
1 

 

 
 

 
 

 
 

 
Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
БНР 
 
√ Васил Велев: Никой в държавната енергетика не е невинен 
"Никой в държавната енергетика не е невинен", заяви пред БНР председателят на Асоциацията на индустриалния капитал 
Васил Велев.  
Той обясни, че ЕСО (Енергийният системен оператор) направи свързване на пазара с Гърция преди да е направил такова 
свързване с Румъния, въпреки енергичната реакция на бизнеса. 
"НЕК също не са невинни, защото те управляват на практика американските централи и те казват коя колко да работи. В 
момент, когато има макар и малко повишено търсене, виждаме, че тези централи не са натоварени. Основните упреци в 
нашата жалба са към ТЕЦ "Марица-изток 2", защото той работеше за тези 10 дни с два енергоблока от 8. Акциите бяха 
такива, при които той прави добри печалби. ТЕЦ-ът, който е натрупал над милиард лева загуби, не иска да спечели, кой 
знае защо, предпоставяйки качването на цената с бездействие, от което печелят други. Кои са тези други? Дали го правят 
от глупост, или в сговор - за това трябва службите да се произнесат и КЕВР. Резултатът е един и същ - загуба на 
конкурентоспособност на българската индустрия, затваряне на предприятия, трупане на загуби, постепенно прехвърляне 
на високите цени върху цените на основните продукти и ръст на инфлацията. През последния месец имаме 3% инфлация", 
обясни Велев. 
Според него има откровени манипулации на енергийната борса с оферти, които се предлагат, за да вдигнат кривата на 
търсене, така че равновесната точка на цената да се постигне на много по-високо равнище: 
"Как ви звучи оферта: "Купувам електроенергия на цена над 600 лева". Очевидно това е оферта за манипулиране на 
борсата и затова ние сезирахме службите, защото това е престъпно деяние и то се наказва много сериозно".  
Проблемите в сектора, свързани с Водноелектрическите централи, използването на водния  ресурс на страната и 
пътят за плавното разрешаване на тези проблеми - ще е един от акцентите на пресконференция, на която ще бъде 
представено становището на асоциация "Хидроенергия" по повод на проекта на постановление на министерския 
съвет за изменение на наредбата за ползване на повърхностните води. Асоциация "Хидроенергия" се опитва да 
провокира публичен дебат по темата. Наличието на стабилна и адекватна регулаторна рамка е ключово за 
нормалното функциониране на централите и осигуряване на поносима и конкурентна цената на  тока, казват от 
асоциация "Хидроенергия", която е член на Асоциацията на индустриалния капитал. Според тях ВЕЦ са най-големият 
източник на възобновяема енергия в света спестяват парникови газове и намаляват глобалните емисии от 
изкопаеми горива. ВЕЦ е гръбнакът на енергия от възобновяеми източници в България. ВЕЦ произвеждат евтина, 
екологично чиста енергия, която не замърсява околната среда. 
Интервюто на Юлиана Корнажева с Васил Велев в предаването "Преди всички" можете да чуете от звуковия файл. 
 
В. Банкеръ 
 
√ Васил Велев: Никой в държавната енергетика не е невинен 
"Никой в държавната енергетика не е невинен", заяви председателят на Асоциацията на индустриалния капитал 
Васил Велев. Той обясни, че ЕСО (Енергийният системен оператор) е направил свързване на пазара с Гърция преди да е 
направил свързване с Румъния, въпреки енергичната реакция на бизнеса. Велев е категоричен, че и Националната 
електрическа компания също има вина, защото те управлявали на практика американските централи и те казвали коя 
колко да работи.  
"В момент, когато има макар и малко повишено търсене, виждаме, че тези централи не са натоварени. Основните 
упреци в нашата жалба са към "ТЕЦ Марица-изток 2", защото той работеше за тези 10 дни с два енергоблока от 8. 
Акциите бяха такива, при които той прави добри печалби. ТЕЦ-ът, който е натрупал над милиард лева загуби, не иска 
да спечели, кой знае защо, предпоставяйки качването на цената с бездействие, от което печелят други. Кои са тези 
други? Дали го правят от глупост, или в сговор - за това трябва службите да се произнесат и КЕВР. Резултатът е 
един и същ - загуба на конкурентоспособност на българската индустрия, затваряне на предприятия, трупане на 
загуби, постепенно прехвърляне на високите цени върху цените на основните продукти и ръст на инфлацията. През 
последния месец имаме 3% инфлация", обясни Велев пред БНР. 
Председателят на АИКБ за пореден път повтори, че има откровени манипулации на енергийната борса с оферти, които се 
предлагат, за да вдигнат кривата на търсене, така че равновесната точка на цената да се постигне на много по-високо 
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равнище. "Как ви звучи оферта: Купувам електроенергия на цена над 600 лева", пита той. Според него е повече от 
очевидно, че това е оферта за манипулиране на борсата и затова бизнесът сезира службите.  

 
В. Сега 
 
√ Васил Велев: В държавната енергетика невинни няма 
"Никой в държавната енергетика не е невинен”, заяви председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил 
Велев пред БНР.  Той посочи част от виновниците за ненормално високите цени на тока от началото на август, които 
буквално затварят и съсипват голяма част от българската индустрия.  
"Основните ни упреци са към ТЕЦ "Марица-изток 2", защото 10 дни работеше само с два от осемте си енергоблока. 
Предприятие, което е натрупало над милиард лева загуби, не иска да спечели, кой знае защо, предпоставяйки качването 
на цената с бездействие, от което печелят други. Кои са тези други? Дали го правят от глупост, или в сговор - за това трябва 
да се произнесат спецслужбите и КЕВР, но резултатът е един и същ - загуба на конкурентоспособност на българската 
индустрия, затваряне на предприятия, трупане на загуби, постепенно прехвърляне на високите цени върху цените на 
основните продукти и ръст на инфлацията. През последния месец имаме 3% инфлация", обясни Велев. 
Той посочи, че противно на всякаква логика и въпреки критиките на бизнеса ЕСО (държавният "Енергиен системен 
оператор") е изградил първо връзката със скъпия гръцки пазар вместо с румънския, който дава много повече възможности 
за покупка на евтина еленергия.  
"В НЕК също не са невинни, защото те управляват на практика американските централи и те казват коя колко да работи. В 
момент, когато има макар и малко повишено търсене, виждаме, че тези централи не са натоварени", поясни шефът на 
АИКБ  
Според него има и откровени манипулации на енергийната борса. "Как ви звучи оферта: "Купувам  на цена над 600 лева". 
Очевидно това е оферта за манипулиране на борсата и затова ние сезирахме службите. Това е престъпно деяние и то се 
наказва много сериозно", подчерта Васил Велев. 
Прокуратурата вече започна проверка по сигнала на работодателските организации.  
Темата за полуделите цени на тока за бизнеса е включена в днешното заседание на парламентарната комисия по 
ревизията, която ще обсъжда информация, предоставена от ЕСО, БЕХ, НЕК и т.н.   
 
