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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 

 
АИКБ 
 
√ ПИСМО ОТ АОБР ДО МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОТНОСНО СПЕШНИ ДЕЙСТВИЯ ЗА ЦЕНИТЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯТА  
Следва пълният текст на писмото, изпратено от Асоциация на организациите на българските работодатели (АОБР) до 
министър-председателя на България Стефан Янев относно предприемане на спешни действия за цените на 
електроенергията. 

 
ДО 
Г-Н СТЕФАН ЯНЕВ, 
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ           
  
  
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
Системно на пазара на електроенергия в България се създава дефицит, в най-голяма степен провокиран от ограничено 
предлагане. 
През последните дни, от 1-ви август 2021 г., ситуацията се задълбочи негативно и придоби обем, който влошава 
драматично конкурентните позиции на фирмите и особено на индустриалните потребители на електроенергия в България 
в контекста на общоевропейския пазар, което е недопустимо и безотговорно поведение на компетентните институции. 
Средната базова цена на активна електроенергия, пазар „ден напред“ по данни на „Българска независима енергийна 
борса“ ЕАД за периода е 130,95 Евро/МВтч, а за утре, 4-ти август 2021 г. е 169,10 Евро/МВтч, (през следобедните часове 
преминавайки границата от 200 Евро/МВтч). 
За сравнение, цените на електроенергията в България за периода превишават тези на основните експортни пазари на 
българска индустриална продукция (Германия, Италия, Франция, Австрия) с над 50%, като средното превишение за утре 
надминава 70%!!! 
Енергоинтензивните индустриални консуматори съобразяват заявките си, отчитайки и климатичните условия, търговската 
активност и високите нива на енергопотребление, но поведението на държавни и общински дружества, включително 
неадекватно преценени периоди за изпълнение на ремонтни програми провокират системно изкривяване на пазара. 
Вместо адекватни мерки, в момента: 

▪ мощностите на държавното дружество ТЕЦ „Марица изток 2“ ЕАД са натоварени под 25% – при липса на 
технически, ресурсни и организационни пречки за пълноценно натоварване; 

▪ в пълен капацитет е износът на електроенергия към Гърция – директен и индиректен (през Република Северна 
Македония); 

▪ липсва достатъчен капацитет за интеграция с общоевропейския електроенергиен пазар през Румъния, Унгария, 
Чехия и Словакия. 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
Като отговорни, национално представени работодателски организации, многократно сме сигнализирали и 
предупреждавали за потенциалните рискове пред пазара на електроенергия в България. Уви, премината е вече граница 
на търпимост и след обсъждане с ръководствата на основни енергоинтензивни дружества, наши членове, Ви 
информираме, че започваме поетапно изключване на производствени мощности, считано от 0.00 ч. на 4-ти август 2021 г. 
Настояваме, чрез оперативните възможности на институции, като Министерство на енергетиката, „Български енергиен 
холдинг“ ЕАД, „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД и при съгласуване с регулаторните органи, да предприемете 
нужните спешни и адекватни мерки за: 

▪ осигуряване на пълноценна натовареност на държавното дружество ТЕЦ „Марица изток 2“ ЕАД; 
▪ временно ограничаване на износа на електроенергия – впрочем, Гърция вече имаше такива действия по 

отношение трансграничния си обменен капацитет с Италия; 
▪ подкрепа на засегнатите енергоинтензивни индустриални потребители, с оглед обективната им невъзможност да 

функционират поради неадекватни и непазарни институционални решения – отбележете, че търсенето и 
предлагането на електроенергия на пазар „ден напред“ не формира равновесни цени единствено пред 
агрегираните криви, но и при ограниченията, в резултат на пазарни обединения, а това е извън възможностите за 
управление и планирано поведение на българските недържавни стопански субекти. 



2 

 

Тъй като очевидно отговорните институции и техните ръководители показват неспособност да се справят със ситуацията, 
следва Вие като принципал да изискате незабавни оставки и да осигурите ресурси, вкл. кадрови, с които да се справите с 
възникналите проблеми пред българския бизнес за осигуряването на достатъчно енергия за нормалното функциониране 
на българската икономика. 
Заявяваме категорична готовност за организиране на национални протестни действия, с които да защитим интересите на 
стотиците хиляди, работещи в индустриалния сектор в България. 
В очакване на Вашата спешна реакция оставаме, 
  
  
      С УВАЖЕНИЕ, 
  

ВАСИЛ ВЕЛЕВ, /П/ 
Председател на УС на 
Асоциация на индустриалния 
капитал в България 

РАДОСВЕТ РАДЕВ, /П/ 
Председател на УС на 
Българска стопанска камара 

  
ЦВЕТАН СИМЕОНОВ, /П/ 
Председател на УС на 
Българска търговско-промишлена 
палата 

  
КИРИЛ ДОМУСЧИЕВ, /П/ 
Председател на УС на 
Конфедерация на работодателите и 
индустриалците в България 

                                          ВАСИЛ ВЕЛЕВ, 
                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АОБР ЗА 2021 Г. 

 
НОВА ТВ 
 
√ АОБР иска спешни действия за промяна на цените на тока 
Асоциация на организациите на българските работодатели (АОБР) изпрати писмо до министър-председателя на Република 
България относно спешни действия за цените на тока. Според Асоциацията системно на пазара на електроенергия у нас се 
създава дефицит, провокиран от ограниченото предлагане. 
През последните дни ситуацията се задълбочава негативно и придобива обем, който влошава драматично конкурентните 
позиции на фирмите и особено на индустриалните потребители на електроенергия, сочат още от АОБР и заявяват 
категорична готовност за организиране на национални протестни действия, с които да защитят интересите на стотиците 
хиляди, работещи в индустриалния сектор в България. 
Ето цялото писмо, изпратено до министър-председателя от АОБР: 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
Системно на пазара на електроенергия в България се създава дефицит, в най-голяма степен провокиран от ограничено 
предлагане. 
През последните дни, от 1-ви август 2021 г., ситуацията се задълбочи негативно и придоби обем, който влошава 
драматично конкурентните позиции на фирмите и особено на индустриалните потребители на електроенергия в 
България в контекста на общоевропейския пазар, което е недопустимо и безотговорно поведение на компетентните 
институции. 
Средната базова цена на активна електроенергия, пазар „ден напред“ по данни на „Българска независима енергийна 
борса“ ЕАД за периода е 130,95 Евро/МВтч, а за утре, 4-ти август 2021 г. е 169,10 Евро/МВтч, (през следобедните 
часове преминавайки границата от 200 Евро/МВтч). 
За сравнение, цените на електроенергията в България за периода превишават тези на основните експортни пазари 
на българска индустриална продукция (Германия, Италия, Франция, Австрия) с над 50%, като средното превишение за 
утре надминава 70%!!! 
Енергоинтензивните индустриални консуматори съобразяват заявките си, отчитайки и климатичните условия, 
търговската активност и високите нива на енергопотребление, но поведението на държавни и общински дружества, 
включително неадекватно преценени периоди за изпълнение на ремонтни програми провокират системно 
изкривяване на пазара. 
Вместо адекватни мерки, в момента: 

• мощностите на държавното дружество ТЕЦ „Марица изток 2“ ЕАД са натоварени под 25% - при липса на 
технически, ресурсни и организационни пречки за пълноценно натоварване; 

• в пълен капацитет е износът на електроенергия към Гърция – директен и индиректен (през Република Северна 
Македония); 

• липсва достатъчен капацитет за интеграция с общоевропейския електроенергиен пазар през Румъния, 
Унгария, Чехия и Словакия. 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
Като отговорни, национално представени работодателски организации, многократно сме сигнализирали и 
предупреждавали за потенциалните рискове пред пазара на електроенергия в България. Уви, премината е вече граница 
на търпимост и след обсъждане с ръководствата на основни енергоинтензивни дружества, наши членове, Ви 
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информираме, че започваме поетапно изключване на производствени мощности, считано от 0.00 ч. на 4-ти август 
2021 г. 
Настояваме, чрез оперативните възможности на институции, като Министерство на енергетиката, „Български 
енергиен холдинг“ ЕАД, „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД и при съгласуване с регулаторните органи, да 
предприемете нужните спешни и адекватни мерки за: 

• осигуряване на пълноценна натовареност на държавното дружество ТЕЦ „Марица изток 2“ ЕАД; 

• временно ограничаване на износа на електроенергия – впрочем, Гърция вече имаше такива действия по 
отношение трансграничния си обменен капацитет с Италия; 

• подкрепа на засегнатите енергоинтензивни индустриални потребители, с оглед обективната им 
невъзможност да функционират поради неадекватни и непазарни институционални решения – отбележете, 
че търсенето и предлагането на електроенергия на пазар „ден напред“ не формира равновесни цени 
единствено пред агрегираните криви, но и при ограниченията, в резултат на пазарни обединения, а това е 
извън възможностите за управление и планирано поведение на българските недържавни стопански субекти. 

Тъй като очевидно отговорните институции и техните ръководители показват неспособност да се справят със 
ситуацията, следва Вие като принципал да изискате незабавни оставки и да осигурите ресурси, вкл. кадрови, с които 
да се справите с възникналите проблеми пред българския бизнес за осигуряването на достатъчно енергия за 
нормалното функциониране на българската икономика. 
Заявяваме категорична готовност за организиране на национални протестни действия, с които да защитим 
интересите на стотиците хиляди, работещи в индустриалния сектор в България.  
В очакване на Вашата спешна реакция оставаме, 
С УВАЖЕНИЕ, 
 
ВАСИЛ ВЕЛЕВ, /П/ Председател на УС на Асоциация на индустриалния капитал в България 
РАДОСВЕТ РАДЕВ, /П/ Председател на УС на Българска стопанска камара 
ЦВЕТАН СИМЕОНОВ, /П/ Председател на УС на Българска търговско-промишлена палата 
КИРИЛ ДОМУСЧИЕВ, /П/ Председател на УС на Конфедерация на работодателите и индустриалците в България 
ВАСИЛ ВЕЛЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АОБР ЗА 2021 Г. 
 
Vesti.bg 
 
√ АОБР иска спешни действия за промяна на цените на тока 
От Асоциацията изпратиха и писмо до премиера 
Асоциация на организациите на българските работодатели (АОБР) изпрати писмо до министър-председателя на Република 
България относно спешни действия за цените на тока. Според Асоциацията системно на пазара на електроенергия у нас се 
създава дефицит, провокиран от ограниченото предлагане. 
През последните дни ситуацията се задълбочава негативно и придобива обем, който влошава драматично конкурентните 
позиции на фирмите и особено на индустриалните потребители на електроенергия, сочат още от АОБР и заявяват 
категорична готовност за организиране на национални протестни действия, с които да защитят интересите на стотиците 
хиляди, работещи в индустриалния сектор в България. 
Ето цялото писмо, изпратено до министър-председателя от АОБР: 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
Системно на пазара на електроенергия в България се създава дефицит, в най-голяма степен провокиран от ограничено 
предлагане. 
През последните дни, от 1-ви август 2021 г., ситуацията се задълбочи негативно и придоби обем, който влошава 
драматично конкурентните позиции на фирмите и особено на индустриалните потребители на електроенергия в 
България в контекста на общоевропейския пазар, което е недопустимо и безотговорно поведение на компетентните 
институции. 
Средната базова цена на активна електроенергия, пазар „ден напред“ по данни на „Българска независима енергийна 
борса“ ЕАД за периода е 130,95 Евро/МВтч, а за утре, 4-ти август 2021 г. е 169,10 Евро/МВтч, (през следобедните 
часове преминавайки границата от 200 Евро/МВтч). 
За сравнение, цените на електроенергията в България за периода превишават тези на основните експортни пазари 
на българска индустриална продукция (Германия, Италия, Франция, Австрия) с над 50%, като средното превишение за 
утре надминава 70%!!! 
Енергоинтензивните индустриални консуматори съобразяват заявките си, отчитайки и климатичните условия, 
търговската активност и високите нива на енергопотребление, но поведението на държавни и общински дружества, 
включително неадекватно преценени периоди за изпълнение на ремонтни програми провокират системно 
изкривяване на пазара. 
Вместо адекватни мерки, в момента: 

• мощностите на държавното дружество ТЕЦ „Марица изток 2“ ЕАД са натоварени под 25% - при липса на 
технически, ресурсни и организационни пречки за пълноценно натоварване; 

• в пълен капацитет е износът на електроенергия към Гърция – директен и индиректен (през Република Северна 
Македония); 
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• липсва достатъчен капацитет за интеграция с общоевропейския електроенергиен пазар през Румъния, 
Унгария, Чехия и Словакия. 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
Като отговорни, национално представени работодателски организации, многократно сме сигнализирали и 
предупреждавали за потенциалните рискове пред пазара на електроенергия в България. Уви, премината е вече граница 
на търпимост и след обсъждане с ръководствата на основни енергоинтензивни дружества, наши членове, Ви 
информираме, че започваме поетапно изключване на производствени мощности, считано от 0.00 ч. на 4-ти август 
2021 г. 
Настояваме, чрез оперативните възможности на институции, като Министерство на енергетиката, „Български 
енергиен холдинг“ ЕАД, „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД и при съгласуване с регулаторните органи, да 
предприемете нужните спешни и адекватни мерки за: 

• осигуряване на пълноценна натовареност на държавното дружество ТЕЦ „Марица изток 2“ ЕАД; 

• временно ограничаване на износа на електроенергия – впрочем, Гърция вече имаше такива действия по 
отношение трансграничния си обменен капацитет с Италия; 

• подкрепа на засегнатите енергоинтензивни индустриални потребители, с оглед обективната им 
невъзможност да функционират поради неадекватни и непазарни институционални решения – отбележете, 
че търсенето и предлагането на електроенергия на пазар „ден напред“ не формира равновесни цени 
единствено пред агрегираните криви, но и при ограниченията, в резултат на пазарни обединения, а това е 
извън възможностите за управление и планирано поведение на българските недържавни стопански субекти. 

Тъй като очевидно отговорните институции и техните ръководители показват неспособност да се справят със 
ситуацията, следва Вие като принципал да изискате незабавни оставки и да осигурите ресурси, вкл. кадрови, с които 
да се справите с възникналите проблеми пред българския бизнес за осигуряването на достатъчно енергия за 
нормалното функциониране на българската икономика. 
Заявяваме категорична готовност за организиране на национални протестни действия, с които да защитим 
интересите на стотиците хиляди, работещи в индустриалния сектор в България.  
В очакване на Вашата спешна реакция оставаме, 
С УВАЖЕНИЕ, 
 
ВАСИЛ ВЕЛЕВ, /П/ Председател на УС на Асоциация на индустриалния капитал в България 
РАДОСВЕТ РАДЕВ, /П/ Председател на УС на Българска стопанска камара 
ЦВЕТАН СИМЕОНОВ, /П/ Председател на УС на Българска търговско-промишлена палата 
КИРИЛ ДОМУСЧИЕВ, /П/ Председател на УС на Конфедерация на работодателите и индустриалците в България 
ВАСИЛ ВЕЛЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АОБР ЗА 2021 Г. 
 
Дарик 
 
√ Настояват за спешни действия за цените на електроенергията 
Асоциация на организациите на българските работодатели /АОБР/ са изпратили писмо до служебния премиер 
Асоциация на организациите на българските работодатели /АОБР/ настоява в писмо до служебния премиер Стефан 
Янев за спешни действия за цените на електроенергията. 
"АОБР заявява категорична готовност за организиране на национални протестни действия, с които да защити интересите 
на стотиците хиляди, работещи в индустриалния сектор в България", съобщиха от организацията. 
"Като отговорни, национално представени работодателски организации, многократно сме сигнализирали и 
предупреждавали за потенциалните рискове пред пазара на електроенергия в България. Уви, премината е вече граница 
на търпимост и след обсъждане с ръководствата на основни енергоинтензивни дружества, наши членове, Ви 
информираме, че започваме поетапно изключване на производствени мощности, считано от 0.00 ч. на 4 август 2021 г.", се 
посочва в писмото до премиера. 
От Асоциацията настояват чрез оперативните възможности на институции, като Министерство на енергетиката, "Български 
енергиен холдинг" ЕАД, "Електроенергиен системен оператор" ЕАД и при съгласуване с регулаторните органи, "да 
предприемете нужните спешни и адекватни мерки за: осигуряване на пълноценна натовареност на държавното дружество 
ТЕЦ "Марица изток 2" ЕАД; временно ограничаване на износа на електроенергия; подкрепа на засегнатите 
енергоинтензивни индустриални потребители заради невъзможността им да функционират". 
"Тъй като очевидно отговорните институции и техните ръководители показват неспособност да се справят със ситуацията, 
следва Вие като принципал да изискате незабавни оставки и да осигурите ресурси, вкл. кадрови, с които да се справите с 
възникналите проблеми пред българския бизнес за осигуряването на достатъчно енергия за нормалното функциониране 
на българската икономика", пишат работодателите в писмото си до премиера. 
 
