони, както са поискали някои стопани, "ще приключим с промишленото 
свиневъдство в страната". "Този щам е от 30 години и няма имунизация срещу него. Двеста милиона прасета са умъртвени 
в Китай. Две години успявахме да я овладеем, но въпреки това ни завладя", каза още министър-председателят. 
Борисов посочи, че при разговорите е постигнато съгласие през следващата година промишлените производители да 
осигурят млади животни за потърпевшите и те отново да могат отглеждат прасета в личните си стопанства. 
"Нито ще пратя армията, нито жандармерията, нито ще накарам полицаите да ходят и да малтретират хората, но после 
когато всички животни умрат, пак ще се съберем и ще си кажем, че тогава имахме шанс", добави Бойко Борисов. Това, 
което правим сега, е да се обединим и да се измъкнем от ситуацията, посочи премиерът. 
Министър Десислава Танева от своя страна уточни, че парите ще са предназначени за дезинфекция, почистване, мерки и 
препарати за борба с гризачи и готовност за повторно завъждане след една година. Тя добави, че сроковете за умъртвяване 
на животните в личните стопанства се определят от съответната областна епизоотична комисия. 
Осъзнавам, че моментът е тежък и емоционален, независимо от това, че тези хора нямат мерки за биосигурност, нямат 
регистрация, както е по закон, но въпреки това имат подкрепата на държавата. По думите й помощта от държавата е и 
проява на отношение, за това, че хората проявяват разбиране и се обединяват в борбата с африканската чума по свинете.  
След срещата кметове на населени места от община Пазарджик обявиха, че няма да подновяват своите протести. 
 
Дневник  
 
√ Румъния се обиди на Борисов, според когото нейни граждани са внесли чумата по свинете  
Министерството на външните работи на Румъния използва социалните мрежи "Туитър" и "Фейсбук", за да изрази 
недоволството си от изказването на премиера Бойко Борисов, който в петък обяви, че е сигурен, че румънските туристи са 
внесли в страната африканската чума по свинете. Местата с огнище на заразата стават все повече и това наложи вчера 
Борисов да посети Пазарджик, където разговаря с кметове на малки населени места и свиневъди. 
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По време на свое изказване премиерът посочи и как румънските туристи са внесли болестта. "Те ядат по пътищата, оттам 
остатъците лесно могат да се разпространят", смята Борисов. 
Думите му предизвикаха отговор от страна на румънското външно министерство. В профила си в "Туитър" оттам пишат, че 
са дълбоко разочаровани от думите на Борисов. "Той трябва да си припомни, че румънските туристи допринасят 
значително към брутния вътрешен продукт на България. 
Подобно изявление се появи и в профила на министерството във "Фейсбук". Пак в същата социална платформа българският 
журналист Владимир Береану публикува свой превод от декларацията на румънското външно министерство. 
В нея той твърди, че пише: "Освен техническата информация на Националната санитарно-ветеринарна служба и 
Националната служба за сигурност на храните, която ще предоставим на българските власти, като отговор на злощастните 
думи на българския премиер Бойко Борисов, няма как да не изразим нашето учудване и разочарование от начина, по 
който българският премиер се отнася с румънските туристи, особено когато те допринасят значително за растежа на 
българския БВП." 
Ден след изказването на Борисов, Агенция "Пътна инфраструктура" разпространи снимки, на които се вижда как нейни 
служители изпълняват "всички предписани мерки за дезинфекция на пътищата в граничните райони, паркинги, отбивките 
за отдих около бензиностанциите, както и около други обекти, край които минава интензивен пътникопоток". 
 