Frog News 
 
√  Васил Велев: Никой в държавната енергетика не е невинен 
”Никой в държавната енергетика не е невинен”, заяви пред БНР председателят на Асоциацията на индустриалния капитал 
Васил Велев. Той обясни, че ЕСО (Енергийният системен оператор) направи свързване на пазара с Гърция преди да е 
направил такова свързване с Румъния, въпреки енергичната реакция на бизнеса. 
"НЕК също не са невинни, защото те управляват на практика американските централи и те казват коя колко да работи. В 
момент, когато има макар и малко повишено търсене, виждаме, че тези централи не са натоварени. Основните упреци в 
нашата жалба са към ТЕЦ "Марица-изток 2", защото той работеше за тези 10 дни с два енергоблока от 8. Акциите бяха 
такива, при които той прави добри печалби. ТЕЦ-ът, който е натрупал над милиард лева загуби, не иска да спечели, кой 
знае защо, предпоставяйки качването на цената с бездействие, от което печелят други. Кои са тези други? Дали го правят 
от глупост, или в сговор - за това трябва службите да се произнесат и КЕВР. Резултатът е един и същ - загуба на 
конкурентоспособност на българската индустрия, затваряне на предприятия, трупане на загуби, постепенно прехвърляне 
на високите цени върху цените на основните продукти и ръст на инфлацията. През последния месец имаме 3% инфлация", 
обясни Велев. 
Според него има откровени манипулации на енергийната борса с оферти, които се предлагат, за да вдигнат кривата на 
търсене, така че равновесната точка на цената да се постигне на много по-високо равнище: 
 "Как ви звучи оферта: "Купувам електроенергия на цена над 600 лева". Очевидно това е оферта за манипулиране на 
борсата и затова ние сезирахме службите, защото това е престъпно деяние и то се наказва много сериозно".  
 
Информационна агениця „Блиц“ 
 
√ Васил Велев: Никой в държавната енергетика не е невинен 
Той обясни, че ЕСО (Енергийният системен оператор) направи свързване на пазара с Гърция преди да е направил такова 
свързване с Румъния 
"Никой в държавната енергетика не е невинен", заяви пред БНР председателят на Асоциацията на индустриалния капитал 
Васил Велев.  
Той обясни, че ЕСО (Енергийният системен оператор) направи свързване на пазара с Гърция преди да е направил такова 
свързване с Румъния, въпреки енергичната реакция на бизнеса. 
"НЕК също не са невинни, защото те управляват на практика американските централи и те казват коя колко да работи. В 
момент, когато има макар и малко повишено търсене, виждаме, че тези централи не са натоварени.  
Основните упреци в нашата жалба са към ТЕЦ "Марица-изток 2", защото той работеше за тези 10 дни с два енергоблока от 
8. Акциите бяха такива, при които той прави добри печалби. ТЕЦ-ът, който е натрупал над милиард лева загуби, не иска да 
спечели, кой знае защо, предпоставяйки качването на цената с бездействие, от което печелят други. 
Кои са тези други? Дали го правят от глупост, или в сговор - за това трябва службите да се произнесат и КЕВР. Резултатът е 
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един и същ - загуба на конкурентоспособност на българската индустрия, затваряне на предприятия, трупане на загуби, 
постепенно прехвърляне на високите цени върху цените на основните продукти и ръст на инфлацията.  
През последния месец имаме 3% инфлация", обясни Велев. 
Според него има откровени манипулации на енергийната борса с оферти, които се предлагат, за да вдигнат кривата на 
търсене, така че равновесната точка на цената да се постигне на много по-високо равнище: 
"Как ви звучи оферта: "Купувам електроенергия на цена над 600 лева". Очевидно това е оферта за манипулиране на 
борсата и затова ние сезирахме службите, защото това е престъпно деяние и то се наказва много сериозно".  
Проблемите в сектора, свързани с Водноелектрическите централи, използването на водния  ресурс на страната и 
пътят за плавното разрешаване на тези проблеми - ще е един от акцентите на пресконференция, на която ще бъде 
представено становището на асоциация "Хидроенергия" по повод на проекта на постановление на министерския 
съвет за изменение на наредбата за ползване на повърхностните води. 
Асоциация "Хидроенергия" се опитва да провокира публичен дебат по темата. Наличието на стабилна и адекватна 
регулаторна рамка е ключово за нормалното функциониране на централите и осигуряване на поносима и конкурентна 
цената на тока, казват от асоциация "Хидроенергия", която е член на Асоциацията на индустриалния капитал. 
Според тях ВЕЦ са най-големият източник на възобновяема енергия в света спестяват парникови газове и намаляват 
глобалните емисии от изкопаеми горива. ВЕЦ е гръбнакът на енергия от възобновяеми източници в България. ВЕЦ 
произвеждат евтина, екологично чиста енергия, която не замърсява околната среда. 
 
