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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
 
Bloomberg TV Bulgaria 
 
√ На фона на високите цени е странно ТЕЦ Марица-Изток 2 да не работи на пълни обороти 
Румен Радев, заместник-председател на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), “В развитие", 
05.08.2021 
Цените на електроенергията на Българската независима енергийна борса са средно 258 лв. за мегаватчас за днешния ден. 
Разглеждайки търговията по часове, се очаква цените днес във времевия диапазон от 12 до 16 часа да скочат до 362 лв. за 
мегаватчас. На този етап вече има работодатели, които са изключили голяма част от мощностите си. В леярския бранш 
повечето предприятия разливат вече разтопен метал във форми, за да се довършат поръчки. Ковашките цехове са напълно 
спрели. Някои от най-големите металургични предприятия в страна също са спрели дейността си. Това заяви Румен Радев, 
заместник-председател на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) в ефира на “В развитие” с водещ 
Роселина Петкова.  
“Намаляването на мощности от порядъка на 60 мегавата до 6-7 мегавата само и само да се завършат някои 
дейности, това само по себе си е сприане.”  
Румен Радев разви две хипотези, като първата е в случай, че предприятията продължат работа на тези цени. Според него, 
ако в сряда не са били спрели голяма част от своите мощности, е щяло да бъдат с приблизително 150 мегаватчаса на 
загуба. По този начин продукцията реално е неконкурентоспособна. Така се акумулира алтернативна загуба.  
“Някои колеги са изчислили над 200 000 лв. загуба в рамките на един ден.”  
Ако обаче предприятията намалят своите мощности, ще успеят да задържат някакво разумно ниво на себестойност на 
продукта си. Традиционно този тип производства като металургическите имат висока сметка за ток. Намаляването на 
мощностите е мярка, която цели да се реализира продукта. Но това пак прави нещата сложни, заради отношенията с 
контрагентите, както и неустойките, които вероятно ще трябва да се платят, заради забавяне на продукта.  
Румен Радев е на мнение, че ограничаването на износа на електроенергия не е реално възможна стъпка, която да се 
предприеме. Могат да се направят някои много смекчени ограничения, като аргумента за тях да бъде технически 
затруднения за трансграничен капацитет.  
“Не нормално при такива цени на електроенергията на пазара, компания като ТЕЦ Марица-Изток 2 да не натоварва 
на максимум своите производствени капацитети. Това е по простата причина, че всичко, което те биха произвели, 
ще успеят да реализират с много добра печалба.”  
В актуалното ценово решение КЕВР, която отчита адекватно и цените на квотите за въглероден оксид - 51 евро за тон, при 
тези параметри остойностяването на ТЕЦ Марица-Изток 2 се равнява за 222 лв. за мегаватчас.  
“В България трябва да има отсичане на цената. При достигане на цена от 222 лв. за мегаватчас,  би било редно ТЕЦ 
Марица-Изток 2 да работи на пълни обороти.”  
Румен Радев е на мнение, че включването на още един блок на ТЕЦ Марица-Изток 2 всъщност се е случило заради 
позицията, с която излезе АИКБ. По негови думи до 10 часа вчера не е имало включени никакви допълнителни мощности. 
Самото включване на още един блок предполага генериране на мощности от размера на 600 мегаватчаса, което е доста 
малко в сравнение с цялостния капацитет на ТЕЦ Марица-Изток 2, който е 1600 мегаватчаса. 
Гостът посочи, че реално търсене за мощности има. Още днес ТЕЦ Марица-Изток 2 пусна два търга, които са описани като 
“дългосрочни”. Единият търг е до 32-та календарна седмица на август месец 2021 г., а вторият е от 1-и до 31-и септември 
2021 г. И двата търга са за 150 мегаватчаса мощности. По думите на Румен Радев, мощностите са изкупени веднага. Въпреки 
интереса, индустриалците на втория кръг не са били особено активни, което показва, че неопределеността от 
натоваравено и риска от висока цена на септември си казват думата. 
“Притесненията за високата цена и натоварването през септември са големи. КЕВР прогнозира цената за годишна 
база да е 119 лева за мегаватчас, като имаше спорни корекции, за да запази цената за битовия потребител. Ако 
виждаме цени в тази долна граница (119 лв.) и горна граница от 222 лв. и пълно натоварване на Марица Изток 2, то в 
този интервал бихме работили.” 
По темата за реализиране на проекта за пазарно обединение на сегмента “Ден напред” между България и Румъния, Румен 
Радев, заяви, че "всички сме се вкопчили в него като едно добро потенциално решение, един буфер по отношение на 
големите деформации и изменения в ценово отношение в нашия енергиен пазар". Задължително условие, за да може да 
се реализира този проект бе включването на страните от M4 (Румъния, Унгария, Чехия и Словакия). Според него, при 
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обединението с Гърция сме се свързали с един от най-скъпите пазари в Европа. Той има особености при доставките 
към островите, като те са в червената зона, защото към цените включват и мрежови такси. Гръцкият пазар е свързан и с 
Италия, където цените на тока традиционно са високи.  
“Истината е, че ние сме добре свързани с Румъния, но проблемът ще дойде, ако страните от М4 трябва да осигурят 
електроенергията, от която има нужда Гърция.”  
Примерът, който Румен Радев дава е с вчерашния ден, когато е имало почти гигаватов износ за Гърция, а вносът от Румъния 
е бил около 200 мегаватчаса плюс още 100 мегаватчаса от Турция. Финалният резултат е разлика от близо 700 мегаватчаса. 
Целия разговор вижте във видео материала. 
 
Dnes.bg 
 
√ Фирми губят над 200 000 лв. на ден заради цената на тока 
Странно е ТЕЦ "Марица Изток 2" да не работи на пълен капацитет 
Цените на електроенергията на Българската независима енергийна борса са средно 258 лв. за мегаватчас за днешния ден. 
Разглеждайки търговията по часове, се очаква цените днес във времевия диапазон от 12 до 16 часа да скочат до 362 лв. за 
мегаватчас. На този етап вече има работодатели, които са изключили голяма част от мощностите си. В леярския бранш 
повечето предприятия разливат вече разтопен метал във форми, за да се довършат поръчки. Ковашките цехове са напълно 
спрели. Някои от най-големите металургични предприятия в страна също са спрели дейността си. Това заяви Румен Радев, 
заместник-председател на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) в ефира на Bloomberg TV Bulgaria. 
„Намаляването на мощности от порядъка на 60 мегавата до 6-7 мегавата само и само да се завършат някои дейности, това 
само по себе си е сприане“, коментира той. 
Румен Радев разви две хипотези, като първата е в случай, че предприятията продължат работа на тези цени. Според него, 
ако в сряда не са били спрели голяма част от своите мощности, е щяло да бъдат с приблизително 150 мегаватчаса на загуба. 
По този начин продукцията реално е неконкурентоспособна. Така се акумулира алтернативна загуба. 
„Някои колеги са изчислили над 200 000 лв. загуба в рамките на един ден“, обясни заместник-председателят на АИКБ.  
Ако обаче предприятията намалят своите мощности, ще успеят да задържат някакво разумно ниво на себестойност на 
продукта си. Традиционно този тип производства като металургическите имат висока сметка за ток. Намаляването на 
мощностите е мярка, която цели да се реализира продукта. Но това пак прави нещата сложни, заради отношенията с 
контрагентите, както и неустойките, които вероятно ще трябва да се платят, заради забавяне на продукта. 
Румен Радев е на мнение, че ограничаването на износа на електроенергия не е реално възможна стъпка, която да се 
предприеме. „Могат да се направят някои много смекчени ограничения, като аргумента за тях да бъде технически 
затруднения за трансграничен капацитет. Не нормално при такива цени на електроенергията на пазара, компания като 
ТЕЦ“ Марица-Изток 2 „да не натоварва на максимум своите производствени капацитети. Това е по простата причина, че 
всичко, което те биха произвели, ще успеят да реализират с много добра печалба“, заяви той. 
В актуалното ценово решение КЕВР, която отчита адекватно и цените на квотите за въглероден оксид - 51 евро за тон, при 
тези параметри остойностяването на ТЕЦ Марица-Изток 2 се равнява за 222 лв. за мегаватчас. 
 
Мениджър 
 
√ Бизнесът запазва готовност за протест заради високите цени на тока  
Оставаме в протестна готовност, второ денонощие голяма част от нашите предприятия де факто са спрели работа. 
Практически, всички леярни затвориха. Това коментира в ефира на БНТ зам.- председателят на АИКБ Румен Радев.  
"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 на  мегаватчас беше таванът на 4 август следобед и при тази цена ние няма как да работим. И в момента ТЕЦ 
Марица Изток 2 работи под 50% от капацитета си. 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", обясни още Радев.  
Четирите най-големи работодателски организации поставиха ултиматум в писмо до служебния премиер заради 
рекордното поскъпване на тока на енергийната борса, а темата влезе и в дневния ред на парламентарните дебати в 
пленарна зала. И работодателските организации, и депутати призоваха "Марица Изток-2" да увеличи производствените си 
мощности, което е сочено като една от основните причини за формирал се в последните дни дефицит на свободния 
електроенергиен пазар и рязкото повишаване на цените.  
"Марица Изток-2" работи на по-малко от 40% от общия си капацитет за производство на електроенергия, въпреки 
рекордно високата цена на електричеството, показа проверка на "Мениджър Нюз". Централата има мощности за 1600 
мегавата, но вчера натоварването е само 600 мегавата, а в сряда е било още по-малко: едва 20% от целия й капацитет.  
От Министерството на енергетиката съобщиха, че са взети мерки ТЕЦ Марица Изток 2 да включи нови мощности. Така от 
сряда работи и трети генериращ блок в ТЕЦ-а. Общият брой на генериращите  блокове на централата  обаче са 8.  
 
 
 
 

https://www.bloombergtv.bg/a/17-v-razvitie/96543-na-fona-na-visokite-tseni-na-toka-e-stranno-tets-maritsa-iztok-2-da-ne-raboti-na-palni-oboroti
https://bntnews.bg/news/rumen-radev-aikb-ostavame-v-protestna-gotovnost-zaradi-visokite-ceni-na-toka-1164752news.html
https://www.tpp2.com/site/realTimeData.html?fbclid=IwAR34wQgcXfxNzsQb_TT7phVZwcfmKe7-ekHMT35MGPMecXbu_ic7TKuoj-k
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БНТ 
 
√ Добрин Иванов, АИКБ: Предлагането на електроенергия е системно и хронично ограничено 
Големи енергийно интензивни предприятия, които използват електроенергията като суровина, са преустановили 
дейност вчера, когато цените на тока на Българска енергийна борса бяха на рекордни нива. В тези предприятия 
работят десетки хиляди служители. Това заяви в "Още от деня" Добрин Иванов, изпълнителен директор на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). 
Според Иванов за пет години нищо не се е променило. Цената на електроенергията на Българската независима енергийна 
борса се определя на база търсене и предлагане, като предлагането е хронично и системно ограничено. Именно това 
тласка цената нагоре. 
Директорът на АИКБ обясни, че в момента българската борса е свързана само с гръцката борса, която формира най-
високата цена на електричество в Европа. Според него свързаността с нея е негатив. Предстои българската борса да бъде 
свързана с румънската и унгарската, които ще ни отворят път към Западна Европа 
"Надеждата ни е, че ще се нормализират процесите и при тази свързаност бизнесът ще може да купува 
електроенергия от Западна Европа, където тенденцията е на значително по-ниски цени", каза Иванов. 
По думите му няма обяснение за забавяне на работата на хората, които трябва да свържат борсите и да регулират цената. 
Въпросът за системния дефицит е повдиган многократно, включително чрез сигнали до прокуратурата за 
безстопанственост на ръководството на ТЕЦ "Марица-Изток" 2. След извършена проверка обаче не са открити данни за 
престъпление. 
Обясни още, че от около година и половина в ТЕЦ "Марица-Изток" 2 работят само два блока с мощност около 300-350 mW, 
при капацитет на топлоцентралата 1600 mW. С включения наскоро трети блок мощността става общо около 600 mW. От 
АИКБ ще настояват да се следи пазара на електроенергия. 
"Именно поради това нехайство и безхаберие се получават такива пикови моменти, в които цената експлодира и 
бизнесът е принуден да спре да работи, тъй като никое предприятие не може да си позволи да работи на загуба. При 
сключените договори за доставка на продукция, тя ще се произвежда на по-висока цена отколкото се продава", 
допълни Иванов. 
Добрин Иванов каза още, че високата цена на електроенергията ще бъде усетена от малкия и средния бизнес в средата и 
края на август. Това се дължи на либерализацията на енергийния пазар. В момента фирмите са длъжни на купуват енергия 
чрез Българската независима енергийна борса, а всички търговци са променили цената си за доставки. Ако тази тенденция 
продължи, това ще се отрази върху сметките на целия бизнес и те ще бъдат с 50% - 70% по-високи за август. 
"Нямахме конкретен отговор от министър-председателя, но действия бяха предприети, беше включен трети блок 
на ТЕЦ "Марица-Изток" 2, като за днешния ден намали цената на мегавата около 70 лв" , заключи Добрин Иванов. 
За повече информация вижте видеото. 
 
Fakti.bg 
 
√ Дoбрин Ивaнoв: Пoрaди бeзхaбeриe ce пoлучaвaт тaкивa пикoви мoмeнти – цeнaтa нa тoкa eкcплoдирa и бизнecът 
cпирa 
Изпълнитeлният дирeктoр нa Acoциaциятa нa индуcтриaлния кaпитaл в Бългaрия зaяви, чe цeнaтa нa 
eлeктрoeнeргиятa нa Бългaрcкaтa нeзaвиcимa eнeргийнa бoрca ce oпрeдeля нa бaзa търceнe и прeдлaгaнe, кaтo 
прeдлaгaнeтo e хрoничнo и cиcтeмнo oгрaничeнo и имeннo тoвa тлacкa цeнaтa нaгoрe 
Гoлeми, eнeргийнo интeнзивни прeдприятия, кoитo изпoлзвaт eлeктрoeнeргиятa кaтo cурoвинa, ca прeуcтaнoвили дeйнocт 
вчeрa, кoгaтo цeнитe нa тoкa нa Бългaрcкa eнeргийнa бoрca бяхa нa рeкoрдни нивa. В тeзи прeдприятия рaбoтят дeceтки 
хиляди cлужитeли. Тoвa зaяви в прeдaвaнeтo "Oщe oт дeня" пo БНТ Дoбрин Ивaнoв, изпълнитeлeн дирeктoр нa 
Acoциaциятa нa индуcтриaлния кaпитaл в Бългaрия (AИКБ). 
Cпoрeд Ивaнoв зa пeт гoдини нищo нe ce e прoмeнилo. Цeнaтa нa eлeктрoeнeргиятa нa Бългaрcкaтa нeзaвиcимa eнeргийнa 
бoрca ce oпрeдeля нa бaзa търceнe и прeдлaгaнe, кaтo прeдлaгaнeтo e хрoничнo и cиcтeмнo oгрaничeнo. Имeннo тoвa 
тлacкa цeнaтa нaгoрe. 
Дирeктoрът нa AИКБ oбяcни, чe в мoмeнтa бългaрcкaтa бoрca e cвързaнa caмo c гръцкaтa бoрca, кoятo фoрмирa нaй-
виcoкaтa цeнa нa eлeктричecтвo в Eврoпa. Cпoрeд нeгo cвързaнocттa c нeя e нeгaтив. Прeдcтoи бългaрcкaтa бoрca дa бъдe 
cвързaнa c румънcкaтa и унгaрcкaтa, кoитo щe ни oтвoрят път към Зaпaднa Eврoпa. 
"Нaдeждaтa ни e, чe щe ce нoрмaлизирaт прoцecитe и при тaзи cвързaнocт бизнecът щe мoжe дa купувa eлeктрoeнeргия oт 
Зaпaднa Eврoпa, къдeтo тeндeнциятa e нa знaчитeлнo пo-ниcки цeни", кaзa Ивaнoв. 
Пo думитe му нямa oбяcнeниe зa зaбaвянe нa рaбoтaтa нa хoрaтa, кoитo трябвa дa cвържaт бoрcитe и дa рeгулирaт цeнaтa. 
Въпрocът зa cиcтeмния дeфицит e пoвдигaн мнoгoкрaтнo, включитeлнo чрeз cигнaли дo прoкурaтурaтa зa 
бeзcтoпaнcтвeнocт нa ръкoвoдcтвoтo нa ТEЦ "Мaрицa-Изтoк" 2. Cлeд извършeнa прoвeркa oбaчe нe ca oткрити дaнни зa 
прecтъплeниe. 
Oбяcни oщe, чe oт oкoлo гoдинa и пoлoвинa в ТEЦ "Мaрицa-Изтoк" 2 рaбoтят caмo двa блoкa c мoщнocт oкoлo 300-350 mW, 
при кaпaцитeт нa тoплoцeнтрaлaтa 1600 mW. C включeния нacкoрo трeти блoк мoщнocттa cтaвa oбщo oкoлo 600 mW. Oт 
AИКБ щe нacтoявaт дa ce cлeди пaзaрa нa eлeктрoeнeргия. 
"Имeннo пoрaди тoвa нeхaйcтвo и бeзхaбeриe ce пoлучaвaт тaкивa пикoви мoмeнти, в кoитo цeнaтa eкcплoдирa и бизнecът 
e принудeн дa cпрe дa рaбoти, тъй кaтo никoe прeдприятиe нe мoжe дa cи пoзвoли дa рaбoти нa зaгубa. При cключeнитe 
дoгoвoри зa дocтaвкa нa прoдукция, тя щe ce прoизвeждa нa пo-виcoкa цeнa oткoлкoтo ce прoдaвa", дoпълни Ивaнoв. 

https://bntnews.bg/news/dobrin-ivanov-aikb-predlaganeto-na-elektroenergiya-e-sistemno-i-hronichno-ogranicheno-1164837news.html
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Дoбрин Ивaнoв кaзa oщe, чe виcoкaтa цeнa нa eлeктрoeнeргиятa щe бъдe уceтeнa oт мaлкия и cрeдния бизнec в cрeдaтa и 
крaя нa aвгуcт. Тoвa ce дължи нa либeрaлизaциятa нa eнeргийния пaзaр. В мoмeнтa фирмитe ca длъжни нa купувaт eнeргия 
чрeз Бългaрcкaтa нeзaвиcимa eнeргийнa бoрca, a вcички търгoвци ca прoмeнили цeнaтa cи зa дocтaвки. Aкo тaзи тeндeнция 
прoдължи, тoвa щe ce oтрaзи върху cмeткитe нa цeлия бизнec и тe щe бъдaт c 50% - 70% пo-виcoки зa aвгуcт. 
"Нямaхмe кoнкрeтeн oтгoвoр oт миниcтър-прeдceдaтeля, нo дeйcтвия бяхa прeдприeти, бeшe включeн трeти блoк нa ТEЦ 
"Мaрицa-Изтoк" 2, кaтo зa днeшния дeн нaмaли цeнaтa нa мeгaвaтa oкoлo 70 лв" , зaключи Дoбрин Ивaнoв. 
 