Мениджър 
 
√ Бизнесът иска оставки и спешни мерки срещу рекордно високата цена на тока в България  
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР), която включва 4-те най-големи бизнес организации 
у нас - АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ, настоява за оставки и спешни мерки срещу рекордно високата цена на електричеството у 
нас. В писмо до служебния премиер Стефан Янев от организацията предупреждават, че са в готовност за национални 
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протести. В него за пореден път се алармира, че на пазара на електроенергия у нас изкуствено се създава дефицит, 
провокиран от ограниченото предлагане. 
Средната цена на електричеството на Българската независима енергийна борса за ден напред е достигнала 130 евро на 
мегаватчас, а за 4 август достига рекордна стойност от 169 евро на мегаватчас, като за следобедните часове дори надхвърля 
200 евро. Това е средно с над 50% по-скъпо от цената на тока в основните пазари, за които България изнася продукция - 
Германия, Италия и Франция, като конкретно за датата 4 август това поскъпване е над 70%, посочват от организацията 
Въпреки това държавното дружество ТЕЦ „Марица Изток 2“, което произвежда традиционно сред най-евтината 
електроенергия – работи на 25% от мощността си. Освен това в пълен капацитет е износът за Гърция, а също така липсва 
достатъчен капацитет за интеграция с общоевропейския пазар през Румъния, Унгария, Чехия и Словакия. 
Бизнесът настоява Марица Изток 2 да заработи на пълни обороти и да се ограничи износа за Гърция, за да се осигури 
достатъчно електричество за българския пазар и да се успокоят цените на енергията у нас. 
„Тъй като очевидно отговорните институции и техните ръководители показват неспособност да се справят със ситуацията, 
следва Вие като принципал да изискате незабавни оставки и да осигурите ресурси, вкл. кадрови, с които да се справите с 
възникналите проблеми пред българския бизнес за осигуряването на достатъчно енергия за нормалното функциониране 
на българската икономика“, се казва още в писмото. 
Ето цялото писмо, изпратено до министър-председателя от АОБР: 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
Системно на пазара на електроенергия в България се създава дефицит, в най-голяма степен провокиран от ограничено 
предлагане. 
През последните дни, от 1-ви август 2021 г., ситуацията се задълбочи негативно и придоби обем, който влошава 
драматично конкурентните позиции на фирмите и особено на индустриалните потребители на електроенергия в България 
в контекста на общоевропейския пазар, което е недопустимо и безотговорно поведение на компетентните институции. 
Средната базова цена на активна електроенергия, пазар „ден напред“ по данни на „Българска независима енергийна 
борса“ ЕАД за периода е 130,95 Евро/МВтч, а за 4-ти август 2021 г. е 169,10 Евро/МВтч, (през следобедните часове 
преминавайки границата от 200 Евро/МВтч). 
За сравнение, цените на електроенергията в България за периода превишават тези на основните експортни пазари на 
българска индустриална продукция (Германия, Италия, Франция, Австрия) с над 50%, като средното превишение за 4 август 
надминава 70% !!! 
Енергоинтензивните индустриални консуматори съобразяват заявките си, отчитайки и климатичните условия, търговската 
активност и високите нива на енергопотребление, но поведението на държавни и общински дружества, включително 
неадекватно преценени периоди за изпълнение на ремонтни програми провокират системно изкривяване на пазара. 
Вместо адекватни мерки, в момента: 
мощностите на държавното дружество ТЕЦ „Марица изток 2“ ЕАД са натоварени под 25% - при липса на технически, 
ресурсни и организационни пречки за пълноценно натоварване; 
в пълен капацитет е износът на електроенергия към Гърция – директен и индиректен (през Република Северна 
Македония); 
липсва достатъчен капацитет за интеграция с общоевропейския електроенергиен пазар през Румъния, Унгария, Чехия и 
Словакия. 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
Като отговорни, национално представени работодателски организации, многократно сме сигнализирали и 
предупреждавали за потенциалните рискове пред пазара на електроенергия в България. Уви, премината е вече граница 
на търпимост и след обсъждане с ръководствата на основни енергоинтензивни дружества, наши членове, Ви 
информираме, че започваме поетапно изключване на производствени мощности, считано от 0.00 ч. на 4-ти август 2021 г. 
Настояваме, чрез оперативните възможности на институции, като Министерство на енергетиката, „Български енергиен 
холдинг“ ЕАД, „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД и при съгласуване с регулаторните органи, да предприемете 
нужните спешни и адекватни мерки за: 
 - осигуряване на пълноценна натовареност на държавното дружество ТЕЦ „Марица изток 2“ ЕАД; 
 - временно ограничаване на износа на електроенергия – впрочем, Гърция вече имаше такива действия по отношение 
трансграничния си обменен капацитет с Италия; 
 - подкрепа на засегнатите енергоинтензивни индустриални потребители, с оглед обективната им невъзможност да 
функционират поради неадекватни и непазарни институционални решения – отбележете, че търсенето и предлагането на 
електроенергия на пазар „ден напред“ не формира равновесни цени единствено пред агрегираните криви, но и при 
ограниченията, в резултат на пазарни обединения, а това е извън възможностите за управление и планирано поведение 
на българските недържавни стопански субекти. 
Тъй като очевидно отговорните институции и техните ръководители показват неспособност да се справят със ситуацията, 
следва Вие като принципал да изискате незабавни оставки и да осигурите ресурси, вкл. кадрови, с които да се справите с 
възникналите проблеми пред българския бизнес за осигуряването на достатъчно енергия за нормалното функциониране 
на българската икономика. 
Заявяваме категорична готовност за организиране на национални протестни действия, с които да защитим интересите на 
стотиците хиляди, работещи в индустриалния сектор в България.", се казва в писмото, подписано от Васил Велев, 
председател на УС на Асоциация на индустриалния капитал в България, Радосвет Радев, председател на УС на Българска 
стопанска камара, Цветан Симеонов, председател на УС на Българска търговско-промишлена палата, Кирил Домусчиев, 
председател на УС на Конфедерация на работодателите и индустриалците в България. 
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Дума 
 
√ Заради скъпия ток индустрията започва да изключва мощности  
Токът за индустрията продължава да поскъпва и работодателите изпратиха гневно писмо до премиера Стефан Янев. В него 
се казва, че цените на електроенергията в България превишават тези на основните експортни пазари на българска 
индустриална продукция – Германия, Италия, Франция, Австрия – с над 50%. Настоява се за спешни действия за цените на 
електроенергията. Писмото е подписано от Радосвет Радев, Васил Велев, Цветан Симеонов и Кирил Домусчиев. 
Асоциация на организациите на българските работодатели заявява категорична готовност за организиране на национални 
протестни действия, с които да защити интересите на стотиците хиляди, работещи в индустриалния сектор в България, се 
казва още в позицията. Системно на пазара на електроенергия в България се създава дефицит, в най-голяма степен 
провокиран от ограничено предлагане, пишат работодаелите. Вместо адекватни мерки, в момента мощностите на 
държавното дружество ТЕЦ „Марица изток 2“ ЕАД са натоварени под 25% - при липса на технически, ресурсни и 
организационни пречки за пълноценно натоварване, казват от АОБР. В същото време се изнася ток към Гърция.  
Премината е вече граница на търпимост и след обсъждане с ръководствата на основни енергоинтензивни дружества, наши 
членове, Ви информираме, че започваме поетапно изключване на производствени мощности, считано от 0.00 ч. на 4-ти 
август 2021 година, пишат работодателите. Те настояват "за спешни и адекватни мерки" за осигуряване на пълноценна 
натовареност на държавното дружество ТЕЦ „Марица изток 2“ ЕАД. Както и да се ограничи временно износът към Гърция. 
Заявяваме категорична готовност за организиране на национални протестни действия, с които да защитим интересите на 
стотиците хиляди, работещи в индустриалния сектор в България, се казва в писмото на работодателите. 
 
√ Заводи започват да спират производства 
Родният бизнес плаща 70% по-скъпа електроенергия от германските фирми, плаши с протести 
Индустриални предприятия предупредиха, че са пред спиране на мощности заради рекордно високите цени на 
електроенергията, които вчера стигнаха до близо 400 лв. за мегаватчас на борсата. От Асоциацията на организациите на 
българските работодатели (АОБР) поискаха спешни действия за озаптяване на високите цени в писмо до служебния 
премиер Стефан Янев. От организацията са в готовност за национални протести, с които да защити интересите на стотиците 
хиляди работещи в индустриалния сектор в България. 
От 1 август 2021 г. положението с цените на електроенергията е станало нетърпимо, затова големите индустриални 
предприятия обмислят да спрат производствените си мощности, става ясно от писмото. Конкурентните позиции на 
българските фирми и особено на индустриалните потребители на електроенергия спрямо другите на общоевропейския 
пазар се влошават, а поведението на компетентните институции е "недопустимо и безотговорно", оплакват се бизнес 
организациите. 
От АОБР посочват, че средната базова цена на активна електроенергийня пазар "ден напред" по данни на Българската 
независима енергийна борса от 1 август е 130,95 за мегаватчас (над 256 лв.), а за вчера - 169,10 евро (над 330 лв.), 
преминавайки през следобедните часове границата от 200 евро за мегаватчас (над 391 лв.). За сравнение, цените на 
електроенергията в България за периода превишават тези на основните експортни пазари на българска индустриална 
продукция  - Германия, Италия, Франция, Австрия, с над 50%, като за вчера средното превишение надминава 70%. 
Затова работодателските организации настояват Министерството на енергетиката, Българския енергиен холдинг, 
Електроенергийния системен оператор, при съгласуване с регулаторните органи, да предприемат спешни мерки в няколко 
направления. На първо място, да се осигури пълноценна натовареност на държавната ТЕЦ "Марица изток 2", която в 
момента работи с 25% от капацитета си, без да има някакви технически, ресурсни и организационни пречки за 
пълноценното й натоварване. "Поведението на държавни и общински дружества, включително неадекватно преценени 
периоди за изпълнение на ремонтни програми, провокират системно изкривяване на пазара", посочва АОБР. 
Бизнесът настоява също така временно да се ограничи износът на електроенергия, който се извършва в пълен капацитет 
към Гърция, включително и през Северна Македония. Иска се и подкрепа на засегнатите енергоинтензивни индустриални 
потребители, тъй като те са в "обективна невъзможност да функционират поради неадекватни и непазарни 
институционални решения". 
Индустрията недоволства и от липсата на интеграция с общоевропейския електроенергиен пазар през Румъния, Унгария, 
Чехия и Словакия. Вече е премината границата на търпимост и след обсъждане с ръководствата на основни 
енергоинтензивни дружества, наши членове, започваме поетапно изключване на производствени мощности, се посочва в 
писмото. "Тъй като очевидно отговорните институции и техните ръководители показват неспособност да се справят със 
ситуацията, следва вие като принципал да изискате незабавни оставки и да осигурите ресурси, вкл. кадрови, с които да се 
справите с възникналите проблеми пред българския бизнес за осигуряването на достатъчно енергия за нормалното 
функциониране на българската икономика", пишат работодателите. 
 
БНР 
 
√ Бизнесът настоява временно да се ограничи износът на ток 
Бизнесът настоява временно да бъде ограничен износът на ток заради високи цени на българския пазар. Асоциацията на 
организациите на българските работодатели е изпратила до служебния премиер Стефан Янев позиция, че тока за бизнеса 
в България става много скъп в сравнение с основни пазари за износ като Германия и Австрия, тъй като системно се създава 
дефицит. 

http://aobe.bg/wp-content/uploads/2021/08/AOBR_Cena_el-energiq_.pdf
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Ето защо работодателите настояват и за осигуряване на по-голямо натоварване на държавната ТЕЦ „Марица Изток 2“. В 
позицията се посочва, че при необходимост, могат да се организират национални протестни действия на работещите в 
индустрията. 
 
√ Хиновски: Енергийната борса е в хаос, БЕХ бездейства, ще има тежки последици за индустрията  
Токът на Енергийната борса е достигнал рекордно висока цена, съобщи депутатът от „Има такъв народ“ Иван Хиновски. 
По думите му борсата се намира в хаос, а Българският енергиен холдинг бездейства и това ще доведе до тежки последици 
за индустрията: 
"Възниква изкуствен дефицит и цената достигна на 3-ти 293 лева и 3 стотинки - рекорд, като между другото тази сутрин 
достигна нива около 400 лева. 
Това е убийствено за българската индустрия и българската промишленост и ние апелираме към българското правителство 
и лично към министъра на енергетиката и към БЕХ за незабавни мерки за повишаване ликвидността на борсата, тоест 
казано кратко и просто - ТЕЦ "Марица Изток 2 " да включи в експлоатация един или два блока допълнително, за да се 
намали този дефицит на предлагане". 
В позиция до медиите от Българския Енергиен Холдинг съобщиха, че следят с тревога цените на електроенергията, 
търгувана на Българската независима енергийна борса. 
Към настоящия момент работят 5800 мегавата генериращи мощности. Износът варира около 900 мегавата на час. Това 
обстоятелство създава дефицит и измества кривите на търсене и предлагане към високите ценови равнища в пазарен 
сегмент „ден напред“, се посочва в позицията на БЕХ. 
Същевременно беше съобщено, че 
По-рано днес от Асоциацията на организациите на българските работодатели изпрати до служебния премиер Стефан Янев 
позиция, че тока за бизнеса в България става много скъп в сравнение с основни пазари за износ като Германия и Австрия, 
тъй като системно се създава дефицит. 
В позицията работодателите посочват, че при необходимост, могат да се организират национални протестни действия на 
работещите в индустрията.  
 
В. Сега 
 
√ Бизнесът се разгневи: Плащаме 70% по-скъп ток от германските фирми 
Индустриални предприятия предупреждават, че са пред спиране на мощности заради непосилните цени на 
електроенергията 
Спешни действия за озаптяване на високите цени на електроенергията искат от Асоциацията на организациите на 
българските работодатели (АОБР) в писмо до служебния премиер Стефан Янев. 
АОБР заявява категорична готовност за организиране на национални протестни действия, с които да защити интересите на 
стотиците хиляди работещи в индустриалния сектор в България, се казва в писмото. 
От 1 август 2021 г. положението с цените на електроенергията е станало нетърпимо, затова големите индустриални 
предприятия обмислят да спрат производствените си мощности, става ясно от писмото. Конкурентните позиции на 
българските фирми и особено на индустриалните потребители на електроенергия спрямо другите на общоевропейския 
пазар се влошават, а поведението на компетентните институции е "недопустимо и безотговорно", оплакват се бизнес 
организациите. 
От АОБР посочват, че средната базова цена на активна електроенергия пазар „ден напред“ по данни на Българската 
независима енергийна борса от 1 август е 130,95 Евро/МВтч, а за днес, 4 август, е 169,10 Евро/МВтч. За сравнение, цените 
на електроенергията в България за периода превишават тези на основните експортни пазари на българска индустриална 
продукция - Германия, Италия, Франция, Австрия, с над 50%, като за днес средното превишение надминава 70%. 
Затова работодателските организации настояват Министерството на енергетиката, Българския енергиен холдинг, 
Електроенергийния системен оператор при съгласуване с регулаторните органи, да предприемат спешни мерки в няколко 
направления.  
На първо място, да се осигури натовареност на държавната ТЕЦ „Марица изток 2“, която в момента работи едва 25% от 
капацитета си. "Поведението на държавни и общински дружества, включително неадекватно преценени периоди за 
изпълнение на ремонтни програми, провокират системно изкривяване на пазара", посочва АОБР. 
Бизнесът настоява временно да се ограничи износът на електроенергия.  И иска подкрепа на най-енергоемките 
промишлени производства, защото при такива цени тна тока техните стоки стават непродавеми.  
Индустрията критикува липсата на интегреция с европейския електроенергиен пазар през Румъния, Унгария, Чехия и 
Словакия. 
"Вече е премината границата на търпимост и след обсъждане с ръководствата на основни енергоинтензивни дружества, 
наши членове, Ви информираме, че започваме поетапно изключване на производствени мощности, считано от 0.00 ч. на 4 
август 2021 г.", се посочва в писмото на АОБР до служебния премиер. 
"Тъй като очевидно отговорните институции и техните ръководители показват неспособност да се справят със ситуацията, 
следва Вие като принципал да изискате незабавни оставки и да осигурите ресурси, вкл. кадрови, с които да се справите с 
възникналите проблеми пред българския бизнес за осигуряването на достатъчно енергия за нормалното функциониране 
на българската икономика", пишат работодателските организации.  
ОЩЕ КРИТИКИ 
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ТЕЦ „Марица Изток 2“ трябва да пусне още един или два блока, който да започнат да работят за свободния пазар на ток у 
нас, препоръча и депутатът от „Има такъв народ“ Иван Хиновски, известен енергиен експерт. Това е мярка срещу 
изкуствено създадения дефицит на предлагане на електроенергия, който води и до високите цени на борсата в последните 
дни. Подобно становище с искане да работят повече блокове на ТЕЦ „Марица Изток 2“ изразиха преди дни и от Българската 
федерация на индустриалните и енергийни консуматори.  
Странно е, че държавната тец пропуска времето да работи с повишена мощност и да печели, като продава енергията си по 
сегашните високи цени. За мен това е саботаж на българската индустрия“, заяви Хиновски в Народното събрание и обяви, 
прокуратурата трябва да разследва  случая.  
В момента българската индустрия плаща със 100 евро/мвтч повече от немската индустрия за електроенергия. За каква 
конкурентоспособност да говорим? Това е пълнен нон сенс при тази политика в енергетиката, смята Хиновски. Той даде с 
пример металургичния гигант КЦМ – Пловдив, спрял мощности заради прекалено високите цени на борсата у нас.  
Абсурд е, че нашият пазар не е пълноценно обединен с румънския и по тази причина не можем да купуваме по-евтин ток 
от Централа Европа, примерно от Германия, коментира още депутатът. 
 
Investor.bg 
 
√ Работодателските организации ще спират мощности заради скъпия ток 
АОБР настояват за ограничаване на износа на електроенергия и включването на ТЕЦ "Марица Изток 2" на свободния 
пазар 
Работодателските организации предупреждават в отворено писмо до премиера Стефан Янев, че от полунощ на 4 август ще 
започнат поетапно спиране на своите мощности. Причината за това е прекалено високата цена на електроенергията на 
пазара у нас, посочват от Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР). 
От там настояват България да ограничи износа на електроенергия, както и да натовари максимално мощностите на 
държавната ТЕЦ "Марица Изток 2", която да излезе на свободния пазар. От работодателските организации искат 
и държавна подкрепа за засегнатите енергоинтензивни индустриални потребители. 
Според тях ситуацията на пазара и ограниченията са резултат от пазарни обединения, което не позволява планирано 
управление на индустрията. 
В позицията си от АОБР коментират още, че в момента на пазара липсва достатъчно електроенергия и цената на 
Българската независима енергийна борса (БНЕБ) в сегмента "Ден напред" надхвърли 130 евро за мегаватчас за 3 август, а 
доставките за 4 август са при средна цена от над 169 евро за мегаватчас, като в пиковите часове дори надхвърля 200 евро. 
Така цената на електроенергията в България надвишава цените на основните експортни пазари на българската индустрия 
- Германия, Италия, Франция и Австрия, с над 50%, изчисляват още работодателите. 
Според тях сегашната ситуация на БНЕБ е породена от неадекватно планирани ремонтни програми и поведение на 
общинските и държавните дружества, което системно води до изкривяване на пазара. 
На борсата има изкуствен дефицит, възникнал заради "неуправляема ликвидност", коментира в Народното събрание 
депутатът от "Има такъв народ" (ИТН) Иван Хиновски. Той посочи, че цените, които бяха постигнати в последните дни, са 
убийствени за българската индустрия. "Моето лично мнение е, че странното поведение на Българския енергиен холдинг в 
случая е саботаж на българската индустрия", допълни депутатът. 
За Хиновски решението е да бъдат разпалени два блока на ТЕЦ "Марица Изток 2", за да се намали този дефицит в 
предлагането. Депутатът призова служебният министър на енергетиката и ръководството на БЕХ да вземат спешни мерки. 
От ИТН призовават още службите да разследват ситуацията, защото енергетиката е част от националната сигурност. 
Справка в оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) показва, че товарът в системата към 12 часа 
доближава 5000 мегавата. На 29 юли операторът съобщи за пик в натоварването от 5123 мегавата, но успокои, че има 
достатъчно мощности за покриване на потреблението, увеличено заради високите температури. 
Износът към Гърция и Северна Македония доближава максималния капацитет на мрежата, е видно още от сайта на ЕСО 
днес (4 август). Данните на НСИ за май също подсказаха за очакван ръст на износа към съседните държави, още повече, че 
от началото на месеца българската борса вече се свърза с европейския пазар. 
Преди дни и от Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК) отбелязаха високата цена на 
електроенергията на борсата у нас и поискаха ТЕЦ "Марица Изток 2" да излезе на свободния пазар. Според тяхната позиция 
управлението на централата не е пазарно, а и централата получава нерегламентирана държавна помощ заради 
определените квоти на регулирания пазар. 
Припомняме, че по заповед на министърът на енергетиката в служебния кабинет Андрей Живков беше определена 
квота  от 1 тераватчаса за централата на регулирания пазар (тоест за битовите потребители) в периода до 30 юни 2022 г. 
Според служебния министър по този начин ще се съхрани централата, докато бъде взето решение за бъдещето на 
Маришкия комплекс.  
Производствените разходи на ТЕЦ "Марица Изток 2" са големи заради необходимостта от закупуване на скъпи квоти за 
въглеродни емисии и тя трудно успява да пласира своята енергия на свободния пазар. Освен това и технологично 
въглищната централа не е толкова гъвкава, за да може да се включва само в определени часове, когато цените са добри.  
Но в последните дни и средната цената борсата е по-висока, не само в пиковите часове. В своето ценово решение 
Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) например определи цена от малко под 221 лева за мегаватчас, по 
която общественият доставчик изкупува енергията от държавната централа. 
Според коментарите на АОБР в момента ТЕЦ "Марица Изток 2" работи с под 25% от капацитета си. 
 

http://www.investor.bg/energetika/472/a/nsi-otchita-znachitelen-ryst-na-dobiva-na-vyglishta-prez-mai-332753/
https://www.investor.bg/energetika/472/a/nsi-otchita-znachitelen-ryst-na-dobiva-na-vyglishta-prez-mai-332753/
http://www.investor.bg/energetika/472/a/nsi-otchita-znachitelen-ryst-na-dobiva-na-vyglishta-prez-mai-332753/
https://www.investor.bg/energetika/472/a/industrialnite-potrebiteli-pitat-zashto-tec-marica-iztok-2-ne-e-na-borsata-332697/
https://www.investor.bg/energetika/472/a/industrialnite-potrebiteli-pitat-zashto-tec-marica-iztok-2-ne-e-na-borsata-332697/
https://www.investor.bg/energetika/472/a/tec-marica-iztok-2-s-kvota-za-1-mln-mwh-elektroenergiia-za-reguliraniia-pazar-330565/
https://www.investor.bg/energetika/472/a/tec-marica-iztok-2-s-kvota-za-1-mln-mwh-elektroenergiia-za-reguliraniia-pazar-330565/
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Economy.bg 
 
√ Индустрията ще спира производства заради скъпия ток 
Бизнесът настоява за временно ограничаване на износа на ток, в готовност е за протести  
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) предупреди в писмо до министър-председателя 
Стефан Янев, че считано от 0.00 ч. на 4-ти август започват поетапно изключване на производствени мощности заради 
високите цените на електроенергията у нас. 
В писмото се посочва, че цените на електроенергията в България превишават тези на основните експортни пазари на 
българска индустриална продукция (Германия, Италия, Франция, Австрия) с над 50%, като средното превишение за 4-ти 
август надминава 70%. 
Според АОБР на пазара на електроенергия в България системно се създава дефицит, в най-голяма степен провокиран от 
ограничено предлагане. "През последните дни, от 1-ви август 2021 г., ситуацията се задълбочи негативно и придоби обем, 
който влошава драматично конкурентните позиции на фирмите и особено на индустриалните потребители на 
електроенергия в България в контекста на общоевропейския пазар, което е недопустимо и безотговорно поведение на 
компетентните институции". 
Ето защо работодателите настояват за: 
• осигуряване на пълноценна натовареност на държавното дружество ТЕЦ „Марица изток 2“ ЕАД; 
• временно ограничаване на износа на електроенергия; 
• подкрепа на засегнатите енергоинтензивни индустриални потребители, с оглед обективната им невъзможност да 
функционират. 
В позицията се заявява "готовност за организиране на национални протестни действия, с които да защитим интересите на 
стотиците хиляди, работещи в индустриалния сектор в България". 
 