БГ Предприемач 
 
√ Призив от Асоциация на индустриалния капитал в България 
АИКБ изпрати Призив до председателя на НС и до всички парламентарни групи на 46-то Народно събраниe, за спешна 
необходимост от актуализиране на бюджета на Република България за 2021 г., във вида, в който беше одобрен вече от 
Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС). 
В него се казва: „Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) се обръща към Вас в качеството си на 
представителна на национално равнище работодателска организация, която представлява над 10 000 предприятия, 
осигуряващи работа на над 500 000 души, над 90 браншови организации, представляващи три четвърти от икономическите 
дейности в страната и мрежа от регионални структури, покриващи повече от две трети от общините в страната. 
Обръщаме се към Вас с призив за незабавно започване на работа по актуализирането на бюджета на Република България 
за 2021 година. Едва ли е необходимо да се обяснява пространно защо е необходима тази актуализация – въпросът 
отдавна се дискутира на всички нива на държавното управление и сред социалните партньори. Всички знаят, че ако 
бюджетът на страната остане неактуализиран, това ще провали жизненоважни мерки в управлението на икономиката, като 
такъв развой на нещата може да има катастрофални последици. 
Ние отлично разбираме сериозността на проблема с конструирането на функционираща изпълнителна власт в страната, 
който очевидно поглъща огромна енергия и време. Нещо повече – ние искрено желаем политическите сили и народните 
представители да се справят с този проблем, защото възникването на политическа нестабилност изобщо не е в интерес на 
икономиката на страната, нито на предприятията и предприемачите, нито на наетите работници и специалисти. 
Достатъчно е да се погледне само към въпроса за драматичния ръст на цената на електрическата енергия за 
промишлеността, за да стане ясна острата необходимост от овластена и действаща изпълнителна власт. 
Това обаче е въпрос, който е изцяло в ръцете на политическите сили и е съответно и тяхна отговорност. АИКБ искрено 
желае успех на народните представители и на политическите сили в тази процедура. 
Налага се обаче да се отдели време и за някои действия, изрично изискващи санкция от страна на законодателната власт, 
след които актуализацията на бюджета е несъмнено на първо място. 
Призива можете да прочетете ТУК 
 
БНР – Радио Видин 
 
√ Какво се случва с цената на тока за бизнеса?  
''Актуално'' в ''Посоките на делника'' 
Средната месечна цена на тока в сегмент "Ден напред" през юли на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) 
достигна почти 186 лева. Това е с 23% повече спрямо предходния месец и със 158% над стойността от юли миналата година. 
На пазар "В рамките на деня" средната месечна цена е 192 лева, с 43% по-висока спрямо юни и със 138% по-висока в 
сравнение с юли миналата година. Високите цени на тока рефлектират върху българския бизнес, частното 
предприемачество и енергоемките производства, защото се отразяват на цената на крайния продукт и го правят 
потенциално неконкурентоспособен. Това заяви служебният премиер Стефан Янев на среща с представители на 
работодателските организации. Спешната среща бе заради високите цени на тока на свободния пазар, от където купуват 
индустриалците. Работодателите настояват за анализ на поведението на Енергийния системен оператор и на 
Националната електрическа компания и след такъв анализ - логичното е тези ръководства да подадат оставка, подчерта 
Васил Велев, председател на Асоциацията на българските работодатели. В протестна готовност сме, потвърдиха 
работодателите. По-рано стана ясно, че ТЕЦ "Марица изток 2" пуска още един енергоблок, с което включените в паралел с 
електроенергийната система енергоблокове стават общо пет. Останалите три мощности на държавната електроцентрала 
са в планов ремонт, съобщиха от БЕХ. Ще се справят ли предприемачите в тази ситуация? Преди дни бе проведена среща 
на Асоциацията на българските работодатели, на която стана ясно, че са поискани оставки в енергетиката. От началото на 

https://drive.google.com/file/d/1HRsp01Ng698kExHcZafN_CqEdrmDPlga/view?usp=sharing
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месеца цената на електроенергията в страната ни е най- високата в целия Европейски съюз, ако не броим Гърция заради 
спецификата с хилядите острови. Причината затова е некомпетентното управление на енергетиката, заяви Васил Велев, 
председател на Асоциацията на българските работодатели, чиито членове дават работа на на над 82% от наетите в 
страната: 
"Настояваме за анализ на поведението на ЕСО и на НЕК, и след такъв анализ е логично тези ръководства да подадат 
оставки. Управлението на предлагането в нашата страна се извършва в ущърб на хората, на индустрията, на икономиката, 
на тези, които произвеждат, плащат заплати и пълнят бюджета. Това не е само от некадърност, а това е и от зла умисъл, 
защото нееднократно сме стигали до тук, подавали сме сигнали до прокуратурата, Комисията за защита на конкуренцията. 
Ние имаме на практика монопол на БЕХ на борсата. Дружествата на БЕХ разполагат и предлагат по- голямото количество 
от електроенергия на умишлено високи цени, създавайки и допълнително умишлен дефицит."- поясни Васил Велев. 
Какво е реалното състояние на енергийните мощности в страната и респективно ТЕЦ "Марица изток 2" и с какво се 
ангажира енергийното министерство, за да се стопира кризата с цената на тока за промишлеността? Отговорът даде 
преди дни служебният министър на енергетиката Андрей Живков. 
"Нашият екип на Министерството но енергетиката, когато подписваше Заповед за тези 1 млн. мвтч за ТЕЦ "Марица изток 
2", се ангажира с това ТЕЦ-а да не остане само с тези 1 млн. мвтч, а да направим така, че при всяка възможна ситуация, 
която позволява пазара, ТЕЦ-а да може да предлага ликвидност на пазара. През последните две седмици направихме 
всичко възможно и ТЕЦ "Марица изток 2" работи така, както в близките години не е работила."- подчерта министърът на 
енергетиката Андрей Живков. 
Как коментират ситуацията с цената на тока за индустрията от бранша? Разговаряхме с Елеонора Негулова, председател 
на Националното сдружение на малкия и среден бизнес в България: 
"То да беше само тази аномалия щеше да е нищо, с което да справи човекът от малкия бизнес, но проблемът е че сме и в 
политическа криза, идва и медицинска криза във връзка с новата COVID-19 вълна и положението става с наслагване на 
поредица от негативни фактори и вземането на решение ще се окаже доста сериозно за много колеги дали изобщо да 
спрат да работят, дали да увеличават цените и да не може пазарът да ги поеме, което ще ги принуди по естествени причини 
да спрат и изобщо ситуацията е много тежка." 
България вече е само на крачка до обединение на електроенергийния пазар с Румъния, след като 17 юни блокът на Чехия, 
Унгария, Румъния и Словакия се свърза със системата на общата европейска търговия с електроенергия. Това е много 
важно за България, тъй като ще позволи на страната ни да се свърже с Румъния в срок до три месеци. В момента 
обединението между двете държави е само за сегмента "В рамките на деня". Преди месец България и Гърция обединиха 
пазарните си сегменти "Ден напред". Ще се справи ли бизнесът в Северозападна България с новите цени на тока? 
Разговаряхме с Диана Върганова, управител на дружество във Враца, занимаващо се с проектиране, производство и 
асемблиране на електронни изделия: 
"Ние хубаво, че бяхме тук от началото на август в отпуск, така че още не сме натрупали загуби. Абсолютно ненормално е 
за страна като България, която произвежда огромни количества електроенергия да имаме най-високите цени в цяла 
Европа. Това говори, че ние нито имаме правителство, което да защитава бизнеса, нито имаме въобще хора, които да 
мислят в някаква перспектива за оцеляването на хората, останали да работят и живеят в България."- коментира Диана 
Върганова. 
Новата седмица започна с цена на тока с ден на доставка понеделник от 204,51 лв. за мвтч. На това ниво приключиха 
сделките в неделя за базовата електроенергия на платформата "Ден напред". Пускането на блокове в държавната ТЕЦ 
"Марица-изток 2" свали цените, които преди седмица, на 9 август, бяха 303,53 лв. за мвтч. Това е намаление с 48,4%. 
Въпреки че цената за първия ден на седмицата падна с над 100 лв., тя е сред високите в Европа. Балканите плюс Унгария 
и Италия са с цени над 100 евро, като най-висока е в Италия - 117,35 евро. Най- евтино е във Франция- 47,4 евро. 
Повече по темата можете да чуете в звуковия файл към материала. 
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√ През юни търговският дефицит на България достигна 273.2 млн. евро 
За първите 6 месеца от годината търговското салдо е на минус 1,194 млрд. евро, показват данни на БНБ  
Tърговското салдо на България за юни 2021 г. е отрицателно в размер на 273,2 млн. евро. През шестия месец на 
миналата година при дефицитът бе 144,9 млн. евро Това става ясно от данните на Българската народна банка (БНБ) за 
платежния баланс. 
За януари – юни 2021 г. търговското салдо е отрицателно в размер на 1,194 млрд. евро (1,8% от БВП) при дефицит от 591,5 
млн. евро (1% от БВП) за същия период на 2020 г. 
От централната банка отчитат, че текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 217 млн. евро при излишък от 
201 млн. евро за юни 2020 г. За януари – юни 2021 г. текущата и капиталовата сметка е положителна и възлиза на 342,3 
млн. евро (0,5% от БВП2) при излишък от 889,9 млн. евро (1,5% от БВП) за същия период на миналата година. 