News.bg 
 
√ ЧЕЗ с препоръки за разумно потребление на ток през лятото 
"ЧЕЗ Електро България" АД с препоръки за разумно потребление на електроенергия през лятото. 
От ЧЕЗ напомнят на клиентите си да продължават да следят и активно да контролират потреблението на електроенергия 
в домовете си през лятото. Традиционно през по-горещите дни консумацията на електроенергия се увеличава с близо 10% 
в сравнение със средното потребление за сезона поради използването на климатични системи за охлаждане. 
При закупуването на климатик е препоръчително да се определи подходящата му мощност в зависимост от кубатурата на 
помещението, както и да се вземат предвид следните фактори: наличие на външна или вътрешна изолация, вид на 
стъклопакета и дограмата, изложение и местоположение на помещението. 
При избор на тип климатик е от особено значение спецификата на различните системи. Сплит системите са подходящи за 
отопление и охлаждане на едно помещение в дома, като изборът е между конвенционални и инверторни или 
хиперинверторни системи. Мулти сплит системите са подходящи за отопление или охлаждане на няколко помещения. 
Професионалните системи като касетъчни, канални, колонни, таванни, терпомомпи и други са подходящи за къщи, 
търговски, индустриални или производствени помещения. 
Спазването на няколко лесни правила осигурява оптимален комфорт и увеличава енергийната ефективност, без да 
повишава чувствително консумацията на енергия: 
Изберете климатик с висок клас енергийна ефективност - А++; 
Ако искате да охлаждате стая и коридор, изберете климатик с по-голяма мощност. Така ще охлаждате по-бързо и 
ефективно, като ще запазите компресора на климатика за по-дълго време, а и разходът на електроенергия ще е разумен. 
Температурата при охлаждане трябва да е около 23⁰С /през лятото въздухът е по-сух и по-бързо усещате охлаждането от 
климатика/; 
Не настройвайте климатика на много ниска температура /като например 18⁰С/, за да охлади по-бързо. Най-добрият начин 
за охлаждане е поддържането на постоянна температура; 
Ако моделът позволява, използвайте опциите за нощен режим на климатика, а не го спирайте, така ще се понижи шумът 
на външното тяло и няма да усещате течение или прекалено охлаждане; 
Насочете клапите на климатика нагоре. По този начин студеният въздух от климатика ще измести топлия в стаята от тавана 
плавно към пода и ефективно ще охладите цялото помещение; 
Не очаквайте от климатика да охлажда по-голямо по обем помещение, несъобразено с неговата мощност. По този начин 
ще увеличите консумацията на енергия; 
Почиствайте редовно вътрешните филтри. Така ще спестите до 30% от консумацията на електроенергия от климатика. 
Достатъчно е поне веднъж в месеца да ги измиете. Така ще си осигурите и по-чист и свеж въздух, ще се облекчи и работата 
на компресора, а оттам - и консумацията на енергия. 
 
БНТ 
 
√ Владимир Иванов: Покачването на цената на свинското е изцяло вредна спекула 
Свинското месо у нас поскъпва, а на световния пазар - поевтинява. Това каза в Сутрешния блок на БНТ председателят на 
Държавната комисия по стоковите борси и тържищата - Владимир Иванов. Според него вдигането на цената у нас е в 
резултат на говоренето за Африканската чума по свинете. 
Владимир Иванов: Има много интересна ситуация на пазара. Има едно изменение на цената нагоре от 80 стотинки. От 7.75 
- 7.80, стигнахме до 8.30. Абсолютно спекулативна цена. В същото време паралелно наблюдаваме друг процес на 
световния пазар цената на свинското намалява. На Чикагската борса, която е индикатор на пазара, цената е станала от 1.90 
към 1.69 долара. Това е изцяло вредна спекула, изцяло е вследствие на създадените страхови настроения в обществото, в 
следствие на многото говорене покрай заболяването. 
Иванов заяви, че снабдяване на месо има достатъчно и далеч заболяването не е обхванало цялата страна. 
И най-лошото да стане, не очаквайте драматични изменения на цената, защото ние сме част много по-голям пазар, много 
добре уреголиран, свърхконкурентно натоварен и с много добро предлагане на свинско месо, каза още председателят на 
Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. 
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√ БАБХ започва проверки в личните стопанства за живи прасета 
От днес служителите на агенцията по безопасност на храните започват проверки в личните стопанства на хората в 20-
километровата надзорна зона. Целта е да се установи дали стопаните са умъртвили доброволно домашните си прасета. 
Срокът за това изтече в петък. В Пловдивска област първо ще се проверяват селата около Индустриалната зона на Раковски, 
Стряма и Белозем. 
Ако собствениците не са спазили предписанията на агенцията ветеринарните власти ще започнат принудителна евтаназия 
на животните. 
От днес се забранява и достъпът на туристи до хижа "Здравец", за да се избегне възможност за разпространение на 
заразата. Очаква се днес да започне евтаназията на 8000 прасета от свинекомплекса в силистренското село Ветрен. 
До момента у нас са установени 30 огнища на заразата при домашни животни и 27 при диви прасета. Африканската чума в 
трите свинекомплекса в Русенско e на път да заличи 20% от индустриално отглежданите прасета у нас. 
 