News.bg 
 
√ Заводи изключват мощности заради 50% по-скъп ток в сравнение с Германия  
Работодателите започват поетапно изключване на производствени мощности, считано от 0.00 ч. на 4-ти август 2021 г. и 
остават в протестна готовност. Това се казва в декларация на Асоциацията на организациите на българските работодатели 
(АОБР). 
Те настояват да има пълноценна натовареност на държавното дружество ТЕЦ "Марица изток 2" ЕАД. Искат и временно 
ограничаване на износа на електроенергия. Припомнят, че Гърция вече имаше такива действия по отношение 
трансграничния си обменен капацитет с Италия. 
Очакват исканията им да бъдат изпълнени чрез оперативните възможности на институции, като Министерство на 
енергетиката, "Български енергиен холдинг" ЕАД, "Електроенергиен системен оператор" ЕАД и при съгласуване с 
регулаторните органи. 
Търсенето и предлагането на електроенергия на пазар "ден напред" не формира равновесни цени единствено пред 
агрегираните криви, но и при ограниченията, в резултат на пазарни обединения, а това е извън възможностите за 
управление и планирано поведение на българските недържавни стопански субекти, пишат работодателите. 
Според тях отговорните институции не могат да се справят със ситуацията и затова препоръчват на служебния премиер да 
поиска незабавни оставки и да осигурите ресурси, включително кадрови за осигуряването на достатъчно енергия за 
нормалното функциониране на българската икономика. 
Мотивите на работодателите са, че на пазара на електроенергия в България е трудно да се планират цената и количествата 
и несигурността, в най-голяма степен е провокирана от ограничено предлагане. Те обясняват, че от 1-ви август 2021 г. 
ситуацията се влошава и създава проблем за конкурентните позиции на фирмите и най-вече за индустриалните 
потребители. 
Средната базова цена на активна електроенергия, пазар "ден напред" по данни на "Българска независима енергийна 
борса" ЕАД за периода е 130,95 Евро/МВтч, а за утре, 4-ти август 2021 г. е 169,10 Евро/МВтч, (през следобедните часове 
преминавайки границата от 200 Евро/МВтч). 
Цените на тока в България за периода превишават тези на основните експортни пазари на българска индустриална 
продукция (Германия, Италия, Франция, Австрия) с над 50%, като средното превишение за утре надминава 70%, 
предупреждават от бизнеса. 
"Енергоинтензивните индустриални консуматори съобразяват заявките си, отчитайки и климатичните условия, търговската 
активност и високите нива на енергопотребление, но поведението на държавни и общински дружества, включително 
неадекватно преценени периоди за изпълнение на ремонтни програми провокират системно изкривяване на пазара", 
пишат работодателите. 
Те критикуват, че сега мощностите на държавното дружество ТЕЦ "Марица изток 2" ЕАД са натоварени под 25% - при липса 
на технически, ресурсни и организационни пречки за пълноценно натоварване. 
В този момент е в пълен капацитет е износът на електроенергия към Гърция - директен и индиректен (през Република 
Северна Македония), пишат работодателите. Според тях липсва достатъчен капацитет за интеграция с общоевропейския 
електроенергиен пазар през Румъния, Унгария, Чехия и Словакия. 
Припомняме, от края на юни месец ТЕЦ "Марица изток 2" работи на минимална мощност, след спешна среща при 
президента Румен Радев и министъра на енергетиката, за да решат проблема с ТЕЦ "Марица Изток 2". На 2 юни Върховният 
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административен съд (ВАС) отправи преюдициално запитване до Съда на Европейския съюз по казус, свързан с 
комплексното разрешително на ТЕЦ "Марица Изток" 2 и допустимите нива на замърсяване. 
Работодателите не за първи път предупреждават за рисковете за бизнеса на енергийния пазар, най-вече заради 
неадекватното му управление, като през лятото на 2019 г. председателят на АИКБ Васил Велев публично обвини НЕК, че 
действа като организирана престъпна група. 
Само преди няколко месеца те предупредиха, че цената на тока за бизнеса може да поскъпне след пазарното обединение 
на българо-гръцката граница. Работодателските организации, които поискаха отлагане на това обединение, тъй като 
българският пазар не е готов за това. 
 
Off News 
 
√ Токът на енергийната борса поскъпна рекордно, има изкуствен дефицит, обяви депутат от ИТН 
За криза на енергийната борса и рекордно поскъпване на тока за промишлеността алармира на брифинг в парламента 
депутатът от "Има такъв народ" Иван Хиновски. 
Той апелира към правителството и БЕХ за незабавни мерки за повишаване дейността на енергийната борса чрез 
включването в експлоатация на още 1-2 блока на ТЕЦ-Марица Изток 2, за да се намали дефицитът на предлагане.  
Според Хиновски от няколко дни борсата се намира в хаос, неуправляема ликвидност и факт на ниско предлагане на 
електроенергия. 
"Вследствие на което възниква изкуствен дефицит и цената достигна рекорд на 3 август от 293,3 лева, а тази сутрин 
достигна нива около 400 лева. Това е убийствено за българската индустрия и българската промишленост", каза още той.  
Хиновски отбеляза, че това ще доведе до изключително тежки последствия за индустрията, заетостта, вносните бюджети 
и влияние върху нашите лични сметки.  
По думите му "странното бездействие на Българския енергиен холдинг" е "саботаж за българската индустрия". 
От Българския енергиен и минен форум призоваха за намеса на службите и становище по въпроса. 
Час по-късно Министерството на енергетиката (МЕ) обяви, че ТЕЦ „Марица Изток 2“ включва мощности за работа на 
свободния пазар. Оттам допълват, че след разговори с ТЕЦ-а, вчера, 3 август 2021 г., на пълна мощност е пуснат трети блок 
на централата – 210 MW. Стандартно досега тя е работела с два блока – единият за покриване на производството по 
отпуснатата квота от 1 млн. мегаватчаса електроенергия за регулирания пазар и вторият – за свободния пазар. 
Количеството произведена електроенергия се продава днес на пазара „Ден напред“ на Българската независима енергийна 
борса. В резултат на това включване, цената на сегмента „ден напред“ на БНЕБ вече е 258 лв/МВтч, което е намаление с 
около 70 лв. спрямо вчерашните стойности, допълват от МЕ.  
АОБР до премиера: Плащаме по-скъп ток отколкото в Германия и Франция, оставки 
От Асоциация на организациите на българските работодатели (АОБР) поискаха от министър-председателя спешни 
действия за цените на електроенергията. В писмо до премиера от АОБР заявяват категорична готовност за организиране 
на национални протести.  
Цените на електроенергията в България превишават тези на основните експортни пазари на българска индустриална 
продукция (Германия, Италия, Франция, Австрия) с над 50%, като средното превишение за утре надминава 70%, твърдят 
още от АОБР. И подчертават, че тъй като "очевидно отговорните институции и техните ръководители показват 
неспособност да се справят със ситуацията, следва като принципал да изискате незабавни оставки и да осигурите ресурси, 
вкл. кадрови, с които да се справите с възникналите проблеми пред българския бизнес за осигуряването на достатъчно 
енергия за нормалното функциониране на българската икономика. 
 
БНТ 
 
√ Румен Радев, АИКБ: Оставаме в протестна готовност заради високите цени на тока  
Второ денонощие голяма част от нашите предприятия де факто са спрели работа. Практически, всички леярни затвориха. 
Това коментира в "Денят започва" по БНТ Румен Радев, зам.- председател на АИКБ. 
Естествено, че оставаме в протестна готовност. 
Това са базови предприятия и спирането им за ден - два няма да промени нещата, но ако това продължи във времето, 
цялата йерархия на добавената стойност започва да се срутва, обясни Радев. 
Той призова за незабавно изслушване на министъра на енергетиката и председателя на борда на БЕХ. 
400 лева беше тавана на 4 август следобед и при тази цена ние няма как да работим, категоричен е Радев. 
И в момента ТЕЦ Марица Изток 2 работи на под 50% от капацитета си, обясни експертът. 
За начина, по който трябва да работи ТЕЦ 2, ние говорим от години. Предупреждавахме още в началото на миналата 
седмица какво се случва през последните дни, ако някой се направи на изненадан, значи изобщо не е в час, смята Радев. 
Вижте повече подробности във видеото. 
 
√ Рекорд на енергийната борса: Токът удари 400 лв. за мегаватчас 
Големи индустриални компании у нас спират работа заради рекордно високите цени на борсовия ток, предупредиха от 
Асоциацията на индустриалния капитал в България. Днес беше отбелязан рекорд от 400 лв. за мегаватчас на свободния 
пазар. От "Има такъв народ" обвиниха в бездействие ръководството на Българския енергиен холдинг и призоваха 
енергийния министър да се разпореди за пускане на допълнителни мощности за производство на електроенергия от 
държавните централи. 

https://bntnews.bg/news/rumen-radev-aikb-ostavame-v-protestna-gotovnost-zaradi-visokite-ceni-na-toka-1164752news.html?fbclid=IwAR2t6KNr4lr2dEmBqGvaWtKWhJoLuyf9vwbYWhG45x5fb8elL_RdPigEA7U
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Рекордна цена на борсовия ток от 400 лв. за мегаватчас предизвика остра реакция от страна на бизнеса. От Асоциацията 
на индустриалния капитал поискаха оставката на цялото ръководство на БЕХ, спешен внос на ток, ограничаване на износа 
на електроенергия за Гърция и незабавно включване на държавната ТЕЦ Марица Изток 2 на пълни обороти. 
Не е оправдано да не бъдат активирани допълнителни мощности, които сега не работят и са в резерв. Защото при 
тази цена на електроенергията те ще работят на печалба и ще покриват общата си годишна загуба по този начин, 
каза Добрин Иванов, изп. директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
В Народното събрание от "Има такъв народ" предупредиха, че енергийната борса от дни е в хаос, неуправляема 
ликвидност и ниско предлагане на електроенергия. 
От партията на Слави Трифонов поискаха държавната ТЕЦ Марица Изток 2 да включи допълнителни мощности, тъй като 
сега работи само на 25% от капацитета си. 
Има въглища, има капацитет, има възможности. Въпросът е в странното бездействие на Българския енергиен 
холдинг, което лично за мен е саботаж на българската индустрия, каза Иван Хиновски, ИТН. 
От БЕХ заявиха, че разбират сложната ситуация и тревогата на работодателите и политиците, но не е толкова лесно бързо 
да се пусне или изключи един блок, тъй като е нужно технологично време 
В момента ТЕЦ Марица Изток 2 работи с три блока и подготвя четвъртия да влезе в паралелен паралелен режим на 
работа, каза Валентин Николов, изп. директор на БЕХ. 
Заради скъпия ток днес спряха работа КЦМ Пловдив, Прогрес -Стара Загора и няколко леярни в страната. 
За повече информация вижте видеото. 
 
Cross.bg 
 
√ Големи предприятия спряха работа заради скъпия ток  
Второ денонощие голяма част от нашите предприятия де факто са спрели работа. Практически, всички леярни затвориха. 
Това коментира в "Денят започва" по БНТ Румен Радев, зам.- председател на АИКБ. Естествено, че оставаме в протестна 
готовност. Това са базови предприятия и спирането им за ден - два няма да промени нещата, но ако това продължи във 
времето, цялата йерархия на добавената стойност започва да се срутва, обясни Радев. Той призова за незабавно 
изслушване на министъра на енергетиката и председателя на борда на БЕХ. 
400 лева беше тавана на 4 август следобед и при тази цена ние няма как да работим, категоричен е Радев. И в момента 
ТЕЦ Марица Изток 2 работи на под 50% от капацитета си, обясни експертът. 
За начина, по който трябва да работи ТЕЦ 2, ние говорим от години. Предупреждавахме още в началото на миналата 
седмица какво се случва през последните дни, ако някой се направи на изненадан, значи изобщо не е в час, смята Радев. 
 
Bulgaria ON AIR  
 
√ АОБР с гневна позиция към премиера, настоява за спешни действия за цените на тока 
Ще организираме национални протести, категорични са от асоциацията 
Асоциацията на организациите на българските работодатели изпрати писмо до министър-председателя на Стефан Янев 
относно спешни действия за цените на електроенергията. 
АОБР заявява категорична готовност за организиране на национални протестни действия, с които да защити интересите на 
стотиците хиляди, работещи в индустриалния сектор в България. 
В позицията им се казва: 
Системно на пазара на електроенергия в България се създава дефицит, в най-голяма степен провокиран от ограничено 
предлагане.  
През последните дни, от 1-ви август 2021 г., ситуацията се задълбочи негативно и придоби обем, който влошава 
драматично конкурентните позиции на фирмите и особено на индустриалните потребители на електроенергия в България 
в контекста на общоевропейския пазар, което е недопустимо и безотговорно поведение на компетентните институции. 
Средната базова цена на активна електроенергия, пазар „ден напред“ по данни на „Българска независима енергийна 
борса“ ЕАД за периода е 130,95 Евро/МВтч, а за утре, 4-ти август 2021 г. е 169,10 Евро/МВтч, (през следобедните часове 
преминавайки границата от 200 Евро/МВтч).  
За сравнение, цените на електроенергията в България за периода превишават тези на основните експортни пазари на 
българска индустриална продукция (Германия, Италия, Франция, Австрия) с над 50%, като средното превишение за утре 
надминава 70%!!!  
Енергоинтензивните индустриални консуматори съобразяват заявките си, отчитайки и климатичните условия, търговската 
активност и високите нива на енергопотребление, но поведението на държавни и общински дружества, включително 
неадекватно преценени периоди за изпълнение на ремонтни програми провокират системно изкривяване на пазара. 
Вместо адекватни мерки, в момента: 
•    мощностите на държавното дружество ТЕЦ „Марица изток 2“ ЕАД са натоварени под 25% - при липса на технически, 
ресурсни и организационни пречки за пълноценно натоварване; 
•    в пълен капацитет е износът на електроенергия към Гърция – директен и индиректен (през Република Северна 
Македония); 
•    липсва достатъчен капацитет за интеграция с общоевропейския електроенергиен пазар през Румъния, Унгария, Чехия 
и Словакия. 

https://bntnews.bg/news/rekord-na-energiynata-borsa-tokat-udari-400-lv-za-megavatchas-1164727news.html
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От АОБР информират премиера Янев, че започват поетапно изключване на производствени мощности, считано от полунощ 
на 4 август 2021 г. 
"Настояваме, чрез оперативните възможности на институции, като Министерство на енергетиката, „Български енергиен 
холдинг“ ЕАД, „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД и при съгласуване с регулаторните органи, да предприемете 
нужните спешни и адекватни мерки за: 
•    осигуряване на пълноценна натовареност на държавното дружество ТЕЦ „Марица изток 2“ ЕАД; 
•    временно ограничаване на износа на електроенергия – впрочем, Гърция вече имаше такива действия по отношение 
трансграничния си обменен капацитет с Италия; 
•    подкрепа на засегнатите енергоинтензивни индустриални потребители, с оглед обективната им невъзможност да 
функционират поради неадекватни и непазарни институционални решения – отбележете, че търсенето и предлагането на 
електроенергия на пазар „ден напред“ не формира равновесни цени единствено пред агрегираните криви, но и при 
ограниченията, в резултат на пазарни обединения, а това е извън възможностите за управление и планирано поведение 
на българските недържавни стопански субекти", се казва още в позицията. 
Тя е подписана от Васил Велев - председател на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България; Радосвет Радев 
- председател на УС на 
Българската стопанска камара; Цветан Симеонов - председател на УС на Българската търговско-промишлена палата и 
Кирил Домусчиев - председател на УС на Конфедерация на работодателите и индустриалците в България. 
 
√ В Европа - България е с втората най-висока цена на тока 
Бизнесът с призив за спешни действия срещу растящите цени на електроенергията 
Бизнесът с призив за спешни действия срещу растящите цени на електроенергията за промишлени нужди. С писмо до 
премиера от Асоциацията на организациите на българските работодатели обявяват, че са готови определена мощност да 
спрат работа, ако рекордно високите борсови цени не се стабилизират. 
Според индустриалците цените на електроенергията в България превишават с над 50 на сто от тези в основни европейски 
пазари. 
"Със западноевропейските страни - между 50-70% при пиковата енергия, а с източните и Гърция са съотносими, но може 
би в Европа българската цена е втората най-висока. Вече пета година шеста година българският бизнес плаща най-скъпата 
електроеенергия, което поставя под риск неговата конкурентоспособност и въобще неговото съществуване", каза Добрин 
Иванов от АИКБ. 
В писмо до служебния премиер от Асоциацията настояват за включване на повече мощности на ТЕЦ "Марица изток 2" и 
ограничаване на износа на електроенергия. 
"Тя може активно да участва на този пазар и да произвежда повече енергия, да продава повече енергия", допълни Иванов. 
Загуби търпи и по-малкият бизнес. Ивелин Николов работи в шивашкия бранш повече от 15 години. Смята, че увеличението 
в цената на тока ще се окаже пагубно за много фирми.  
"Токът, като едно от основните пера в едно производство - води до увеличаване себестойността на изделието. Освен това, 
в нашия бранш се използват много консумативи, които също ще бъдат повлияни от увеличението цените на тока. Това 
води до увеличаване цената на крайния продукт и респективно ние ставаме по-малко конкурентноспособни в бранша", 
каза продуктовият мениджър Ивелин Николов. 
Според експертите определящите фактори за поскъпването са високите температури и недостатъчното предлагане от ТЕЦ 
"Марица изток 2". 
Вижте повече в репортажа на Даяна Георгиева. 
 