https://bnr.bg/vidin/post/101514411
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Конкретно за юни салдото по текущата сметка е положително и възлиза на 145,4 млн. евро при 96,9 млн. евро за юни 2020 
г. За първите 6 месеца от годината текущата сметка е отрицателна и възлиза на 97,7 млн. евро (0,1% от БВП) при 
положително салдо от 415,4 млн. евро (0,7% от БВП) за януари – юни 2020 г. 

 
Износът на стоки през юни достига 2,896 млрд. евро, което е увеличение със 713,4 млн. евро (32,7%) на годишна база. 
За периода от началото на януари до края на юни 2021 г. износът на страната ни е бил в размер на а 16,112 млрд. евро или 
над 22% повече спрямо година по-рано, показват още данните. От БНБ припомнят, че преди година експортът за първото 
полугодие на 2020 г. намаля с 6,5 на сто спрямо същия период на 2019 г.  
Вносът на стоки за юни 2021 г. е 3,169 млрд. евро, като нараства с 841,6 млн. евро (36,2%) спрямо юни 2020 г. 
За месеците от януари до юни 2021 г. импортът възлиза на 17,307 млрд. евро, което е увеличение от 3,565 млрд. евро 
(25,9%) на годишна база. През 2020 г. вносът за месеците от януари до края на юни се срина с почти 12 на сто спрямо същия 
период на 2019 г. 
Салдото по услугите е положително в размер на 326,3 млн. евро при положително салдо от 233,9 млн. евро година по-
рано.  За полугодието салдото е положително в размер на 1,486 млрд. евро (2,3% от БВП) при положително салдо от 1,375 
млрд. евро (2,3% от БВП) за януари – юни 2020 г. 
Салдото по статия Първичен доход (която включва доход, свързан с факторите на производството (работна сила, капитал 
или земя), данъци върху производството и вноса и субсидии) е отрицателно в размер на 165,4 млн. евро при 161,5 млн. 
евро година по-рано. От януари до юни салдото е отрицателно в размер на 1,120 млрд. евро. 
Салдото по статия Вторичен доход (която отразява преразпределението на доход) е положително в размер на 257,7 млн. 
евро при 169,5 млн. евро година по-рано. 
Капиталовата сметка е в размер на 71,6 млн. евро при положителна стойност от 104 млн. евро за юни 2020 г. За шестте 
месеца от началото на годината тя е положителна, в размер на 440 млн. евро.  
Финансовата сметка за юни 2021 г. е положителна в размер на 271,9 млн. евро при положителна стойност от 373,6 млн. 
евро за юни 2020 г., показват още данните на БНБ. 
Салдото по статия Преки инвестиции е отрицателно в размер на 386,4 млн. евро при отрицателно салдо от 34,3 млн. евро 
година по-рано. 
 