НОВА ТВ 
 
√ Ще се стигне ли до масови фалити и поскъпване на стоки заради по-високата цена на тока? 
Темата коментират Добрин Иванов от АИКБ и Симеон Присадашки 
Токът за индустрията в определени пикови часове у нас е 70% по-скъп, отколкото в Германия и Франция. Бизнесът заплаши 
с протести и искания за оставки на ръководството на „Българския енергиен холдинг”. 
„Основната причина за високата цена на тока е хроничният дефицит на електроенергия, при който работи Българската 
независима енергийна борса. На пазара, от който бизнесът е задължен да купува електроенергия, няма достатъчно 
предлагане. Затова цената се покачва”, каза Добрин Иванов от Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
В писмо до премиера от бизнеса обаче обясняват, че въпреки недостига, токът се изнася. „Изнася се, защото имаме 
задължително осигурена свързаност на пазара с Гърция, имаме по-висока цена в Гърция и на част от производителите им 
е изгодно да продават произведената електроенергия на южната ни съседка”, добави Иванов. 
Симеон Присадашки от Асоциацията на млекопреработвателите в България обясни, че киселото мляко, например, е 
продукт, който изисква голямо потребление на електроенергия. „В момента цялата тежест ще бъде поета от 
производителите, тъй като няма как производството да бъде затворено от днес за утре”, каза той. 
Не липсват и предприятия, които са спрели производството си заради по-високите цени на електроенергията. „Рекордната 
стойност беше за 4 август. Тогава средната цена беше 330 лв./ МВтч, а в пиковите часове достигаше и до 400 лв. В Германия 
в най-натоварения диапазон беше 98-95 евро", обясни Иванов. 
Оставки се искат от отговорните лица, които управляват българската енергетика. „На първо място собственикът на 80% от 
производствените мощности у нас - БЕХ. Няма промяна в политиката. Кадровите промени не се отразяват на цената”, 
категоричен е представителят на АИКБ. 
Важно, според Иванов, е в пикови моменти да се активизират резервните мощности на „ТЕЦ „Марица Изток 2”, които са 
ненатоварени, за да може да се предлага по-голямо количество електроенергия на пазара и по този начин да се намали 
цената. 
„Законът предвижда Студеният резерв да бъде ползван, когато имаме свръхпотребление и недостиг на електроенергия, 
но когато са активирани всички останали възможни мощности. В случая обаче това не е необходимо, защото не са 
активирани всички. От вчера започна поетапно включване в ТЕЦ „Марица Изток 2”, каза той. 
Иванов заяви, че цената на тока, както и тази на горивата, е важна за всички стоки, които достигат до крайния потребител. 
„Другият проблем е, че намалява конкурентоспособността на българския бизнес и на родните продукти, които ще бъдат 
заместени от по-евтини вносни аналози”, уточни представителят на АИКБ. 
Алармата за високите стойности, на които се търгува токът, е получена от енергийно интензивните производства. „Малкият 
и среден бизнес все още не е усетил високата цена, защото той купува енергията от търговци, които си промениха 
договорите. Те формират цената ден напред плюс надбавка. Тези бизнеси ще усетят промяната в края на август, когато 
получат фактурите си”, уточни Иванов.   
Той обясни и как би изглеждал протест на бизнеса, ако не се стигне до желаната реакция. „Преди пет години за пръв път 
направихме протест против решенията на изпълнителната власт. Поводът беше същият - цената на електроенергията. 
Имаме опит и синдикатите ни подкрепят в това отношение”, коментира Иванов.  
Повече гледайте във видеото.  
 
√ Как ще се отрази високата цена на тока на бизнеса 
Високите цени на тока забизнеса разпалиха искрите в пленарната зала. По думите на премиера Стефан Янев държавата е 
взела мерки, за да овладее ситуацията.  Въпреки това работодателите се опасява от фалити и имат готовност за протест. 
Бизнесът настоя за временно ограничаване наизноса на електроенергия. Високата цена на тока поставя в патова ситуация 
и казанлъшка фирма за хидравлична апаратура.  Заради сключени договори и спазване на срокове не могат да си позволят 
да спрат производство. 
“Oколо 6% от реализираната продукция отива за покриване на цената на тока. Ако тази тенденция продължи, ако 
продължи шоково да нараства цената на тока, може би ще стигне и до 10% и нагоре”, заяви Георги Башалов, енергетик във 
фирма за хидравлична апаратура. 
От металургичната индустрия алармират, че проблемът може да доведе до спиране на производства и освобождаване на 
работници за неопределено време, в случай, че държавата не вземе незабавни мерки. 
„Основната причина за високата цена на тока е хроничният дефицит на електроенергия, при който работи Българската 
независима енергийна борса”, посочи Добрин Иванов от АИКБ. 
Цената на електроенергията забизнеса повиши напрежението и в пaрламента. 
„Какви мерки сте предприели за излизане от тази патова ситуация? Ще удовлетворите ли искането на българския бизнес 
да бъде подпомогнат финансово, но не със заеми”, попита Теменужка Петкова, ГЕРБ-СДС. 

https://nova.bg/amp/news/view/2021/08/05/335793/%D1%89%D0%B5-%D1%81%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B5-%D0%BB%D0%B8-%D0%B4%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D1%84%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%8A%D0%BF%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0/
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Премиерът Стефан Янев заяви, че проблемите в енергетиката са поне от 10 години. И увери, че служебното правителство 
прави каквото е възможно. Към момента ситуацията е овладяна. Помощта към бизнеса обаче тепърва ще се обсъжда. 
„Пиковата цена беше около 330 лева вчера, в момента средната цена е около 250 лева. Преди около три седмици 
министърът на енергетиката е издал заповед в енергийната система да се включи в енергийната система ТЕЦ „Марица 
Изток 2”, от един реактор, в момента работят 3. Ръководството на централата работи активно да търси пазари и да търси 
дългосрочни договори”, заяви премиерът Стефан Янев. 
Според експерти малкият и средният бизнес ще усетят високите цени по фактурите в края на месеца. Това може да се 
отрази и в крайна цена на продукцията им. 
“В себестойността на киселото мляко е по-висок процентът на енергийните източници. В момента цялата тежест ще бъде 
поета от самите производители, тъй като няма как от днес до утре това производство да бъде затворено”, твърди Симеон 
Присадашки, Асоциация на млекобреработвателите в България. 
А заведенията се присъдиниха към заявката за протест. 
 
В. Стандарт 
 
√ Токов удар по бизнеса, заводи спряха работа 
* Колкото повече работи държавната ТЕЦ "Марица Изток", толкова повече губи заради скъпите емисии, плащани от 
БЕХ 
* Работодатели с кърваво писмо до премиера Янев, готвят се за национален протест 
Големи заводи, които са важни за икономиката ни, бяха принудени да спрат работа или да намалят мощностите в сряда 
заради непосилно скъпия ток на енергийната борса. 
Сред тях са старозагорското предприятие "Прогрес", което изработва чугунени отливки за машиностроенето, 
автомобилостроенето и строителството, ковашкият завод "Пресков", също в Стара Загора, КЦМ-Пловдив, както и много 
други промишлени мощности. Това съобщи пред Mediapool Румен Радев, зам.-председател на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България. 
"Това ще трае „докато цената на тока не цената не се върне на нива, които за нас имат икономически смисъл. При нас 
загубите са от порядъка на 200 хил. лв. на ден“, заяви изпълнителният директор КЦМ АД Иван Добрев пред bTV. 
"При такива ценови разлики с енергията в Европа, оловото и цинкът, които произвеждат, са непродаваеми на европейските 
пазари", обясни той. 
Ако спрелите сега мощности останат твърде дълго неработещи, това ще повлече надолу и свързаните с тях сфери на 
производство, които ще започнат да изпитват недостиг на материали за своята дейност, предупреждават експерти. 
Цената на тока за бизнеса чупи рекорди от началото на месеца. Още на 2 август бе регистриран абсолютен пик, невиждан 
в цялата история на Българската енергийна борса. В сегмента "Ден напред" сделките с доставка за следващия ден се 
сключваха на ниво от 293.02 лв./мВтч. След това цената отхвърча на над 338 лв./мВтч и рекордът беше скоростно подобрен, 
като 
за пиковите часове на деня премина 400 лв. 
В процентно изражение за юли cпpямo юни cкoкът e c 23%, а зa пъpвитe двa дни нa aвгycт имa дoпълнитeлнo пoкaчвaнe c 
нaд 8%. 
И това не е проблем само за бизнеса, защото неминуемо вещае домино от негативни ефекти - скок в цените за крайния 
потребител, съкращение на хора, за да се оптимизират фирмените разходи, отлив от бъдещи инвестиции. 
Екстремно високи цени на тока има обикновено през зимата. Но заради жегите потреблението в последните дни е силно 
завишено, което води до по-голямо търсене и вдигане на цените. 
Непосилните цени изправиха на нокти бизнеса. 
Четирите работодателски организации - АИКБ, Българската стопанска камара /БСК/, Българската търговско-промишлена 
палата /БТПП/ и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България /КРИБ/ разпространиха свое писмо до 
премиера Стефан Янев с призив да се вземат мерки срещу нетърпимата ситуация. 
Работодателите заявиха, че са готови да спрат работа и да излязат на национален протест."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%", пише в писмото им до 
премиера. 
"Поведението на държавни и общински дружества, включително неадекватно преценени периоди за изпълнение на 
ремонтни програми, провокират системно изкривяване на пазара", пишат от Асоциацията на организациите на 
българските работодатели (АОБР). И отбелязват, че на тази фон мощностите на държавното дружество ТЕЦ "Марица изток 
2" са натоварени под 25% без да има технически, ресурсни и организационни пречки за пълноценно натоварване на 
въглищната централа. 
В писмото се отправят критики за това, че е оставен пълен капацитетът за износ на електроенергия към Гърция, което също 
провокира повишаване на цените за местния пазар. Също така липсва достатъчен капацитет за интеграция с 
общоевропейския електроенергиен пазар през Румъния, Унгария, Чехия и Словакия, което би позволило на предприятията 
у нас да ползват по-евтината в момента електроенергия в западноевропейските държави. 
Бизнес организациите имат три искания: 
1. Министерството на енергетиката, Българският енергиен холдинг и "Електроенергийният системен оператор" да осигурят 
пълноценна натовареност на ТЕЦ МИ2. 
2. Временно да се ограничи износа на електроенергия, каквито действия вече са предприети от Гърция спрямо Италия. 
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3. Иска се подкрепа на засегнатите енергоинтензивни индустриални потребители, които не могат да работят поради 
неадекватни и непазарни институционални решения. 
"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, включително кадрови, с които да се 
справите с възникналите проблеми", завършват индустриалците призива си към министър-председателя. 
Малко по-късно в сряда от Министерството на енергетиката заявиха, че отговорност на ведомството е провеждането на 
политиките в енергийния сектор, а за оперативното ръководство на държавните енергийни дружества отговаря техният 
собственик – "Българският енергиен холдинг" (БЕХ), както директорите на самите компании. БЕХ пък от своя страна посочи, 
че ако поиска нещо от ТЕЦ "Марица Изток 2", това би се изтълкувало като намеса в работата на държавната компания. 
Но все пак след проведени разговори държавната централа, която е на въглища, пусна в експлоатация втори блок от своите 
общо осем мощности за свободния пазар. До този момент тя работеше с 2 блока, но единият е за осигуряването на битовия 
ток за регулирания пазар. 
Включването на новите 210 МВ доведе до известно повишаване на продадените количества ток на борсата и понижаване 
на средната стойност на доставките за четвъртък – 5 август, до базова цена от 258.31 лв./МВтч и пикова от 318.28 лв./МВтч. 
От държавната ТЕЦ обявиха, че са в готовност за вкючване и на трети блок за свободния пазар. 
Електроенергията за петък – 6 август, е струвала средно 223.53 лв./МВтч и 283.44 лв. за потреблението в натоварените 
следобедни часове, сочат данните на "Българската независима енергийна борса". 
Тези цени обаче също са прекомерно високи за бизнеса, след като токът в Европа струва около 90 евро средно. 
От енергийното министерство обясниха, че не може да се ограничи износът 
на ток, тъй като няма предпоставки за това. По данни на "Електроенергийния системен оператор" пикът на потреблението 
е бил в понеделник, 2 август, когато са реализирани около 5000 МВ. Оттогава тенденцията е на леко намаляване на товара 
на електроенергийната система. От тази гледна точка евентуално ограничаване на износа попада под нормативни 
рестрикции и би било юридически уязвимо", посочват от енергийното ведомство. 
ГЕРБ извика премиера Янев на парламентарен контрол 
"Има готовност да работят и още блокове. Но пускането и спирането на въглищни мощности отнема време", заяви 
служебният премиер Стефан Янев в парламента в отговор на въпрос на бившия енергиен министър от ГЕРБ Теменужка 
Петкова, народен представител от ГЕРБ. 
Според Янев пиковете в цените се получават, защото купувачите на борсата предпочитат да сключват краткосрочни 
договори за доставка на ток - ден за ден. "Ако договорите са дългосрочни, картината е друга", смята служебният премиер. 
Но защо не се натоварват мощностите в държавната ТЕЦ, от което тя само ще печели? Heгoвoтo пpoизвoдcтвo вeчe e 
тoлкoвa cкъпo зapaди peкopднитe цeни нa въглepoднитe eмиcии нa мeждyнapoднитe пaзapи, чe 
кoлкoтo пoвeчe paбoти, тoлкoвa пoвeчe гyби 
обясняват експерти. A тeзи зaгyби ce пoкpивaт oт Бългapcкия eнepгиeн xoлдинг. Зa дa мoжe вce пaк дa cъщecтвyвa, в кpaя 
нa юли cлyжeбният миниcтъp нa eнepгeтикaтa Aндpeй Живкoв пoдпиca зaпoвeд, c кoятo пoзвoлявa нa TEЦ „Mapицa-изтoк 
2“ дa пpoдaвa 1 милиoн мeгaвaтчaca oт тoкa cи нa peгyлиpaния пaзap зa eднoгoдишeн пepиoд. Maлкo cлeд тoвa цeнaтa нa 
тoкa зa битoвитe aбoнaти бeшe yвeличeнa c 4.4%, припомнят експертите. 
 
24 часа 
 
√ Малкият и средният бизнес ще усети високата цена на тока в края на август 
Малкият и средният бизнес ще усети високата цена на тока в края на август, когато им пристигнат сметките. Това 
прогнозира Добрин Иванов от Асоциацията на индустриалния капитал в България по Нова тв. 
Преди ден бизнесът заплаши с протести заради високите цени на тока за индустрията, който в определени часове е 70% 
по-висок от този в Германия например.  
Добрин Иванов обясни, че причината е хроничния дефицит на ток на Българската енергийна борса. 
"Там няма достатъчно предлагане, а се изнася, защото имаме свързаност на пазара в Гърция", обясни той.  
По думите му 600 000 са българите в индустрията и интересът на държавата е да се осигури евтин ток. 
Той даде и пример с цените у нас и в Германия на 4 август, когато се е очаквало да са особено високи.  У нас тя била 330 
лв. на мегават, в пиковите часове дори 400 лв., а в Германия 95 - 98 евро на мегават. 
Добрин Иванов добави, че от вчера започнало включване на допълнителни блокове в ТЕЦ "Марица 2". Той припомни, че 
бизнесът има опит с протестите, защото преди 5 г. отново беше организиран такъв и то пак заради високата цна на тока. 
Синдикатите също ги подкрепяли.   
 
Pariteni.bg 

 
√ Ще се стигне ли до фалити и поскъпване на стоки заради завишената цена на тока 
Бизнесът заплаши с протести и искания за оставки на ръководството на „Българския енергиен холдинг” 
Токът за индустрията в определени пикови часове у нас е 70% по-скъп, отколкото в Германия и Франция. Бизнесът заплаши 
с протести и искания за оставки на ръководството на „Българския енергиен холдинг”. 
„Основната причина за високата цена на тока е хроничният дефицит на електроенергия, при който работи Българската 
независима енергийна борса. На пазара, от който бизнесът е задължен да купува електроенергия, няма достатъчно 
предлагане. Затова цената се покачва”, каза пред NOVA Добрин Иванов от Асоциацията на индустриалния капитал в 
България. 
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По-скъп ток за фирмите без доставчик 
В писмо до премиера от бизнеса обаче обясняват, че въпреки недостига, токът се изнася. 
„Изнася се, защото имаме задължително осигурена свързаност на пазара с Гърция, имаме по-висока цена в Гърция и на 
част от производителите им е изгодно да продават произведената електроенергия на южната ни съседка”, добави Иванов. 
Симеон Присадашки от Асоциацията на млекопреработвателите в България обясни, че киселото мляко, например, е 
продукт, който изисква голямо потребление на електроенергия. „В момента цялата тежест ще бъде поета от 
производителите, тъй като няма как производството да бъде затворено от днес за утре”, каза той. 
Не липсват и предприятия, които са спрели производството си заради по-високите цени на електроенергията. 
„Рекордната стойност беше за 4 август. Тогава средната цена беше 330 лв./ МВтч, а в пиковите часове достигаше и до 400 
лв. В Германия в най-натоварения диапазон беше 98-95 евро", обясни Иванов. 
Оставки се искат от отговорните лица, които управляват българската енергетика. „На първо място собственикът на 80% от 
производствените мощности у нас - БЕХ. Няма промяна в политиката. Кадровите промени не се отразяват на цената”, 
категоричен е представителят на АИКБ. 
Защо поскъпва токът 
Важно, според Иванов, е в пикови моменти да се активизират резервните мощности на „ТЕЦ „Марица Изток 2”, които са 
ненатоварени, за да може да се предлага по-голямо количество електроенергия на пазара и по този начин да се намали 
цената. 
„Законът предвижда Студеният резерв да бъде ползван, когато имаме свръхпотребление и недостиг на електроенергия, 
но когато са активирани всички останали възможни мощности. В случая обаче това не е необходимо, защото не са 
активирани всички. От вчера започна поетапно включване в ТЕЦ „Марица Изток 2”, каза той. 
Иванов заяви, че цената на тока, както и тази на горивата, е важна за всички стоки, които достигат до крайния потребител. 
„Другият проблем е, че намалява конкурентоспособността на българския бизнес и на родните продукти, които ще бъдат 
заместени от по-евтини вносни аналози”, уточни представителят на АИКБ. 
Малките фирми може да плащат по-скъп ток 
Алармата за високите стойности, на които се търгува токът, е получена от енергийно интензивните производства. 
„Малкият и среден бизнес все още не е усетил високата цена, защото той купува енергията от търговци, които си промениха 
договорите. Те формират цената ден напред плюс надбавка. Тези бизнеси ще усетят промяната в края на август, когато 
получат фактурите си”, уточни Иванов.   
Той обясни и как би изглеждал протест на бизнеса, ако не се стигне до желаната реакция. „Преди пет години за пръв път 
направихме протест против решенията на изпълнителната власт. Поводът беше същият - цената на електроенергията. 
Имаме опит и синдикатите ни подкрепят в това отношение”, коментира Иванов. 
 
Bulgaria ON AIR 
 
√ Ресторантьорите подкрепиха АОБР: Удариха ни с цените на тока, готови сме за протести 
Всичко това се случва с мълчаливото съгласие на отговорните държавни органи, заявиха от СЗБ и БАЗ  
Ресторантьорите категорично подкрепят позицията на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) 
срещу драстично повишената цена на тока, заявиха от Българската асоциация на заведенията (БАЗ) и Сдружението на 
заведенията в България (СЗБ). 
"Не само, че през последните месеци изчезна каквато и да е подкрепа за бизнеса в условията на пандемия, че ежедневно 
се подкопава бизнес средата със заплахи за затваряне, но сега сме ударени и с цените на тока.  
Има съвсем реални случаи на фирми, подписали дългосрочни договори с енерго-разпределителни дружества, които 
вдигат цени само чрез уведомителен e-mail. Може би това е подготовка за бъдещо затваряне – предприемачите в сектора 
да предпочитат да не работят, вместо да плащат космическите нови цени на тока. Ситуацията започва да напомня на 
далечната 1997 година, когато инфлацията беше ежеминутна, а цените на продуктите се променяха по няколко пъти на 
ден. 
Всичко това се случва или с мълчаливото съгласие на отговорните държавни органи, или поради тяхната некомпетентност, 
или още по-лошо – с тяхната благословия.  
Няма да изброяваме отново изключително експертните аргументи, изложени в писмото на колегите от Асоциацията на 
организациите на българските работодатели (АОБР) до служебния министър-председател. Ще кажем само това, което 
усещаме на гърба си – драстично повишаване на цената на електроенергията, която в тези тежки времена прави 
оцеляването на много от нас почти невъзможно.  
Водени от гореизложеното, се присъединяваме към готовността на АОБР, ако не се вземат необходимите мерки, за 
организиране на национални протестни действия, с които да защитим интересите на стотиците хиляди, засегнати от 
неадекватната държавна политика, довела до драстичното повишение на тока." 
 