√  Ще се отрази ли търговската война между САЩ и Китай на световната икономика 
Дали търговската война между САЩ и Китай се отрази върху световната икономика ? Подобни въпроси си задават 
анализаторите след обявеното от президента Доналд Тръмп решение за въвеждане на 10-процентни мита върху нови 
китайски стоки на стойност 300 млрд. долара. Очаква се мярката да влезе в сила от 1 септември. Тръмп обяви, че Вашингтон 
ще налага мита, докато не бъде постигнато търговско споразумение. Пекин заплаши с ответни мерки. 
Опасения от разгаряне на търговската война между Съединените щати и Китай предизвикаха спадове на световните 
фондови борси след новината за новите американски мита. С тях облагането ще засегне вече почти целия китайски внос - 
от детски играчки, до облекло, електроника и дори оръжия. Решението на президента Доналд Тръмп идва след поредния 
кръг от търговски преговори без признаци за напредък. 
Доналд Тръмп, президент на САЩ: В продължение на години Китай печелеше милиарди на наш гръб. Ние на практика 
изградихме китайската икономика. Сега е време нещата да се променят. Ако не искат да продължават да търгуват с нас - 
добре. Това ще ни спести много пари. 
В администрацията на Тръмп има противници на новите мита. По данни на пресата сред тях са финансовият министър 
Стивън Мнучин и икономическият съветник на Белия дом Лари Къдлоу. Отделно има опасения, че търговската война ще 
се отрази зле върху бизнеса и цените на потребителските стоки. Вашингтон вече наложи 25-процентни мита върху други 
китайски стоки и търпението на Пекин се изчерпва. 
Хуа Чунин, говорителка на китайското външно министерство: Ако американските мита влязат в сила, Китай ще 
предприеме ответни мерки за защита на жизненоважните интереси на страната и народа си. Последиците ще са за сметка 
на Съединените щати. 
Силно оръжие на Китай е износът на редки земни минерали. Неговото ограничаване би засегнало сериозно редица 
американски производства. 
 
√ САЩ и ЕС се споразумяха за износа на американско говеждо 
Гарантираната квота от висококачествено говеждо месо, което ЕС ще внася от САЩ, е 45 000 тона, то ще е без хормоните 
на растежа. Това се предвижда в подписаното споразумение между САЩ и ЕС, което облекчава достъпа на 
американското месо на пазара в ЕС, предаде Euronews. 
В специално обръщение в Белия дом по този повод президентът Доналд Тръмп благодари на ЕС, който по думите му е 
отстъпил, за да се осъществи сделката. 
"Това е голяма победа за американските фермери и животновъди и, разбира се, за европейските потребители, защото 
американското говеждо е смятано за най-доброто в света. Оглавяваната от мен администрация защитава нашите фермери 
и животновъди, както никога досега, и ние правим това по различни начини, включително чрез преговори с Китай", каза 
Тръмп. 
На свой ред посланикът на ЕС в САЩ Ставрос Ламбринидис заяви: "За нас този договор се превърна във възможност да 
подчертаем факта, че под търговия се подразбират не само пари, но гарантиране на високи стандарти в условията на честна 
конкуренция". 
По думите на Тръмп споразумението ще позволи да се увеличи годишната печалбата от износа на американско годишно 
със 150-180 млн. долара. През първата година обемът на износа ще нарасне с 46%, а следващите години с още 90 процента. 
От 1981 г. в европейските страни е забранено използването на хормони на растежа за угояване на животните. 
 
„Дума“ 
 
√ Българските туристи в Турция с ръст от с 25 %  
България е трета по брой туристи, посетили Турция през първата половина на тази година, показва новата статистика на 
Министерството на културата и туризма на южната ни съседка. Броят на българите е 1,236 млн. което е увеличение с 25% 
в сравнение със същия период на 2018 година. Първи са руснаците - 2,709 млн., което е увеличение с 13,91 на сто. Втори 
са германците с 1,802 млн. души, или с 15,52 на сто повече от първата половина на миналата година. След България се 
нареждат Великобритания и Иран с под 1 милион туристи. Анталия, Истанбул и Одрин са градовете, които най-много са 
посещавани от чуждестранните туристи. За същия период Турция е приела с 13.2% повече туристи от аналогичния период 
на 2018 или, което прави с 18 760 506 повече туристи. Доходите от туризма за същия период са 12,6 милиарда долара. 
 