√ Високото водно съдържание на сиренето задължително ще се изписва на етикета 
Евтиното може да се окаже не само по-скъпо, но и по-вредно, коментират експерти  
Високото водно съдържание над 60% на млечните продукти вече задължително ще се изписва на етикета. Например 
"саламурено сирене с повишено водно съдържание" - с еднакво големи букви на опаковката. Това коментираха пред 
Bloomberg TV Bulgaria д-р Сергей Иванов, микробиолог от Асоциация "Активни потребители" и Симеон Присадашки, зам.-
председател на Асоциацията на млекопреработвателите в България. 
Новите изисквания към млечните продукти, обнародвани на 3 август, забраняват сиренето с много вода или палмово 
масло да се продава насипно на витрини. То ще трябва да се предлага само опаковано след изминаване на 3-месечен 
преходен период. Целта е да се свие потреблението на неистинското саламурено сирене. 
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Тези норми, по думите на гостите, ще помогнат да се избегне нелоялната конкуренция. Продукти, които съдържат само 
малка част мляко, са изписвани досега също като „сирене“, казаха те в предаването „Бизнес старт“ с водещ Живка 
Попатанасова. 
По думите на експертите има разлика между бялото саламурено сирене с водно съдържание от 70% и бялото саламурено 
сирене по БДС с 54%. 
Продаването им досега на едно място и под едно название създаваше големи разлики в цената и качеството, посочват 
гостите. 
Тези промени ще повлияят на качеството, но и на безопасността. Защото „сирената“ с високо водно съдържание са продукт 
на коренно различна технология и водят до риск за клиента. Освен химическите продукти, които се съдържат вътре, при 
тях, особено като са в насипно състояние, се развиват и бактерии, смята Сергей Иванов. 
Също така продукти с немлечни мазнини не могат да се наричат млечни продукти. Те са имитиращи и в тях често има 
палмово масло. Те трябва да се продават на отделно място, посочва специалистът. Евтиното по думите му може да се 
окаже не само по-скъпо, но и по-вредно. 
По цитирани от Присадишки данни, производство на имитиращи млечни продукти през май се е вдигнало с 30%. Той 
обяснява това с ползването им в общественото хранене, където е лесно да се предлагат такива храни.  
 
√ САЩ се нуждаят от Русия, за да избегнат ядрена надпревара с Китай 
Байдън трябва да протегне ръка към Москва, за да получи предимство в противопоставянето с Пекин  
Шокиращо ли беше разкритието или не? Трудно е да се каже. На пръв поглед новите сателитни доказателства трябва да 
накарат всички да застинем. Изглежда, че Китай строи между 100 и 200 силоза за съхранение и потенциално изстрелване 
на междуконтинентални ракети с ядрени бойни глави. По-рано знаехме само за около 20 обекта, пише Андреас Клут за 
Bloomberg. 
Очевидният извод е, че Китай при президента Си Дзинпин е решен да изгради своя ядрен арсенал дори по-бързо, 
отколкото си мислехме. Американският Пентагон работи с допускането, че Китай, който се смята, че вече има между 320 и 
350 ядрени единици, ще удвои арсенала си това десетилетие. В зависимост от предположенията за ракетите на един силоз 
и бойните глави на една ракета, новата информация означава, че действителната цел може да бъде не удвояване, а 
петкратно увеличение. 
Това би доближило Китай до ранга на двете водещи ядрени суперсили, САЩ и Русия, които разполагат с около 1600 ядрени 
оръжия, които са разположени - тоест готови за употреба, или на върха на ракета, или от бомбардировач. (И двете страни 
разполагат с още хиляди бойни глави като дълбок запас). 
Тъй като Москва и Пекин са много близки в наши дни - руската и китайската армия провеждат съвместни учения - 
съперникът на Пекин може да бъде само Вашингтон. Президентът на САЩ Джо Байдън очерта геополитическото 
противопоставяне на нашето време като демокрациите от една страна срещу автокрациите от друга. Си Дзинпин и руският 
президент Владимир Путин виждат нещата по същия начин, с тази разлика, че според тях те се изправят срещу 
ръководения от Америка и агресивен Запад. 
Ужасяващият резултат изглежда е, че сме в поредната ядрена надпревара във въоръжаването. Тъй като САЩ и Съветският 
съюз стигнаха до ръба в първоначалната такава, Америка и Китай може да го направят отново в продължението. Ако 
смятате, че кубинската ядрена криза е била забавна, ще ви хареса повторението над Тайван или Южнокитайско море. 
За щастие, значението на тези ядрени силози не е непременно твърде зловещо. Новите изображения бяха получени от 
търговски спътници, а Пентагонът, чрез собствени и по-дискретни обекти в космоса, почти сигурно вече бе наясно със 
ситуацията. Той демонстративно избра да не изпада в паника. 
Една от теориите е, че Китай не иска непременно да запълва повечето от тези силози с ракети. Както посочва Джеймс 
Актън, експерт от Фондацията за международен мир Карнеги, Пекин може вместо това да ги използва като заблуда и дори 
да прехвърля ракети между силозите с надеждата, че американците никога няма да узнаят къде са бойните глави и по този 
начин къде да нанасят удари. 
Дори и така да е, силозите са обезпокоителни, защото показват как Пекин гледа на собственото си стратегическо 
положение. Китайците се страхуват най-много от изпреварваща американска атака, която един ден може да отнеме 
способността им за ответен удар. Неотдавнашните пробиви на САЩ в отбранителните технологии изострят тези страхове - 
ако след удара Китай има само няколко ракети, с които да отвърне, американците може да успеят да ги свалят. 
Следователно китайците трябва да обмислят - не забравяйте, че това е теория на игрите - сценарий, при който по време 
на ескалиращ конфликт американците се чувстват имунизирани срещу контраатака и започват да обмислят първи удар. За 
да предотврати подобно изкушение, Си Дзинпин иска да се увери, че има достатъчно ракети, изстрелвани от достатъчно 
места и с достатъчно бойни глави, за да обърка американските планове. 
По-общо казано, въоръжаването потвърждава как нагласите се втвърдяват в това съперничество, което е подобно на това 
между Спарта и Атина или имперска Германия и Великобритания. Китайците са все по-убедени, че някаква форма на 
конфликт със САЩ е неизбежна и че трябва да се въоръжат до зъби, за да всяват респект. Ето защо е малко вероятно те да 
се присъединят към съществуващите преговори за разоръжаване като новия договор START, единственият оставащ такъв 
за контрол над оръжията между САЩ и Русия. 
Всичко това означава, че Байдън трябва да мисли за голямата картина, за да накара парчетата да се движат. В този (и само 
в този) контекст един от неговите предшественици, Ричард Никсън, може да бъде модел. Той осъзна, че Съветският съюз 
и маоисткият Китай са другари само на хартия, а на практика са съперници. Така през 1972 г. той направи това, което 
изглеждаше немислимо и се срещна с Мао Дзедун. Целта на Никсън беше да отдели Пекин от Москва, за да има повече 
власт над СССР. Това беше повратна точка в Студената война. 
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По същия начин Байдън трябва да осъзнае, че днешната публична демонстрация на анти-западно цуни-гуни братство 
между Путин и Си Дзинпин маскира дълбока враждебност и несигурност в отношенията им. Освен това тревогите са 
непропорционално от страната на Путин. Както твърди Чарлз Купчан от Съвета по външни отношения, връзката е твърде 
очевидно асиметрична, с възходящ Китай и стагнираща Русия. Путин трябва да се страхува да не стане дубльор на Си. 
Колкото и трудно да е психологически, Байдън трябва да направи сондажи пред Путин за съвместен подход към Си 
Дзинпин, предлагайки на китайския лидер нови и всеобхватни ядрени преговори. Те трябва да включват стратегически 
ядрени оръжия (т.е. тези, насочени към вражеската нация), както и тактически (за евентуална употреба на някакво бойно 
поле). Също така нападателни, както и отбранителни системи. Разговорите трябва да предложат и стимули за други 
членове на ядрения клуб да се присъединят, може би дори севернокорейците и иранците един ден. 
От морална гледна точка тълкуването на световната политика от Байдън е правилно. Наистина сме в сблъсък между 
отворени и затворени общества, в който либералните държави като цяло трябва да се държат заедно, за да отстояват 
своите ценности. 
И все пак трябва да признаем, че съществуват заплахи, които надхвърлят политиката и застрашават нашето общо 
човечество. Пандемията е една такава, изменението на климата - друга. Ядрената война, преднамерена или инцидентна, 
е трета. Време е тези, които държат ядрените кодове, да започнат да си говорят. 
 