Club Z 
 
√ Работодателите изключват производствените мощности заради скъп ток. Плашат с протести 
"Има такъв народ" призова за проверка на службите и заяви, че сме свидетели на саботаж от страна на БЕХ  
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) изпрати вчера протестно писмо до премиера Стефан 
Янев, в което се иска незабавна реакция от властта по отношение на изключително високите цени на тока за индустрията 
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през последните дни. От 1 август насам - и заради екстремните температура в страната - цената на суровината достигна до 
200 евро за мегаватчас.  
"Системно на пазара на електроенергия в България се създава дефицит, в най-голяма степен провокиран от ограничено 
предлагане. 
През последните дни, от 1 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)", пишат работодателите.  
И допълват - цените на електроенергията в България за посочения период превишават тези на основните експортни пазари 
на българската индустриална продукция - Германия, Италия, Франция и Австрия - с над 50%, като очакваното средно 
превишение за утрешния ден е цели 70%. 
Според АОБР обаче за ситуацията не може да бъдат винени единствено климатичните условия, търговската активност и 
високите нива на енергопотребление, но и "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." 

Особено важен е проблемът с работата на "Марица Изток 2", която е в тежко икономическо състояние, която постоянно е 
спасявана от властта, но в момента наистина работи на минимален капацитет, въпреки че може да подпомогне 
производството и да свали цената, а и да набере някакво финансиране от пазара.  
В отговор на ситуацията, АОБР и нейните членове заявяват, че започват поетапно изключване на производствени 
мощности, считано от 0.00 ч. на 4-ти август. Причината - "премината е границата на търпимост".  
От организацията казват, че премиерът има възможност за влияние, през държавните органи - първо през ресорното 
министерство, а след това и през държавните компании - БЕХ и ЕСО. Препоръчват следните мерки: 

• 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. 

В края на писмото, подписано от председателите на всички работодателски организации, членуващи в АОБР, се казва, че 
заявяват "категорична готовност за организиране на национални протестни действия, с които да защитим интересите на 
стотиците хиляди, работещи в индустриалния сектор в България." 
ИТН: Това е саботаж 
Малко по-късно към призивите на бизнеса се присъединиха и политици. Иван Хиновски от "Има такъв народ" направи 
изказване в парламента, с което нарече бездействията на БЕХ - "саботаж".  
Той поиска незабавната интервенция на правителство и министерството, които да накарат БЕХ да заповяда на ТЕЦ "Марица 
- Изток 2" да включи поне още един-два блока. Целта е проста - наливане на ликвидност в системата и рязко сваляне на 
цените.  
"Това е убийство на българката индустрия", подчерта Хиновски.  
Той предупреди, че тази ситуация ще удари в джоба всеки български потребител, защото предприятията, които все пак ще 
успеят да продължат работа, ще вкарат увеличението в цените за потребителите.  
Според ИНТ става дума за изкуствено създаден дефицит, а колегата на Хиновски - Георги Попов, поиска службите да 
проверят ситуацията в момента. 
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Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
БНР 
 
√ Работна среща при президента за Covid пандемията  
Президентът Румен Радев свиква работна среща, на която ще бъдат обсъдени развитието на пандемията от коронавирус у 
нас и готовността на здравната ни система да реагира при нова вълна на Covid-19. 
На „Дондуков“ 2 ще бъдат дискутирани и необходимите социално-икономически мерки, за да се намалят негативните 
последици при евентуално разрастване на епидемията. 
Очаква се на срещата да докладват служебният премиер Стефан Янев, заместникът му Гълъб Донев, министрите на 
здравеопазването Стойчо Кацаров и на финансите Асен Василев.  
 
√ Президентът Румен Радев връчва генералски пагони на двама военни  
Държавният глава и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили Румен Радев ще удостои военнослужещи с висше 
офицерско звание. 
Президентът назначава полковник Ивайло Сотиров на длъжността директор на Служба „Военна полиция“, като го 
удостоява с висше офицерско звание „бригаден генерал“. 
Държавният глава назначава полковник Венелин Венев на длъжността директор на Служба „Военно разузнаване“ и го 
удостоява с висше офицерско звание „бригаден генерал“. 
 
√ „Има такъв народ“ връща изпълнения мандат на президента  
Днес изтича конституционният срок, в който „Има такъв народ“ трябва да върне изпълненият мандат на президента - тоест 
да предложи на президента състав на правителство или да върне празна папката с първия проучвателен мандат на 
държавния глава. Междувременно в парламента продължават преговорите в търсене на подкрепа за оповестения 
проектокабинет с премиер Пламен Николов. 
Яснота кога точно мандатът ще бъде представен в президентството няма. Вчера номинираният за премиер от „Има такъв 
народ“ Пламен Николов увери, че това ще се случи днес, но след консултации с формациите, от които очакват подкрепа 
до постигане на „абсолютно съгласие“. 
Консултации вчера имаше само с представители на БСП. Днес разговорите с тях продължават. Отделните формации в 
коалициите „Демократична България“ и „Изправи се БГ! Ние идваме!“ са насрочили за днес и през уикенда заседания, за 
да решават дали да дадат подкрепа за проектокабинета с мандат на „Има такъв народ“. 
Най-голямата парламентарна група получи първата възможност да състави правителство миналият петък. ИТН обяви 
номинацията си за премиер - Пламен Николов, минути преди той от името на партията да получи папката с проучвателният 
мандат от президента Румен Радев. 
"Хората гласуваха за вас с очакването да консолидирате фронта на промяната срещу проваления корупционен модел на 
властта. Време е да разберат как и с кои личности", посочи Радев. 
Имената в проектокабинета бяха представени на партиите, от които „Има такъв народ“ търси подкрепа при гласуването в 
парламента - "Изправи се БГ! Ние идваме!", „Демократична България“ и БСП. На искането на формациите за споразумение 
или подписан документ с общи политики, лидерът на парламентарната група Тошко Йорданов отговаряше така. 
"Коалиционно споразумение заявихме - ние няма да подписваме". 
Приоритетите на проектокабинета обяви от парламентарната трибуна депутатът Филип Станев. Сред тях са данъчни 
стимули, преизчисляване на пенсиите, мерки за насърчаване на малкия и среден бизнес: 
"Премахване на специализираните съдилища и прокуратури, въвеждане на работещ механизъм за предсрочно 
прекратяване на правомощията на главния прокурор, реална съдебна реформа". 
Номинираният за премиер Пламен Николов очаква да върне на президента папката с мандата: 
"Да го върнем, както трябва изпълнен" 
"Чакаме да се лишат всички  от емоциите си и да постъпят практично. Надяваме се наистина да има кабинет", обясни 
депутатът Станислав Балабанов. 
Ако проучвателният мандат приключи успешно и Пламен Николов предложи на президента състав и структура на 
Министерския съвет, държавният глава трябва да предложи на парламента да гласува кандидатът за министър 
председател и проекта на правителство на „Има такъв народ“. 
 
√ Депутатите обсъждат създаване на комисия за санкциите по закона „Магнитски“ 
Очаква се в пленарната зала отново да има изслушване и на служебния вътрешен министър Бойко Рашков 
Депутатите ще обсъдят предложението на „Демократична България“ за създаване на анкетна комисия по повод 
наложените от Съединените щати санкции по глобалния закон „Магнитски“, които засягат Делян Пеевски, Васил Божков и 
Илко Желязков. 
В днешния дневен ред на работа в пленарната зала са предвидени дебати по проект на решение за създаване на временна 
комисия за проекторешение за установяване на факти и обстоятелства относно незаконосъобразни действия и 
бездействия на компетентните органи в защитената територия „Колокита“ в полуостров „Буджака“ в община Созопол. 
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В петъчния ден са предвидени изслушвания на председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране Иван Иванов, 
на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите Александър Дунчев и на министъра на енергетиката 
Андрей Живков. 
Очаква се в пленарната зала отново да има изслушване и на служебния вътрешен министър Бойко Рашков относно 
изнесени от него твърдения за незаконно подслушване на политици и граждани. 
 
√ Три блока на държавната ТЕЦ "Марица Изток 2" са включени за работа на свободния пазар 
Целта е да се нормализира цената на електроенергията за бизнеса 
Служебният премиер Стефан Янев съобщи, че общо три блока на държавната ТЕЦ "Марица Изток 2" вече са включени в 
енергийната система на страната с цел да се нормализира  цената на електроенергията за бизнеса на свободния пазар. 
По време на парламентарния блицконтрол Янев обясни: 
„Именно работата на тези реактори на „Мариците“ доведоха до снижаване на (цената) на тока. Ние сме в общия енергиен 
пазар, който е отворен и работи на пазарни правила. 
Не манипулациите в българската енергийна борса, а търсенето и предлагането в цяла Европа е факторът, който вдига 
цените. За борсата можем да говорим още и допълнително за това, че тя не е отворена към други борси, което я прави 
монополна до известна степен, а не е на чисто пазарни принципи. 
Пиковете в цените, които се получават, се получават именно на базата, че се предпочита да се сключват краткосрочни 
договори - ден за ден. Ако договорите са дългосрочни, картината е друга“. 
Служебният премиер Стефан Янев каза още, че има нужда от промени в  Закона за енергетиката, тъй като сега Българския 
енергиен холдинг не може да се меси в пазарното поведение на дружеството си. 
 
√ Петков: ББР не раздава високорискови и необезпечени кредити  
Българската банка за развитие не раздава високорискови и необезпечени кредити. Това е категоричното становище на 
министъра на икономиката Кирил Петков, който коментира пред журналисти искането на ГЕРБ да се отменят решенията 
на служебния кабинет за промени в програмата на ББР и за ресурса на ВМЗ - Сопот.  
По темата с държавната банка Петков обясни: 
"Банките продължават да имат 50% от риска. С други думи, парите ще отидат там, където самите банки също разчитат, че 
все пак ще се върнат. Така, че това е абсолютно невярна информация, че едва ли не имат много високорискови кредити". 
Петков категорично се противопостави на твърденията на ГЕРБ относно ВМЗ - Сопот и припомни за проблемите, 
установени от служебния кабинет в Държавната консолидационна компания 
"Реално дивидентът, който се изисква, е от БКК, не от ББР. БКК има пари в Българската банка за развитие, кешови пари, 
които стоят свободно. Плащайки този дивидент, просто им намаляваме свободния ресурс". 
Кирил Петков е категоричен, че в дългосрочен план Държавната консолидационна компания не е необходима. 
 
√ Оставаме в зелената Covid зона идните 10 дни, прогнозира здравен зам.-министър  
В близките 10 дни не се очаква България да излезе от "зелената зона" на разпространение на коронавируса, прогнозира 
заместник-министърът на здравеопазването Александър Златанов. 
Той посочи още, че започват проверки за носене на маски на закрито в заведенията по Черноморието, както и в 
бензиностанциите. 
„Към момента сме 44 заболели на 100 хиляди души. За да преминем в следващата зона, и да излезем от зелената, трябва 
да минем 95 заболели на 100 хиляди души. Това че предприемаме известни мерки е само затова, защото аз мисля, че в 
случая трябва да действаме превантивно. Много са по-важни мерките, взети навреме, а според мен сега е точно моментът, 
отколкото тогава, когато отидем в следващата зона“, каза зам.-министърът. 
Александър Златанов съобщи, че Министерството на здравеопазването подготвя заповед за осъществяване на контрол от 
институциите, които се грижат за това - РЗИ, МВР, Българската агенция по безопасност на храните, както и общините. Целта 
на проверките е да се спазват мерките и да бъде намален риска: 
„В момента, който страната мине на следващ етап, ще минат следващите мерки, но всеки район има правото с решение 
на щаба да предприема и допълнителни мерки с цел превенция на разпространението на ковид“ 
При четвърта вълна на заболяемост се предвижда страната да разполага с над 7 хиляди легла за неусложнени случаи и 
над 500 за интензивно лечение. 
 
√ Сметната палата: България е на опашката в ЕС по дигитални умения на работещите  
Въпреки инвестираните средства за подобряване на квалификацията, напредъкът за последните години е 0,7 процентни 
пункта, сочи доклад на Сметната палата. 
Той е извършен за периода от януари 2017 до края на 2019 година и включва различни дейности, които през годините са 
финансирани от държавния бюджет и европейските фондове. 
България е на опашката в Европейския съюз по дигитални умения на работещите хора - това един от изводите на Сметната 
палата при одит „Професионално обучение на възрастни“. 
Действията на министерствата на труда и социалната политика и на образованието и науката са неефективни, категорични 
от одитната институция. 
При проверката е установено също, че през 2019 г. България е на предпоследно място от страните в ЕС по показателя дял 
на населението на възраст 25-64 г., участващо в образование и обучение. 
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Резултатите на страната ни са близо 6 пъти по-ниски от средните за ЕС, а спрямо водещите страни като Швеция и 
Финландия - между 15 и 17 пъти.  
Националната цел за обучение на възрастни не е постигната, е заключението на Сметната палата, която е изпратила редица 
препоръки към двете ресорни министерства. 
 
√ Науката като игра и играта като наука – как се преподава атрактивно астрономия  
Да заобичаш астрономията или науката като игра. Как се преподават физика и астрономия атрактивно, така че учениците 
да искат да имат и домашни задачи? 
Темата коментира в “Нашият ден“ Никола Каравасилев, който подготвя и олимпийските отбори по физика и астрономия и 
преподава в едно средно училище в София. Неговата мисия е да увлича децата в различни научни дисциплини, 
превръщайки науката в игра и играта в наука. 
“В нашето училище преподаваме науката по един изключително интересен и увлекателен начин. Всеки път учениците 
правят някакво практическо занимание. Всичко преминава през това  да видят това, което изучаваме, като опит и 
експеримент да го прекарат през ръцете си. Като в никакъв случай от това не страда сериозността на изучаването на 
научния материал. 
Това училище е сбъдната мечта и на мен, и на много мои колеги. Такова училище липсваше в България." 
Как преминават часовете 
"Често ме питат как успявам да преподавам астрономия на малки ученици, които нищо не знаят. Истината е, че те 
знаят. Много от децата при нас преди това са чели някакви книжки, гледали са образователни филмчета. 
Обикновено започвам с предварително подготвена презентация – снимки на обектите, някакво интересно видео, след 
което се преминава към дискусия. 
Поставя се задача изработването на някакъв проект например на тема – планетата Марс или Юпитер. Често тези задачи се 
поставят дори като домашни работи. 
Случи ми се веднъж един от нашите второкласници дойде и ме попита за домашна работа, защото ще му бъде скучно през 
уикенда." 
Какво пречи да се преподава физика и астрономия по този начин 
"Че има проблем с материалната база – има. Правят се постъпки в посока на решаването на неговото решаване от страна 
на Министерството. Има и друго нещо, твърде често самите учители не са достатъчно мотивирани." 
Чуйте Никола Каравасилев в звуковия файл. 
 
√ Първи национален събор на българските лозари  
Днес и утре в село Брестовица, област Пловдив, ще се проведе първият национален събор на българските лозари. 
Програмата започва в 16 часа с представяне на „Алеята на лозарите“ и „Алеята на занаятите“. 
Богата фолклорна програма ще съпътства събора, информира Петър Бошнаков от новоучреденото Сдружение на лозарите 
в България. 
„С голяма енергия и ентусиазъм решихме да направим този първи събор, в който всички любители на българското вино са 
добре дошли. Програмата ще започва с игри, ще има богати кулинарни изкушения, интересни участници от фолклорни 
области ще бъдат. Така, че мисля, че за всички ще представлява интерес, които са почитатели на българската култура и 
бит“, каза той. 
 
√ Силен ръст на промишлените поръчки в Германия през юни  
Поръчките за индустриални и промишлени стоки в Германия нараснаха през юни много по-силно от очакваното, 
заличавайки изцяло спада от предходния месец благодарение на солиден скок на вътрешните поръчки, показват данни на 
немската официална статистика Destatis. 
Поръчките за промишлено производствени стоки се повишиха през юни с цели 4,1% спрямо май, когато се свиха с 3,2% 
(слаба възходяща ревизия от предишна оценка за спад с 3,7%), докато осредните очаквания на финансовите пазари бяха 
за доста по-слабо повишение с 1,9 на сто. 
Изключвайки големите поръчки, такива като за самолети, новите индустриални поръчки през юни обаче нараснаха по-
скромно с 1,7 на сто спрямо месец по-рано. 
Основна подкрепа за силния растеж оказаха вътрешните производствени поръчки в Германия, които скочиха през юни 
9,6% на месечна база, докато поръчките, идващи от чужбина, се увеличиха с едва 0,4 на сто. Новите промишлени поръчки 
от останалите страни членки на еврозоната се повишиха с 1,3%, докато новите поръчки извън еврозоната отбелязаха 
понижение с 0,2% спрямо месец май. 
На годишна база промишлените поръчки в Германия отбелязаха през юни растеж с цели 26,2% спрямо същия месец на 
2020 г. (когато отбелязаха спад с 11,4% спрямо юни 2019 г.) след годишен ръст с 54,9% през май (възходяща ревизия от 
предишна оценка за повишение с 54,3%). 
Спрямо февруари 2020 г - точно преди коронавирусната пандемия да удари Европа, германските индустриални поръчки 
се повишиха през юни 2021 г. с 11,2%, което е пореден ясен знак, че промишленият сектор на водещата европейска 
икономика успя напълно да се възстанови от удара, който понесе през първите месеци на коронавирусната пандемия.  
Промишленият оборот в Германия през шестия месец на настоящата година се сви с 1,4% спрямо май, но нарасна с 8,6% 
спрямо юни 2020 г. 
 
 

https://bnr.bg/post/101508753/nikola-karavasilev
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Графики на общите нови поръчки, на вътрешните и на чуждестранните поръчки 

 
 
√ Ръст на търговския дефицит на САЩ през юни до рекорден връх  
Международният търговски дефицит на САЩ скочи през юни с 6,7% до рекордни нива в резултат на по-голям интерес на 
американците към вносни стоки, показват данни на Департамента по търговия. 
През юни 2021-а година международният дефицит на САЩ се повиши до 75,7 млрд. долара от 71 млрд. долара месец по-
рано, като това е най-големият в историята негативен търговски баланс на водещата световна икономика. 
Износът през юни нарасна със скромните 0,6% до 207,7 млрд. долара, като в същото време вносът се повиши с 2,1% до 
283,4 млрд. долара, тъй като американците купуваха все повече чуждестранно произведени автомобили, компютри, 
мобилни телефони, дрехи, алкохол и други стоки. Вносът на петрол също нарасна рязко, тъй като американците 
възстановиха пътуванията си в страната, а цените на горивата се повишиха. 
Икономиката на САЩ се възстанови по-бързо от пандемията спрямо основните си конкуренти поради огромните фискални 
стимули, ниските лихвени проценти и високото ниво на ваксинации срещу коронавирус. Това обаче оказва натиск за 
разрастване на търговския дефицит с оглед на повишените харчове на американците за вносни стоки. По-големият 
дефицит от своя страна се включва с обратен знак при калкулиране на данните за БВП, като това беше факт през последните 
четири тримесечия. 
 