 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
БНР 
 
√ Депутатите продължават дебатите по Правилника за дейността на Народното събрание  
Депутатите продължават дебатите и гласуването на Правилника за организацията и дейността на 46-ото Народно 
събрание. 
За днес е предвиден и първи блиц контрол на представители на изпълнителната власт - в първия четвъртък на месеца, 
както е по новите правила за работата на парламента.  
Депутатите приеха текстове, свързани с конституирането на Народното събрание, избирането и промяната на 
ръководството на институцията, правомощията и задълженията на председателя и зам.-председателите на парламента. 
Гласувани бяха и разпоредби, уреждащи образуването и разпускането на парламентарните групи. 
Дебати в пленарната зала предизвикаха предложенията за броя и предмета на дейност на постоянните парламентарни 
комисии. 

https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/235153-v-evropa-balgariya-e-s-vtorata-nay-visoka-tsena-na-toka
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Временната комисия за изработване на правилник предлага от неговия състав да бъдат избрани 21 постоянни комисии. 
Нова комисия ще бъде тази по дигитализацията, електронното управление и информационни технологии. 
Депутатите ще решават дали да бъде създадена и временна комисия, която да разглежда прилагането на мерките по 
закона „Магнитски“. Тя е по предложение на „Демократична България“. 
В блиц парламентарния контрол се предвижда да бъдат изслушани председателят и членовете на КЕВР, министърът на 
транспорта Георги Тодоров, министъра на енергетиката Андрей Живков относно законовото основание и мотивите за 
освобождаването на Съвета на директорите на Българския енергиен холдинг. 
Очаква се в парламента да бъде изслушан и изпълнителния директор на Агенцията по горите Александър Дунчев за 
управлението на ловните стопанства, ловните бази и концесиите на територията на България. 
 
√ Със сигнал срещу бизнесмена Христо Ковачки започна работа парламентарната комисия по ревизия  
Със сигнал срещу бизнесмена Христо Ковачки, отправен от разследващия сайт „Биволъ“, започна работата си Комисията 
за ревизия на управлението през последните пет години. Според журналиста Димитър Стоянов, казусът е довел до 
ощетяване на хазната с около 30 милиона евро. 
Според Димитър Стоянов ощетяването на фиска идва от използването на квотите въглеродни емисии, които не са платени, 
а са верифицирани от специално създадена за целта компания: 
"Постъпателно започва да верифицира докладите на осем топлоцентрали. Всички тези топлоцентрали са свързани с 
господин Ковачки. В някои от тях той присъства като консултант. За всички имаме подозрение, че е скрит собственик", 
посочи журналистът. 
Компанията е акредитирана през 2019 година, а миналата година са установени нередности, обясни Ирена Бориславова 
от Службата по акредитация: 
"В процеса на оценяването са констатирани несъответствия с изискванията, които са отстранени". 
От думите на Бориславова стана ясно, че орган по верификация може да има всяка компания, което предизвика размяна 
на реплики между председателя на Комисията Мая Манолова и участници в заседанието, а БНР записа следния диалог: 
-  "Тоест, ако разбрахме правилно, всеки оператор може да си направи лаборатория, след това да си създаде 
верифицираща фирма и така да определя количеството парникови газове"; 
- "Прощавайте, че се включвам, но не бих казала, че би трябвало да правите такъв извод, не защото защитавам някого". 
-  "Аз обобщавам". 
-  "Това е ваше мнение. Може да обобщавате, но не внушавайте". 
В хода на заседанието бе поставен и въпросът дали в някои от централите, верифицирани от въпросната фирма, не се 
изгаря боклук нерегламентирано. Екоминистърът Асен Личев е подал документите до органите за разследване, но пряка 
връзка между този случай и сигналът на Димитър Стоянов не може да бъде направена. 
Позиция от централата 
Същевременно от ТЕЦ „Бобов дол“ излязоха с позиция, в която посочват, че винаги се съобразяват с българските и 
европейските процедури за годишно отчитане на емисиите на въглероден диоксид и докладите се проверяват ежегодно 
от независима институция. 
От централата изтъкват, че са инвестирали милиони евро през последните 10 години за намаляване на въглеродните 
емисии. 
От ТЕЦ „Бобов дол“ пишат още, че годишните отчети за емисиите са проверени от верификатори без никакви възражения 
от регулаторните органи. 
 
√ Служебният министър на икономиката връчва два сертификата на инвеститори  
Служебният министър на икономиката Кирил Петков ще връчи два сертификата на инвеститори. 
В края на юли той връчи три инвестиционни сертификата на експортно ориентирани компании. 
„Това са компаниите, които ние трябва да насърчаваме, защото всъщност стандартът ни на живот зависи от точно този тип 
износ, който е с добавена стойност, регионална, разпръсната из цяла България“, каза миналия месец служебният министър 
на икономиката, който още с влизането си в министерството заяви, че страната ни трябва да работи за подобряване на 
бизнес климата.  
 
√ Отлагат концесионните плащания на летищата във Варна и Бургас  
Правителството одобри отлагане на плащането на концесионното възнаграждение за първото шестмесечие на 2020 г. за 
летищата във Варна и Бургас. Това съобщават от правителствената пресслужба. С това решение срокът за плащането се 
удължава с още 184 дни, като вноската, отложена от 31 юли 2020 г. за плащане до 31 януари 2021 г., която беше отложена 
за плащане до 30.06.2021 г., се отлага отново за плащане в срок до 31 декември 2021 г. 
Причината за тази мярка е справянето с последиците от продължаващата пандемия от COVID-19 и предприетите мерки за 
ограничаване на разпространението й, които оказват негативно въздействие върху финансовото състояние на дружеството 
- оператор на летищата във Варна и Бургас. 
 
√ ТЕЦ „Марица Изток 2“ включва мощности за работа на свободния пазар  
След разговори с Министерството на енергетиката с оглед на рекордно високите цени на електроенергията на Българската 
независима енергийна борса ТЕЦ „Марица Изток 2“ включва мощности за работа на свободния пазар. 
На пълна мощност е пуснат трети блок на централата. Количеството произведена електроенергия се продаваше вчера на 
пазара „ден напред“ на Българската независима енергийна борса. 
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В резултат на това включване цената на сегмента „ден напред“ вече е 258 лв/мегаватчас, което е намаление с около 70 лв. 
спрямо стойностите от вторник. 
 
√ Старозагорските предприятия „Прогрес “ и „Пресков“ спират работа заради високата цена на тока  
Дъpжaвният TEЦ „Mapицa изтoĸ 2“ пycнa тpeти блoĸ нa цeнтpaлaтa c пpoизвoдcтвeнa мoщнocт 210 МW. Oт Mиниcтepcтвoтo 
нa eнepгeтиĸaтa oбявиxa, чe peшeниeтo e взeтo на 3-ти aвгycт, cлeд paзгoвop c pъĸoвoдcтвoтo нa TEЦ-a. Дoceгa paбoтexa 
caмo двa блoĸa нa цeнтpaлaтa – eдиният зa дa изпълнявa ĸвoтaтa oт 1 млн. мeгaвaтчaca eлeĸтpoeнepгия зa peгyлиpaния 
пaзap, a втopият – зa cвoбoдния пaзap. 
В същото време няколко предприятия ограничиха или спряха производствените си мощности вчера. Причината е 
прекалено високата цена на електроенергията, която надхвърли средна цена от 330 лв/МВтч на българската борса за ток 
при доставки за 4 август, а за пиковите часове на деня достигнаха 400 лв. Сред тях са и старозагорските предприятия 
„Прогрес “ и „Пресков“. 
Това потвърди за радио Стара Загора изпълнителния директор на ковашкия завод „Пресков“ Антон Андронов. Днес 
сутринта той ще гостува в предаването „Репортер“ след 8:30 часа. 
 
√ Уникални добиви от пшеница в Добруджа тази година  
Изключително високи добиви от ечемик и пшеница реализираха зърнопроизводителите в Добруджа. Засетите площи с 
есенните култури обхващат 1 300 000 декара за пшеницата и 500 000 декара за ечемика. Добра реколта е прибрана и от 
рапицата. 
Средният добив на пшеницата е от 618 кг за декар, сочат данните на Областната дирекция по Земеделие в Добрич. По 
думите на председателя на Добруджанския съюз на зърнопроизводителите Радостина Жекова този добив е два пъти по-
висок в сравнение с миналата стопанска година. 
Притесненията в момента са свързани с екстремните температури и липсата на дъждове и как те ще се отразят на 
царевицата и слънчогледа. 
Подробностите чуйте в репортажа на Мая Щърбанова. 
 
√ Ден на траур в три общини в памет на загиналите в пожар лесничеи 
Днес в общините Петрич, Сандански и Кресна е обявен ден на траур в памет на двамата лесничеи, загинали в пожара край 
санданското село Петрово. 
Отменени са обществените събития, а знамената на обществените сгради ще бъдат свалени наполовина в знак на почит и 
уважение. 
По време на пожара трети горски служител е получил тежки изгаряния и е настанен в медицинско заведение без опасност 
за живота. 
От днес със заповед на министъра на земеделието се забранява паленето на стърнища на земеделските площи. Това беше 
решено снощи на спешна среща, свикана от премиера Стефан Янев. 
„Призивът е към всички граждани, към всички българи, независимо дали са овластени с власт, като започнем от области, 
общини , кметове на кметства, съответните служители на горски стопанства, на пожарната, военни и т.н. Призивът ми е 
към всеки български гражданин – бъдете бдителни и с вашата дейност не позволявайте да се получават условия за 
създаване на пожари“, каза Стефан Янев, който и изказа съболезнования на семействата на загиналите. 
Съболезнования на семействата, близките и колегите на горските служители изрази и президентът Румен Радев. 
Необходима е пълна мобилизация на всички отговорни институции за справяне с бедствието с основен акцент опазване 
на човешкия живот, подчерта още държавния глава в пост в социалните мрежи. 
Очаква се всички областни управители да свикат кризисните щабове по места, за да се координират с държавата. Обмисля 
се и система за оповестяване, която да улесни връзката между местно и национално ниво при пожари, стана ясно още на 
срещата. 
На нея главен комисар Николай Николов - директор на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ 
каза: 
„До 15-и сателитните прогнози на „Коперник“ показват, че почти цялата централна част на България, включващи и 
Югозападна България, остава под екстремен риск, останалата е т.нар. червена или по-ниската оранжева зона. 
При най-малката опасност за живота и здравето на хората, да се налага евакуация, ако се наложи, и на цели села“ 
 
√ Константин Райков: Най-честите сигнали в КЗП са за дублирани почивки и липса на хигиена в заведения и хотели  
Най-честите нарушения, за които постъпват жалби в Комисията за защита на потребителите са за липса на хигиена в местата 
за настаняване и в заведенията за хранене. Има случаи и на дублирани резервации за почивка. 4 екипа на комисията са 
ангажирани с проверките за нередности от Резово до Обзор.  
Комисията за защита на потребителите стартира кампанията „Лято 2021“.  Само за последната седмица са направени 352 
проверки, от които 212  от екипите на юг и 140 - на север, каза Константин Райков, член на КЗП и обясни към кого е насочена 
тя: 
"Обикалят се всички туристически курорти. Проверяват се заведенията и хотелите за спазване на Закона за туризма, както 
и Закона за защита на потребителите. Тази кампания "Лято 2021" сама по себе си означава, че инспекторите и служителите 
обикалят самите туристически обекти, но и не са на заден план жалбите. Най-честите оплаквания това лято са за липса на 
хигиена в местата за настаняване и  в заведенията за хранене, както и за качеството на храната и на самия туристически 

https://bnr.bg/post/101508483


15 

 

продукт. Явно това лято от чисто туристическа гледна точка - има доста хора по курортите, е влошило малко качеството на 
услугата. 
Да се надяваме, че бизнесът ще отговори на очакванията на всички почиващи. Тази година открити приемни на Комисията 
за защита на потребителите няма, защото нашите инспектори обикалят планово из курортните селища. Има 4 екипа на юг 
и 2 екипа на север. Отделно и варненската дирекция също е направила организация за проверките. На юг проверките са 
от Резово до Обзор, а на север от Бяла до румънската граница. През лятото сигналите и жалбите са повече. За цялото 
Черноморието  проверките са 1352, като само за последната седмица те са 352. 
От тях на юг  са 212, а на север - 140. 1/5 от тези проверки са по жалби на потребителите. По-високият брой проверки по 
южното Черноморие се дължи на повечето ангажирани хора в проверките, също и туристическите обекти са повече.  
Тази година броят на дублираните резервации е малко увеличен, но го считаме за нормално. Причината е, че е повишено 
потреблението на услугата, но и бизнесът трябва да отбягва да има повече резервации, отколкото е необходимо. В крайна 
сметка потребителите се удовлетворяват, като им се намери друго подобно място на дублираната почивка", обясни 
Константин Райков. 
 
√ 125% ръст на туристите през юли по Южното Черноморие на годишна база  
125 процента ръст на туристите през юли в сравнение със същия период на миналата година отчитат по Южното 
Черноморие. Според Туристическата камара в Бургас, най-много са българските, румънските и украинските туристи. В 
същото време  чартърните полети са намалели със 62 на сто в сравнение с годината преди пандемията. 
Председателят на регионалната Туристическа камара в Бургас съобщи председателят на сдружението Иван Иванов съобщи 
откъде пристигат най-много чуждестранни туристи с чартърни полети. 
„Това са Австрия, Белгия, Дания, Чехия, Германия, Ирландия, Нидерландия, отчасти Полша“. 
Тъй като масовият туризъм е заменен от семейни почивки, повечето туристи пристигат с автомобили. 
Огромен проблем се оказва липсата на достатъчно паркинги, каза Веселин Налбантов, хотелиер от Слънчев бряг. 
„Всички местенца, частни и държавни, улици, алеи, градинки, всичко е запълнено с коли, което е малко нелицеприятно. 
От бранша определят като успешен за туризма по Южното Черноморие месец юли и очакват през август също да има ръст 
на туристи. 
 
√ Повишение на продажбите на дребно в ЕС през юни с най-силен годишен ръст в България  
Продажбите на дребно в еврозоната и в целия ЕС нараснаха през юни за втори пореден месец макар и по-слабо спрямо 
техния подем през май, когато европейските потребители започнаха да се стичат обратно в магазините след започналото 
облекчаване на противоепидемичните ограничения, показват данни на Евростат. 
Спрямо година по-рано продажбите на дребно в България отбелязаха най-голям растеж в рамките на целия Европейски 
съюз, отчита още официалната Европейска статистика. През юни продажбите на дребно в еврозоната нараснаха с 1,5% 
спрямо май, когато нараснаха с цели 4,1%, докато очакванията на финансовите пазари бяха за малко по-силно повишение 
с 1,7 на сто. 
В рамките на целия Европейски съюз продажбите на дребно се повишиха през юни с 1,2% след скок с 4,2% месец по-рано. 
Продажбите на дребно в България пък се увеличиха през юни с 1,5% спрямо май, когато нараснаха с 1,6%, като това 
представлява повишение за четвърти пореден месец. 
Повишението през юни в рамките на ЕС се дължеше до голяма степен на силен скок при продажбите на автомобилни 
горива и продажбите на нехранителни стоки, но при намаляване на продажбите на храни, напитки и тютюневи изделия. 
Спрямо юни 2020 г. продажбите на дребно в еврозоната нараснаха на годишна база с 5,0%, а в рамките на целия ЕС с 5,3% 
след повишения съответно с 8,6% и с 8,9% през май 2021 г. 
Продажбите на дребно в България през юни обаче скочиха на годишна база с цели 22,7% след повишение с 23,9% през 
май, отбелязвайки най-силен ръст сред 27-те страни членки на ЕС. 
 

Графики на продажбите на дребно в ЕС и еврозоната 
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√ Подем на бизнес активността в еврозоната през юли до 15-годишен връх  
Икономическата активност в еврозоната през юли се ускори до нов 15-годишен връх, тъй като облекчаването на повече 
противоепидемични мерки и ускорената Covid ваксинация подкрепи експанзията в доминиращата в единния блок сфера 
на услугите. 
Това показват окончателни данни от последното бизнес проучване на агенция IHS Markit сред европейските мениджър. 
Индексът PMI, измерващ общата бизнес активност в региона на единната валута (промишлената и активността в сферата 
на услугите), нарасна през юли до 60,2 пункта от 59,5 пункта през юни, достигайки най-високо ниво от юни 2006 г. Въпреки 
че окончателният индекс е малко под предварителното му ниво от 60,6 пункта, той остава далеч над важното ниво от 50,0 
пункта, което е водораздел между свиването и бизнес експанзията. 
"Секторът на услугите в Европа се връща обратно към живот. Облекчаването на противоепидемичните ограничения и по-
нататъшният напредък на ваксинацията увеличават търсенето на голямо разнообразие бизнеси, особено в туризма, 
пътуванията и хотелиерството", посочи Крис Уилямсън, главен бизнес икономист в IHS Markit. 
 

 
 
Окончателният PMI индекс в сферата на услугите нарасна силно през юли до 59,8 пункта от 58,3 пункта през юни при 
предварителен индекс на ниво от 60,4 пункта. Въпреки низходящата ревизия индексът достигна през юли най-високо ниво 
от юни 2006 г. 
По-рано тази седмица Markit отчете продължаващо нарастване и на промишлената активност през миналия месец, но 
широко разпространеният недостиг на материали и суровини, както и лошата транспортна достъпност доведоха до скок 
на промишления ценови индекс до най-високите стойности от началото на проучването през юни 1997 г. 
Фирмите от сферата на услугите също бяха повлияни от инфлационния натиск, което доведе до нарастване на общия PMI 
ценови индекс през юли до 69,9 пункта от 69,8 пункта месец по-рано, достигайки близо 21-годишен връх. 
Индексът на бизнес очакванията в сектора на услугите обаче се понижи до тримесечно дъно от 69,1 пункта спрямо 72,7 
пункта през юли с оглед на риска пред икономическите перспективи, свързан с Делта варианта на коронавируса. 
"Притесненията за Делта варианта станаха по-широко разпространени, потискайки в някои случаи бизнес дейността и 
пораждайки опасения относно възможността отново да се затегнат противоепидемичните мерки", отбеляза Крис 
Уилямсън. 
"Следователно ръстът на активността в сферата на услугите през юли беше малко по-слабо изразен спрямо 
предварителните данни, като има отслабване и на бъдещите очаквания, представяйки значителен риск за перспективите 
и намеквайки, че икономическият растеж може да започне да се забавя отново с наближаване на есента", заключи той. 
 
√ Над 50 градуса температура на земната повърхност в Турция и Кипър  
Топлата вълна в Турция и Кипър повиши температурата на земната повърхност до над 50 градуса по Целзия за втори път в 
рамките на месец, съобщи Европейската космическа агенция(ЕКА), цитирана от АФП. 
Най опустошителните пожари от десетилетия вилняха в райони от средиземноморското и егейското крайбрежие на Турция 
за около седмица, а съседна Гърция свърза рекордните жеги с климатичните промени. 
ЕКА публикува карта на региона, включващ Кипър, която показва големи райони, оцветени в тъмно червено. 
„Ясно се вижда се, че температурата на земната повърхност в Турция и Кипър е достигнала над 50 градуса по Целзий“, се 
посочва в съобщение на агенцията, която отбелязва, че данните са от 2 август. 
Предишната карта, направена по данни от сателита „Сентинел-3“ на програмата „Копеник“, показа подобно температурно 
оцветяване на 2 юли. 
„Докато метеорологичните данни използват температурата на въздуха, този сателитен инструмент отчита реалното 
количество енергийна радиация от Земята и показва реалната температура на земната повърхност“, посочва ЕКА. 
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Температурата на земната повърхност е различна и често пъти с по-екстремни стойности от температурата на въздуха, с 
която обикновено работят метеоролозите. 
 