БНР 
 
√ Румен Радев: Страната е изправена пред кризи, изискващи съставяне на редовно правителство  
Страната е изправена пред кризи, които изискват съставяне на редовно правителство. Ключов елемент да се излъчи 
кабинет с третия мандат са диалогът и готовността за отстъпки. Това стана ясно на продължилите и вчера консултации на 
президента Румен Радев с парламентарно представените политически сили. 
Вчера той се срещна с Демократична България, ДПС и „Изправи се БГ! Ние идваме“, след разговорите му с „Има такъв 
народ“, ГЕРБ-СДС и „БСП за България“. Информира репортерът Мария Костова: 
До допълнителните консултации се стигна след неуспешния първи опит за съставяне на работещо правителство. 
Президентът Румен Радев подчерта, че расте залогът за третия мандат: 
"От ГЕРБ-СДС потвърдиха категорично тяхното намерение да върнат веднага мандата след неговото получаване. Оттук 
расте и залогът за третия мандат. За да се получи този мандат, се иска диалог и то активен, изисква се компромис, изисква 
се консенсус. Остава един трети мандат, който ни дели от това да имаме или да нямаме правителство скоро". 
Диалогът, равнопоставеният подход и готовността за взаимни отстъпки за търсене на пресечни точки са ключовите 
елементи за възможността за излъчване на едно управление. Това отбеляза съпредседателят на "Демократична България" 
Христо Иванов преди началото на консултациите при държавния глава Румен Радев. 
Лидерът на ДПС Мустафа Карадайъ също подчерта, че страната има нужда от редовен кабинет: 
"Безусловна подкрепа няма и непотърсена подкрепа няма да има от наша страна, като за безусловна подкрепа ние имаме 
едно категорично условие, от което не бихме отстъпили, а именно възстановяване на нормалността в политиката и 
възстановяване на демокрацията в нашата страна". 
Председателят на парламентарната група на "Изправи се, БГ! Ние идваме!" Мая Манолова каза, че независимо на коя 
политическа сила бъде връчен третият мандат, формацията ще положи всички усилия той да бъде реализиран и че ще 
настояват разговорите да се проведат изцяло публично: 
"Хората очакват отговорно политическо поведение. Ще настояваме за публичност и за прозрачност, за насрочен мандат с 
ясен времеви хоризонт, без участието на партийни лица и естествено, след разговори и Вашето съгласие, за включване на 
служебни министри в този кабинет". 
Предстоят разговори с "Демократична България", "Има такъв народ" и БСП, заяви председателят на парламентарната група 
на "Изправи се БГ! Ние идваме!" Мая Манолова след консултациите при президента Румен Радев за съставяне на редовен 
кабинет: 
"Ако има възможности, даже и най-малките, за сформиране на правителство в сегашната ситуация, ние ще положим 
всички усилия това да се случи, без да поставяме каквито и да било условия. Без всякакви претенции, без всякакви условия, 
освен за публичност, прозрачност и ангажименти към гражданите". 
Все още няма яснота кога и на кого държавният глава ще връчи третия проучвателен мандат за съставяне на правителство, 
след като ГЕРБ върнат своя: 
"Това е решение на президента. Смятаме, че трябва да има достатъчно време, за да започне актуализацията и да се 
проведат разговори между партиите в парламента. Надяваме се да се прояви отговорност и грижа за хората, а не за 
партийния интерес", поясни Мая Манолова. 
Във фейсбук лидерът на "Има такъв народ" заяви, че партията ще бъде конструктивна опозиция. 
 
√ Асен Василев разяснява пред парламентарна комисия предлаганата от него актуализация на бюджета  
Служебният министър на финансите Асен Василев се очаква да бъде изслушан в ресорната парламентарна комисия за 
предлаганата от него актуализация на бюджета. Вчера депутатите от комисията се обединиха около тезата, че работата им 
по обновяването на бюджетната рамка не трябва да бъде „пришпорвана“, затова гласуването по предложените 
законопроекти на първо четене ще бъде следващата седмица. 
Депутатите от ресорната бюджетна комисия имат редица въпроси, свързани с предлаганите промени в приходната и 
разходната част на бюджета. Опасенията варират от „подписване на празен чек“, през популистки решения заради 
потенциални нови избори до пропуски, които не биха позволили да се отговори на ключовите предизвикателства есента 
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и зимата, а именно - новата Covid вълна и мигрантската криза. На въпрос на БНР дали ще е нужно осигуряването на 
допълнителен ресурс заради вълната от мигранти, вчера министър Асен Василев отговори: 
Потенциалната възможност за нови избори също прави бюджетните прогнози предпоследни: 
Към полугодието хазната е с превишение над 700 милиона лева, но кабинетът предлага преразпределение, както и 
покачване на приходите и разходите в хазната  с около два милиарда лева. 
 