√ Понижаване на световните цени на храните през юли за втори пореден месец  
През юли 2021 г. световните цени на храните се понижиха за втори пореден месец, като най-сериозен спад отбелязаха 
цените на зърнените култури, растителното масло и млечните продукти, съобщи в четвъртък агенцията на ООН за храните. 
Въпреки това понижение цените все още са с една трета по-високи спрямо същия месец на 2020 г. 
Ценовият индекс на Организацията по прехрана и земеделие (FAO) към ООН, който измерва месечните промени в цените 
на кошница от стоки, включваща зърнени култури, маслодайни растения, млечни продукти, месо и захар, се понижи през 
юли 1,2 пункта до 123,0 пункта, но остава с 31% над нивата година по-рано (спрямо юли 2020 г.). Това представлява 
известно намаляване на хранителните цени за втори пореден месец, след като през юни ценовият индекс се понижи за 
пръв път от година насам. 
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Ценови индекс на храните на FAO 

 
Индексът на цените на зърнените култури на FAO се понижи през юли с 3% спрямо юни в резултат на спад с 6% на 
международните цени на царевицата заради по-добри от предвидените добиви в Аржентина и подобрените 
производствени перспективи в САЩ, въпреки че въпросът с реколтата в Бразилия остават притеснителен. Котировките на 
пшеницата обаче се повишиха с 1,8% спрямо юни, достигайки най-високо ниво от средата на 2014 г. отчасти поради 
опасения относно сухото време и условията на реколтата в Северна Америка. В същото време международните цени на 
ориза достигнаха двугодишно дъно, повлияни от валутните движения и бавните темпове на продажби, причинени от 
високите транспортни разходи и логистични пречки. 
Индексът на цените на млечните продукти на FAO пък се понижи през юли с 2,8% месечно, повлиян от по-бавната 
пазарна активност в Северното полукълбо поради продължаващите летни ваканции, като цената на обезмасленото мляко 
на прах регистрира най-голям спад, последвана от тази на маслото, пълномасленото мляко на прах и сиренето. 
Индексът на цените на растителните масла достигна петмесечно дъно, намалявайки през юли с 1,4%, тъй като по-ниските 
цени на соевите, рапичните и слънчогледовите масла компенсираха повишаващите се цени на палмовото масло. 
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Ценови индекси на отделните категории храни 

 
За разлика от това, индексът на цените на захарта на FAO нарасна през юли с 1,7% - повишение за четвърти пореден 
месец. Увеличението се дължи най-вече на по-високите цени на суровия петрол, както и на несигурността относно 
въздействието на последните студове върху добивите в Бразилия, която е най-големият износител на захар в света. В 
същото време добрите перспективи за производството на захар в Индия предотвратиха по-голям ценови скок. 
Индексът на цените на месото на FAO се повиши само слабо спрямо юни, като котировките за птиче месо се повишиха 
най-много поради увеличения внос от Източна Азия и ограниченото разширяване на производството в някои региони. 
Цените на говеждото месо също нараснаха, стимулирани от по-високия внос от Китай и намалените доставки от големите 
региони производители. Междувременно цените на свинското месо спаднаха след намаляване на китайския внос. 
 
БНТ 
 
√ Премиерът Янев: Може да се наложи да искаме помощ от друга държава за пожарите  
Може да се наложи да искаме помощ от друга държава, ако нещата се обърнат. Това заяви по време на блицконтрола в 
пленарна зала служебният министър-председател Стефан Янев. 
Той отговори на въпрос от депутата от "Демократична България" Ивайло Мирчев за поръчка или процес по осигуряване на 
хеликоптери и самолети за пожарогасене. 
Янев уточни, че само един хеликоптер от състава на Военновъздушните сили има възможност да участва в гасенето на 
огъня и поясни, че до 10 дни вертолетите могат да станат три, но не повече. Затова ще бъде преценено спрямо ситуацията 
дали искането на помощ по въздух от друга страна се налага. 
Служебното правителство направи първата крачка, но тя е половин крачка. В Плана за възстановяване заложихме 
проект за медицински хеликоптери. По-широкият кръг на темата хеликоптери - при дискутирането на този проект 
стигнахме до там да има цяла агенция, да има и хеликоптери за гасене на пожари, обясни премиерът. 
Нашият срок на действие не стига за такъв проект и затова се ограничихме до медицинските. Капацитетът ни е три 
хеликоптера, поясни още Янев. 
На въпрос на Мая Манолова какви са мерките за подкрепа на пострадалите при пожарите, социалният министър Гълъб 
Донев отговори: 
Близките на загиналите имат право на еднократна помощ от 540 лева - могат да я получат съпругите и децата, 
независимо дали са навършили пълнолетие, както и родителите на загиналите служители. Разпоредено е 
съответните социални служби да окажат подкрепа на семействата на загиналите. Вече са разпоредени дирекциите 
по социално подпомагане в съответните места - има готовност да се съберат комисии, които ще правят оглед на 
щетите по имотите. Пострадалите могат да получат еднократна социална помощ от 375 лева за жизнено-важни 
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потребности. Министерски съвет има готовност и работим в посока на това да бъде свикана междуведомствена 
комисия, за да се насочат допълнителни средства към общините с изгорели имоти - могат да разчитат всички 
засегнати. Следващата седмица МС ще приеме и решение за този трансфер за щетите по имотите. 
Разбираме, че подкрепата, която е регламентирана, е крайно недостатъчна. Застрахователната култура на българите е 
доста недостатъчна, за да може да се говори за справедливо обезщетяване. Става дума и за обществени сгради. 
Призоваваме ви, Министерският съвет да отдели достатъчно средства за компенсация на хората. Ние предлагаме 
национална кампания за събиране на средства, заяви Мая Манолова. 
С решението, което МС ще се насочат пари към общините за хората и за общинска инфраструктура, допълни Донев. 
 
√ Атанас Пеканов: По-добре да имаме добър План за възстановяване и устойчивост, отколкото претупан  
Има две отворени теми в Плана за възстановяване и устойчивост и по тях текат още подобрения - в сферата на 
енергетиката и в сферата на върховенството на закона. Това заяви в "Денят започва" служебният вицепремиер по 
управление на европейските средства Атанас Пеканов. 
По думите му има забавяне с Плана за възстановяване и устойчивост, но сигналът от Брюксел винаги е бил - "по-добре 
добър план, отколкото да използвате тези средства по претупан начин". 
"Двете неща, за които ангажиментът трябва да е по-висок са в сферата на енергетиката - бъдещето на 
въглищните региони. Втората сфера е върховенството на правото и закона. 
Един служебен кабинет, който има доста ограничен мандат, не може да се ангажира, че в следващите година - две-три 
тази и тази реформа в сферата на върховенството на закона ще е случи. Не е редно аз да обещавам нещо на европейските 
институции, когато реално народните представители ще са носители на тези промени. По тези точки трябва да постигнем 
консенсус с народните представители. За да изпратим плана, те трябва да го консултират това", каза той. 
Пеканов заяви, че това е финалната версия на Плана. 
"Планът е готов. Но начина, по който е оформен, можеше да бъде по-добър. Сега е комбинация от усилията на всички 
министерства. За големите въпроси, които остават, трябва да има стабилен редовен кабинет", каза той. 
Служебният вицепремиер каза още, че е отворен за дискусии и вече се среща с парламентарни групи. Смята, че коректно 
подхожда и е убеден, че ще се случи приемственост с редовния кабинет. 
РЕФОРМИТЕ В ПЛАНА 
Една от реформите в Плана е създаване на Комисия за енергиен преход към климатична неутралност - нещо, към което се 
стреми цяла Европа. 
В Плана е заложен и проект за медицински хеликоптери - за оказване помощ по въздуха. Те са съсредоточени в сферата 
на здравеопазването, но този проект може да бъде допълнен с хеликоптери, които да помагат при пожари, уточни той.  
Пеканов каза, че има 11 нови проекта. Единият от тях е Комплексен център за управление и мониторинг на рисковете. Това 
е единен център, в който да се поучава информация за опасности авария и бедствия - пожари, наводнения, изсичане на 
гори, неправомерни действия. Така че в реално време институциите да получават тази информация и да могат да отговарят 
на рисковете. Гражданите също да са информирани. 
По думите на вицепремиера държавата трябва да има институционалната подготовка да отговаря в подобни ситуации като 
пожарите. 
"През годините сме игнорирали нещата, които държавата трябва да върши, трябва да имаме истински механизми, 
които да гарантират това. За да има такива механизми, сега и в Плана залагаме по-социална роля на държавата. С 
Министерство на труда и социалната политика в рамките на Плана се въвежда  реформа, която да засили 
социалното включване, социалната сфера, индексиране на подпомагането на най-социално изключените - нещо, за 
което сме били критикувани през последните години", каза вицепремиерът. 
На критиката, че последната версия на Плана не е съгласувана с най-голямата представена парламентарна група, Пеканов 
заяви, че в много кратък срок е трябвало да се изготви подобрената версия на Плана и ако в ситуация на предизборна 
кампания, са били отворили цялата преработка на Плана за всички политически партии, нямало да стигнат до завършен 
вид. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ Янаки Стоилов: Необходимо е официализирано споразумение за подкрепа  
Добре е, че ръководството на БСП започна консултации за съставяне на правителство, защото е за предпочитане да се 
излъчи кабинет от парламента, коментира служебният министър на правосъдието Янаки Стоилов. 
Според него обаче оттук нататък трябва да бъдат поставени още въпроси и да се търсят решения, защото „трябва да се 
стесни общият знаменател, т.е. да не се отива към включване на множество теми и проблеми, тъй като това рискува да 
раздалечи позициите на отделните партии“. 
„Виждаме, че такъв резултат се постигна от прословутата декларация, която първата политическа сила 
представи. В нея има дори взаимоизключващи се позиции, тъй като те изглежда са събрали механично това, което са 
постигнали, поне отчасти, от разговорите с различните партии. Това означава фокусиране върху по-малко проблеми, 
които имат национално значение. Но то от своя страна води и изискването за ограничен във времето мандат, по 
който да се направи равносметка дали това, което е заложено, е постигнато и оттам нататък да се търси 
продължаване на доверието или друга политическа развръзка“, обясни Стоилов. 
Задълбочаващите се проблеми в енергетиката, засилващата се инфлация на цените на почти всички стоки и услуги, 
бежанската криза, новата вълна на пандемията – са част от проблемите, които правосъдният министър изброи. 

https://bntnews.bg/news/atanas-pekanov-planat-za-vazstanovyavane-e-gotov-no-ima-dve-otvoreni-temi-1164881news.html
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„Т.е. необходимо е всичко това да се обхване в една ефективна законодателна уредба и организационни действия, 
които да ни позволят да живеем в свят от редуващи и комбиниращи се кризи“, каза Стоилов. 
За него е необходимо официализирано споразумение за подкрепа. 
„То е ориентир както за неговите изпълнители, така и за хората, до които се адресира. Дали ще бъде двустранно 
или многостранно между партиите, които са готови да подкрепят кабинет, бягството от такъв официален 
ангажимент създава дори впечатлението, че други интереси могат да доминират. Защото прекалената свобода за 
изпълнителите, тъй като те имат изцяло отговорността да излъчат своите представители в изпълнителната 
власт, може да означава други фактори, които да диктуват волята или най-малкото липсата на опит да направи 
възможно прокарването на корпоративни интереси“, изрази притеснения Янаки Стоилов. 
По думите всички партии, които биха подкрепили избора на правителство, ще поделят политическата отговорност. 
„Единственото, което различава водещата партия, е, че тя изцяло носи отговорност за персонажите, които 
включва във властта. И трябва да се каже, че оценката за тях ще бъде според техния професионализъм и 
интегритет, т.е. че няма да обслужват интереси, различни от тези, които се заявяват“, каза Стоилов. 
Той изрази задоволство от това, че от десетилетия в България не е имало правителство, което събира подкрепата на повече 
от половината български граждани. Но политическа преценка на партиите е дали едни или други министри от служебния 
кабинет ще продължат в редовен. 
 
√ Пресечен е пожарът до границата с Република Северна Македония  
Пожарите в селата Петрово и Голешево още вчера бяха локализирани от всички страни, като към този момент те са напълно 
угасени. Екипи на пожарната са дежурили през цялата нощ, а горски служители от рано сутринта започнаха да идват, за да 
патрулират и обхождат района. Днес се очаква тук да дойдат и военните, които при нужда да помогнат. 
Хората тук се надяват да няма вятър, а да има дъжд, който тотално да потуши пушеците и обгорената земя. Вчера хората 
бяха евакуирани, защото пожарът стигна почти до къщите им, но благодарение на работата на служителите пожарът не 
стигна дотам. 
Хората вече са си по къщите и ситуацията се нормализира. Екипи от Сандански помагат с храна и вода и вчера, и днес на 
пожарникарите и горските слжители. 
Относно пожара по границата с Република Северна Македония, към настоящия момент по информация на областния 
управител на Благоевград Николай Шушков опасност за нашата страна няма, тъй като вчера той е бил пресечен. Но все пак 
обходите по границата продължават. 
 
Земя 
 
√ Невидимата ръка на пазара погалва едни, а други пошляпва 
Планът за възстановяване ще даде само една част от нужния стимул, другата трябва да дойде от бюджета и 
икономическите мерки 

- Въвеждането на необлагаем минимум ще стимулира потреблението; 
- Атанас Пеканов, вицепремиер по управление на европейските средства пред БГНЕС 