√ САЩ ще изискват пълна ваксинация от чужденците  
Американската администрация разработва план, който ще изисква почти всички чужди граждани, които посещават 
страната, да бъдат напълно ваксинирани, предаде Ройтерс. Агенцията се позовава на представител на Белия дом, според 
когото така ще бъдат премахнати част от ограниченията за пътуване. 
По думите му администрацията не е готова веднага да се откаже от рестрикциите заради увеличаващите се случаи на Covid-
19. 
Новата схема ще включва прилагането на постепенен подход. Ще има обаче, и изключения от пълната ваксинация, но те 
ще бъдат ограничени, уточняват от Ройтерс. 
А от Си Ен Ен съобщават, че тази седмица се очаква американският министър на отбраната Лойд Остин да поиска 
ваксинирането срещу Covid-19 да стане задължително за всички военни на активна служба. 
Миналата седмица в изявление, посветено на ваксините, президентът Джо Байдън, заяви, че Министерството на отбраната 
трябва да реши кога и как задължението да бъде въведено. Според Си Ен Ен след това въпросът е бил обсъден от 
Обединения комитет на началник щабовете. Медията цитира  официални представители, според които, ако Остин направи 
препоръка за въвеждането на задължителна ваксинация, той може да поиска президентска заповед, която да я разреши 
преди пълното одобрение на някой от препаратите от страна на Администрацията по храните и лекарствата. 
По-рано от Пентагона  заявяваха, че вероятно ще изчакат одобрението на агенцията, но настояването на Байдън за 
повишаването на броя на ваксинираните най-вероятно ще промени това, отбелязва телевизията. 
 
БНТ 
 
√ Стефан Янев и вицепремиерите на блиц контрол в парламента днес  
Служебният премиер Стефан Янев и вицепремиерите ще бъдат изслушани на блиц контрол в парламента днес. 
Практиката за изслушване в четвъртък беше възобновена от промените в правилника, които извърши краткото предходно 
45-то Народно събрание. 
Тя предвижда в последните до два часа от заседанието, всеки първи четвъртък на месеца министър-председателят и 
заместниците му да се явяват пред Народното събрание и да отговарят на актуални въпроси. 
Депутатите продължават и гласуването на правилника на работа, по който ще работи 46-ото НС. 
 
√ Премиерът Стефан Янев: Човешката дейност е в основата на пожарите  
Премиерът Стефан Янев свика спешна среща снощи във връзка с трагичния инцидент при пожара край санданското село 
Петрово, при който загинаха двама служители на Югозападното държавно предприятие – Благоевград. 
За съжаление имаме инцидент, при който загинаха двама души. Позволете ми да изразя съболезнования, заяви 
служебният премиер. Той призова всички наши сънародници да бъдат бдителни и да не допускат случайни пожари. 
За съжаление, температурите са високи и човешката дейност е в основата на тези пожари. Най-важното е да 
запазим човешкия живот както на хората, които гасят пожара, така и тези, живеещи в околните населени места, 
подчерта премиерът Янев. 
Днес дискутирахме необходимостта за нов закон за управление на кризи. Има необходимост от такъв тип нормативна 
уредба. Самата организация в МВР е започнала подготовката на система за оповестяване, обясни Янев. 
Взаимодействието на национално и местно ниво засега се осигурява по канали на МВР. Областните управители и 
кметовете на общини имат своята отговорност да засействат съвети за бедствия и призовавам всички областни 
управители да ги свикат във възможно най-кратък срок, за да направят необходимата координация, заяви премиерът. 
Той съобщи още, че ще бъде издадена заповед за прекратяване на всички дейности по почистване на земеделски земи 
или т.нар. стърнища. 
Факт е, че повечето пожари в момента са полски - предизвикани са от сухи треви, допълни Янев. 
Изпълнението на всички мерки ще започне незабавно, категоричен е Янев. 
Според него, е рано да се коментират причините за трагичния инцидент в пожара днес, но огънят е бил непредсказуем. 
За съжаление, от високите температури в момента, Европа гори. Прогнозата е, че тази ситуация ще продължи поне 
до 15 август. 
Призивът ми към всеки български гражданин е да бъде бдителен, заяви Стефан Янев. 
Можем да прогнозираме къде би могло да възникнат пожари. Сателитните прогнози показват, че до 15 август почти 
цялата страна остава под екстремен риск, обясни началникът на Националната служба за пожарна безопасност и 
защита на населението комисар Николов. 
В Старосел са изгорели 4 къщи, както и няколко селскостопански постройки, в село Кръстевич една обитаема хижа и 
няколко селскостопански постройки, допълни той. 
Преди половин час изпратихме допълнителни сили и средства, за да запазят селото край Сандански. Сведенията, 
които пристигат при мен са за постепенно установяване на контрол, допълни комисар Николов.  
Целият брифинг вижте ТУК. 
 
 
 

https://bntnews.bg/news/premierat-stefan-yanev-choveshkata-deinost-e-v-osnovata-na-pozharite-1164722news.html
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√ Забраняват вноса на боклук, който не е предназначен за гориво  
Вносът на боклук, който не е предназначен за гориво ще бъде забранен. Това обяви служебният екоминистър Асен Личев, 
който е подготвил заповед и ще я внесе до дни в Министерския съвет. Целта е да се спре незаконното изгаряне в централи 
на съответния отпадък. Министърът присъства на заседание на парламентарната комисия за ревизия на управлението от 
последните пет години. 
България продължава да има сериозен проблем с италианския боклук внесен в страната като гориво за централи. Това 
обяви в комисията по ревизия екоминистърът, който обясни, че вносът е станал благодарение на разрешение на самото 
екоминистерство и сега боклукът не може да бъде върнат в Италия, защото е внесен легално. 
"След това пропукване България става площадка за италианския боклук, който още не е ликвидиран, 230 тона в 
момента се намират на площадката на Бобов дол, а 8000 тона в Плевен и ние не може да го ликвидираме. Това е 
отпадък, който по предназначение може да се третира само по два начина или да се изгори или да се депонира, защото 
той не е рециклиран отпадък за гориво", заяви Асен Личев, служебен министър на околната среда и водите. 
Именно затова министърът смята да забрани и новия внос. Сигнал в Комисията по ревизия внесе журналистът Димитър 
Стоянов. 
"Ние достигаме до извода, че верификаторът, който верифицира данните за въглеродни емисии за тецове, които са 
свързани със собственост на Христо Ковачки, подават данни, които няма логика да са толкова ниски - според 
експертите тези данни са занижени", заяви Димитър Стоянов. 
Според журналиста са нанесени щети за 30 млн. евро. а компанията която е верифицирала емисиите не е действала 
коректно. 
'Господин Чобанов, най-малко мене ще ме помислите, че съм привърженик на Ковачки, защото неговото комплексно 
разрешително е точно на гилотината и всеки момент ще бъде отрязано. Доколкото разбрах, има фирма, която е 
акредитирана за верификация на емисиите, нали така, и вие имате повече възможности да разберете кой е 
собственикът", заяви Асен Личев. 
"Господин Ковачки като си е купувал квотите, той е плащал вероятно на банки или на финансови къщи, но не и на 
държавата и спестяването на тези 30 млн. лева или каквото и да е било там, няма никакво отношение нито към държавния 
бюджет, нито към бюджета на Европейския съюз", каза Боряна Каменова, директор на Дирекция Политика по изменение 
на климата. 
От Българската служба по акредитация потвърдиха, че компанията, издала верификациите, е легитимна. 
"Джей Ай Верифай е получила акредитация като верификационен орган, съгласно нормативните изисквания първи 
планов надзор беше проведен в рамките на 12 месеца", заяви Ирена Бориславова, изпълнителен директор на ИА 
Българска служба за акредитация. 
Сигналът обаче ще бъде разгледан от депутатите по-подробно. 
 
√ Пламен Николов смята, че мандатът може да бъде върнат изпълнен на президента и преди петък  
Партия "Има такъв народ'' ще върне на президента изпълнен мандат за съставяне на правителство, заяви кандидатът за 
премиер Пламен Николов. Според него възможно да това да стане преди крайния срок, който изтича в петък: 
„Ще го върнем в нужния срок. Предполагаме, че ще е по-рано“. 
В кулоарите на парламента Николов каза още, че "Демократична България" и "Изправи се БГ! Ние идваме!" са формациите, 
от които се очаква подкрепа: партиите на протеста са тези, от които очакват подкрепа: 
„Ние винаги сме казвали, че партиите на протеста са наш предпочитан партньор, но разбира се , търсим подкрепа 
навсякъде". 
Двете посочени от Николов формации все още нямат категорично решение дали ще подкрепят проектокабинета. 
Председателите на парламентарните групи на „Демократична България“ и на „Изправи се БГ! Ние идваме“ Христо Иванов 
и Мая Манолова проведоха нова среща, след която определиха ситуацията като „много сложна“: 
"Обсъждаме ситуацията, ситуацията е много сложна, естествено е да я обсъждаме, не сме се разбирали за нищо", 
каза Иванов. 
"Обсъждахме ситуацията, която е доста сложна, говорим си", потвърди Манолова. 
За 14.00 часа вчера бе насрочен пленум на БСП, за да се реши дали партията да подкрепи предложеното от "Има такъв 
народ" правителство. 
 
√ Предложеният за финансов министър от ИТН: Получихме подкрепа на експертните срещи, ще видим дали е реална 
Приоритетите, които бяха обявени, са съгласувани на експертните срещи, които проведохме с трите партии - "Демократина 
България, "Изправи се БГ! Ние идваме!" и БСП. Това е програмата, с която ние се явихме на изборите, с която хората ни 
гласуваха доверие и през последните 3 години с колегите от ИТН сме работили по нейното създаване. Това заяви в студиото 
на "Още от деня" Пламен Данаилов, предложен от ИТН за министър на финансите. 
Срещнахме сериозна подкрепа и много съвпадения, допълни той. 
Стигнахме като извод, че ако може да се говори за различия, те са в нюансите и ще бъдат изглеждани на следващ 
етап в разговори в парламентарните комисии. 
Не искам да коментирам премиера Стефан Янев, нашата програма е много явна и ясна, това е програмата, с която ние се 
явихме на изборите и спечелихме доверието на гражданите като първа политическа сила, допълни Данаилов. 
Ние получихме подкрепа на експертните срещи, но дали тя ще се яви реална на гласуването, предстои да видим, 
категоричен е той. 
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Предложеният от ИТН за финансов министър заяви, че ако бъде избрано правителство, ще има ревизиране на 
предложената актуализация на бюджета. 
Актуализацията, която внесе служебният кабинет, не беше съгласувана, включително фискалният съвет към 
парламента я съгласува с особено мнение. 
Ще направим ревизия на актуализацията - начинът, по който в момента е представена актуализацията на пенсиите, 
предполага изключително трудно изплащане на пълния размер. Ще отнеме много месеци ще генерира социално 
напрежение сред хората, смята Данаилов. 
Тъй като парламентът ще работи през август и няма да почива, в рамките на много кратко време ще бъде внесена 
нова актуализация за създаване на ясни, точно правила, прозрачни за всички и да се знае как се харчат парите. 
В България от 2005 г. се говори за въвеждане на програмно бюджетиране - това значи, че финансирането на дадените цели 
и задачи е обвързано с ясни и прозрачни критерии. Тази прозрачност ще даде възможност на хората да знаят наистина как 
се харчат парите, подчерта Данаилов. 
Според него това, което се предлага от служебния финансов министър Асен Василев, очевидно е по-лява политика. 
Нашата политика е насочена към хората, към бизнеса, за да може да се получат достатъчно разумни заплати, да се 
даде възможност на бизнеса да се развива, да има по-голяма събираемост в бюджета и да може да се плащат 
достойни пенсии на нашите родители. 
Нито сме затваряли врата, нито сме казвали край, повече няма да разговаряме. Най-вероятно, още утре ще продължат 
разговорите, допълни Данаилов след края на днешното заседание на Националния съвет на БСП. 
Склонни сме да ги изслушаме, да чуем точно това, което ги е притеснило, допълни той. 
Относно приоритетите в сферата на финансите, Данаилов обясни: 

• Позицията на ИТН е да запази 10-процентното данъчно облагане. 

• Склонни сме да разговаряме за механизъм за въвеждане на необлагаем минимум 

• Едно от основните неща е вече да вървим към вид помощ, който да е капиталова помощ за бизнеса, тоест 
държавата да може да предостави капитал, а не дълг с лихви, който да плаща 

• Мярката 60/40 ще бъде запазена, така че да се съхранят работните места и да се даде реална възможност за тези 
грантови схеми - ще облекчим процедурата, така че да може бързо и лесно парите да стигнат до нуждаещите се 

Относно приемане на еврото Данаилов заяви, че това е доста голям и труден въпрос и той е дали, а не кога да бъде прието 
еврото. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ Проф. Огнян Герджиков: Слави Трифонов и Бойко Борисов са един типаж  
Не знам кой реди кабинета, аз съм далеч от кухнята, но е очевидно, че има сблъсъци, водещата роля е на "Има такъв 
народ". Слави е авторитарен тип, не позволява някой да му се меси, ако има твърдо становище по даден въпрос. От тази 
гледна точка малко си прилича с Бойко Борисов, един типаж са, не е нещо много по-различно, вероятно здравословни 
проблеми го въздържат да бъде министър-председател. Бих бил много изненадан, ако Слави Трифонов е кандидат за 
президент. Това коментира в "Денят започва" проф. Огнян Герджиков. 
По думите му едно правителство на малцинството е много нестабилно и е огромен риск. Според проф. Огнян Герджиков 
личи едноличен подход на ИТН. 
"Не е сигурно, че предложението на ИТН ще мине в пленарна зала, има сериозни различия между "Има такъв народ" и 
партиите на протеста. ИТН действа с особено самочувствие, при наличието само на 65, а не на 165 депутати, 
неизвестните са повече от известните", заяви проф. Огнян Герджиков. 
Той коментира предложения от "Има такъв народ" проектокабинет. 
"Огромна част от предложените имена са непознати. Ради Найденов е изключително попадение, би бил добър външен 
министър. Петър Илиев е много качествен юрист, но се твърди, че е плагиатствал, аз обаче не виждам в тези имена 
изявени експерти, каквито са например на икономиката и на финансите в служебния кабинет. Допреди 2-3 дни бях 
оптимист, че ще има редовно правителство, но от вчера смятам, че е толкова крехка тази вероятност, че спокойно 
може да се счупи", поясни проф. Огнян Герджиков. 
Той уточни, че е важно с какви хора ще бъдат обградени тези министри, за да бъдат успешни или не, като съветниците са 
дори по-важни. 
"Давам висока оценка на служебния кабинет, има изключително качествени хора, свършиха много добра работа. Бих 
бил щастлив, ако поне една част от тези министри бъдат част от редовен кабинет. 99,9 процента третият 
мандат ще бъде в БСП, те имат готова формула служебният кабинет да бъде като експертен кабинет, в това има 
много логика и разум. ГЕРБ ще бъдат държани извън властта, ерата ГЕРБ си отива", каза още проф. Огнян Герджиков 
и добави, че е нелепо да се твърди, че вървим към президентска република. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ Обявяват частично бедствено положение след пожарите в Старосел и Кръстевич  
Ще обявя частично бедствено положение, за да може хората, останали без подслон и които няма къде да отидат, да 
получат някаква помощ. Това съобщи пред БНТ Пенка Ганева, кмет на Хисаря, след пожара в село Старосел, който се 
разгоря вчера. 
Тази сутрин вече са локализирани пожарите в Старосел и Кръстевич. Екипи на огнеборците обаче продължават да дежурят 
на място. 

https://bntnews.bg/news/predlozheniyat-za-finansov-ministar-ot-itn-poluchihme-podkrepa-na-ekspertnite-sreshti-shte-vidim-dali-e-realna-1164718news.html
https://bntnews.bg/news/prof-ognyan-gerjikov-slavi-trifonov-i-boiko-borisov-sa-edin-tipazh-1164754news.html
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Шест са изгорелите къщи в стихията в Старосел, която вчера наложи евакуацията на 10 души. На мястото пристигнаха 
психолози от БЧК, както и доброволци, готови да помогнат на пострадалите хора. 
Това е ужас - невиждан, нечуван, сподели пред БНТ свидетелка на пожара. 
Хеликоптерът на военните, който се включи, направи много курсове и спаси дерето от пожара, както и цяла кравеферма и 
животните в нея, сподели друга жителка на Старосел. 
Предполага се, че огънят е тръгнал от земеделска работа на стърнища. 
Вижте повече подробности в прякото включване на Николай Райшинов. 
 
√ Продължават пожарите на Балканите, България помага в гасенето на огъня в Р Северна Македония  
България помага с 5 противопожарни автомобила за овладяването на ситуацията в критичната зона край село Нови 
истевник, в Република Северна Македония. Българските екипи помагат в гасенето на пожарите в най-застрашената зона - 
пред входа на село Пехчево, където все още има активни огнища. 
Продължава борбата с огъня в Турция и Гърция. Заради приближаващ пожар в турската провинция Мугла беше евакуирана 
топлоелектрическа централа и близко населено място. 
Според местните власти, всички опасни материали и химикали са изнесени от съоръжението, но има опасност от експлозия 
на тонове складирани въглища, с които ТЕЦ-ът работи. 
Пожарите в страната бушуват повече от седмица - загинали са 8 души, а огнищата са над 180. Властта и президентът Реджеп 
Ердоган са остро критикувани за начина, по който се справят с огнената стихия. 
Продължават и опитите за овладяване на пожарите около Атина. Гори и остров Евия, където беше проведена 
принудителна евакуация. Задимяването в районите на огнищата вече започва да надвишава допустимите норми. 
 