√ Любомир Каримански: За актуализация на бюджета са нужни до три седмици 
Корупционните схеми са най-големият бич за България 
Интервю на Ирина Недева с Любомир Каримански в предаването ''Преди всички'' 
Реалистичният срок за актуализация на бюджета е до три седмици. Това заяви пред БНР Любомир Каримански, 
председател на парламентарната комисия по бюджет и финанси, депутат от "Има такъв народ". 
Той подчерта: "Ако има избори 2 в 1, парламентът и президентът трябва да договорят това. ... Министърът на финансите 
(Асен Василев - б.р.) беше ясен - това, което е предвидено в бюджета, е за избори 2 в 1, при необходимост изборите да са 
в три последователни дни, министърът трябва да даде разчет колко би струвало това". 
Според Каримански все още не е отпаднал вариантът за правителство с третия проучвателен мандат: 
"В парламента има достатъчно депутати, освен ИТН, които могат да направя това". 
Председателят на парламентарната бюджетна комисия беше категоричен, че работата ѝ ще бъде отговорна и експертна, 
независимо колко дълъг ще бъде животът на 46-ото Народно събрание: 
"Всички държави в Европа се готвят за бежанска вълна, ние също трябва да имаме готовност. В бюджета в момента липсват 
информация и данни за разходи, които могат да бъдат заделени за справяне при евентуален бежанския натиск. Това 
трябва да го направи министърът на финансите. Той сам каза, че между първо и второ четене на бюджета трябва да се 
направят разчети и анализи за това какви средства са необходими при бежанска вълна към България".  
По думите на Любомир Каримански трябва да се предприемат действия осигурените ваксини срещу Covid-19 да бъдат 
използвани: 
"А ние сме готови да похарчим пари за нови ваксини, които тепърва ще бъдат доставени в България. Какво ще правим тези 
ваксини. Наясно ли сме как ще се осигури ваксинационният процес, тъй като той ще повлияе и на икономиката. ... Всичко, 
което може да бъде направено в актуализацията на бюджета, за да има действаща икономика в следващите месеци, е във 
връзка с това какви мерки ще вземем като превенция".    
Той коментира възможността за компенсации за бизнеса при Covid вълна, като подчерта, че няма как да се изливат 
средства там, където не могат да бъдат дадени осезателни резултати за ефекта в икономиката. 
"Корупционните схеми са най-големият бич за България", каза още Любомир Каримански. 
За актуализацията на пенсиите е важно да не бъде взривен бюджетът за 2022-ра година, а да е така, че има устойчиво 
нарастване и през следващите години:  
"При нас, в ИТН, воля за актуализация на пенсиите има". 
Интервюто можете да чуете от звуковия файл. 
 
√ Комисията по външна политика е за общо решение на ниво ЕС за Афганистан  
Парламентарната комисия по външна политика настоя за намирането на общо решение на ниво ЕС във връзка със 
ситуацията в Афганистан. 
На първото си заседание членовете на комисията изслушаха служебния министър на външните работи Светлан Стоев за 
актуалната ситуация в Афганистан и за предприетите действия от Министерството на външните работи и други държавни 
структури за извеждане на българските граждани и на местни граждани, работили за българското посолство и в помощ на 
българските контингенти в Афганистан. 
Министърът на външните работи е информирал народните представители, че са постъпили 18 искания за извеждане на 
български граждани от Афганистан. 
Досега са изведени 13 наши сънародници, а четирима се намират в затворен комплекс. 
Един българин работи на летището и с негова помощ са били изведени останалите ни сънародници. 
 
√ Допълнителни средства ще бъдат необходими на МВР и МО за мигрантската вълна  
Допълнителни средства за посрещане на мигрантската вълна ще бъдат необходими на министерствата на вътрешните 
работи и на отбраната, обясни служебният финансов министър Асен Василев. 
Така той отговори на въпрос на БНР дали ще е необходим допълнителен финансов ресурс за справяне със ситуацията: 
"В момента работим активно с Министерството на отбраната и Министерството на вътрешните работи да се прецизират 
допълнителните разходи. Както знаете, за МВР вече има предвидени допълнителни разходи. Те най-вероятно ще трябва 
да бъдат увеличени, както и да се предвидят такива за Министерството на отбраната. Най-удачно е това да се случи между 
първо и второ четене". 
Асен Василев съобщи още, че може да са необходими 50 милиона лева допълнително, ако изборите се проведат в три 
поредни седмици. 
Към момента в предложената актуализация на бюджета има заложени допълнителни 133 милиона лева, които 
обезпечават сценарий избори 2 в 1. 
 
√ НС изслушва министъра на транспорта за концесията на летище „София"  
Министърът на транспорта Георги Тодоров ще бъде изслушан в пленарната зала за концесията на летище „София“. 

https://bnr.bg/post/101514787/lubomir-karimanski-za-aktualizacia-na-budjeta-sa-nujni-do-tri-sedmici
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В дневния ред на депутатите са предвидени изслушвания на министър Асен Личев за незаконните сметища, както и на 
изпълнителния директор на Агенцията по горите Александър Дунчев. 
 
√ Служебният премиер Стефан Янев и министър Кирил Петков на среща във ВМЗ Сопот  
Служебният премиер Стефан Янев и икономическият министър Кирил Петков идват днес във ВМЗ - Сопот във връзка с 
нарастващото напрежение в дружеството. Те ще се срещнат с ръководството и синдикатите в заводите.  
Синдикалистите настояват ВМЗ да бъде извадено от състава на Държавната консолидационна компания и да бъде уволнен 
сегашният Съвет на директорите, който според синдиката не работи за доброто на оръжейницата. Според тях бордът 
работел ВМЗ да бъде изваден от забранителния списък за приватизация.  
Преди дни от КТ "Подкрепа" в заводите заявиха, че ще протестират на 24 август пред Министерството на икономиката, 
защото исканията им остават нечути. 
 