Атанас Пеканов е икономист от Австрийския институт за икономически изследвания (WIFO) и лектор във Виенския 
икономически университет. 
- Г-н Пеканов, пред какви икономически предизвикателства е изправена България и как Планът за възстановяване и 
устойчивост може да ни помогне, за да ги преодолеем? 
- Намираме се в един много интересен исторически момент. Надаваме се, че започва един период на възстановяване от 
пандемията, като това, разбира се, се базира на надеждите да няма последващи. Тези надежди в момента започват да 
стават все по-трудни, тъй като има голяма опасност от нови вълни и съответно тези рискове отново да натежат на 
икономиката. В момента се намираме в етап на възстановяване. Плановете за възстановяване и устойчивост са част от 
общия механизъм за възстановяване и устойчивост. В наименованието на този механизъм се крие и ключът. От една страна 
възстановяване – това са краткосрочните стимули, които трябва да вдигнат икономиката бързо. От друга страна устой-
чивост – това са дългосрочните инвестиции, които дългосрочно да гарантират, че икономиката ни е по-силна, че потен-
циалът ѝ се развива. В този смисъл Планът за възстановяване ще даде само една част от нужния стимул, другата трябва да 
дойде в крайна сметка от бюджета, от икономическите мерки. В момента ние нямаме нужда от толкова много 
икономически мерки, но в случай, че отново се стигне до локдаун или затваряне на икономиката, отново ще имаме нужда 
от безвъзмездна помощ, която да стигне до бизнесите, за да ги съхрани заедно с работните места. Тоест всичко ще зависи 
от последващото развитие на пандемията през есента и зимата. Допълнителен фактор, който утежнява ситуацията, е, че 
всичко това води до много несигурност, т.е. фирмите не знаят дали да инвестират, защото не знаят дали ще има търсене, 
изобщо дали икономиката ще се движи в нормалния си ход в следващите месеци. И именно тук идва ролята на държавата 
да прави публични инвестиции, които да гарантират, че поне някаква част от финансови средства ще се вливат в 
икономиката. 
- Привърженик ли сте на по-силното участие на държавата в икономиката? 
- От една страна съм привърженик със сигурност на по-ефективната роля на държавата, т.е. институциите да вършат ролята 
си по-отговорно и по-активно. В този смисъл – да, има много сфери в България, където държавата малко е абдикирала. 
Например, социалната сфера. Имаме един от най-ниските проценти на въвличане на държавата в икономиката, преразп-
ределителната тежест е ниска. Това се вижда като хубаво от една страна, но именно това е този подход, който беше приет 
и не съм сигурен, че винаги е бил напълно успешен. Именно това обуславя да имаме много хора, които живеят в крайна 
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бедност и да имаме такива високи неравенства. Радвам се, че в Плана за възстановяване направихме някои стъпки за 
тяхното намаляване. С колегите от МТСП заложихме реформа, която от години се изисква от нас. Така помощта за хората, 
които са най-социално изключени, ще се индексира. Тези хора в момента получават 75 лв. на месец и това е всичко, което 
те имат като средства. Това индексиране ще гарантира, че в следващите години тази помощ ще се повишава. Европейските 
институции от години ни казваха, че вие буквално сте обрекли едни хора на трайна и дълбока бедност, като не правите 
нищо за това да им помогнете. В този смисъл има важни неща, които трябва да се правят. Такъв е историческият момент. 
Много страни започват много по-активно да се включват в икономиката. Настоящата американска администрация предп-
рие огромни фискални мерки, някои от тях стимулират икономиката краткосрочно, други са именно в тази сферата на 
устойчивостта и инфраструктурни проекти. Инфраструктурата, ако е направена както трябва, служи на хората. Дали ще са 
магистрали, училища или болници. Всичко това е част от това хората да имат по-добър достъп до най-важните услуги, които 
държавата им предоставя. 
- Получаваме много запитвания в нашата редакция дали парите, които ще получим по Плана за възстановяване са 
заем или се получават безвъзмездно? 
- Важно е да се обясни. Лошо е, че до момента не е достатъчно добре обяснявано на обществото. ЕК взима този ресурс от 
общо 750 млрд. на финансовите пазари и от тях дава на страните една част, която е грантова. За България това са 12,6 млрд. 
лв. и няма нужда да ги връщаме. Ние ги получаваме, след което преценяваме как да ги дадем на крайните бенефициенти, 
т.е. на бизнесите, на хората и различните министерства, които ще правят различните проекти. Можем да им ги дадем под 
формата на безвъзмездна помощ, или можем да им ги дадем и под формата на заеми, но това, което ние получаваме от 
Брюксел е безвъзмездна помощ и няма нужда да ги връщаме. Държавата не се обвързва с някакъв заем, има този ресурс 
и голямата част от него ще бъде използван за безвъзмездна помощ за всички тези проекти, които сме заложили в Плана. 
Към тези средства има и допълнителен ресурс в рамките на около 8,5 – 9 млрд., които могат да се поискат като заем. Тоест 
отгоре над това, което ние ще получим и няма нужда да връщаме на Брюксел, можем да поискаме и още 9 млрд., които 
са заемната част. Тях ще ги получим и пак можем да ги използваме както решим, но трябва да ги върнем през след-
ващите 30 години. 
- През последните 30 години София стана една малка България. Какви бяха основанията да не се инвестира в столич-
ната ВиК и къде бяха пренасочени средствата? 
- Важно е да разберем, че страната ни се развива много неравно. Темата за неравенствата e важна в общите икономически 
дискусии на световно ниво. Неравенствата могат да бъдат не само между хората и в техните доходи, но и между различ-
ните региони. България се развива много неравно – 5 от 6-те региона в България са сред най-бедните в Европа. София не 
е сред тях, въпреки това в нея се фокусира голяма част от ресурса, който получаваме по европейските програми. За пос-
ледните 15 години, от тези 14 млрд. лв., които до момента са изплатени, 4 млрд. лв., според един анализ, по един или друг 
начин са се влели в столицата. В това няма нищо лошо, но ми изглежда подход, който е неправилен. Ако мислим именно 
за другата част на страната, трябва да наливаме много повече там, защото такава е логиката на европейските средства – те 
служат за социална и териториална кохезия. Това значи една страна да се движи заедно. Столиците навсякъде по света са 
най-силните региони. 
Ако ние допълнително използваме ресурсите, които идват от германските, австрийските, френските данъкоплатци, за да 
подпомагаме София да се откъсва още по-напред, това може би е абсолютно грешната стратегия дългосрочно. Тук вече 
може да се фокусираме в Плана за възстановяване и устойчивост. При встъпването ми в длъжност видях, че има два 
проекта с особен фокус София. Няма други региони или градове, които така експлицитно да са споменати с отделни 
проекти. Това са проекта за метрото, както и половината от проекта за ВиК модернизация. Проведох срещи с г-жа Фан-
дъкова, като говорихме за някаква оптимизация по тези проекти с надеждата, че тя ще може по някакъв начин поне да 
оптимизира отчасти частта за метрото. Вместо това тя искаше да вземе повече от Плана за метрото, имаше изискване за 
по-голямо финансиране, което за мен беше абсолютно неправомерно. Стигнахме до заключение, че тя няма как да спести 
дори 20–30 млн. от текущия проект, т.е. Софийска община е неспособна да намери дори 20–30-40 млн., с които сама да 
финансира от тези 360 млн., които са ѝ обещани по проекта в Плана за възстановяване, тъй като казва: ние вече сме поели 
достатъчна част като ангажимент, нищо повече не можем да направим. Поради тази неспособност тя по някакъв начин да 
направи корекции тук, остана само другият проект, по който бяха зададени специфични пари за София. В него също не 
беше правилно да се дават. Защо? Защото тези 4 агломерации, които спадаха към този проект са под концесия. Защо в 
инвестиционната програма на концесионера е нямало това обновление на инфраструктурата, а то трябва да се прави през 
Плана за възстановяване и устойчивост? План, който е на цялата страна. И не на последно място — доколкото ми е известно 
само преди месеци са изгубени едни средства по европейски програми именно за канализация в София, защото проектите 
не са били подадени по начина, по който се изискват от европейските регулации. На база на всичко това изглеждаше неп-
равомерно решение ние да продължим да даваме специфично за София, когато страната реално има нужда от повече 
средства. В какво са отишли тези средства? Планът е един бюджет. Ние не взимаме от едно, за да се сложи в друго, ние 
имаме цялостния бюджет. Бюджетът е разделен в различни компоненти. Аз много пъти съм казал – ето успяхме да 
увеличим например парите за образование, парите за здравеопазване и то в проекти, които ще бъдат ремонтирани в 
цялата страна. 
- Какви проекти трябва да се реализират до края на годината по Плана? 
- Процесът е следният: Планът трябва да бъде изпратен в Брюксел, където ще бъде разгледан и одобрен от Европейската 
комисия, след което ще получим финансирането. В момента, в който знаем, че той е одобрен, всички проекти могат да 
започнат да се реализират. Но преди това трябва да стигнем до решението той да бъде изпратен в Брюксел, останали са 
два отворени въпроса, които имах възможността да обсъдя този четвъртък с политическите партии в НС. Трябва да побър-
заме и проектите да започнат да се случват, винаги съм казвал, че това е най-важното. Парите не са застрашени, те ще 
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дойдат. Да, важно е да дойдат и в скорошен порядък, но от друга страна е по-важно тези проекти да започнат да се случват, 
парите ще дойдат в различни периоди. По всеки от проектите сме заложили ясно кога да започне, кога да бъдат свършени 
първите дейности. Механизмът е такъв, че парите ще идват само след като сме реализирали това, което сме обещали, 
плюс сме изпълнили някаква цел. Например, намаляване на вредните емисии, повишаване на достъпа до образование, 
до здравеопазване и др. Това е важен механизъм, за да гарантираме именно, че няма пропуски по тези проекти, за да се 
случват така както са били зададени. 
- Кога очаквате ЕК да одобри този план? 
- Всичко зависи от политическата воля на НС. В четвъртък представих отворените въпроси пред депутатите. Единият от тях 
е в абсолютната юрисдикция на парламента, въпросът за върховенството на правото, т.е. от нас се изискват и очакват 
реформи в сферата на върховенството на закона. Те не могат да бъдат предприети от МС, те могат да бъдат единствено 
гласувани от НС. Става въпрос за поемане на ангажимент, че в следващите месеци, години тези реформи ще се случват. 
Тоест не става въпрос НС утре да ги гласува, но става въпрос НС да каже, че е готов да се движи в тази посока. 
- Да се върнем към темата за неравенството, имате активна позиция по този въпрос – каква е вашата рецепта за 
справяне с този проблем? 
- Първо, е важно да обясним, защо този проблем е толкова голям. Дълго време той беше неглижиран с обосновката, че 
икономическият растеж помага на всички. Няма значение, че помага на едни повече, на други по-малко, важното е, че той 
повдига всички лодки, както се казва. Икономическата наука се разви много през последните години и се опитва да 
замерва именно това как се вдигат доходите на едни лодки, които може да са яхти и вълната да го повдига много сериозно 
и как се вдигат доходите на другите – малките лодки, които могат да бъдат всъщност ответи някъде и да останат встрани. 
Много голяма част от данните ни показват, че именно това се случва често. Когато нямаме правилните социално-
икономически мерки, когато държавата по никакъв начин не адресира тези проблеми, може би тези, които имат най-
голяма възможност да се развиват се развиват. Невидимата ръка на пазара погалва някои, други ги пошляпва и в крайна 
сметка обществото може да дивергира в две посоки. Как може да се адресира това? Важното е да разберем, че трябва да 
се адресира. След което това е доста комплексен социално-икономически микс от мерки – това може да са данъчни мерки, 
социална политика и тук ще дам няколко пример. Например, приветствам факта, че, доколкото разбрах от разговори 
между политическите партии, преди 2–3 дни е обсъдена нуждата да се приеме необлагаем минимум в България. Това е 
нещо, за което съм пледирал с годините, бяхме организирали дори активна разяснителна кампания. 
България е единствената страна, която няма такъв механизъм, защо данъчната ни система е относително регресивна, т.е. 
хората с най-високи доходи отчасти дори плащат по-ниски данъци като процент, отколкото тези с най-ниски доходи. Необ-
лагаемият минимум ще гарантира, че именно първите да кажем 500 – 600 – 700 лв. от заплата няма да бъдат облагани, а 
само парите след това ще бъдат облагани, т.е. именно за хората, за които тези първи 500 – 600 – 700 лв. са най-важни, ако 
върху тях няма данък, това за тях ще е спестяване от 50–60-70 лв. на месец, което е изключително важно. Най-вероятно те 
ще го използват за потребление така или иначе, тъй като поради ниските си доходи те така или иначе са ограничени в 
бюджета си, те имат нужда да купуват повече, да потребяват повече, като имайте предвид, че потреблението могат да 
бъдат много важни неща – потреблението може да са книги, здравеопазване, образование, това не трябва да се забравя. 
Тоест оставим ли повече разполагаем доход именно на тези хора това хем ще има позитивен икономически ефект, хем ще 
има позитивен социален ефект. Това е една от мерките, които е относително безспорна, макар че преди когато говорихме 
с предишните управляващи, те ни изслушаха, но някак си казаха: не, ние ще останем единствената страна в цяла Европа, 
която няма такъв необлагаем минимум и нашата данъчна система ще продължи да е регресивна. 
- От няколко години в световен мащаб активно се прокарва тезата за глобален данък, в тази връзка как ще се отрази 
това на България? 
- Темата също е техническа. Участвал съм в доста дискусии по нея. Да започнем оттам – много сме далече от какъвто и да 
е глобален или единен данък, това, към което се движим и е много важно, е някакъв вид хармонизация. Това, което се 
случваше през последните 20–30 години е тъй нареченият път към дъното, всяка страна да подбива данъчните ставки, за 
да си осигури конкурентоспособност. Не е сигурно дали това чак толкова помогна на България, колкото се надявахме. Ние 
гарантирахме ниски данъци, отчасти оставихме доходите да бъдат най-ниските в Европа и това беше единственият ни път 
към това да сме конкурентноспособни. Но ние можем много повече, ние можем да сме по-иновативни, да сме по-
производителни, да имаме продукция с висока добавена стойност, която да не се базира на това, че сме най-евтината 
работна ръка, а да се базира на това, че наистина можем да сме силни и потенциалът на икономиката ни да се използва. 
По тази посока на приемане на този „път към дъното” бяха приети да не се налагат някакви общи данъчни правила. Това 
до какво доведе? Например, знаете добре, че има много юрисдикции в света, в които големите международни компании 
чрез различни абсолютно законни трикове могат да плащат почти нулеви данъци, в този смисъл дори 10-те процента кор-
поративен данък в България за тях може да са много. Това позволява на големите международни корпорации, които имат 
възможността да правят тези, както казвам законни данъчни трикове да местят приходите си някъде, там да отчитат 
оборота си, съответно да плащат почти нулеви данъци, това вреди на нас. В този смисъл много често една огромна кор-
порация може да плаща по-малко данък, отколкото нашия квартален магазин. Въпреки че ние се гордеем с ниските си 
данъци, ако искаме повече справедливост, трябва да вървим към гарантиране на равнопоставеността, а не малките лодки, 
както споменах, да трябва да носят бюджета, докато големите яхти плуват нанякъде. 
- Това означава ли, че 10-процентният данък ще бъде премахнат? 
- Не, напротив, текат технически дискусии и както казвам важно е, че сме успели да се обединим около една инициатива, 
в която участват 139 страни в света, реално почти всички страни. Тази дискусия върви в ОИСР от няколко години, няма 
решения в момента каква точно да е ставката, кога да бъде приета, но е важно да имаме тази дискусия, за да търсим 
именно този балансиран подход, който от една страна да гарантира, че именно тези зони, които имат 1% данък, 0,5% или 
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почти никакви данъци по някакъв начин ще бъдат ограничени, но от друга страна да защитим нашия интерес, т.е. да не се 
налага прекалено много да се вдигат и въобще да не се вдигат корпоративните данъци. Тоест решенията са още някъде 
напред във времето. Важно е, че осъзнахме, че единствено заедно на международно ниво можем да адресираме тези 
проблеми. Всичко друго е една страна срещу друга, което ще води до това да се използват тези дупки в ущърб на граж-
даните. 
- Как може да върнем младите и образовани хора в България? Роден сте в Атина, учил сте в София и Виена, сега отново 
сте в София, кое Ви накара да предпочетете София пред Виена? 
- Много млади българи виждат, че страната ни не се развива с потенциала, който има. Много млади българи отиват някъде, 
където използват потенциала им и много от тях ще искат да се върнат, ще искат да помагат, но трябва да виждат тази 
приемственост, трябва да виждат тази отвореност, че наистина техният глас може да бъде чут, защото наистина има нужда 
от реформи. Нещата много пъти са замитани, включително такива важни проблеми като неравенството, ролята на дър-
жавата, зеления преход. Ако не замитаме проблемите си, ако знаем, че трябва да правим повече, според мен ще може да 
включваме много повече от тези амбициозни, кадърни и успели млади хора и те ще започнат да се връщат, защото съм 
сигурен, че те милеят за страната и искат тя да се развива по-добре. По отношение на тези пропуснати дебати искам само 
да спомена една реформа. Тя е част от Плана и е свързана със създаването на един Съвет за икономически анализи. Ние 
вече говорихме с вас за много важни теми, които в България са били оставяни настрана. По тях се говори в Брюксел и 
Вашингтон, но сякаш нас това не ни касае. Този Съвет ще се опита да се занимава именно с тези теми. Ние имаме страхотни 
икономисти по света, които четат лекции в престижни университети, но в България те нямат трибуна и възможност да се 
изкажат. Съветът ще дава тяхната оценка за рисковете и предизвикателствата пред българската икономика, техният анализ 
какво трябва да правим дългосрочно, за да адресираме всички тези проблеми, които споменахме и всякакви други 
социално-икономически рискове, които в XXI в. идват от много различни посоки. Ако искаме да знаем какво трябва да 
правим, за да почнем да взимаме правилни решения трябва да имаме този базов анализ нещо, което смятам, че невинаги 
е било правено. 
- Кога ще започне да действа този съвет и към кого ще бъде? 
- Това е заложено като реформа в рамките на Плана. В момента обмисляме как най-добре да бъде институционализирана 
тази структура. Най-вероятно ще бъде към МС. Но пак казвам – това ще е нещо, което в крайна сметка трябва да бъде 
решено от редовното правителство. Една такава структура може да осигури необходимата приемственост.  
 
√ Обещаха още пари на фермерите, но те не се радват  
Националният план за възстановяване и устойчивост (ПВУ) продължава да бъде гореща тема в родното земеделие. След 
като стана ясно, че парите за напояване, които наброяваха 850 млн. лева не са защитени пред Европейската комисия (ЕК) 
и съответно отпадат от плана ни, браншът изрази своето сериозно несъгласие. Последваха срещи, както и изслушване в 
Парламента на вицепремиера по управление на европейските средства Атанас Пеканов. 
И въпреки че се обещаха да се намерят механизми и други средства, които да отидат към българското земеделие по Плана, 
родните стопани не закъсняха със своята обратна връзка. Редица от тях споделиха своето възмущение дори и в социалните 
мрежи. 
“Искам всички, които взеха решение за премахване на парите за възстановяване на съоръжения за напояване да отидат 
до полето. Няма да ги заболи, не е тяхно, но ще видят до какво водят решения на инат и мотото “много се краде в 
напоителни системи“. Умираме си да унищожаваме! Всички, които помогнаха с решението, мислейки, че ще потекат пари 
— това е нашето земеделие, не е на политиците! Всички, които си мислят, че плодовете и зеленчуците стават с дъждовна 
вода и те. Гърците поливат, ние ще правим стартъпи, каквото и да означава. Жална ни майка, ще се върнем на конските 
тяги, дано има щастливи“, пише в своя профил във Facebook Радостина Жекова, председател на Добруджанския съюз на 
зърнопроизводителите. 
Своето мнение сподели и зърнопроизводителят Ангел Вукодинов.“Като виждам температурните рекорди всеки ден в раз-
личните райони, се питам какви са тези хора, политици и българи, които не разбират, че за България поливното земеделие 
трябва да е приоритет?“, пита реторично той. 
 
Дума 
 
√ Радев: Държавата да гарантира реализация на младите медици  
От младите медици, избрали да останат да работят в България, зависи в голяма степен възможността за провеждане на 
реформи в българската здравна система. Като нация няма как да постигаме амбициозни цели без ефективно и иновативно 
здравеопазване, насочено към бъдещето и с фокус към младите хора в системата и тяхното развитие. Това заяви 
държавният глава Румен Радев, който вчера на „Дондуков“ 2 прие млади специализанти по медицина. На срещата бяха 
обсъдени  предизвикателствата пред професионалната реализация на младите медици в България и начините на 
решаване на проблемите. 
Като основни недостатъци бяха идентифицирани ограничената възможност за специализация, условията на труд и ниското 
възнаграждение, които демотивират дипломиралите се лекари да се реализират в българската здравна система. 
Държавният глава отбеляза инициираните от служебното правителство промени в нормативната уредба, засягаща 
специализацията на младите лекари в България. Румен Радев посочи, че очаква промените да направят по-привлекателни 
условията за работа на  медиците, които започват своята кариера у нас. 
По думите на Румен Радев водещ приоритет в работата на бъдещо редовно правителство трябва да бъде увеличаване на 
възможностите за специализация на младите медици с активното участие на държавата. В момента едва 20% от 
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завършващите лекари могат да започнат специализации „държавна поръчка“. Проблемът със значителните диспропорции 
във възнаграждението на различните позиции на медиците в общински и държавни здравни заведения също трябва да 
бъде решен, подчерта президентът.  
Румен Радев посочи, че въвеждането на електронно здравеопазване и електронна здравна карта ще допринесе за повече 
справедливост и яснота в системата. „Необходимо е да се работи за по-добро прогнозиране на нуждите и по-голяма 
предвидимост в кариерното развитие на младите медици, за да получават те по-качествено обучение, както и последваща 
реализация в болничните заведения у нас“, заяви президентът. 
На срещата със специализантите беше обсъдено и неравномерното разпределение на човешките и технологични ресурси 
в здравната система, което затруднява достъпа до качествено здравеопазване в голям брой населени места в страната.  
В разговора с държавния глава младите лекари изразиха мнение, че университетите също трябва да се включат активно в 
осигуряването на следдипломна квалификация на студентите по медицина. По думите им трудът на специализантите е от 
ключово значение за ежедневното функциониране на здравните заведения. 
 
√ Премиерът: Енергийната борса не работи на чисто пазарен принцип  
Проблемите в енергетиката са поне от 10 години и са много комплексни и сложни. Служебното правителство прави каквото 
може и мисля, че в момента ситуацията е овладяна. Има обаче нужда от сериозен прочит и вероятно от ремонт на Закона 
за енергетиката. Това каза министър-председателят Стефан Янев по време на изслушване в парламента. То идва на фона 
на кризата на пазара на електроенергия от последните дни, когато цената скочи драстично, а индустриалните предприятия 
обявиха, че започват да спират производства. 
Янев напомни, че правителството издаде заповед за включването в регулирания пазар на ТЕЦ "Марица изток 2", 
първоначално с един блок. След скока на средната цена до 330 лв., държавната централа пусна на пълна мощност трети 
блок, който да работи за свободния пазар. В момента средната цена е около 250 лв. за мегаватчаст", посочи Янев, според 
когото ситуацията вече е овладяна. 
Освен заповедта на министъра, централата да продава 1 милион мегаватчаса от тока си на регулирания пазар за 
едногодишен период, а ръководството на ТЕЦ "Марица изток 2" търси пазари за дългосрочни договори. "Ръководството 
на централата вече разбра и работи активно да търси пазари и да сключва дългосрочни договори, защото пиковете в 
цените, които се получават, са заради предпочитанието да се сключват краткосрочни договори. Ако договорите са 
дългосрочни, картината ще е друга", коментира още премиерът. Според него ако централата има договори на сегашните 
цени, тя би могла да работи спокойно до края на годината, без да получава държавна помощ. 
Според него ескалацията на ситуацията е в резултат и на дестабилизирания в момента международен пазар, включително 
заради дисбаланса в Германия. "Ние сме в общ енергиен пазар, който е отворен и работи на пазарни правила. Не 
манипулациите в Българската енергийна борса, а търсенето и предлагането в цяла Европа е факторът, който вдига цените. 
Борсата ни не е отворена към други борси, което я прави монополна до известна степен, а не на чисто пазарни принципи", 
каза още Янев. 
 
√ Стефан Янев от Старосел: Хората да бъдат бдителни, опасността не е отминала  
Премиерът Стефан Янев бе в Старосел, за да види на място хората и щетите след огромното огнено бедствие. Директорът 
на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" главен комисар Николай Николов съобщи, че 
ситуацията като цяло е под контрол, има само един проблемен участък, но се работи и за неговото овладяване, пише БТА. 
При пожара, избухнал на 4 август, изгоряха шест къщи, няма пострадали хора, а обитателите на пострадалите къщи бяха 
евакуирани и настанени при техни близки. Започна описването на щетите. Почти половината землище на село Старосел е 
изгоряло при пожара. Обявено е частично бедствено положение. 
Добрата новина е, че ситуацията в Старосел е овладяна, но това не означава, че бдителността трябва да прекъсне и да 
тръгнем по почивки. Напротив, ще продължи наблюдението, ще бъде направена ротация на хората, които наблюдават и 
са на място. За местните хора тревогата остава - при горещо време и промяна на вятъра е възможно и стари огнища да се 
събудят, така че присъствието ми тук е израз на това държавата да бъде близо до хората и да помогне, където и с каквото 
може, коментира Снтефан Янев и призова хората да бъдат бдителни. 
 