 
 



13 

 

БНР 
 
√ Северна Македония отхвърля искането за извънредно заседание на Съвместната комисия 
Северна Македония отхвърля българското искане за извънредно заседание на Съвместната комисия, съобщава 
Българската национална телевизия. 
Предложение за извънредна среща в края на август е направено от съпредседателя на Комисията от българска страна 
проф. Ангел Димитров. 
Ръководителят на Комисията от Скопие проф. Драги Георгиев е заявил, че такава среща не може да бъде проведена заради 
почивния сезони редовното заседание ще бъде, както е планирано - на 12 и 13 септември. 
По време на тазседмичното посещение на премиера Бойко Борисов в Скопие министър-председателите на двете страни 
настояха да бъде ускорена работата на Комисията и да се намери решение на актуалните въпроси, един от които е 
личността на Гоце Делчев. 
Според БНТ проф. Драги Георгиев е заявил, че искането да се търси веднага решение на въпроса за Гоце Делчев с цел - "да 
бъде удовлетворена нечия политическа необходимост", може да повлияе отрицателно на работата на комисията. 
  
√ Милен Керемедчиев: Номинацията на Кристалина Георгиева за шеф на МВФ е поредният успех на Франция  
Номинацията на Кристалина Георгиева за европейски кандидат за управляващ директор на Международния валутен фонд 
(МВФ) е поредният успех на Франция, заяви в предаването "Преди всички" бившият зам.-министър на външните работи 
Милен Керемедчиев. 
Франция застана зад Урсула фон дер Лайен като кандидат за председател на Европейската комисия и зад Кристин Лагард 
- като управител на Европейската централна банка. 
Най-сериозният конкурент на Георгиева за поста в МВФ е бившият британски финансов министър Джордж Озбърн, смята 
Керемедчиев: 
“Тук отново се връщам на голямата игра, която започва в момента да се играе след избирането на г-н Борис Джонсън за 
премиер на Великобритания. САЩ да направят този реверанс към него срещу, разбира се, по-близки отношения между 
двете държави“. 
 
Economic.bg 
 
√ Нюансите в прегледа на качеството на активите  
Финансовият свят, както и реалният, рядко е черно-бял и обикновено включва цяла палитра от цветове, включително и 
сиви зони. С малки изключения, дебатът около публикуваните резултати от прегледа на качеството на активите (ПКА) на 
банките и стрес теста на Европейската централна банка (ЕЦБ) много бързо се превръща в монохромна оценка за 
състоянието на банковата система и, по-лошо – мненията варират от няма проблеми с никоя банка до има сериозни 
проблеми и до няколко години може да се очаква нов сезон на сериала КТБ. 
Прегледът на активите се извършва като част от мерките за присъединяване на България към Механизъм на обменните 
курсове (ERM ІІ) и Банковия съюз (чрез установяване на т.нар. „тясно сътрудничество“ между ЕЦБ и местния компетентен 
орган съгласно чл. 7 от Регламент (ЕС) 1024/2013 на Съвета. На този етап е практически невъзможно резултатите да се 
тълкуват в този контекст, тъй като не е ясно какви мерки ще бъдат предписани, както и дали изпълнението им ще се 
превърне в предварително условие за присъединяване или страната ще се присъедини към двата механизма докато още 
се наблюдава изпълнението на очакваните предписани мерки. Може обаче да се разсъждава за резултатите в контекста 
на регулаторната рамка, очакваното ѝ развитие през следващите години и динамиката на сектора в периода от предходния 
ПКА през 2016 г. 
За тази цел се фокусираме само върху прегледа на качеството на активите. Той има по-скоро пруденциален, отколкото 
счетоводен характер и осигурява на ЕЦБ моментна оценка на балансовата стойност на активите на банките на определена 
дата, докато стрес теста показва как биха се променили капиталовите позиции на банките при хипотетични сценарии за 
развитие на икономиката. Резултатите от прегледа на качеството на активите на шест банки показват, че в общия случай 
промяната е пренебрежимо малка – корекциите в капитала варират между -0,2 процентни пункта и -1,6 процентни пункта 
(пр.п.). В два от случаите обаче се наблюдава по-сериозна корекция, която при Инвестбанк е 5,2 пр.п., а при Първа 
инвестиционна банка е 11,2 пр.п. Това повдига въпроси относно прилаганите методология за оценка на активите и 
оценката на капиталовата адекватност в двете банки. Причината не може да се търси в прилагането на новите 
Международен стандарт за финансово отчитане 9, тъй като той влиза от 1 януари 2018 г., а прегледът на качеството на 
активите се извършва към 31 декември 2018 г., т.е. всички банки следва да прилагат стандарта от началото на годината. 
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От информацията от ЕЦБ става ясно, че необходимостта от допълнително укрепване на капиталовите позиции се определя 
въз основа на същите прагови съотношения като в предходните стрес тестове: съотношение на базовия собствен капитал 
от първи ред в размер на 8% за прегледа на качеството на активите и базовия сценарий на стрес теста и 5,5% за утежнения 
сценарий на стрес теста. Същият подход се използва както при прегледа на качеството на активите на банките в 
Европейския съюз през 2014 г., така и при прегледа на качеството на активите в България през 2016 г. Най-общо прагът от 
8% съдържа задължителните 4,5% минимално капиталово изискване, предпазен капиталов буфер от 2,5% и надбавка от 
1%. 
Освен задължителните минимални изисквания за базов собствен капитал от първи ред от 4,5%, съгласно Регламент (ЕС) № 
575/2013 в сила е и Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година относно достъпа 
до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции 
и инвестиционните посредници, която предвижда възможност за създаване на допълнителни капиталови изисквания. 
Така например Българската народна банка (БНБ) започва да изисква такива буфери, които включват: 