Дума 
 
√ Цената на тока няма да се регулира от 2024 г. 
Милиарди ще отидат за дигиталната икономика, образованието и нисковъглеродната енергетика според плана за 
възстановяване  
Планът за възстановяване след пандемията съдържа най-големия пакет от финансови стимули, предлаган някога в Европа. 
Съвземането на страните от ЕС след КОВИД-19 ще бъде подпомогнато общо с над 2 трилиона евро. За да има достъп до 
тези пари, всяка от държавите членки трябва да подготви собствен план и да го представи за одобрение в Брюксел. 
България е една от трите държави, които все още не са представили такъв. Последното правителство на ГЕРБ подходи 
формално. Наложи се служебният кабинет да преработва основно оставената от Томислав Дончев чернова. Преди дни 
документът бе пуснат за обществено обсъждане. 12,6 милиарда лева от ЕС и над 8 милиарда българско съфинансиране - 
това е рамката на четвъртия вариант на Плана за възстановяване и устойчивост. Първите плащания се очакват тази есен. 
Какви проекти са включени 
в българския план. В четвъртия вариант най-голямо намаляване на средства има в сектори, които предизвикаха остри 
критики заради раздути финансови параметри и спорна целесъобразност на фона на основната цел - възстановяване след 
КОВИД-кризата и преход към зелена и цифрова икономика. Най-много са намалени разходите за изграждане на 
изкуствено външно осветление в общините и ВиК инфраструктура в малките населени места. Инвестицията от 848 милиона 
лева в модернизация на инфраструктурата за напояване отпада изцяло, вместо нея има нова програма за насърчаване на 
технологичния и екологичен преход в земеделието. За нея са предвидени 543,5 милиона лева, включително 247 милиона 
частно съфинансиране. Бюджетът за изкуствено външно осветление в общините е орязан от 352,5 милиона лева на 62,5 
милиона. Парите за ВиК инфраструктура в малки населени места от 2000 до 10 000 жители са намалени от 606 на 393 
милиона лева, включително 93 милиона частно съфинансиране. 
Най-големи са промените в програмата за икономическа трансформация, както и за изграждането на нисковъглеродна 
икономика. За икономическата трансформация в предходния план бяха заложени 1,7 милиарда лева. Сега общият бюджет 
се вдига на 2,9 милиарда, като от тях 1,7 милиарда ще бъдат частно съфинансиране. С тези пари ще бъдат захранени три 
фонда за подпомагане на предприятията - за растеж и иновации, за зелен преход и кръгова икономика и за дигитализация, 
по които ще се дават безвъзмездни грантове и изгодни заеми. 
Геотермална централа и слънчеви покриви 
Държавната ТЕЦ "Марица Изток 2" трябва да се отвори за частни капитали, чрез които част от въглищните мощности да 
бъдат трансформирани в газови до есента на 2025 г., за да заработят с водород от 2030 г. За тази цел бъдещите инвеститори 
ще получат около 1 милиард лева евросубсидия, но само ако осигурят и собствени 680 милиона. Голяма част от парите ще 
отидат за нови възобновяеми електроцентрали с батерии за съхранение на произведения ток, каквото в плана на ГЕРБ 
липсваше. Лъвският пай от около 897 милиона лева е за минимум 1,7 гигавата нови възобновяеми енергийни източници с 
батерии за съхранение на ток. Частните инвеститори обаче ще трябва да осигурят собствени 1,8 милиарда лева.  
Най-съществена е промяната за финансиране на слънчеви покриви и термопомпи в домакинствата. В сегашния вариант са 
заложени 140 милиона лева, докато в този на ГЕРБ бяха едва 20 милиона. Съвсем нов е проектът за проучване на 
геотермалния капацитет в четири села в Северна България и изграждането на централа за производство на ток от горещата 
вода или от гейзери. За това са предвидени изцяло безвъзмездни 92,6 милиона лева. 
Още в началото на 2022 г. се планира да се обяви първият от общо шест търга за изграждане на нови ВЕИ-проекти. 
Безвъзмездното финансиране ще е 33% от стойността на проектите или общо около 897 милиона лева. Засилен е фокусът 
върху "зеления" водород като бъдещо гориво, което ще замени въглищата. Общо безвъзмездни 68,5 милиона лева са 
предвидени за проекти за производство на зелен водород. 

https://bntnews.bg/news/obyavyavat-chastichno-bedstveno-polozhenie-sled-pozharite-v-starosel-i-krastevich-1164750news.html
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Очаква се и прекратяването на двата дългосрочни договора за изкупуване на електроенергия от т.нар. американски 
въглищни централи "Ей И Ес Гълъбово" и "КонтурГлобал Марица Изток 3". Предвидено е до края на 2024 г. енергийният 
регулатор да спре да определя цените на тока за бита. Рискът е, че плюс въвеждането на еврото това може много да оскъпи 
услугата. 
Стартъп визи и дигитално номадство 
Въвеждане на ясна процедура за стартъп визи, стимули България да се превърне в дестинация за дигитално номадство, 
повече "скейлъп компании" предвижда още планът. Въвеждането на стартъп виза вече е факт от февруари с приетите 
промени в Закона за чужденците в България, но все още се работи по наредбата за издаването ѝ. Скоро предстои тя да 
бъде пусната за обществено обсъждане. В нея се залага "бърза писта" за получаване на визата, но само за фирми, печелили 
международни конкурси и които могат да докажат, че зад тях стои голям инвеститор. В плана се залага и увеличаване на 
т.нар. скейлъп компании в българската икономика - фирми със среден годишен растеж на броя служители (или оборот) 
по-голям от 20% годишно за период от 3 поредни години, с поне 10 служители в началото на периода на наблюдение. В 
областта на високите технологии страната ни ще се бори да стане дестинация за т.нар. дигитални номади. За целта ще 
трябва да се направят промени в Кодекса за социално осигуряване, за да се регламентира дистанционната работа. 
Служители на технологични фирми все повече работят дистанционно, като живеят другаде. 
Цифрово земеделие 
Според плана, вместо дъжд от милиони за възстановяване на напояването в българското селско стопанство, ще има фонд 
за цифрово и зелено земеделие за иновативни проекти. Предвижда се създаването на Фонд за насърчаване на 
технологичния и екологичен преход на селското стопанство. Бюджетът му ще е 543,6 милиона лева, но от тях само 247,1 
милиона ще са от Механизма за възстановяване. Също толкова са посочени като частно финансиране, т.е. от самите 
фермери, а останалата част ще е съфинансиране от държавата. Остава заложената идея на ГЕРБ 23,9 милиона лева да 
отидат за изграждане на чиновнически системи за директна връзка между фермери и администрация, наречена 
"дигитализация на процесите от фермата до трапезата". 
Протонна терапия и хеликоптери 
Общо 982 милиона лева са предвидени в здравеопазването. Както и в предишния план, съществена част от финансирането 
ще бъде насочено към модернизация на болниците чрез закупуване на нова апаратура и въвеждане на иновативни методи 
на лечение. Общият ресурс по това перо е 448,6 милиона лева. 
Един от ключовите проекти е създаването на Национален център за лъчелечение с протонна терапия в София с акцент 
върху лечение на деца. Протонната терапия е по-прецизна и щадяща спрямо стандартното лъчелечение на онкоболните. 
В момента тази терапия не е достъпна у нас. 
Очаква се и създаването на мрежа от десет високотехнологични мозъчно-съдови диагностични и лечебни центрове. Те ще 
бъдат разположени в шест региона. Дългоочакваният проект за купуването на медицински хеликоптери за спешна 
въздушна медицинска помощ също е залегнал в новия план. Наскоро здравният министър д-р Стойчо Кацаров каза, че ще 
бъдат купени 6 хеликоптера и ще се изградят площадки на 15-20 болници, но тези сметки не фигурират в плана. Освен за 
транспорт на пациенти, хеликоптерите ще се ползват и за доставянето на медицинско оборудване, кръв, органи и 
лекарства. 
1,8 милиарда за образование и наука 
В плана са заложени 1,8 милиарда лева за образование и наука. Малко над 576 милиона са за създаване на национална 
STEM система. Планът предвижда над 93,6 милиона за изграждане на високотехнологични класни стаи. Най-голямото перо 
за образование се предвижда за модернизиране на образователните институции - 680 милиона. От тях 380,4 милиона лева 
са за ремонт, обновяване и оборудване на 73 детски градини и 94 училища. 
За изграждане на нови 10 детски градини и 10 училища в общини, в които има недостиг на места, са предвидени 76,5 
милиона лева. Друг приоритет е програмата за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез 
наука и иновации. Тук средствата са 411 милиона лева. Близо 240 милиона ще отидат в изследователските университети. 
Над 52 милиона са предвидени за повишаване на иновационния капацитет на БАН. 
Саниране 
Близо 2,5 милиарда лева са заложени за енергийна ефективност на сградния фонд у нас до 2026 г. От тях 1,844 милиарда 
са от Плана за възстановяване и устойчивост и 621,7 милиона национално съфинансиране, включително 252,8 милиона от 
частни лица. Мерките са три. Най-голяма подкрепа е предвидена за санирането на частни жилищни сгради - над 1,2 
милиарда лева. За да кандидатства за финансиране, етажната собственост ще трябва да представи за своя сметка 
съответните технически и архитектурни проучвания, но при одобрение на проекта парите ще ѝ бъдат върнати. Изцяло се 
покриват разходите по техническото обследване, проектирането, архитектурното заснемане, оценката за енергийна 
ефективност, инвестиционния проект и авторски надзор, оценка на съответствието и строителен надзор, инвеститорския 
контрол, изпълнените строително-монтажни работи и професионалното управление на процеса. За всички дейности ще 
бъдат определени максимално допустими цени. 
 
√ "Автомагистрали" е с нов изпълнителен директор  
С решение на Съвета на директорите на държавното дружество "Автомагистрали" ЕАД за изпълнителен директор е 
определен досегашният член на съвета инж. Иван Станчев, съобщиха от дружеството. Председател на Съвета на 
директорите продължава да бъде Десислава Христова, а досегашният изпълнителен директор - инж. Валентин Вълков, 
негов член. Рокадата е вследствие на промяна в устава на дружеството, с която изпълнителният директор и председателят 
на СД управляват дружеството заедно и поотделно. Преди около два месеца ръководството на "Автомагистрали" беше 
уволнено от министъра на регионалното развитие Виолета Комитова, а в началото на юли управлението пое 
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изпълнителният директор Валентин Вълков. Седмица преди това Софийският градски съд спря производството по 
вписването на ново ръководство на държавната фирма след иск на бившия изпълнителен директор на дружеството Стоян 
Беличев и другите двама членове на съвета на директорите - Александър Филев и Иван Коларов. 
Проверки на служебното правителство откриха редица нередности в дружеството. Последната проверка е във връзка с 
появили се в медии снимки на "стая за първа помощ" на етажа на ръководството, която обаче е богато обзаведена със 
спалня, душкабини и други удобства. Една от първите проверки на служебното правителство откри, че държавната фирма 
е платила авансово над 180 млн. лева на външни фирми за проекти за обезопасяване на свлачища и срутища, а шест месеца 
преди крайния срок почти нищо от възложените дейности не е свършено. 
Заради тези договори Комитова смени цялото ръководство на АПИ. В допълнение проверка на "Сметната палата" откри, 
че държавното дружество е получило поръчки за над 4 млрд. лв. в нарушение на изискванията на закона. От общо 14 
договора с държавата за период от пет години шест са сключени, без да се изисква провеждане на процедура за възлагане 
на обществена поръчка (т.нар. in house възлагане). Впоследствие се оказа, че "Автомагистрали" е плащало по договорите 
толкова пари, колкото изпълнителите са пожелавали. 
 
√ Пламен Данаилов: Ще направим ревизия на актуализацията на бюджета  
Приоритетите, които бяха обявени са съгласувани на срещите, проведени с трите парламентарни групи. На тези срещи 
достигнахме до това, че имахме сериозно припокриване на нещата, които ние и колегите искат да изпълним. Това заяви 
пред БНТ предложеният за финансов министър от ИТН Пламен Данаилов. 
Различията са в нюансите и те ще бъдат изглаждани в последващ етап на разговор в парламентарните комисии, които 
скоро ще бъдат сформирани, добави Данаилов. Нашата програма е ясна. Още в предходните избори тя беше представена, 
върху нея сме работили в последните 3 години. Това е програмата, с която се явихме пред гражданите и спечелихме 
доверието им и сме първа политическа сила, каза Данаилов. Актуализацията на бюджета не беше съгласувана, 
включително и фискалният съвет, който е постоянен орган в парламента, е с особено мнение. Имаше пропуски. 
Българските пенсионери трябва да получат достойни пенсии, а всички работещи достойни заплати за труда, който полагат. 
Ще направим ревизия на актуализацията на бюджета, подчерта Данаилов. 
Начинът, по който е представена актуализацията на пенсиите, е трудно да се стигне до изплащане на пълния размер на 
пенсиите. Над 400 000 души трябва да получат добавки, за да ги доближи до прага на линията на бедността. Това ще отнеме 
много месеци и ще породи социално напрежение у хората, които ще ги получат със закъснение. Трябва да има програмно 
бюджетиране. Задачите трябва да са обвързани с ясни критерии за целия период на финансиране, коментира още 
Данаилов. 
 
√ ЕБВР придоби дял в концесионера на летище София 
Банката ще инвестира 74,3 милиона евро в "СОФ Кънект" 
Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) подкрепя развитието на софийското летище с инвестиция в 
концесионера "СОФ Кънект", съобщиха от финансовата институция. Тя ще вложи общо 74,3 млн. евро като 58 млн. евро от 
сумата е капиталова инвестиция, а на по-късен етап се предвиждат и 16,3 млн. евро условна експозиция на собствен 
капитал. Вложението на ЕБВР последва отпуснат по-рано тази година заем от 50 млн. евро на "СОФ Кънект" в подкрепа на 
трансформацията на столичното летище. 
Инвестиционният фонд "Меридиам" държи 99% в създаденото за концесията дружество "СОФ Кънект". Останалият 1% е 
на австрийската строителна компания "Щрабаг", на която ще се разчита на опита й в реализирането на капиталовата 
програма за модернизацията на терминал 2 и построяването на новия терминал 3 до десет години. Концесионерът е поел 
ангажимент да превърне летището в модел за устойчивост, добро управление и да постигне климатична неутралност до 
2036 г. 
При официалното влизане в концесията през април 2021 г. "СОФ Кънект" обяви, че ще получи 240 млн. евро заеми от 
международни финансови институции за реализирането на ангажиментите си по договора с държавата за ползването на 
летището в следващите 35 години. В средата на юли концесионерът получи 40 млн. евро заем от Европейската 
инвестиционна банка, който е обезпечен от механизма "Свързана Европа" на Европейската комисия. Черноморската банка 
за търговия и развитие също осигури 73 млн. евро кредит за концесионер. Останалата половина - 240 млн. евро, 
необходими за първия етап на инвестицията, са собствени средства на инвестиционния фонд "Меридиам". 
ЕБВР е един от основните инвеститори в България. Досега ЕБВР е вложила 4 млрд. евро в българската икономика чрез 267 
проекта. 
 
√ Четири медала за българчета на олимпиадата по химия  
Общо 4 медала спечелиха младите български химици на Международната олимпиада по химия, която се проведе онлайн 
с виртуален домакин Япония. Знанията си на нея премериха 320 ученици от 79 държави, съобщи Сдружението на 
олимпийските отбори по природни науки. Момчетата от българския национален отбор се състезаваха заедно от 
Националната природо-математическа гимназия в София. Всеки от тях спечели по един медал. 11-класникът от 
Природоматематическата гимназия в Пловдив Павел Николов взе среброто, с бронз са отличени трима възпитаници на 
СМГ - Теодор Маслянков и Георги Недялков от 12 клас, както и Самуил Петков от 11 клас. Ръководители на отбора са доц. 
д-р Донка Ташева и доц. д-р Пенка Василева от Факултета по химия и фармация на СУ "Св. Климент Охридски". 
В края на април същите състезатели ни представляваха и на другото важно състезание по химия - Международната 
Менделеевска олимпиада, от която също спечелиха 1 сребърно и 2 бронзови отличия. През 2020 г. олимпиадата се 
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проведе за първи път онлайн, с виртуален домакин Турция, като тогава българските гимназисти спечелиха 1 сребърен и 3 
бронзови медали. 
 
√ Газохранилищата на Европа са рекордно празни 
Обемът на активния газ в европейските подземни газови хранилища в края на юли е бил на най-ниското равнище за 
многогодишен период на наблюдение, заяви руският монополист "Газпром", цитирайки данни на обединението 
европейските оператори на газови съоръжения "Газ инфрастракчър Юръп".  
На 31 юли темпът на запълване на подземните газови хранилища в ЕС и Украйна остава крайно нисък, посочва газовият 
холдинг, цитиран от ТАСС. В европейските хранилища, след изтеглените през миналия сезон 66 млрд. куб метра газ, са 
нагнетени отново едва 27 млрд. куб метра, а в Германия запълнеността на хранилищата е едва около 50%. В украинските 
хранилища изоставането в запълнеността спрямо миналия сезон се увеличава и вече достига 5 млрд. куб метра. 
Ниските темпове на запълване на подземните газови хранилища в Европа тласка цените нагоре. Все пак спрямо данните 
към края на юни има прогрес и резервите са се покачили от 48 на сто от капацитета на 56,9%.  
На европейската газова борса TTF в Нидерландия цената на природния газ с доставка през септември надхвърли 514 
долара за 1000 куб. м, което е с 2,7 на сто повече спрямо предишния ден. Спотовите цени на газа в Европа се движат около 
485 долара за 1000 куб. м. 
 
Мениджър 
 
√ 21 постоянни комисии ще има новото НС  
Депутатите решиха към 46-ото Народно събрание да има 21 постоянни комисии. Това беше записано в текст от новия 
Правилник за организацията и дейността на Народното събрание. Предстои съставът на комисиите да бъде определен с 
решение от пленарната зала.  
Сред постоянните комисии са Комисията по бюджет и финанси, Комисията по конституционни и правни въпроси, 
Комисията по икономическа политика, високи технологии и туризъм, Комисията по енергетика и климат, Комисията по 
регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, Комисията по външна политика, Комисията по 
въпросите на ЕС, Комисията по отбрана, Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, Комисията по земеделие, 
Комисията по околна среда и води, Комисията по здравеопазването и други. 
Според новия Правилник парламентарните групи няма да могат да се разделят или сливат. Текстовете предвиждат още 
един депутат да може да членува само в една парламентарна група. Той ще може да я напусне след писмено заявление 
до ръководителя на групата и до председателя на Народното събрание. При напускането на групата обаче депутатът губи 
мястото си като представител на съответната парламентарна група в постоянните комисии и други изборни длъжности в 
Народното събрание. Нещо повече, депутат, който е напуснал парламентарна група, не може да заявява принадлежност и 
не може да бъде приет за член на друга група. А тези, които не членуват в парламентарна група, няма да могат да образуват 
парламентарни групи.  
И още, председателят на парламента ще може да назначава и освобождава главния секретар на парламента със срок до 
избирането на председател на следващото Народно събрание. Той ще назначава и освобождава още служителите към 
кабинета на председателя, както и служителите към кабинетите на заместник-председателите и парламентарните групи 
по тяхно предложение. От ГЕРБ предложиха ограничението във срока за назначаване и освобождаване на главния 
секретар да отпадне, но предложението им беше отхвърлено.  
Освен това, Народното събрание задължи главния прокурор до 14 дни да докладва за работата на Бюрото по защита на 
свидетели, което е на негово пряко подчинение. "За" предложението на "Демократична България" гласуваха 143 народни 
представители, без "против" и с 3 "въздържали се". С решението депутатите са категорични, че общественият интерес 
налага да се изискат писмените отчети на главния прокурор по изпълнението на специалната защита на 
свидетели. Докладът трябва да обхваща периода от 1 януари 2020 до 30 юни 2021 г.  
Мотивите за предложение представи председателят на на "Демократична България" Христо Иванов. "Наистина това бюро 
се превърна в една лична гвардия на главния прокурор и е част от цялата инфраструктура на злоупотреба с власт, на 
безконтролност, на репресивност, която беше изградена през годините в рамките на съдебната власт", каза Иванов.  
 