√ Пеканов призова Планът за възстановяване да бъде внесен до септември 
Ако България успее да внесе Плана за възстановяване и устойчивост до сетември месец, ще получи средствата по него до 
края на годината. Това коментира вицепремиерът по европейските въпроси Атанас Пеканов, който участва в блиц контрола 
на министрите от кабинета в Народното събрание. 
Той отговори на въпроси на "Има такъв народ" кога ще бъде внесен Планът в ЕК и застрашени ли са средствата по него.  
Средствата в Националния план за възстановяване и устойчивост не са застрашени, категоричен бе вицепремиерът. 
Пеканов посочи, че не знае абсолютната точна стойност на парите, които се очаква да получи страната. Ако успеем да 
внесем Плана през месец септември в ЕК, през настоящата година пари не са застрашени, подчерта Пеканов. 
Идеи за нови проекти към текущия момент изглеждат невъзможни да бъдат вписани в плана, обясни Пеканов. Всякакви 
нови идейни проекти включват обосновка, промяна на общата рамка и нови проекти, които не са залегнали в плана. Това, 
което се прави, е да бъдат адресирани новите критики към Плана, уточни вицепремиерът по повод коментарите на ИТН, 
че искат да редактират и този вариант на Плана, изготвен от служебния кабинет. 
Самите европейски институции питат партиите дали са готови да се обвържат с конкретни политики, обърна се Пеканов 
към депутатите. И призова те да се включат в дискусия по актуалните проблеми и въпроси. 
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√ Заради критиките Пеканов оптимизира Плана за възстановяване 
Ако той бъде изпратен през септември, България може да получи пари още тази година 
След критиките от страна на депутатите миналата седмица вицепремиерът по европейските въпроси Атанас Пеканов вече 
работи по някои от становищата, представени от парламентарната трибуна. Взехме препоръките, критиките - по някои от 
тях работим, а по други от тях не, защото идеи за нови проекти към момента изглежда невъзможно да бъдат нанесени. От 
идеята за нов проект до това той да е готов и да влезе в плана може да са необходими три месеца. Това заяви 
вицепремиерът по управление на европейските средства Атанас Пеканов по време на парламентарния контрол. Той 
поясни, че са проведени срещи със земеделския бранш, който е изказал своите притеснения. 
Пеканов уточни, че ако планът на България бъде изпратен до края на септември, е възможно авансовите средства в размер 
на 13% да бъдат изплатени в рамките на 2021 г. В противен случай обаче те ще дойдат догодина. В актуализацията на 
Бюджет 2021, изготвена от финансовия министър Асен Василев, са заложени постъпления от още 400 млн. по линия на 
Плана за възстановяване, тъй като процентът на авансовите средства, които могат да бъдат получени, се увеличи от 10 на 
13%. Така общо авансът, който се очаква България да получи, се равнява на 1,6 млрд. лв.  
Предложеният за финансов министър на "Има такъв народ" Пламен Данаилов обаче изрази съмнения, че парите ще бъдат 
получени тази година. По-рано от думите на Данаилов пред БНР стана известно, че ако бъде избрано правителството, 
предложено от ИТН, ще има ревизиране на проекта за актуализация на бюджета, изготвен от служебния кабинет. "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", коментира Данаилов. Според него това, което се предлага от служебния министър на финансите Асен Василев, 
очевидно е по-лява политика. 
Относно приоритетите в сферата на финансите, той посочи, че позицията на ИТН е да запази 10-процентното данъчно 
облагане. От партията на Слави Трифонов били склонни да разговарят и за механизъм за въвеждане на необлагаем 
минимум. От думите на Данаилов стана ясно, че ИТН не поддържа мнението за бързо присъединяване към еврозоната. 
 
√ Янаки Стоилов внесе пакет от законопроекти в НС  
Министърът на правосъдието в служебния кабинет проф. Янаки Стоилов внесе в Народното събрание пакет от проекти на 
нормативни актове, по които е необходимо да бъдат предприети своевременни действия, за да се избегнат финансови и 
други санкции срещу България, съобщиха от пресцентъра на правосъдното ведомство. Законопроектите са представени 
на народните представители в случай, че проявят интерес към тяхното използване и внасяне за разглеждане в Народното 
събрание. 
Част от законопроектите са в отговор на процедури за нарушения, образувани от Европейската комисия, а други целят 
ефективно сътрудничество с Европейската прокуратура, трети - регламентиране на новоизградени информационни 
системи за електронни административни услуги и достъп до правосъдие, за чието внедряване държавата се е обвързала с 
определени срокове. 
От Министерството на правосъдието уточняват, че от особена важност е промяната в законодателството за придобиването 
на българско гражданство. Причината е, че предоставяното "инвестиционно" гражданство подлага на риск националната 
сигурност и сигурността на ЕС. 
Сред законопроектите има такива за промени в НПК във връзка с децата, извършители на престъпление, както и в 
Наказателния кодекс за детската порнография, употребата на високорискови ветеринарномедицински препарати и 
компютърните престъпления. 
Проектът за промени в ГПК е свързан с необходимостта от изграждане на електронна информационна система 
"Национален регистър на запорите" в България, чрез която информацията за движимите вещи с регистрационен режим, 
върху които са наложени запори по изпълнителните дела, ще бъде централизирана в една база данни. 
 
√ Скопие се оплете в червените си линии 
Собранието търси македонска идентичност в автохтонното телепортиране с резолюцията за преговорите с 
България  
РС Македония сама си тръшна полуотворената българска врата на преговорите за еврочленството. Такъв извод се налага 
от приетата от Собранието (парламента ѝ) резолюция за държавните позиции в преговорите със страната ни. Или за 
"червените линии", които Скопие смята, че не бива да престъпва. 
Самата резолюция бе разработена и предложена от опозиционната партия ВМРО-ДПМНЕ. Показателно е, че за 
резолюцията са гласували и партиите от управляващата коалиция, включително социалдемократите на премиера Зоран 
Заев. Фактически Собранието задължава всяка едно правителство в Скопие да преговаря със страната ни от 8-те опорни 
точки на резолюцията. 
Нашата общественост вече е запозната с тях. Политическа им натруфеност, гръмкост и научна претенциозност не е нещо 
непознато и разбираемо пораждат иронични усмивки, защото от тях се носи дъх на комплексарщина. Този път обаче и 
нещо ново в позицията на Скопие, макар че то е продължение на същата тази линия да докаже псевдоправотата си от 
нивото на научния Олимп.  
Новото е един термин, с който РСМ се гласи да постигне стария замисъл: да отмъкне част от българската история. Да ни 
щракне капана на един нов Ньой, макар и не на земи, а на национална памет и минало. С този термин РСМ вкарва и 
историческата наука в клопката на фалшификациите. Та терминът е АВТОХТОННОСТ. "Да се зачитат безрезервно 
откритията на македонските обществени, хуманитарни и културоложки науки във връзка с автохтонността на македонския 
народ и неговият исторически, езиков, културен и религиозен континюитет", гласи 2-ра точка от резолюцията. Не бързайте 
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да разсмивате околните с вицове, че Скопие само признава населението си за туземско. Да, справките показват, че под 
автохтонно население се разбира местното, туземското население. Аборигените, например, са автохтонното население на 
Австралия. 
Но този термин има и по-широко значение, в смисъл на първичен, коренен. И използвачите му гонят внушението, че 
днешните славомакедонци са наследници на коренното племе македони  и на славните завоеватели Филип и Александър 
Македонски от IV век преди новата ера. Те са античното население на тези земи и следователно би трябвало да имат 
приоритет при споровете за идентичността с други етноси. Каквото предимство имаше Атина в 30-годишния спор със 
Скопие кой е по-автохтонен.   
Само че след смъртта на Александър Македонски се разпилява не само държавата му, но и самото племе македони. То се 
премества по други места, претопяват се с други етноси и за 24 века няма как от тях да е останало нещо не само като език, 
култура, традиции, вяра и обичаи, но и като отделни човешки единици. Обратното е историческа измама, което обаче 
съвсем на пречи на днешните славомакедонци от РСМ да блъфират с нея. Всъщност резолюцията с нейната теза за 
македонската автохтонност е нещо като праисторическа телепортация с 2400-годишна давност. 
И понеже с Атина телепортацията се провали, защо сега тя да не се пробута срещу София? Защото българите не са 
автохтонни. Те са пришълци над хилядолетие по-късно от тюрко-монголски и татарски произход, както твърди 
зомбираната пропаганда край Вардара. Съответно нямат и право да претендират за онази част от 1300-годишната им 
история, която е била свързана със сегашната РСМ. Нищо, че като исторически обхват тази част е в пъти повече от 
властването на баща и син Македонски и от двата или трите века, което историята бе отпуснала на изчезналото 
впоследствие племе македони. 
Комичното е, че понеже нямат друга идентичност извън българската и отчасти извън сръбската и гръцката история, 
днешната РСМ се напъва да търси идентичността си в античното телепортиране. За разума това е комично, но край Вардара 
смятат да разиграят антибългарската автохтонност, при това не само за домашна, но и за международна употреба. Белким 
под глобален натиск България клекне и се откаже от историческата истина и справедливите си искания. Явно в Скопие 
разчитат, че щом македонският етнос е коренен, първичен, а българският не е, следователно историческите процеси и 
личности по общите земи трябва да бъдат признати именно като македонски, а не български. Нищо, че над две 
хилядолетия автохтонният македонски етнос не е имал държава, чрез която да се утвърждава в региона - за разлика от 
"некоренния" български етнос.  
Точно заради автохтонната опорна точка Скопие вижда основание да се отрече от постигнатата договореност, че Самуил е 
български владетел. С нея РСМ ще пробутва нова "научна аргументация" и срещу българското Средновековие, и срещу 
покръстването, извършено от българския цар Борис Първи, и срещу българската роля за славянската писменост, и така до 
19-20 век и личности като Гоце Делчев, Даме Груев, Яне Сандански и изобщо до общата история. Всички те трябва да бъдат 
приписани като наследство на РСМ, защото 1300-годишната България не е автохтонна.   
Българският преговарящ по историята проф. Ангел Димитров вече спомена, че колегите му Скопие настоявали за 
мултиперспективност и мулкомплексност в преговорите. 
Какъв само кич от думи! 
Зад тях обаче се крие коварният, макар и плиткоумен замисъл да се търсят няколко гледни точки за дадено историческо 
събитие, но не от научни, а от други подбуди. Сега виждаме, че тезата за македонската автохтонност явно обогатява 
фалшификациите на мултикомплексността. 
Всъщност резолюцията изглежда комична не само с тази теза. В същата точка се говори за исторически, езиков, културен 
и религиозен континюитет на македонския народ, в друга пък точка, се говори, че "македонската идентичност черпи своята 
легитимност от многовековни традиции, предания, обичаи, колективна памет, манталитет, език". 
Като държи на континюитета (или на приемствеността и неразривната връзка между явления), защо върхушката в Скопие 
я погазва, като отрича и общата история, и българския произход на етноса и езика си? Защо не признава констатацията на 
руския проф. Павел Милюков, който е и участник в международната Карнегиева анкета (1913 г.), че до 70-те години на 19 
век никой в Сърбия или Гърция не е оспорвал, че в Македония живеят главно българи? Защо отхвърлят документите, че 
до 1945 г. славянското население в съвременната РСМ се е самоопределяло като българско, че като такъв се е определял 
през 1916 г. и самият Кръсте Мисирков, наричан в Скопие баща на македонския език? Защо отричат, че двама от лидерите 
на създадената след 1945 г. югославска Македония Павел Шатев и Панко Брашнаров са се чувствали през 1912 година като 
българи, защото са подали молби до Българската Екзархия да бъдат назначени за учители с преподаване на български 
език.  
Върхушката в Скопие хем иска континюитет, хем го отрича, отхвърляйки историческата приемственост. И колко ли са 
уникални македонските нрави и обичаи, след като навремето исторически личности и обикновени жители на областта 
Македония без никакви проблеми с езика, обичаите и преданията са живеели в Мизия и Тракия, другите две части на 
българския етнос? В крайна сметка резолюцията изглежда не само комична, но и глупашка, защото е пълна с 
противоречиви несъвместимости и най-вече защото РСМ 
сама си блокира пътя 
към заветната уж цел за влизане в ЕС. От посещението на Зоран Заев у нас миналия месец и от контактите на външните ни 
министри става ясно, че Скопие поема ангажимента да изпълни основните български искания: да снеме претенциите си за 
малцинство, да задейства процеса на реабилитация на жертвите на титовия режим, репресирани заради българското им 
съзнание, да адаптира учебниците за обективно отразяване на общата ни история, премахването в тях на гледни точки, 
както и на табели и надписи, насаждащи омраза към страната ни. 
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Но това бе станало преди резолюцията. Така че след нейното приемане правителството на Заев едва ли ще дръзне да 
изпълни поетите към страната ни ангажименти. А всъщност тези ангажименти са истинските червени линии, които РСМ не 
би трябвало да престъпва, щом иска да се види в ЕС и да се отърси от барутното наследство на балканското минало.  
Ето защо не по-малко нелепо звучат някои внушения напоследък от София за уж необходимост от по-гъвкав и по-
компромисен подход. Да оставим настрана явната грешка на езика, която кандидат-премиерът Пламен Николов допусна 
с Преспанското споразумение. Той обаче заяви, че "няма да се провежда линия на конфронтация" с РСМ. Ако под това се 
разбира да не се предявяват допълнителни искания към Скопие, ще е добре. Но как да не се противопоставяш срещу 
псевдонаучния исторически подход на югозападната ни съседка или пък срещу антибългарската омраза, която се сее там! 
Това ще означава, първо, да заемеш антибългарска позиция и второ, да станеш съучастник на предизвикващия присмех 
подход на РС Македония. 
 
√ Русия променя стратегията в Централна Азия 
Тя вече не разглежда страните там като изгубени части от СССР, а като независими държави със свои интереси  
Централна Азия все още остава критичен регион за Москва. Това е буферна зона, разделяща Русия от Китай и от останалата 
част от Азия. Особено важен е Казахстан, който няма естествени граници с Русия. За Москва е важно да защити своя 
значителен индустриален потенциал, концентриран по казахстанската граница, както и транспортни пътища, свързващи 
централната част на Русия със Сибир и Далечния изток, които преминават или близо до Казахстан, или директно през 
неговата територия. Централна Азия има потенциала да се превърне в един от най-бързо развиващите се региони в света 
в производството и транспортирането на нефт и въглища. И затова привлича вниманието на външни играчи като САЩ, 
Иран, Турция и Китай. 
До 2020-а година обаче Русия нямаше съгласувана стратегия за Централна Азия. Действията ѝ понякога бяха хаотични и 
некоординирани. Като цяло тя се опита да запази влияние в Централна Азия, като предоставя заеми или засилва военното 
си присъствие там. Тази политика често се натъкваше на критики от страните от Централна Азия, които току-що бяха 
получили независимост и не искаха да я загубят в замяна на руските заеми. Тя също бе непопулярна сред много руснаци, 
които бяха недоволни не само от големия брой мигранти от Централна Азия, но и от факта, че правителството предоставя 
помощ на тези републики, вместо да подкрепя собствената им слабо развита икономика. Почти 30 години по-късно Кремъл 
осъзнава необходимостта от по-обмислена и балансирана политика спрямо Централна Азия. Сега страните там вече не се 
разглеждат като изгубени части от Съветския съюз, а като напълно независими държави със свои външнополитически 
отношения. 
Има няколко причини за промяна 
в мисленето на Русия. Първо, нарастваща конкуренция: Москва вече не е единственият важен търговски партньор и 
кредитор на Централна Азия. Второ, Русия стигна предела на западната си стратегия и видя, че е подложена на засилен 
политически натиск на този фронт. Трето, Кремъл осъзна, че предишната му политика спрямо Централна Азия не е била 
много ефективна и че по същество е игнорирал териториалните конфликти в региона, които днес заплашват да се разпалят 
отново. В стария политически арсенал на Русия липсва механизъм за разрешаване на потенциални военни конфликти, като 
сблъсъка между Таджикистан и Киргизстан през пролетта. Руското военно участие беше невъзможно, защото Москва 
предпочита да поддържа добри отношения с всички страни. Освен това изпращането на руски миротворчески войски в 
региона вероятно ще предизвика реакция от Запада. 
Но други фактори вероятно също са играли роля. Пандемията подчерта всички съществуващи и потенциални опасности. 
Освен това администрацията на Байдън се върна към т.нар. стратегия C5+1 (пет централноазиатски републики плюс САЩ) 
и започна да обсъжда възможността за създаване на военни бази в Централна Азия след изтеглянето на войски на САЩ и 
НАТО от Афганистан. Междувременно турският президент Реджеп Тайип Ердоган също предложи да се увеличи 
значението на Съвета за сътрудничество на тюркоезичните държави. 
Детайлите за новия руски подход все още трябва да бъдат финализирани, но той ще бъде приложен чрез Евразийския 
икономически съюз (ЕАИС). Важно е Русия да покаже, че сътрудничеството с нея или в рамките на проекти под нейно 
ръководство е процес, полезен и за двете страни, като нейните партньори няма да загубят независимост, а по-скоро ще 
увеличат своето влияние. 
Промени се и военният аспект. Москва вече не се стреми да разполага своите въоръжени сили в Централна Азия и 
предпочита да създаде там такава основа за разпределение на ангажименти и сътрудничество, в което всяка от страните  
да се чувства важна и пълноценна участничка. 
Ако тази нова стратегия се окаже жизнеспособна, Русия ще увеличи значението си в региона с минимални усилия. По-
важното е, че ако го направи, това няма да предизвика възражения от трети страни. Китай няма да се противопостави на 
това, тъй като Пекин се нуждае от стабилна Централна Азия, за да приложи своята стратегия "Един пояс, един път". Ако 
страните от Централна Азия образуват единно икономическо пространство, транспортирането на стоки ще бъде свързано 
с по-малко бюрократични пречки. И накрая: ако ЕАИС се превърне в платформа за преговори, където Русия няма да 
доминира, тогава западните страни няма да имат причина да заплашват проекта със санкции. 
Такава стратегия обаче предполага, че Русия ще увеличи влиянието си, но няма да има пълен контрол. Ще трябва да 
разбере, че не винаги ще успява да се налага. Единственият въпрос е дали Москва има достатъчно търпение и време за 
прилагане на новата стратегия. 
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Мениджър 
 
√ Парламентарна подкомисия ще наблюдава КЕВР  
Специална постоянна парламентарна подкомисия ще следи дейността на КЕВР. Това стана ясно при окончателното 
гласуване на текстове от проекта за Правилник за организацията и дейността на парламента. Окончателният брой на 
постоянните парламентарни комисии става 22, след като бе решено още една от тях да се раздели на две отделни - на 
комисия по образованието и науката, и комисия по въпросите на децата, младежта и спорта, въпреки че първоначалният 
проект предвиждаше те да се слеят. Припомняме, че в предишния парламент постоянните комисии бяха 23.  
В същото време се създават 8 подкомисии. Подкомисията за КЕВР ще бъде към енергийната комисия заедно с подкомисия 
за зелени политики и климат.  
Към бюджетната комисия ще има подкомисия за контрол на публичните средства, а към комисията по въпросите на ЕС - 
подкомисия за контрол върху управлението на средствата от европейските фондове.  
Към комисията по икономическа политика се създава подкомисия по туризъм и подкомисия за наблюдение на дейността 
в областта на защитата на потребителите и ограничаването на монополите.  
Към правната комисия ще има две подкомисии - за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика, и 
за наблюдение и анализ на законодателството. 
Ето и списъка на постоянните комисии в 46-ия парламент: 

1. Комисия по бюджет и финанси 
2. Комисия по конституционни и правни въпроси 
3. Комисия по икономическа политика, иновации и туризъм 
4. Комисия по енергетика и климат 
5. Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление 
6. Комисия по външна политика 
7. Комисия по въпросите на ЕС 
8. Комисия по отбрана 
9. Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред 
10. Комисия за контрол на службите за сигурност и прилагането на специални разузнавателни средства и достъпа до 

данните по Закона за електронните съобщения 
11. Комисия по земеделието, храните и горите 
12. Комисия по труда, социалната и демографската политика 
13. Комисия по образованието и науката 
14. Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта 
15. Комисия по здравеопазването 
16. Комисия по околната среда и водите 
17. Комисия по транспорт и съобщения 
18. Комисия по дигитализация, електронно управление и информационни технологии 
19. Комисия по културата и медиите 
20. Комисия за прякото участие на гражданите и за взаимодействието с гражданското общество 
21. Комисия по вероизповеданията, правата на човека и жалбите на гражданите 
22. Комисия по политиките за българите извън страната. 