• Предпазен капиталов буфер - май 2014 г.; 

• Буфер за системен риск – от януари 2015 г.; 

• Антицикличен капиталов буфер, приложим за кредитни рискови експозиции в Република България – октомври 
2019 г.; 

• Буфер за друга системно значима институция (приложим за десет банки) – януари 2019 г. 
Подобни мерки се прилагат и в други страни от ЕС, като от прегледа личи, че БНБ изглежда да има един от най-
консервативните подходи, тъй като прилага широк спектър от буфери, а за някои от тях използва максимално допустимите 
стойности. 
Казано накратко – от прегледа на качеството на активите на шест български банки не личат проблеми за банковата система 
като цяло. Същевременно има институции, които следва да положат допълнителни усилия, включително чрез прилагане 
на по-консервативни методи за оценка на активите си, за да могат устойчиво да повишат капиталовата си адекватност 
предвид капиталовите изисквания на Регламент (ЕС) № 575/2013 и Директива 2013/36/ЕС. Нещо повече – от определените 
от БНБ буфери става ясно, че се очаква тяхното увеличение през следващата година, т.е. някои банки ще трябва 
едновременно да се справят със стари затруднения, както и да отговорят на новите по-високи капиталови изисквания. 
Ако оставим настрана регулаторните изисквания и резултатите от прегледа на качеството на активите, през последните 
години се наблюдават известни разлики при развитието на преглежданите шест банки. Три от банките бележат сериозно 
увеличение на активите си в процентно изражение през последните три години, докато останалите имат по-умерен ръст. 
С други думи банките се възползват по различен начин от новата кредитна вълна и докато някои са по-агресивни при 
увеличаването на портфейлите си, други са по-консервативни. Това развитие навежда на мисълта, че резултатите от 
предходния преглед на активите в България оказват влияние върху тяхното поведение, което може да се изразява в по-
консервативно кредитиране, намаляване на рисковите експозиции, продажба на кредитни портфейли и т.н. 

https://static.economic.bg/news/11/107297/ipi1.png
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С други думи прегледът на качеството на активите не е академично упражнение без последици, нито е крайна присъда, за 
закриване на една или друга банка. Това е инструмент в рамките на надзорния процес над сектора, който дава моментна 
картина на състоянието му. Следва да се идентифицират слабостите и да се предприемат мерки и срокове за изпълнението 
им. Предстои да се разбере какво означават тези резултати за амбициите на България по пътя ѝ към ERM II и Банковия 
съюз. 
__________________________________________________________ 
[1] Елементите на базовия собствен капитал са дефинирани в чл. 26 от Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския 
парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и 
инвестиционните посредници. 
 
Cross.bg 
 
√ Предстоящи събития в страната на 5 август 
София. 