√ Депутатите отхвърлиха идеята анкетна комисия да провери действията на МВР преди изборите  
Няколко часа спорове белязаха началото на пленарния ден на парламента вчера. Поводът бе предложение на ГЕРБ да се 
създаде временна комисия, която да изясни подслушвани ли са български граждани, които са участвали в предизборната 
кампания за настоящото Народно събрание. Предложението да се създаде такава комисия дойде от Десислава Атанасова 
и група народни представители от ГЕРБ като тя да работи в срок от 3 месеца и да бъде формирана на паритетен принцип. В 
крайна сметка "за" създаването на комисията гласуваха 82 народни представители, "против" - 69, а 64 "се въздържаха",  с 
което предложението бе отхвърлено. Дебатите по темата в пленарната зала преди да се пристъпи към гласуването обаче 
бяха разгорещени.   
"Тази комисия е единственият вариант според мен да приключим с плакатните изказвания на министъра на вътрешните 
работи или на някой друг, на политически лица. Да покажем през българските граждани, че всеки, абсолютно всеки има 
право да има своите политически пристрастия, да участва в политическите процеси и че това му конституционно право е 
гарантирано от правилата на играта", заяви депутатът от ГЕРБ-СДС Маноил Манев по време на дебата.  
"Нека българските граждани да чуят за великото лицемерие, което днес беше водещо в мотивите за създаване на 
временната комисия на ГЕРБ", каза депутатът от "БСП за България" Манол Генов.  
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"Уважаема, г-жо председател, искам да кажете на уважаваната от мен г-жа Десислава Атанасова, че от тази трибуна не е 
добре да се лицемерничи. Преди малко каза, че трябва да важи презумпцията за невинност. Кога е искрена? Сега, когато 
го казва това или преди три-четири години, когато от тази трибуна тя и нейни колеги ми произнасяха присъди на килограм", 
попита Манол Генов. Той визира обвиненията повдигнати му през 2017 г. за купуване на гласове, нападките по негов адрес 
и впоследствие оправдаването му от съда.  
Председателят на ПГ на ГЕРБ - СДС Десислава Атанасова веднага отговори на Манол Генов. "Никога, г-н Генов, не съм 
произнасяла присъди от тази трибуна. Г-н Генов злоупотреби с правото си, сочейки и демонстрирайки знания за някакъв 
преминал и предходен период, когато в мои изказвания съм го коментирала. Г-н Генов, винаги, съм отстоявала правото, 
че всеки е невинен до доказване на противното, което обаче не отменя факта, че вие бяхте с повдигнато обвинение за 
купуване на гласове", подчерта Атанасова.  
Зам.-председателят на ПГ на "БСП за България" Георги Свиленски насочи вниманието на депутатите към определени 
факти. "Бойко Рашков и служебното правителство ограничиха вота, с който ГЕРБ правиха мнозинства 12 години и 
управляваха България с 200 хил. гласа, които не заслужават. Квартал "Христо Ботев" в 24-ти МИР 8 секции с ромско 
население, за 45-ото Народно събрание с министър г-н Терзийски, 1912 гласа за ГЕРБ. 80% от всички гласоподаватели 
гласуват за ГЕРБ. 46-ото Народно събрание - само 2 месеца след 4 април същите тези 8 секции - 121 гласа за ГЕРБ. Ето това 
е резултатът г-н Манев. Ето това е резултатът, това е истината. Това е истината не само в кв. "Христо Ботев". Това е истината 
в цяла България. Това свърши г-н Рашков, това свърши служебното правителство", каза още Свиленски.  
Маноил Манев от ГЕРБ му отговори, че ако не се направи такава комисия, явлението ще остане. "Дайте да направим 
комисията, която да покаже, че това явление е отвратително", подчерта Маноил Манев. 
"Допускането на нарушаване на правата на гражданите с репресивен апарат вече е реваншизъм, а в конкретния случай 
вашето поведение е и заявка за диктатура", каза председателят на ДПС Мустафа Карадайъ. Според него с временните 
комисии някои се опитват да превърнат Народното събрание в народен съд.  
"Ние от тази трибуна и 2011 и 2013, и 2015, и 2019 г. на изборите, сме поставили въпроса за честни, прозрачни, свободни, 
демократични избори и сме посочвали намесата на държавните органи на държавния апарат за производство на изборен 
резултат на съответните управляващи в онова време, включително сме представяли видеоклип, заснет с телефон за 
физически бой от лесничеи, които са пазени от полиция. Ето вече до каква степен се стига, когато се говори за демонтаж 
на порочен модел, обаче се ползва същия модел в пъти по-голяма степен. Демонтажът на модела ГЕРБ, както вие казвате, 
или както ние призоваваме възстановяване на държавността, нормалността в политиката, възстановяване на 
демокрацията, не може и не бива да става с недемократични методи и инструменти. Допускането на явно нарушаване на 
правата на гражданите, които са защитени по Конституция и то от репресивен държавен апарат, вече е реваншизъм спрямо 
определена част от гражданите на страната, а в конкретния случай - вашето поведение и действие според мен е и заявка 
за диктатура", каза Карадайъ.  
Той подчерта, че независимо дали ще се приема да има такава комисия, от ДПС са заявили и ще ползват всчики 
парламентарни средства и инструменти за изясняването на всеки един конкретен случай във въпросните избори. 
"Под маската борба с купения и корпоративния вот се извърши неправомерна намеса в изборния процес", коментира зам.-
председателят на ПГ на ДПС Йордан Цонев.  
"ДПС сме много последователни по тази тема. Темата за неправомерната употреба на държавната власт и държавните 
органи по време на избори, я поставяме от много години. Даже, когато говорим за модела, който искаме да разградим, 
казваме, че искаме да разградим модела, при който държавните органи са превърнати в бухалки. Ние имаме клипове как 
горските бият с метални пръти по време на предизборна кампания. Тук вината на ГЕРБ е огромна. Искам да запитам новите 
партии, които искат да изчегъртват този модел. Може ли този модел да бъде изчегъртан със същите средства, защото 
уважаеми колеги от БСП, по време на тази предизборна кампания, това се случи пак на много места", каза още Йордан 
Цонев.  
Председателят на ПГ на "Има такъв народ" Тошко Йорданов направи реплика на Йордан Цонев от ДПС, който обяви, че 
разполага с клипове как горските бият с метални пръти по време на предизборна кампания.  
"Както е лицемерно ГЕРБ да говорят за полицейското насилие, по същия начин е лицемерно вие да говорите за натиска на 
горските. Горските са функция на ДПС в тези райони и тормозят хората на най-ниско битово ниво. Ако има кабинет, ще има 
сериозна ревизия на горските в тези региони", посочи още Йорданов.  
 
√ Кой определя постовете в новия кабинет, пита служебният премиер  
Осезаемо е усещането, че политическите процеси не протичат по обичайната си демократична логика. Гражданите имат 
право да знаят кой определя приоритетите и постовете в потенциалния нов кабинет, предложен от "Има такъв народ - 
такъв политически коментар направи в началото на редовното правителствено заседание служебният премиер ген. Стефан 
Янев.  
"Трябва да разберат и логиката как се провеждат политическите консултации и как те ще доведат до формирането на 
работещо парламентарно мнозинство", посочи Стефан Янев.   
По думите му връзката между политическите партии и гражданите трябва да е ясна и ефективна. В противен случай – 
политиците ще бъдат наказани от българите на следващи избори. Янев призова за последователност в политическото 
говорене. 
Той съобщи, че правителството ще разгледа днес анализ на ДАНС и предложения за изменения в Закона за 
функционирането на системата за национална сигурност. Те ще бъдат публикувани за обществено обсъждане до края на 
седмицата. 
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Създава се и междуведомствена работна група под председателството на вицепремиера и вътрешен министър Бойко 
Рашков, която да изработи нов Закон за управление на кризи. 
„В началото на юли проведохме извънредно заседание на Съвета по сигурност, на което констатирахме редица дефицити 
в съществуващата уредба и начина на процедиране и управление на този съвет. В тази връзка с моя заповед назначихме 
две работни групи, които подготвиха анализи. Един от тези анализи на една от работните групи, председателствана от 
председателя на ДАНС, е подготвила анализ на досега съществуващата нормативна уредба и предложение за изменения 
в нея. Днес ще предложим на вниманието на Министерски съвет именно този анализ за вземане на решение за 
понататъшни стъпки. Днешната ни задача е да приемем този анализ, предложените промени в него относно 
съществуващите закони или поконкретно в Закона за функциониране на системата за национална сигурност ще бъдат 
публикувани до края на седмицата за обществено обсъждане“, коментира още Стефан Янев. 
 
√ Кабинетът иска становище от КС по казуса "Гешев"  
Правителството реши да поиска от Конституционния съд да даде становище дали правосъдният министър може да 
предлага предсрочно освобождаване от длъжност на главния прокурор и председателите на Върховния административен 
и Върховния касационен съд. Това съобщи на брифинг служебният правосъден министър Янаки Стоилов.  
"Въпросът е – включва ли се в правомощията на министъра на правосъдието възможността да прави предложения за 
предсрочно освобождаване от длъжност на председателя на ВКС, на ВАС и на главния прокурор. Става дума за системно 
неизпълнение на служебните задължения и действия, които водят до уронване на престижа на съдебната власт", каза 
министърът на правосъдието.  
Той уточни, че решението на Конституционния съд има само принципно значение, тъй като то ще внесе яснота за 
взаимодействието и правата на министъра на правосъдието при неговата комуникация с ВСС.  
"Именно тази част от Конституцията е предизвикала разногласия сред членовете на Висшия съдебен съвет, поради което 
и искането му за предсрочно отстраняване на Иван Гешев беше оставено без разглеждане и счетено за недопустимо от 
кадровиците. В противен случай, би се оказало, че ВСС е не само органът, който разполага с правомощия да прилага 
посочените разпоредби, но той би установил и тълкуване с официална задължителност. Конституционният съд е 
единственият орган, който може да дава задължително тълкуване на конституционните разпоредби. В този текст се казва, 
че министър на правосъдието може да иска освобождаване на съдии, прокурори и следователи. Смятаме, че тук се 
включва и освобождаването на лицата, които заемат висши ръководни длъжности в съдебната власт", добави Янаки 
Стоилов.  
Според него подобно искане от министъра на правосъдието е в съответствие с принципите за разделение на властите и 
правовата държава.  
Правосъдният министър ще сезира и Върховния административен съд по отношение на отказа на ВСС да разгледа по 
същество внесеното искане за освобождаване на Гешев. "Основанието е различно и се отнася до правомощията, които 
министърът има, съгласно Закона за съдебната власт. Ако искането бъде разгледано по същество, може да отмени отказа 
на ВСС и да се наложи той отново да разгледа по същество случая", допълни той.  
Янаки Стоилов съобщи още, че на правителственото заседание е била дадена и зелена светлина за изготвяне на пътна 
карта за изпълнението на осъдителните решения на Европейския съд по правата на човека, постановени срещу България.  
"Предложили сме в Проекта по Плана за възстановяване и устойчивост да се предвиди отговорност на всяка една от 
институциите и обезщетенията да бъдат изплащани от собствения им бюджет. Това зависи от мнозинството, което ще се 
формира в Народното събрание, и от промените в Закона за бюджета за следващата година", обясни той.  
 
√ Вадят няколко предприятия от активите на Държавната консолидационна компания  
Няколко предприятия ще бъдат извадени от активите на Държавната консолидационна компания. Това съобщи на брифинг 
в Министерския съвет служебният министър на икономиката Кирил Петков. Той уточни, че е внесъл съответните доклади 
за преструктуриране, а те са приети от кабинета.  
Предложено е "Монтажи", "Еко Антрацит" и "Екоинженеринг РМ", които сега са под шапката на ДКК, да преминат 
съответно на пряко подчинение към министерството на икономиката и министерството на околната среда и водите. 
"Изваждаме "Монтажи" от тази подкомпания ДКК и да се качи директно към Министерството на икономиката. С този 
процес ще предотвратим ситуации, като тази с 400-те язовира, които тази компания строеше без търгове и обществени 
поръчки, и бъдещи злоупотреби", каза той и добави, че на финала са били ремонтирани 10 язовира, които обаче са 
останали празни.  
Петков припомни, че през миналата седмица беше замразен и проектът за правителствения комплекс на територията на 
"София Тех Парк", който по подобие на "Монтажи" ЕАД също беше под опеката на Държавната консолидационна компания 
(ДКК). 
Друго докладвано от министъра предложение е язовирите, чийто ремонт се финансира през ДКК, да преминат към 
Министерството на земеделието. "Тези съоръжения са предимно напоителни. Целта е да се предотвратят поредни 
злоупотреби и да има прозрачност в работата на дружествата", изтъкна министърът на икономиката.  
На заседанието на правителството е било разисквано също дали и как Агенцията за иновации да мине под някаква 
координация от Министерството на икономиката, за да може заедно с Министерството на образованието и с 
вицепремиера за евросредствата да има по-добър надзор на средствата за иновации.  
"Тези стъпки реално ще направят нова структура на министерството на икономиката, която ще се раздели с несвойствените 
си дейности, откъдето много от нашите пари изтичаха и ще започне да действа само в посока икономическо развитие. Ако 
тези стъпки се предприемат, ведомството ще стане модерна структура, в която ББР, Българската агенция за чуждестранни 
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инвестиции, Агенцията за малки и средни предприятия, БАЕЗ и Иновативният фонд, който ще работи в министерството на 
икономиката и с вицепремиера по еврофондовете, заедно могат да станат двигател на българската икономика", посочи 
Кирил Петков.  
Министър Петков съобщи още в отговор на въпрос, че няма да има стачки във ВМЗ - Сопот, което също е под шапката на 
ДКК. Той добави, че е уверил работещите в дружеството, че конкурсът за нови директори в ДКК приключва в четвъртък и 
изрази надежда да има поне трима нови представители в ДКК, с което да се даде нова сигурност и посока и за ВМЗ. 
Министърът каза, че би се радвал, ако има възможност ВМЗ да се извади от ДКК и да е на пряко подчинение към МИ, но 
добави, че това е сложен процес.  
 
√ Близо 20 000 ученици и учители одобрени за безплатна почивка  
Почти 20 000 ученици и учители от 688 училища са одобрени за безплатна почивка към 31 юли. На тази дата изтече първият 
етап за кандидатстване по Националната програма „Отново заедно“. От възможността да летуват за сметка на държавния 
бюджет са се възползвали 19 728 участници - 17 859 ученици и 1869 учители или други педагогически специалисти. За тях 
държавата отпуска 9 508 000 лева, съобщават от МОН.  
Министерският съвет одобри финансиране в размер на 1 205 250 лева за 3805 участници. Преди това с три постановления 
бяха отпуснати 5 991 100 лева, които са разпределени за 12 977 ученици и 1354 ръководители.  
Програмата е разчетена за 30 000 ученици и придружаващи ги педагози. Общият ѝ бюджет е 15 млн. лв. 
Министерството на образованието и науката вече приема заявки по правилата за втория етап на кандидатстване. В него 
отпада ограничението училищата да изпращат на почивка до 7% от своите ученици. Максимално допустимият брой за 
всички е 165 участници. Могат да се включат и вече възползвали се от програмата училища, ако в първия етап са получили 
пари за по-малко от 165 ученици и придружаващи.  
Нови заявки ще се приемат до края на август или до изчерпване на лимита на програмата. За първите три дни на месец 
август 60 училища са подали документи.  
Одобрените досега ученици и учители летуват както в планински, така и в морски курорти. Сред предпочитаните 
дестинации са Боровец, Банско, Чепеларе, Плиска, Балчик, Трявна, Китен. Има групи в Приморско, Албена, Златни пясъци, 
Слънчев бряг, Несебър, Каварна, Черноморец и др. Учениците и педагозите отсядат предимно в хотели с три звезди.  
За всеки участник е осигурен 6-дневен туристически пакет на стойност 500 лв. Офертата включва настаняване с пет 
нощувки, храна, транспорт, застраховка и допълнителни дейности.  
Националната програма „Отново заедно“ помага на децата да преодолеят изолацията по време на дистанционното 
обучение, като възстановява комуникацията помежду им чрез групови дейности. Тя обогатява културата на учениците и 
стимулира тяхната физическа активност.  
 
√ Шофьорска книжка вече ще може да се сменя и по ускорена процедура  
Шофьорска книжка вече ще може да се сменя и в по-къс срок, за три дни, когато е изтекъл срокът ѝ за валидност или е 
настъпила промяна в личните данни на водача. Това предвижда приет от правителството вчера проект на Постановление 
за изменение и допълнение на Правилника за издаване на българските лични документи, съобщиха от пресслужбата на 
служебния кабинет.  
С него се въвежда възможността за "ускорена услуга" за подмяна на свидетелството за управление на моторни превозни 
средства поради изтичане/изтекъл срок на валидност, промяна в данните на водача - смяна на постоянен адрес от едно в 
друго населено място, фамилия и транслитерация, издаване на дубликат до три работни дни от приемането на 
заявлението. Този вид услуга може да бъде заявявана в случаите на подмяната на българските свидетелства за управление 
на моторни превозни средства поради изтичане/изтекъл срок на валидност, промяна в данните на водача - смяна на 
постоянен адрес от едно в друго населено място, фамилия и транслитерация, издаване на дубликат, когато заявлението е 
подадено в звено "Пътна полиция" при СДВР/ОДМВР. Тази услуга ще се предоставя и в звената на Дирекция "Български 
документи за самоличност", когато подмяната на свидетелството за управление на МПС е част от подадените за подмяна 
останали лични документи - лична карта, паспорт. Във връзка с въведената нова възможност са създадени и нови образци 
на заявленията. 
В документа е предвидена и обикновена услуга за подмяна на чуждестранна шофьорска книжка с българска. Срокът е до 
30 дни от приемането на заявлението, което се подава само в звената "Пътна полиция" при СДВР/ОДМВР, се посочва в 
прессъобщението. 
Ускореното издаване на българските свидетелства за управление на моторни превозни средства не касае гражданите, 
които за първи път получават такъв документ - неговото издаване продължава да се извършва за срок до 10 работни дни 
от звената на Пътна полиция по постоянен адрес. 
С изменението на Правилника се урежда и възможността удостоверение, съдържащо данни от информационните 
фондове, свързани с издаването и ползването на български лични документи, което се издава на лице, притежаващо 
валидно удостоверение за универсален електронен подпис, да се получава на посочен от подателя електронен адрес. 
 
√ CEМ назначи временен директор на БНР  
Съветът за електронни медии (СЕМ) прие оставката на генералния директор на Българското национално радио Андон 
Балтаков и назначи за временно изпълняващ длъжността Милен Митев, който до момента е административен директор 
на радиото. 
Миналата седмица Балтаков внезапно поиска предсрочно прекратяване на договора му за управление от 6 август, като се 
мотивира с "дълбоко лични" причини.  
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В срок от три месеца СЕМ трябва да избере с конкурс нов генерален директор на Националното радио.  
"Изключително важно е ръководството на медията да работи, за да осигури и да запали усещането за стабилност в 
организацията, да осигури една спокойна атмосфера, в която журналистите да могат също да дадат най-доброто от себе 
си", заяви Милен Митев, който ще изпълнява временно длъжността генерален директор на БНР след оставката на Андон 
Балтаков.  
 
√ Прогноза: До дни страната ни ще влезе в оранжевата зона  
До дни страната ни ще влезе в оранжевата зона по разпространение на коронавируса заради нарастването на случаите. 
Това обяви в ефира на bTV зам.-министърът на здравеопазването д-р Димитър Петров. По думите му предстои затягане на 
мерките, но то ще бъде по-скоро в засилването на контрола. 
"В Министерството на здравеопазването има приет план, който ясно разграничава кога се предприемат определени мерки. 
В момента България е в зелената зона, до дни ще влезе в оранжевата – максимум до понеделник. Това означава, че ще 
има известно затягане на мерките, по-скоро ще се засили контролът. В момента се вземат мерки по-скоро за затягане на 
противоепидемичния контрол и то в закрити помещения, където се намират много хора. Това са основно дискотеките в 
курортите", посочи д-р Димитър Петров.  
По думите му, по-драстично затягане ще има, когато влезем в червената зона по отношение на заведенията на закрито. "Не 
може в едно заведение да се води, че имат 200 места, а вътре да има 2000 души. Заведения на открито, където има 
струпване на хора, също вероятно ще бъдат ограничавани. Това са основните места на зараза. Плажовете не са такъв 
проблем, това е на открито, има вятър. Нещата стават в контактите извън плажовете", отбеляза д-р Петров.  
Той добави, че в страната освен това има много голямо движение, включително транзитно. "Главно от гастарбайтерите, 
които се връщат и спират по няколко пъти, докато стигнат до границите. Има и струпване по границите, така че втората 
насока за проверките е по тези трасета, местата за отдих, бензиностанции и заведения за бързо хранене", посочи още той.   
 