 
√ Антикризисните мерки влизат в Плана за управление на здравната криза  
Всички мерки, с изключение на мярката 60/40, която и сега се прилага, ще бъдат приложени на трети и четвърти етап от 
Плана за управление на здравната криза. Това посочи вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Гълъб 
Донев.  
"Мярката 60/40 ще продължи да се прилага така, както и в момента - при спад в оборота с 30% подпомагането от страна 
на държавата ще бъде 50 на сто от осигурителния доход на осигурените лица и съответно 50% от осигурителните вноски 
за здравно и социално осигуряване на вноските, плащани от страна на работодателя", посочи вицепремиерът.  
Предлага се и една нова мярка - 75/0, която ще се прилага към всички затворени бизнеси и там ще се покрива 75% от 
осигурителния доход на засегнатите лица, като ще се поемат 75% от осигурителните вноски от страна на работодателя. 
Тази мярка е разширена с включването и на самоосигуряващите се лица, предава БТА.  
"Очакваме одобрение и подписване на споразумение с Европейската комисия по отношение на новата Оперативна 
програма "Развитие на човешките ресурси", от където евентуално ще бъдат насочени допълнителни средства по мярката 
"Запази ме" и "Заетост за теб". Тези мерки са в подкрепа на бизнеса, особено "Заетост за теб", където се субсидира 
заетостта на безработни лица, които на практика са наети отново на работа за определен период от време. Обикновено 
досега това се е прилагало за шест месеца", каза още Донев.  
Ще продължи да се прилага и патронажната грижа за хора над 65-годишна възраст и за хора с увреждания, които са в 
невъзможност сами да се обслужват.  
"Продължаваме и мярката за подпомагане на родителите с деца до 14-годишна възраст, когато се наложи затваряне на 
училищата и преминаване към дистанционно обучение, и трябва родителите да вземат неплатен отпуск. Всички мерки, 
които са планирани и имаме готовност да задействаме на всеки един етап от усложняването на епидемичната обстановка, 
ще бъдат в подкрепа на българските граждани, в подкрепа на бизнеса", обясни социалният министър.  
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√ Близо 850 000 българи не са плащали вноски за здраве  
Близо 850 000 български граждани са с прекъснати здравноосигурителни вноски през 2020 г., съобщи служебният 
министър на финансите Асен Василев по време на изслушване в парламента. Съответно, тези хора, които представляват 
над 10% от населението на страната, нямат и достъп до безплатно здравеопазване. 
Това е довело до пропуснати вноски на обща стойност от 204 млн. лв. за Здравната каса. За сравнение, в предишните 
години тази сума е била както следва: 139 млн. лв. през 2017 г., 147 млн. лв. през 2018 г., 163 млн. лв. през 2019 г. 
Нарастването на броя хора без вноски е с 27% спрямо година по-рано, като то се дължи на увеличената безработица по 
време противоепидемичните мерки COVID. Преди пандемията средният брой на хората без  осигуровки е бил 700 000.   
В същото време обаче 135 хил. български граждани са си плащали съвестно вноските за здраве, въпреки че не са били 
заети на договор. 
Освободени от вноски са единствено българските граждани, които пребивават в чужбина повече от 183 дни в годината.  
 
√ Финансовото министерство обяви конкурс за ново ръководство на Фонда на фондовете  
Служебният финансов министър Асен Василев иска да въведе ново ръководство на Фонда на фондовете. За целта 
ръководеното от него министерство обяви, че ще проведе открит конкурс за нов Съвет на директорите на Фонд мениджър 
на финансовите инструменти в България (Фонд на фондовете). „Целта на процедурата е избор на мениджмънт, като 
подборът ще бъде проведен по максимално прозрачен, пазарно ориентиран и близък до бизнес-логиката принцип и въз 
основа на пазарни критерии“, се казва в съобщение от ведомството. Поканата за подбор на кандидати може да бъде 
намерена на сайта на Министерството на финансите тук. 
„След встъпване в длъжност на служебното правителство беше детайлно анализирана ефективността на управление 
(процент на инвестирани средства и ефект от тяхното инвестиране; анализ на разходите и на процесите за управление) на 
Фонда на фондовете и се предприеха мерки за: 
 -оптимизация на структурата и процесите във ФМФИБ за повишаване на неговата конкурентоспособност на пазара на 
финансовите инструменти; 
-повишаване на участието и контрола на управляващите органи от всички министерства, които имат програми управлявани 
от ФМФИБ  във всеки един етап от управлението и  
-създаване на условия за участието на представители на бизнеса, съсловни асоциации на банките и фондовете за дялово 
участие, научни организации от страната и чужбина, в стратегическото позициониране на ФМФИБ. 
С Разпореждане на Министерския съвет от 15.07.2021 г. се утвърди нов устав на ФМФИБ и министърът на финансите беше 
натоварен да организира комисия за подбор на членове на новия Съвет на директорите. Комисията  включва 
управляващите органи по Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, 
които имат финансово споразумение с Фонда на фондовете. 
В момента е назначен временен Съвет на директорите на Фонда до провеждането на конкурсната процедура. Тя ще бъде 
оповестена и комуникирана в медиите и в социалните мрежи. 
 
√ Спад на новите обяви за работа със 7% 
Броят на новите обяви за работа се понижават през юли с 7% спрямо преходния месец, показват данни на една от водещите 
компании за набиране на служители Jobtiger. 
Общият  брой на обявите от миналия месец е почти 47 000.  На годишна база обаче те са се увеличили със цели 70% (спрямо 
юли 2020 г.) - сочи още ежемесечният анализ на пазара на труда у нас. Лятото е време за отпуски и ваканции, така че не е 
учудващо, че спад в търсенето на нови кадри е отчетен през юли в почти всички сектори, с изключение на „ИТ“, при който 
има 9% ръст на обявите. 
 

 
 
Традиционно за лятото с най-висок спад на месечна база през юли са предложенията в сектора „Хотелиерство и 
ресторантьорство“ (-20%), тъй като по-голямата част от компаниите в бранша вече са набрали персонал за туристическия 
сезон. Следват обявите в сектор „Логистика и транспорт“ (спад на месечна база -14%) и „Маркетинг и реклама“ (-13%) 

https://www.minfin.bg/bg/1534
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При останалите сектори спадът е, както следва: „Строителство“ (-9,1%), „Производство“ (-8,7%), „Търговия и продажби“ (-
8,6%), „Здравеопазване и фармация“ (-8%). 
 

 
 
Дяловото разпределение по сектори остава непроменено и през юли. Секторите „Търговия и продажби“ и „Хотелиерство 
и ресторантьорство“ заемат челните позиции, съответно с 22% и 17% дял от общия брой обяви. 
След тях са секторите „Производство“ (14%), „IT“ (13%), „Логистика и транспорт“ (10%), „Административни дейности“ (9%), 
„Строителство“ (5%), „Счетоводство, одит, финанси“ (4%), „Здравеопазване и фармация“ (3,1%), „Маркетинг и реклама“ 
(2,7%) и „Изкуство“ (1%). 
 

 
 
Въпреки че повечето компании отвориха отново своите офиси, опцията за работа от вкъщи стана един от водещите фактори 
при избиране на работно място. В отговор на тази тенденция, повечето сайтове за работа вече предоставят възможност за 
фокусиран преглед на публикуваните при тях предложения за работа от вкъщи или изцяло дистанционна работа.  Според 
анализа на JobTiger, всяка десета обява през юли е била с опция за работа от вкъщи или дистанционно. 
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Делът на обявите за работа в София е леко нараснал спрямо юни и възлиза на 43% от общия брой.  Дяловото 
разпределение на предложенията за останалите водещи областни градове е, както следва: Пловдив (10%), Варна (9%), 
Бургас (4%), Русе (2,8%) и Стара Загора (2,5%). Заедно, те съставляват 71% от всички предложения в страната. 
 
√ Дистанционната работа - основна цел на кибератаките  
4 от 5 организации са претърпели кибератаки през първата половина на тази година заради уязвимост във вътрешните 
системи. Това сочат данни от актуален доклад на световния лидер в кибер защитата Acronis. Компанията представи 
актуална версия на Acronis Cyberthreats Report към средата на 2021 - един задълбочен преглед на тенденциите при кибер 
заплахите, които експертите на компанията проследяват. 
Зачестяването на зловредното взломяване на кибер защитите върви заедно с нарастване на средната цена при пробив на 
данни до около 3,56 милиона долара. Средното заплащане при рансъмуер атака пък е скочило с 33% до над 100 000 
долара. 
Въпреки че това представлява сериозен финансов удар за всяка организация, тези суми биха довели до фалит и излизане 
от пазара за повечето малките и средни предприятия, което според Acronis е основната причина за притеснение през 
втората половина на 2021. 
„Въпреки че нарастването на атаките засяга организации от всякакъв мащаб, нещо, на което не се отдава необходимото 
внимание при отразяването на текущите тенденции в киберзаплахите, е въздействието върху малките бизнеси“, обясни 
Candid Wüest, Вицепрезидент на Acronis по изследвания за кибер защита. „За разлика от по-големите корпорации, малките 
и средните организации нямат пари, ресурси или персонал, необходими за противодействие на днешните заплахи. Ето 
защо те се обръщат към доставчиците на ИТ услуги - но ако тези доставчици на услуги са компрометирани, съответно 
техните клиенти от малкия и средния бизнес са в ръцете на кибер престъпниците.“ 
Използвайки атаките по веригата за доставки срещу доставчици на управлявани услуги, нападателите получават достъп, 
както до бизнеса на малките и средните организиции, така и до всички техни клиенти. Както се вижда в пробива на 
SolarWinds миналата година и при атаката срещу Kaseya VSA по-рано през 2021, една успешна атака означава, че те могат 
да пробият стотици или хиляди малки и средни бизнеси по веригата. 
Освен високопрофилните атаки, които доминираха през последните шест месеца и притесненията, които Acronis повдига 
относно въздействието върху средния и малкия бизнес, в Acronis Cyberthreats Report към средата на 2021 се отбелязва 
също: 

• Фишинг атаките са широко разпространени. Използвайки техники за социално инженерство, за да подмамят 
непредпазливите потребители да щракнат върху злонамерени прикачени файлове или връзки, фишинг имейлите 
нараснаха с 62% от първото до второто тримесечие. Този скок е от особено значение, тъй като 94% от малуера се 
доставя по имейл. През същия период Acronis блокира повече от 393 000 фишинг и злонамерени URL адреси за 
клиенти, като предотврати достъпа на нападателите до ценни данни и пускането на малуер в системата на 
клиента. 

• Извличането на данни продължава да се увеличава. През 2020 публично изтекоха данните на повече от 1300 
жертви след рансъмуер атаки, тъй като кибер престъпниците се стремят да увеличат максимално финансовата си 
печалба от успешни инциденти. През първата половина на 2021 вече са публикувани повече от 1100 изтичания на 
данни, което от своя страна предвижда увеличение от 70% за годината. 

• Отдалечената работа на служителите продължава да бъде основна цел. Разчитането на резултата от отдалечената 
работа продължава и след пандемията от COVID-19. Две трети от дистанционно работещите служители сега 
използват работни устройства за лични задачи и използват лични домашни устройства за бизнес дейности. В 

https://www.acronis.com/en-us/
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резултат на това нападателите активно изследват служителите, работещи отдалечено. Acronis наблюдава повече 
от два пъти ръст на броя на глобалните кибер атаки. 

Докладът Аcronis Cyberthreats Report към средата на 2021 се основава на проучване на данни за атаки и заплахи, събрани 
от глобалната мрежа от Acronis CPOC центрове, които следят и изследват киберзаплахите денонощно. Данните за малуер 
са събрани от повече от 250 000 уникални крайни точки по целия свят, работещи с Acronis Cyber Protect. Докладът обхваща 
атаки, насочени към крайните точки, открити между януари и юни 2021. 
Пълният доклад предоставя задълбочена информация за най-важните тенденции в сигурността/заплахите, наблюдавани 
от CPOC центровете през първата половина на 2021, преглед на разновидностите зловреден софтуер и свързаните с тях 
статистически данни, задълбочено навлизане в най-опасните рансъмуер групи, уязвимостите, които допринасят за 
успешните атаки, както и препоръките на Acronis за сигурност до края на 2021 г. и след това. Можете да изтеглите копие от 
пълния доклад на Acronis Cyberthreats към средата на 2021 от тук. 
 
√ Трите големи групи европейски авиокомпании губят 6,8 млрд. евро за първото полугодие  
Трите големи групи европейски авиокомпании загубиха 6,8 млрд. евро през първата половина на годината. Загубите се 
добавят към тези от 2020 г. - най-лошата година в историята на авиацията, когато групите International Consolidated Airlines 
Group (IAG), Air France-KLM и Lufthansa натрупаха отрицателни 20,7 млрд. евро в сравнение с приходите от 3,2 млрд. през 
2019 г., референтната година преди COVID. 
Въпреки напредването на процеса на ваксиниране срещу коронавируса, несигурността около условията на пътуване и 
карантините забавят пътуванията, особено международните и пътуванията на дълги разстояния, 
предава elconfidencial.com. 
Междувременно пазарът на въздушни товари се е подобрил с 9,9% в сравнение с нивата преди пандемията, което е най-
доброто представяне през първата половина от 2017 г. насам, показват данни на Международната асоциация за въздушен 
транспорт (IATA).  
IAG - група, към която принадлежат Iberia, British Airways, Vueling, Aer Lingus и Level - регистрира загуби от 2 млрд. евро 
през първото полугодие, с 46,3% по-малко в сравнение с този период на 2020 г. като цифрите се обясняват със силния спад 
на приходите от билети. 
Групата на Air France-KLM регистрира нетни загуби от 2,9 млрд. евро, с 32,7% по-малко в сравнение с първата половина на 
2020 г. и спад на приходите от 19,1%.  
Последният, който публикува резултатите си, този четвъртък, беше Lufthansa - група, която включва, освен самата 
германска компания, SwissAir, Austrian, Brussels Airlines и Eurowings. Тя отчете нетни загуби от 1,8 млрд. евро, което е 
половината от загубите година по-рано. В края на юни капацитетът, предлаган от групата на Lufthansa, възлизаше на 40% 
от обичайния в периода преди COVID, въпреки че през този месец той удвои резервациите си спрямо тези в началото на 
тримесечието.  
От своя страна четирите големи американски компании American Airlines, Delta, United Airlines и Southwest натрупват 
загуби между януари и юни от 3 млрд. долара (2,5 млрд. евро). Единственият, който успя да се спаси беше Southwest - най-
голямата нискотарифна авиокомпания в САЩ, базирана в Далас (Тексас), която изчисли печалба от 463 млн. долара (390 
млн. евро) срещу загуби от 1 милиард долара (850 милиона евро) през първата половина на 2020 г.  
С най-голямо намаление на загубите е American Airlines - от -4,3 млрд. долара (-3,6 млрд. евро) през първата половина на 
2020 г. до - 1,2 млрд. долара (1 млрд. евро) между януари и юни тази година. United Airlines намали загубите от 3,3 
млрд. долара (2,8 млрд. евро) през януари-юни 2020 г. до 1,7 млрд. долара (1,5 млрд. евро) през същите месеци на тази 
година. Delta завърши полугодието със загуба от 525 милиона долара (442 милиона евро).  
 
√ Цените на енергията растат в цяла Европа. Вещае ли това завръщане на жълтите жилетки?  
След като локдауните принудиха Базел Хамзе да затвори кафенето си в модерен берлински квартал за няколко месеца, 
53-годишният собственик е изправен пред нова криза – високи сметки за ток и газ, пише Блумбърг. 
Цените на природния газ и електроенергията скочиха в цяла Европа, като в някои страни достигнаха рекордни нива, след 
като все повече бизнеси отново отвориха врати, а служителите започнаха да се връщат по офисите. В Германия цените на 
едро нараснаха с над 60% от началото на годината, което не остави на Хамзе друг избор, освен да повиши цената на всички 
продукти в кафето. 
„Високите цени на енергията са двоен удар, след като кафето бе затворено толкова дълго време заради пандемията. 
Нямаме друг избор освен да пренесем цените към потребителите“, коментира той. 
Цeнитe нa eнepгиятa растат по цял свят, докато глобалната икономика постепенно изплува от дълбините, в които се озова 
по време на пандемията. Този ръст предизвика и нови опасения от увеличение на инфлацията инфлация. В Европа 
плановете за декарбонизация на икономиката също допринасят за почти рекордните цени на квотите за въглерод, от които 
се нуждаят енергия от изкопаеми горива. 
Добавете към всичко това и недостига на природен газ и получавате високи цени на електроенергията, които в крайна 
сметка ще бъдат платени от потребителите. Испания вече бе принудена да намали енергийните налози, след като цените 
достигнаха рекордно ниво. 
По-високите цени са и истинско главоболие за политиците, които след по-малко от 100 дни ще се срещнат в Шотландия, 
за да начертаят пътя към нулев въглероден отпечатък. Правителствата се страхуват надигане на общественото недоволство 
при продължават ръст на цените, което в крайна сметка може да доведе до протести срещу плановете за енергийния 
преход.  По-рано тази година швейцарците гласуваха на референдум срещу амбициозен закон за климата, който 
предвиждаше вдигане на данъците за шофирането и летенето. 

https://dl.acronis.com/u/rc/White-Paper-Acronis-Cyber-Protect-Cyberthreats-Report-Mid-year-2021-EN-US.pdf
https://www.elconfidencial.com/empresas/2021-08-05/las-aerolineas-europeas-pierden-6-823-m-hasta-junio-un-42-2-menos-que-2020_3218279/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-08-05/europe-faces-an-energy-shock-after-gas-and-power-prices-rocket
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„Ще видим ли отново жълти жилетки по улиците или повторение на референдума от Швейцария?“, пита Тиери Брос, 
професор по енергетика от  Парижкия институт за политически науки. „Няма да бъдете преизбрани, ако вкарате хората в 
енергийна бедност. Това ще бъде сигнал за събуждане на политиците“, коментира той. 
Очаква се цените да останат на високи нива за продължителен период. Русия изнася по-малко газ за Европа, а Азия купува 
все по-голям обем втечнен газ. Цените на природния газ в Европа вече достигнаха рекордни нива, като това води и до 
повишение на цените на тока и до по-големи печалби за енергийните компании, като например германската RWE и 
френската Engie. 
Ръстът на енергийните сметки, които често са най-големите фиксирани разходи след наема, може да бъде пагубен за 
редица малки бизнеси. Британската хотелиерска и ресторантьорска индустрия е загубила поне 80 млрд. паунда заради 
локдауните. „Значителен ръст на енергийните цени ще бъде катастрофален“, коментира Кейт Николс, главен изпълнителен 
директор на лобистката група UKHospitality. 
„Оцеляването и възстановяването са на ръба на пропастта за някои бизнеси в сектора. Ако цените на енергията нараснат с 
прогнозираните стойности, ще бъдат нужни нови мерки за подкрепа на сектора“, добави тя. 
Същевременно с това инфлацията в редица страни в Европа продължава да се покачва, като индексът на потребителските 
цени в еврозоната нарасна през юли с 2,2% спрямо година по-рано. Това е най-високото ниво на показателя от октомври 
2018 г. 
Макар че Европа има най-амбициозните планове за декарбонизация в света, представяйки предложение за намаляване 
до 2030 г. на емисиите с поне 55% спрямо нивата от 1990 г., редица страни на Стария континент започнаха да изразяват 
недоволство относно дневния ред. 
Франция лобира за смекчаване или отлагане на новия план за разширяване на въглеродния пазар. Няколко страни, сред 
които Нидерландия и Унгария, също изразяват притеснения относно социалното въздействие на тези планове.Във 
Великобритания пък задават въпроси относно цената, която ще струва постигането на въглероден неутралитет. 
 Засега ситуацията изглежда е най-тежка в Испания. Цените за електроенергия в страната достигнаха 100 евро за 
мегаватчас – почти два пъти по-високи в сравнение със същия период на 2019 г. Това е чувствителна тема за правителството 
на социалистите, които преди изборите обещаха да намалят цените на енергията. 
„Това е тежък удар за правителството“, коментира Хавиер Тобиас Гонсалес, архитект, който работи в сферата на 
енергийната бедност в ECODES - испанска организация, фокусирана върху устойчивото развитие. „Преди да бъдат избрани, 
те бяха доста критични към тогавашното правителство именно по въпроса с енергийната бедност“, добави той. 
В Обединеното кралство се очаква  енергийният регулатор Ofgem да позволи повишаване на цените на комуналните услуги 
със 125 паунда, като решението се очаква в петък, изчисляват анализатори от Morgan Stanley.   
Обратно в Берлин Хамзе разказва, че кафенето му някак си е успяло да оцелее досега. „Подкрепата на квартала от началото 
на пандемията е огромна, дори след като повишихме цените. Много сме благодарни за това“, споделя той. 
 