- От 11.00 ч. ще се проведе заседание на Прокурорската колегия на ВСС. 
- От 10.30 ч. в зала 559 в сградата на Централното управление на НЕК, ЕАД Петър Илиев ще даде пресконференция. 
- От 11.00 ч. в зала А в сградата на БТПП ще се проведе пресконференция за представянето на десетата поредна 

икономическа брошура "Bulgaria in figures"®. 
*** 
Благоевград.  

- От 17.00 ч. в сградата на Регионалния исторически музей - Благоевград ще се проведе учредително събрание на 
инициативния комитет за възстановяване на паметника на незнайния македонски четник. 

*** 
Бургас.  

- От 20.30 ч. в Летния театър ще се проведе концертът „Звездите на България". 
*** 
Варна. 

- От 14.00 ч. във фоайето пред „Пленарна" зала на Община Варна, по инициатива на Таня Петрова ще бъде открита 
изложба за дипломатическите отношения между България и Китай. Името на експозицията е „Щрихи от близостта 
между две далечни страни: 70 години от установяването на дипломатическите отношения между Република 
България и Китайската народна република". 

*** 
Враца.  

- От 10.00 ч. във Възнесенският храм „Св. Софроний Врачански" ще се проведе будителска работилница, посветена 
на светеца. 

*** 
Добрич.  

- От 9.00 ч. ще се проведе детска академия Джуниър - тематични занимания и игри в Народно читалище „Добрич - 
2017". 

- От 10.30 ч. в Художествената галерия ще се проведе лятна работилница за въображение: занятия с деца 
*** 
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Пазарджик.  
- От 14.00 ч. във фоайето на Акушеро-гинекологично отделение в МБАЛ Пазарджик ще бъде изнесена презентация 

на тема: „Кърменето стъпка по стъпка". 
*** 
Пловдив.  

- От 10.00 ч. в 10 зала в Окръжния съд ще се проведе съдебно заседание НОХД №1169/2019 г. 
- В 18.00 часа в храм „Св.Преображение Господне" Негово Високопреосвещенство Пловдивският митрополит 

Николай ще отслужи Празнична вечерня. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- Политика по време на чума. Коментари и прогнози. 
- Пазарът и свинското месо. Прогнози за цени и потребление. 
- Метрото и сроковете, кога ще бъдат пуснати новите линии? 
- Равносметката след третото класиране в гимназиите. Каква е точната философия за прием? 
- Националният "Отбор на надеждата" се класира сред най-добрите в света по футбол за бездомни. Как се стига до 

успеха? 
БТВ, „Тази сутрин" 

- Трябва ли да бъдат избити всички домашни прасета около свинекомплексите и откъде тръгва заразата? 
- Защо Камарата на архитектите иска нова независима проверка на терасата на Пламен Георгиев? 
- Как баща на дете с рядко заболяване успя да събере пари за животоспасяваща апаратура? 
- Защо най-използваната велоалея в София е опасна за колоездачите? 
- След гръмотевичните бури, какво време ни очаква до края на август? Прогнозата на Анастасия Стойчева. 

Нова телевизия, „Здравей, България" 
- Майка търси чрез Интерпол детето си и бившия си съпруг, за когото твърди, че е отвлякъл момиченцето. НОВА, с 

разкрития за случая. 
- Защо мъж от Южна България обяви, че ще запали фермата си с домашни прасета? Назрява ли конфликт между 

свиневъдите? 
- Нападение с нож и отвертка в Западен парк. Какво е да си помислиш, че с живота ти е свършено? Разказва 

композиторът на Лили Иванова, Йорданка Христова и Васил Петров - Росалин Наков. 
- Мъж плува гол в едно от Рилските езера и го заснеха. Какви са санкциите за нарушителите? 
- Четирима пострадаха, след като буря счупи витрина в хипермаркет. Разказ от първо лице. 
- "На твоя страна": Как да се предпазим, ако имаме газова бутилка вкъщи? Демонстрация на живо. 
- „Пълен абсурд": 82-годишен шофьор подарява колата си, защото вече не може да шофира. Автомобилът е с 

винетка, застраховка, пълен сервиз и пълен резервоар. 
- Най-красивият мъж в света е българин. Кой е Даниел Георгиев? 
- На края на света: Как български архитект, работещ в Чили, ще построи новата база на България в Антарктида? 

 