√ МЗ препоръча въздържане от пътувания до Кипър, Гърция и Турция  
Министерството на здравеопазването препоръчва на българските граждани да се въздържат от неоснователни пътувания 
до Кипър, Гърция и Турция. Предупреждението е във връзка с усложнената епидемична обстановка и отчетените за 
последните 14 дни високи нива на заболяемост на 100 хил. души население в близки до България държави.  
Заради динамичната обстановка по разпространението на COVID-19 здравното министерство отправи апел към хората да 
спазват въведените противоепидемични мерки за физическа дистанция, честа дезинфекция и да носят предпазна маска 
за лице.  
МЗ обръща внимание, че "летният сезон е изключително подходящ за ваксинация срещу COVID-19". България все още се 
намира в "зелената зона" по разпространение на COVID-19, осигурен е достъп до четирите одобрени в ЕС ваксини и всеки 
гражданин може да направи своя информиран избор без значение от здравноосигурителния си статус, допълват от 
ведомството.  
От там изтъкват, че ваксините предпазват от тежко протичане на заболяването и от хоспитализация и са единственият 
ефективен и безопасен начин да предпазим себе си и своите близки.  
 
√ Статутът на САЩ като икономическа суперсила зависи от изпълнението на дневния ред на Байдън  
Прилагането на икономическата програма на президента Джо Байдън е от ключово значение, за да се гарантира, че САЩ 
ще запазят статута си на водещата световна икономическа суперсила. Това се казва в реч на министъра на финансите на 
САЩ Джанет Йелън, видяна предварително вчера от Си Ен Би Си. 
Йелън ще изнесе речта по-късно в Атланта като част от кампанията на Белия дом за спечелване на публична подкрепа за 
инфраструктурния план на администрацията на Байдън. Планът включва разходи на стойност 1 трлн. долара и има 
подкрепа и от двете водещи партии в САЩ. При първоначалното му представяне той бе в размер на 2 трлн. долара, но при 
преговорите между демократите и републиканците сумата бе намалена. 
„Свикнали сме с това Америка да бъде водещата световна икономическа сила. Не е предопределено да останем такава, 
но аз вярвам, че с тези инвестиции ще го направим“, ще каже финансовият министър. 
„Сега имаме шанс да поправим разбитите основи на нашата икономика и върху тях да изградим нещо по-справедливо и 
по-силно от това, което имахме в миналото“, гласи нейната реч. 
Защитата на дневния ред на Байдън бележи нова повратна точка в дългата кариера на Йелън. Въпреки че е служила две 
години като главен икономист на президента Бил Клинтън в края на 90 -те, тя е прекарала по-голямата част от времето си 
във Вашингтон, избягвайки политическите намеси – първо като заместник-председател и след това като председател на 
Федералния резерв. След като бе назначена за министър на финансите обаче Йелън често контактува с представителите 
на демократите в Конгреса и спори с републиканците. 
„Тя изигра ключова роля по някои теми, като например тази за минималния глобален корпоративен данък, и е ключов 
член на екипите, отговарящи за важни проекти, като например пакетите за фискална подкрепа“, коментира главният 
икономист на администрацията на Обама Джейсън Фърман. 
Един от най-големите успехи на Йелън е осигуряването на глобален консенсус за минимален корпоративен данък, който 
поне отчасти намали натиска върху американските технологични гиганти, чиито данъчни практики се превърнаха в обект 
на критики в редица страни по света. Прокарването на този план във Вашингтон обаче може да се окаже трудно 
предизвикателство. 
„Тя успя да убеди 132 страни да се съгласят с този план. Предстои да видим, дали ще успее да го прокара през Конгреса“, 
коментира Дейвид Уесъл, директор на Hutchins Center for Fiscal and Monetary Policy. 

https://btvnovinite.bg/predavania/tazi-sutrin/zam-ministarat-na-zraveopazvaneto-do-dni-stranata-ni-shte-vleze-v-oranzhevata-zona.html
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√ Дългът на американските домакинства достигна рекордните 15 трлн. долара  
Американците имат повече дългове от когато и да е било. Ръстът на разходите по кредитните карти и покупките на жилища 
доведе до увеличение на дълга на американските домакинства с 313 млрд. долара, или 2,1%, през второто тримесечие на 
2021 г., предаде Си Ен Ен, позовавайки се на данни на Федералната резервна банка на Ню Йорк. 
Това е най-големият ръст в номинално изражение от 2007 г. насам, както и най-голямото процентно увеличение от повече 
от седем години. 
Към края на юни американските потребители са имали дълг от 14,96 трлн. долара – най-голямата сума в историята. Това е 
с 812 млрд. долара повече в сравнение с края на 2019 г., преди да светът да бъда засегнат от пандемията от коронавирус. 
Задълженията по кредитните карти са нараснали със 17 млрд. долара през периода април-юни, но въпреки това остават 
със 140 млрд. долара под равнището от края на 2019 г. 
Задълженията по ипотечните ĸpeдити, които имат най-голям дял в общия дълг на домакинствата, са нараснали с 282 млн. 
долара до 10,44 трлн. долара. Цели 44% от задълженията по ипотечните кредити са натрупани през последната година, 
като в това число влизат както новите зaeми, така peфинaнcиpaнeто нa cтapи задължения. 
Макар че жилищният пазар в САЩ е горещ и заемите за закупуване на жилища са на рекордни равнища, все още има 2 
млн.ĸpeдитoпoлyчaтeли, които могат да имат финансови проблеми, след като изтече действащия в момента мораториум 
върху ипотечните кредити, коментира Джоел Скъли от Центъра за микроикономически данни в клона на Фед в Ню йорк. 
 
√ Петролът поскъпна на фона на геополитическото напрежение в Близкия изток  
Цените на петрола се повишиха в четвъртък на фона на напрежението в Персийския залив, но не успяха да наваксат 
загубите от предходния ден, тъй като ръстът бе ограничен от изненадващото увеличение на запасите от суров петрол в 
САЩ, предаде Ройтерс. 
Към 8:45 часа българско време сортът Брент поскъпна с 0,19 долара, или 0,27%, до 70,57 долара за барел, докато цената 
на американския лек суров петрол WTI се повиши с 0,22 долара, или 0,32%, до 708,37 долара за барел. И двата бенчмарка 
поевтиняха с повече от 2 долара на барел в сряда. 
„Докато напрежението между Иран и световните сили нараства заради нападението с дрон срещу танкера Mercer Street 
миналата седмица, изглежда че разговорите за ядреното споразумение ще бъдат дълги и вероятно няма да доведат до 
облекчение на санкциите срещу Техеран“, коментира Едуард Моя от OANDA. 
Тази сутрин израелски самолети нанесоха удари по обекти за изстрелване на ракети в южен Ливан, след като по-рано 
оттам дойде ракетен обстрел. 
Размяната на удари дойде след атака срещу танкер край Оман миналия четвъртък, за която Израел обвинява Иран. При 
атаката загинаха двама членове на екипажа. Иран отрича да има участие в атаката. 
Вчера Държавния департамент на САЩ обяви, че смятам, че иранци са похитил и танкера Asphalt Princess, но поясни, че не 
е в позиция да потвърди информацията. 
Предишната сесия цените на петрола поевтиняха значително, след като Администрацията за енергийна информация на 
САЩ съобщи, че запасите от суров петрол на САЩ неочаквано са нараснали с 3,6 млн. барела миналата седмица. В същото 
време обаче запасите от горива намаляха с цели 5,3 млн. барела 
„Спадът на запасите от бензин до най-ниското ниво от ноември 2020 г. показва, че търсенето на гориво в САЩ е доста 
устойчиво“, коментират анализатори от Commonwealth Bank of Australia. 
От банката очакват цената на сорта Брент да нарасне до 85 долара за барел до четвъртото тримесечие на годината, тъй 
като търсенето ще бъде по-голямо от предлагането. 
 
√ Оптимизъм на борсите в Европа на фона на рекордния подем на бизнес активността  
Европейските акции поскъпнаха в ранната търговия в сряда, след като инвеститорите бяха обнадеждени от добрите 
корпоративни отчети за тримесечието и засилването на дейността по сливания и придобивания, предаде Ройтерс. Общият 
европейски индекс STOXX 600 се повиши с 2,9 пункта, или 0,62%, до 468,28 пункта, достигайки нова рекордна стойност за 
трети пореден ден. Немският показател DAX записа ръст от 132,87 пункта, или 0,85%, до 15 687,95 пункта. Водещият индекс 
на Лондонската борса FTSE 100 напредна с 27,84 пункта, или 0,39%, до 7 133,56 пункта. Френският измерител CAC 40 се 
повиши с 40,77 пункта, или 0,61%, до 6 764,58 пункта. 
На пазара се отразиха позитивно и окончателните данни прочуването на агенция IHS Markit за бизнес активността в 
еврозоната. Според него индексът PMI, измерващ общата бизнес активност в региона на единната валута е нараснал до 
60,2 пункта през юли спрямо 59,5 пункта през юни, достигайки най-високото си ниво от юни 2006 г. насам. Въпреки че 
окончателният индекс е малко под предварителното му ниво от 60,6 пункта, той остава далеч над равнището от 50 пункта, 
което разделя растежа от свиването. 
Акциите на британския застраховател Legal & General поскъпнаха с 2,27%, след като компанията отчете 14-процентов ръст 
на оперативната печалба за първата половина на годината, надминавайки очакванията на анализаторите. В същото време 
цената на книжата на британската строителна компания Taylor Wimpey се повиши с 3,73%, след като фирмата повиши 
прогнозата си за годишна печалба. 
Акциите на Commerzbank поевтиняха с 4,,32%, след като втората най-голяма банка в германия излезе на загуба през 
второто тримесечие. Банката отчете нетна загуба от 527 млн. евро за тримесечието, завършило през юни. Приходите и за 
същия период са 1,85 млрд. евро, което е 18,1% на годишна база. 



29 

 

Сезонът на отчетите в Европа върви добре, като анализаторите очакват компаниите от STOXX 600 да постигнат рекорден 
скок на печалбата за второто тримесечие от 139,6% в сравнение със същия период на предходната година, сочат данни на 
Refinitiv IBES. 
„Печалбите са наистина добри и това дава на инвеститорите в акции известен комфорт“, коментира Андреа Чиконе от TS 
Lombard. 
„Другото нещо, което би могло да окуражи инвеститорите, е фактът че броят на новите случаи на COVID-19 във 
Великобритания намалява рязко. Това дава надежди, че същото може да  се случи и в останалата част на Европа“, добави 
тя. 
Акциите на швейцарксия фармацевтичен гигант Roche поскъпнаха  0,35%, след като Блумбърг съобщи, че японския 
конгломерат Softbank е натрупал дял на стойност 5 млрд. долара в компанията. 
Нов рекорд за S&P 500 
Американските борсови индекси записаха повишения във вторник, като S&P 500 достигна нов рекорден връх, след като 
силата на широкия пазар засенчи загубите в туристическия сектор, причинени от страховете около разпространението на 
коронавируса. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете ръст от 278,24 пункта, или 0,8%, до 35 116,4 пункта, след като по-рано падна за 
кратко с над 100 пункта. Широкообхватният показател Standard & Poor’s 500 се повиши с 35,99 пункта, или 0,82%, до 4 
423,15 пункта. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq напредна с 80,23 пункта, или 0,55%, до 14 761,29 
пункта. 
Движенията на пазара във вторник контрастираха перфектно на тези  в понеделник, когато Dow и S&P 500 преминаха на 
черевената територия в последните часове на търговията. 
„Тази волатилност от ден за ден е очаквана предвид силното представяне на акциите от началото на пролетта на миналата 
година“, коментира Рандъ Фредерик от Schwab Center for Financial Research. 
„Всички знаят, че пазарните оценки са доста високи.  S&P 500 се е повишил с почти 100% от дъното, достигнато през март 
миналата година… Така че пазарът е склонен да реагира нервно на всеки тип новини“, добави той 
Същевременно с това доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се стабилизира, след като в 
понеделник падна до петмесечно дъно от 1,174%. 
Dow бе подкрепен от акциите, свързани с икономическото възстановяване, включително тези на банките и индустриалните 
компании като Caterpillar и 3M, чиито книжа поскъпнаха съответно с 1,61% и 1,78%. Акциите на компаниите от здравния 
сектор също се представиха добре, като тези на Amgen и Johnson & Johnson поскъпнаха с 1,79% и 1,23%. 
Акциите на Robinhood скочиха с цели 24,20% до 46,80 долара за акция, надскачайки значително цената от първоначалната 
цена от 38 долара за акция при първичното публично предлагане на компанията от миналата седмица. 
Цената на книжата на Under Armour се повиши със 7,53%, след като фирмата за спорна екипировка надмина очакванията 
на анализаторите за печалба. 
До петък 88% от компаниите в S&P 500, които са отчели финансовите си резултати за последното тримесечие, са надминали 
прогнозите на пазара. Това е най-високият дял, откакто FactSet започва да води статистиката през 2008 г. 
Печалби в Азия 
Основните индекси на водещите фондови борси в Азиатско-тихоокеанския регион записаха повишения в сряда, 
подкрепени от ръста на активността в сектора на услугите в Китай, предаде Си Ен Би Си. 
Частното проучване на агенциите Caixin и Markit показа, че индексът PMI, измерващ активността в сектора на услугите в 
Китай, е достигнал 54,9 пункта през юли спрямо 50,3 пункта през юни.  Това е значителен ръст, като границата от 50 пункта 
разделя експанзията от свиването. 
На този фон континентален Китай индексът Shanghai Composite записа ръст от 29,23 пункта, или 0,85%„ до 3 477,22 пункта, 
докато по-малкият показател Shenzhen Composite напредна с 41,65 пункта, или 1,72%, до 2 456,62 пункта. Хонконгският 
бенчмарк Hang Seng се повиши с 231,73 пункта, или 0,88%, до 26 426,55 пункта. Акциите на технологичния гигант Tencent 
поскъпнаха с 2,42% след вчерашните тежки загуби. 
Водещият индекс на Токийската фондова борса Nikkei 225 се повиши с 57,75 пункта, или 0,21%, до 27 584,08 пункта. 
Южнокорейският показател Kospi напредна с 43,24 пункта, или 1,34%, до 3 280,38 пункта. 
В Австралия индексът ASX200 отчете ръст от 28,7 пункта, или 0,38%, до 7 503,2 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха предимно понижения в ранната търговия. Основният индекс 
SOFIX отчете спад от 2,35 пункта, или 0,41%, до 573,27 пункта. BGBX40 се понижи с 0,75 пункта, или 0,41%, до 126,07 пункта. 
BGTR30 изтри 2,40 пункта от стойността си, или 0,39%, достигайки ниво от 612,58 пункта. BGREIT напредна с 0,60 пункта, 
или 0,37%, до 164,32 пункта. 
 
√ Еврото се задържа под прага от 1,19 долара  
Курсът на еврото днес остана почти без промяна, задържайки се под прага от 1,19 долара, информираха германски 
финансови издания. 
В междубанковата търговия тази сутрин единната европейска валута се търгуваше за 1,1837 долара или на почти същото 
ниво като при закриването снощи. 
Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1861 долара. 
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Cross.bg  
 
√ Преглед на вестниците 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Скъпият ток качи индустрията на "влак на ужасите" - заводите спират 
в. Труд - Годяват се Трифонов с Нинова, гласят сватба 
в. Телеграф - 800 лв. ако самолетът закъснее 
в. Монитор - Хайки за маски в междуградските рейсове 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - "Клюки!" Така Нинова отговори дали натиск от президентството разколеба БСП за Слави 
в. 24 часа - 56 приоритета, договорени за новото правителство 
в. Труд - Ваучер за забавачка, ако наемеш студент 
в. Труд - Фирми спират работа заради скъп ток 
в. Телеграф - Съгласие в 6 сфери с ДБ, ИБГНИ и БСП 
в. Телеграф - Двама горски загинаха при пожар в Сандански 
в. Монитор - ИТН отчете съгласие в 6 сектора с ДБ, ИБГНИ и БСП 
в. Монитор - Центровете за бежанци се пукат по шевовете 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Борислав Сарафов: Нека не сравняваме двата сигнала - срещу Лозан Панов дойде от магистратите, а срещу 
Гешев - от политиците 
в. Труд - Метеорологът Петър Янков пред "Труд": Климатичните промени са като CОVID-19, да не ги подценяваме 
в. Телеграф - Проф. Петър Стоянович: Връщането на Врана на царя е историческа справедливост 
в. Монитор - Проф. Симеон Стоянов, мениджър "Бизнес развитие" в консорциум "Петаскейл суперкомпютър България": С 
новия суперкомпютър може да предсказваме наводнения 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Ще минат ли министрите на Слави 
в. Труд - Проектокабинетът силно ухае на Сорос 
в. Телеграф - Дрон пожар не спира 
в. Монитор - Недоверието към медицината по-страшната епидемия 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Пожарите в страната - на живо от Сандански и Старосел; 
- Поличическите сметки и формулите за власт - погледът на проф. Огнян Герджиков; 
- Бизнесът заплашва със спиране на работа и протест заради цената на тока на свободния пазар - за казусите и 

решенията; 
- Още един медал в Токио - за българските медалистки и техния олимпийски път 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Първи жертви на пожарите у нас. Защо се стигна до смъртта на двама горски служители. 
- След рекордното за български атлет пето участие на Олимпиада - Ивет Лалова на живо от Токио. 
- 100 лв. за преглед с рецепта по време на лятната ни почивка - колко струва медицинската помощ в курортите по 

морето и планините у нас. Проверка в „На твоя страна". 
- „Тоника СВ" с концерт в памет на Ваня Костова. 

 
√ Предстоящи събития в страната на 5 август 
София. 

- От 9.00 часа ще се проведе заседание на Народното събрание. 
- От 11.00 часа в сградата на Министерството на икономиката на ул. Славянска 8 министър Кирил Петков ще връчи 

сертификати по реда на Закона за насърчаване на инвестиции. 
*** 
Бургас 

- От 18.00 часа в Експозиционен център "Флора" ще започне концерт на Бургаски духов оркестър с диригент Анастас 
Камиларов. 

- От 18.30 часа в Дома на писателя ще започне „По билото на миналото" - репортажи за забравената България с 
автор Румен Стоичков. 

- От 20.00 часа в Летния театър ще започне концерт на Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени. 
*** 
Варна. 

- От 10.00 часа във Военноморския музей ще бъде открита изложбата „Творчество и пропаганда във флота в 
годините на Студената война". 

- От 12.30 часа на Морската гара ще се състои закриване на Спартакиадата на Военноморските сили по морски 
спортове. 

*** 
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Добрич. 
- От 18.00 часа в двора на НЧ „Добрич - 2017" ще се състои инициативата „Хоротека". 

*** 
Сливен. 

- От 17.30 часа в Узуновата къща ще бъде открита изложбата „Николай Николов. Свидетелства за един плодотворен 
период". 

*** 
Стара Загора. 

- От 10.00 часа в библиотека „Родина" ще се проведе инициативата „Забавно лято в библиотеката" с програма „Ревю 
на книга". 

- От 10.00 часа във Филиал „Лозенец" на библиотека „Родина" ще се проведе инициативата „Летни 
предизвикателства в библиотеката": „Магията на книжките" - четене, разказване и писане на истории, литературни 
игри и викторини; „Творителница" - да измайсторим сами, и много други забавни и полезни занимания. 

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