√ Повишения на борсите в Европа преди заседанието на АЦБ  
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа записаха предимно повишения в ранната търговия в четвъртък, 
докато инвеститорите чакаха решението на Английската централна банка за паричната политика, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 се повиши с 1,51 пункта, или 0,32%, до 469,73 пункта, достигайки нова рекордна 
стойност за трети пореден ден. Немският показател DAX записа ръст от 19,53 пункта, или 0,12%, до 15 711,66 пункта. 
Френският измерител CAC 40 напредна с 30,02 пункта, или 0,45%, до 6 776,25 пункта. Водещият индекс на Лондонската 
борса FTSE 100 се понижи с 3,39 пункта, или 0,05%, до 7 120,47 пункта, след като акциите на Lloyds Banking Group поевтиняха 
с 3,47%, следвайки решението на Goldman Sach да понижи рейтинга си за книжата на компанията на „продавай“. 
Акциите на Novo Nordisk поскъпнаха с 4,03%, след като датската фармацевтична компания повиши прогнозата си за 
годишна печалба и отчете по-добри от очакваното продажби за последното тримесечие. 
Цената на книжата на индустриалния гигант Siemens се повиши с 3,31%, след като компанията повиши прогнозата си за 
печалба за трети път от началото на годината. 
Европейските акции вървят към най-силното си седмично представяне от три месеца, след като добрите корпоративни 
отчети и благоприятната парична политика подкрепиха пазарите въпреки нарастващия брой на заразните с COVID-19 и 
опасенията за инфлацията. 
„В момента фондовите пазари изглеждат малко уязвими. Имаме Делта вариатна, страхове от затягане на паричната 
политика и пик на икономически растеж. Не можем да изключим корекция на пазара“, коментира Фредерик Карие, 
директор „Инвестиционни стратегии“ в RBC Wealth Management. 
„Стига обаче да няма признаци за рецесия, пазарите ще се възстановят. Продължаваме да сме оптимисти за акциите“, 
добави той. 
По-добрите от очакваното корпоративни отчети накараха анализаторите да повишат прогнозата си за ръста на печалбата 
за второто тримесечие на компаниите от STOXX 600 на 140%, сочат данни на Refinitiv IBES. 
Фокусът на пазара е върху заседанието на Английската централна банка, като инвеститорите се надяват на информация за 
това кога финансовата институция ще започне да планира свиване на програмите си за стимулиране на икономиката. 
Икономистите, анкетирани от Ройтерс, очакват АЦБ да остави без промяна водещата лихва на рекордно ниското равнище 
от 0,1% и да запази програмата си за изкупуване на облигации в размер на 895 млрд. паунда. 
Загуби бяха регистрирани в сектора на търговията на дребно, след като акциите на германския онлайн търговец на модни 
стоки Zolando се понижиха с 9,27%. До този спад се стигна, след като компанията съобщи, че е похарчила повече пари за 
маркетинг, който да накара потребителите да продължат да пазаруват. 
Разнопосочна търговия на Уолстрийт 
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Основните индекси на Нюйоркската фондова борса записаха смесени резултати в сряда, след като данните за пазара на 
труда не отговориха на очакванията, пише Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете спад от 323,73 пункта, или 0,92%, до 34 792,67 пункта. Широкообхватният 
показател Standard & Poor’s 500 се понижи с 20,49 пункта, или 0,46%, до 4 402,66 пункта. Индексът на високотехнологичните 
дружества Nasdaq напредна с 19,24 пункта, или 0,13%, до 14 780,53 пункта 
На пазара се отрази доклада на компанията Automatic Data Processing Inc. (ADP), според който работните места в частния 
сектор на САЩ са нараснали с 330 хил. през юли, оставайки далеч под прогнозирания ръст с 653 хил. работни места. В петък 
се очаква официалния доклад на американското министерство на труда. 
Данните за заетостта идват на фона на нарастващия брой на заразените с COVID-19 в САЩ и новите ограничителни мерки 
на щатско и градско ниво. 
„Има нужда от потребители, които харчат пари, а не от такива, които само си седят вкъщи и няма къде да отидат зарад 
коронавируса“, коментира Скот Рен от Wells Fargo Investment Institute. „Фактът, че повечето водещи индекси са около 
рекордните си нива, обаче показва, че инвеститорите не са особено притеснени от потенциала на Делта варианта върху 
икономиката“, добави той. 
Акциите на General Motors поевтиняха с 8,91%, след като автомобилният гигант отчете по-слаба от очакваното печалба 
през второто тримесечие. 
Oтчетите за второто тримесечие и икономическите като цяло са добри, но някои инвеститори се опасяват, че оттук нататък 
възстановяването от пандемията ще забави темпото 
Цикличните акции, които са свързани с възстановяването на икономиката, регистрираха най-големите загуби в сряда. 
Енергийният сектор отново се оцвети в червено, след като цените на петрола се понижиха. Акциите на Chevron с 2,24%. 
Загуби регистрираха и в банковия и индустриалния сектор, като цената на книжата на Honeywell се понижи с 1,32%. Акциите 
на Coca-Cola поевтиняха с 1,44% 
Доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се търгува на ниво то около 1,185 в сряда, след като за 
кратко падна под 1,13%. През последните седмици по-ниските нива на доходност се отразяваха негативно на акциите, тъй 
като те бяха приемани за сигнал за забавяне на икономическото възстановяване. 
Смесени резултати в Азия 
Основните борсови индекси в Азиатско-тихоокеанския регион не намериха единна посока в четвъртък, след като 
държавните медии в Китай отново атакуваха гейминг индустрията, предаде Си Ен Би Си. 
Листнатите в Хонконг акции на технологичния гигант Tencent поевтиняха с 3,9%, а тези на Netease – с 3,76%, след като 
изданието The Securities Times публикува статия, в която посочва, че компаниите, занимаващи се с видео игри, не трябва 
да получават преференциални данъци, каквито бяха въведени, за да се насърчи развитието на местния софтуер, тъй като 
индустрията вече е постигнала достатъчен напредък. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite се понижи с 10,67 пункта, или 0,31%, до 3 466,55 пункта, докато по-
малкият показател Shenzhen Composite регистрира спад от 18,58 пункта, или 0,75%, до 2 447,04 пункта. Хонконгският 
измерител Hang Seng изтри 221,86 пункта от стойността си, или 0,84%, достигайки ниво от 26 204,69 пункта. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 отчете ръст от 144,04 пункта, или 0,52%, до 27 728,12 пункта. 
В Южна Корея показателят Kospi се понижи с 4,25 пункта, или 0,13%, до 3 276,13 пункта. 
Австралийският бенчмарк ASX 200 напредна със 7,9 пункта, или 0,11%, до 7 511,1 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха предимно повишения в ранната търговия. Основният индекс 
SOFIX отчете ръст от 2,64 пункта, или 0,46%, до 576,03 пункта. BGBX40 се повиши с 0,36 пункта, или 0,29%, до 126,13 пункта. 
BGTR30 напредна с 1,89 пункта, или 0,31%, до 613,95 пункта. BGREIT се понижи с 1,24 пункта, или 0,76%, 162,98 пункта. 
 
√ АЦБ запази лихвите без промяна, но предупреди за по-висока инфлация  
Английската централна банка остави паричната си политика без промяна на вчерашното си заседание, но предупреди за 
период от инфлация в краткосрочен план. 
Комитетът по паричната политика на Английската централна банка гласува единодушно за запазване на водещата лихва 
на рекордно ниското ниво от 0,1%, което е в сила от март 2020 г. Със 7 на 1 гласа бе прието и запазването на програмата за 
изкупуване на облигации в размер на 895 млрд. паунда. 
Централната банка повиши прогнозите си за инфлацията, каквито бяха и очакванията на икономистите, следвайки два 
поредни месеца на инфлация над прогнозираните нива. 
„Като цяло от централната очакват инфлацията да нарасне съществено в близкото бъдеще и временно да достигне 4% през 
последното тримесечие на 2021 г. и първото на 2022 г. Това равнище е с един и половина процентни пункта над 
прогнозираното през май“, става ясно от доклада на АЦБ. 
От централната банка прогнозират, че брутният вътрешен продукт на Обединеното кралство е нараснал с 5% през второто 
тримесечие на 2021 г., което поставя икономиката на около 4% под нивата й преди пандемията. 
АЦБ също така очаква британската икономика да нарасне с 3% през третото тримесечие, което е под прогнозата от месец 
май. По-слабите очаквания се дължат на големия брой случай на заразени с COVID-19  от последните седмици. 
Очакванията са брутният вътрешен продукт на Обединеното кралство да достигне нивата си от преди пандемията през 
последните три месеца на годината. 
След публикуването на доклада британския паунд поскъпна с 0,25% спрямо долара. Към 15:00 часа българско време вчера 
един паунд се разменяше за 1,3929 щатски долара. 
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√ Традиционното предимство на Китай се превръща в недостатък  
Традиционното предимство на китайските компании - достъпът до евтино производство в страната, се превръща в 
недостатък на фона на изострящи се проблеми с доставката на стоки до потребителите в чужбина, пише CNBC. В същото 
време търсенето на китайски продукти остава значително. Според някои оценки износът за Европейския съюз през първата 
половина на годината е нараснал с почти 36 процента на годишна база, а за САЩ - с 42,6 процента. 
Бизнесът обаче е изправен пред предизвикателства пред предлагането. Много от товарите просто не могат да бъдат 
транспортирани по море, казва Фанг Сюею, вицепрезидент по международния маркетинг за Азиатско-Тихоокеанския 
регион в китайската компания Hisense. Разходите за доставка на контейнери са се увеличили четирикратно, а доставката 
до Европа сега отнема седмица повече от преди, обясни тя. 
Трудностите възникнаха на фона на поредица от инциденти - принудителното забавяне в трафика заради засядането на 
контейнеровоза Евър Гивън в Суецкия канал през март, а по -късно и затруднения в самия Китай, свързани с периодично 
появяващи се огнища на коронавирус. „Това, което се случва в Европа, в целия свят, разбира се, не може да се нарече хаос, 
но можем да говорим за големи смущения в логистичната система“, казва Александър Клоуз, изпълнителен президент 
по  задгранични операции на китайския стартъп за производството на електрически превозни средства Aiways. Компанията 
трябваше да промени плановете си поради факта, че морските доставки не бяха възможни и трябваше да бъдат отложени 
с месеци, каза той. 
Лошото време също допринесе за влошаване на ситуацията с доставките в Китай през юли. Наводненията в китайската 
провинция Хенан доведоха до проблеми с железопътните връзки, въпреки че регионът няма излаз на море. Доставката на 
пшеница, която се произвежда активно в региона, беше атакувана. Наводненията в Китай, заедно с природните бедствия 
в Европа, заплашиха цялата световна търговия, казват експерти. 
 
√ Египет преминава към пластмасови банкноти  
Египетските власти обявиха, че пускат в обращение пластмасови банкноти в началото на ноември, съобщи в. "Ал Ахрам". 
Още през 2019 година централната банка на страната заяви намерението си през 2020 г. да започне да отпечатва банкноти 
от полимерен материал в новоизградената печатница в новата административна столица. Въвеждането на екологичните 
пари обаче се забави заради пандемията от Ковид-19. Първите купюри ще са от 10 и 20 египетски паунда (съотвено 1.05 и 
2.10 български лева), като "старите" хартиени банкноти ще останат на пазара, пише БТА. 
Властите твърдят, че стъпката е в отговор с ангажимента на Египет да изпълни изискванията на Парижкото споразумение 
за климата. На фона на тенденцията за преминаване към биоразградими и устойчиви продукти, думата "пластмасови" 
предизвика недоумение сред част от хората, пише онлайн изданието "Иджипшън стрийтс". Полимерните пари, които са 
водоустойчиви и имат по-дълъг живот от хартиените, всъщност се смятат за екологични. Наред с това в производството им 
се влагат по-малко сурови материали. Според проучване на Банката на Англия пластмасовите банкноти могат да се 
рециклират и да се използват за нови пластмасови продукти. Очаква се и намаляване на фалшификатите, тъй като 
подправянето на тези банкноти е по-трудно. 
Пластмасови банкноти са произведени за първи път в Австралия през 1988 година. В момента са в обращение в над трийсет 
държави, сред които Румъния, Чили, Канада, Нигерия, Виетнам, Нова Зеландия и др. 
 
√ Петролът се насочва към най-голямата седмична загуба от месеци  
Цените на петрола се повишиха в ранната търговия в петък, но продължават да са на път да регистрират най-големия си 
седмичен спад от месеци, пише Ройтерс. 
Към 8:45 часа българско време сортът Брент поскъпна с 0,14 долара, или 0,20%, до 71,43 долара за барел, докато цената 
на американския лек суров петрол WTI се повиши с 0,11 долара, или 0,16%, до 708,37 долара за барел. 
За седмицата WTI е поевтинял с около 6,4%, което е най-големият седмичен спад от края на октомври. За същия период 
цената на Брента се е понижила с 6,5% - най-големият спад от март. 
„Движенията на цените, които виждаме в момента, са функция на макро картината“, коментира Хауи Лий от OCBC bank. 
„Разпространението на варианта Делта на коронавируса започва да достига сериозни размери и това води до избягване 
на риска на много пазари, не само на петролния“, добави той. 
Очаква се Япония да въведе нови ограничителни мерки в редица префектури, докато Китай, който е вторият най-голям 
потребител на петрол в света, наложи рестрикции в някои градове и отмени множество полети. 
„Поне 46 града са препоръчали да не се пътува, като местните власти там са отменили полетите и са спрели работата на 
градския транспорт. Това може да се отрази на търсенето на петрол в края на летния сезон на пътуванията“, коментират 
от ANZ. 
В същото време Новите случаи на COVID-19 в САЩ достигнаха 6-месечен връх, след като в сряда бяха регистрирани повече 
от 100 хил. инфекции. 
Опасенията за нарастващото напрежение между Израел и Иран обаче ограничи движението на цените. 
Келвин Уонг от CMC Markets прогнозира, че цената на американския лек суров петрол ще се задържи в диапазона между 
66,30 долара и 75,70 долара за барел. 
 
√ Еврото почти без промяна днес  
Курсът на еврото и днес се задържа под прага от 1,19 долара, докато инвеститорите очакват данните за трудовия пазар в 
САЩ, информираха германски финансови издания. 
В междубанковата търговия тази сутрин единната европейска валута се търгуваше за 1,1826 долара. 
Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1850 долара.  
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√ Преглед на вестниците 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - В помощ на комисията в парламента, създадена от "Има такъв народ" и ДПС: Часове преди премиерът Иван 
Костов да си тръгне, отваря Буджака за най-богатите българи 
в. Монитор - Сухите чешми изпепелиха цяло село 
в. Телеграф - Ивет ни позлати в Токио 
в. Труд - СУ задвижи тежката проверка за плагиатство 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Депутатите си оставиха заплатите големи, за да не страдат министри, кметове и чиновници 
в. 24 часа - Двама загинали, 21 изгорели къщи и над 20 000 декара гори от началото на август 
в. Монитор - ИТН връчва днес на Радев папката със състава на кабинета 
в. Монитор - Обслужват ни без маски в бензиностанции 
в. Монитор - Криза в туризма заради липса на кадри 
в. Телеграф - Бизнесът натисна за по-евтин ток 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Гълъб Донев, вицепремиер и служебен министър на труда и социалната политика: Пенсиите да се преизчислят 
през стажа: справедливо е и мотивираме младите да се осигуряват по-дълго чрез реални доходи 
в. Монитор - Директорът на РД "Пожарна и аварийна безопасност" - Кюстендил, комисар Светослав Георгиев: Пожарът в 
Долно село е един от най-тежките през последните години 
в. Телеграф - Иван Хиновски, енергиен експерт и депутат от ИТН: Токът на борсата у нас е със 100 лв. повече от германия 
в. Труд - Политологът доц. Валентин Вацев пред "Труд": Властта в България е пълна със соросоидни хора 
в. Сега - 2 млрд. лв. губим заради неефективната администрация 
Водещи анализи 
в. 24 часа - ГЕРБ повежда с 0,8% пред ИТН при нови избори, Христо Иванов равен с Нинова 
в. Монитор - Ваксинация с темпа на сенокосачка по магистрала 
в. Телеграф - Няма как и вълкът да е сит, и агнето цяло 
в. Труд - Питанки пред енергийната сигурност на България 
в. Сега - Партия "Служебно правителство"? Не, благодаря 
в. Сега - ГЕРБ загуби изборите заради акциите на Рашков 
в. Сега - Още 4 неудобни въпроса за падналия МиГ-29 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок“ 

- Исторически успех на Ивет Горанова. За сълзите, радостта и пътя до олимпийското злато по карате. 
- Какво стои зад медалите и битката по пътя към успеха - гост Тервел Пулев. 
- Приоритетите в Плана за възстановяване и устойчивост - вицепремиерът по управление на европейските средства 

Атанас Пеканов. 
- Каква е актуалната ситуация с пожарите в страната. 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Исторически успех: След 13 години България отново има олимпийски шампион! За спечелените битки на 

каратистката Ивет Горанова - на живо с нейното семейство и с треньора на националния отбор; 
- Специално интервю с Ладислав Бартоничек, който наследи Петр Келнер в управлението на собственика на bTV - 

PPF; 
- Как продължава животът на 90-годишната баба Мария, чийто дом бе изпепелен при пожара в Старосел? 
- Ще има ли скоро одобрено лекарство против COVID-19 в Европа? Гост: професор Георги Момеков; 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Най-после злато за България! Каратистката Ивет Горанова на 21 години, а вече олимпийски шампион още при 

дебюта си! Как момичето от Долнa Митрополия извървя тежкия път до най-престижното отличие в Токио? 
- Кой държи ключа за съставянето на правителство? Гост - лидерът на БСП Корнелия Нинова. 
- 85 години по-късно жена търси своята сестра близначка, с която са били разделени при раждането. 

 
√ Предстоящи събития в страната на 6 август 
София. 

- От 11.30 часа в Гербовата зала на „Дондуков" 2 президентът и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили 
Румен Радев ще удостои с висше офицерско звание „бригаден генерал" полковник Ивайло Сотиров, когото 
назначава на длъжността директор на Служба „Военна полиция", и Венелин Венев, когото назначава за директор 
на Служба „Военно разузнаване". 

- От 13.00 часа на „Дондуков" 2 президентът Румен Радев ще проведе работна среща, посветена на състоянието и 
тенденциите на развитие на пандемията от коронавирус в страната. 

- От 9.00 часа ще се проведе заседание на Народното събрание. 
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- От 10.00 часа в Народното събрание "БСП за България" и "Има такъв народ" ще продължат разговорите по 
политическата декларация. 

- От 11.00 часа пред входа на Главна дирекция „Национална полиция" представител на „Пътна полиция" ще 
оповести обобщени данни от приключила специализирана операция. 

- От 12.00 часа в централата на ПП АБВ ще се проведе пресконференция. 
*** 
Варна. 

- От 11.00 часа в Щаба на ВМС ще се проведе церемония за награждаване на военнослужещи и цивилни служители 
от Военноморските сили от областния управител на Варненска област, кмета на град Варна и командира на ВМС. 

*** 
Враца. 

- От 15.00 ч. в тийн зоната в библиотека „Хр. Ботев"- Враца ще се проведат читателски клубове „Лято в 
библиотеката". 

*** 
Монтана. 

- От 10.30 ч. в Лапидариума (до Михайловата къща, срещу храм "Св. св. Кирил и Методий") ще се проведе 
церемония по откриването на паметна плоча на археолога Георги Александров. 

*** 
Разград. 

- От 09.00 ч. в Градския парк ще се проведе Детска академия по безопасност, организирана от ОД наОт 11.00 часа в 
зала 712 на Областната администрация ще се проведе заседание на Областния кризисен щаб във връзка с 
повишената опасност от пожари. 

*** 
Стара Загора. 

- От 10.00 часа в Регионалния исторически музей ще се проведат летни занимания на тема „Битът на българите след 
Освобождението". 

- От 20.30 часа на откритата сцена до клуб „DRUMS" ще се проведе акустичен концерт на група SEVI. 

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