√ Ангел Кунчев: В разгара на четвърта Covid вълна сме  
Вече сме в разгара на четвърта вълна, мерките ще бъдат въвеждани на национално ниво. Това заяви пред БНТ главният 
държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев.  
По думите му въвеждането на мерки на национално ниво е обвързано с икономическите мерки.  
Сега най-засегната от Covid-19 е възрастовата група между 20 и 40 години, което се дължи на делта варианта.  
Според Кунчев е рано да се каже какво ще се случи до 15-ти септември, но Министерството на образованието има готов 
план с отделните стъпки в зависимост от развитието на ситуацията.  
Главният държавен здравен инспектор изрази мнение, че трябва да има кампанийно присъствие и в социалните мрежи, 
таргетирани послания към отделните групи, за да може ваксинацията да е с по-високи темпове. 
Според него делта вариантът ще засегне повече хора, на което ще се дължи и по-високият натиск върху лечебните 
заведения.  
 
√ Нарастване на строителството в България през юни при свиване в рамките на ЕС  
Продукцията в строителния сектор на ЕС се сви през юни за втори пореден месец, докато в рамките на България 
строителството отбеляза едно от най-добрите повишения спрямо останалите страни членки на съюз, показват данни на 
Евростат. 
Строителството в ЕС се понижи през юни с 1,2% спрямо май, когато се сви с 0,2%, а в рамките на еврозоната отбеляза спад 
с 1,7% след понижение с 0,4% месец по-рано. 
Най-силен спад през юни отбеляза строителството в Словакия (с цели 6.5%), следвана от Испания (с 3,6%) и Австрия (с 3,3%). 
В същото време най-силно повишение на продукцията в строителството беше отчетено в Словения (с 4,8%), Унгария (с 
3,6%), Румъния (с 2,0%) и България (с 1,6%). 
Спрямо година по-рано продукцията в строителния сектор на ЕС и еврозоната нарасна през юни съответно с 3,5% и с 2,8%, 
но след доста по-солиден растеж с 10,7% и с 12,2% през май. 
Най-силен рът на годишна база в строителството през юни беше отчетен в Унгария (скок с цели 27,7%), Румъния (с 10,25) и 
Австрия (с 10,0%),  докато най-силно понижение беше отчетно в Испания (спад с 10,6%), Германия (с 1,6%) и Белгия (с 0,6%). 
Според същото проучване на Евростат строителството в България отбеляза едно от най-солидните повишения през юни с 
1,6% спрямо май, когато обаче се сви с 2,2%, като това представлява първо повишение след два поредни месеца на спад. 
На годишна база продукцията в българското строителство нарасна през юни с 4,7% след повишение с 4,1% през май, но 
следвайки по-солидните повишения през март и април съответно с 11,1% и с 15,4 на сто. 
В рамките на второто тримесечие строителната продукция в нашата страна се повиши с 1,7% спрямо първите три месеца 
на годината, когато се повиши с 1,9%, докато спрямо година по-рано нарасна с 8,0% след понижение с 0,1% през периода 
януари - март 2021 г. 
В рамките на целия ЕС и в частност на еврозоната строителното производство се повиши на тримесечна база през периода 
април - юни съответно с 0,8% и с 0,5%, а на годишна база - съответно с 14% и с 16,5%. 
 

Графика на продукцията в строителния сектор на ЕС и еврозоната 
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√ Подем на туризма в Гърция въпреки Covid мерките и растящия брой инфекции 
Възход на туризма в Гърция въпреки строгите мерки и увеличения брой на заразени с коронавирус. Българи и румънци 
компенсираха липсата на руски туристи в Северна Гърция, според туристическите агенции. 
Сигналите до сега са за много успешен туристически период за август и септември, съобщават от министерството по 
туризъм в Атина. 
Българи и румънци отново са основни туристи в Северна Гърция. Причината за това е, че избягват пътуване с фериботи до 
островите и добрата епидемологична обстановка  в тази част на Гърция, коментират туристическите агенции. Най-много 
българи почиват на Халкидики и Кавала. 
Въпреки наложените ограничителни мерки заетостта на хотелите на островите премина 80% по данни на Института за 
туристическа политика. На Миконос и Санторини всичко е резервирано и за месец септември. Крит и Родос са на трето 
място по желание за почивка на чуждестранните туристи, съобщава световна туристическа агенция. 
Два острова - Миконос и Карпатос до сега са посетени от повече туристи, отколкото през цялата изминала година. 
Тази година Гърция си постави цел да достигне 50% от туристите в сравнение с успешната 2019 година. По всичко личи, че 
тази цел ще бъде премината, прогнозират в туристическия сектор. 
 
√ Външните министри от Г 7 обсъждат ситуацията в Афганистан  
Външните министри от Г 7 ще обсъдят днес развитието на ситуацията в Афганистан, а за утре, петък, е планирана 
видеоконференция на първите дипломати от НАТО. Това потвърди германският външен министър Хайко Маас. 
„С нашите партньори споделяме ангажимента в Афганистан, но и горчивината от развитието на ситуацията от там в 
момента! Никой от нас не прецени правилно ситуацията! Само заедно можем да повлияем положително на политическото 
и обществено развитие на Афганистан и да не допуснем дестабилизиране на целия регион“, заяви Хайко Маас след 
заседание на кризисния щаб във външното министерство в Берлин. 
Пред журналисти той обяви създаването на фонд от 10 милиона евро за подпомагане на правозащитни и научни 
организации в Афганистан. 
 
√ Байдън: Не мисля, че имаше начин да се разминем с хаоса в Афганистан  
Невъзможно беше изтеглянето на американски войски от Афганистан без някаква форма на хаос, заяви президентът на 
Съединените щати Джо Байдън: 
„Не мисля, че това беше провал - беше прост избор! Нека го кажа така: когато има правителството в Афганистан, но лидерът 
му се качи на самолет, за да отлети към друга държава, което доведе до сериозен срив на афганистанските войски, 300 
000 от които бяхме обучили, и когато те просто оставят оборудването си и избягат - това се случва!  Не мисля, че имаше 
начин да се разминем с хаоса. Или поне аз не знам как“, каза в интервю за Ей Би Си нюз американският държавен глава. 
Байдън обяви и готовност да остави американските военни сили в Кабул и след 31 август, ако до тогава не бъдат евакуирани 
всички американски граждани от страната. 
„Американците трябва да разберат, че ще се опитаме да го направим преди 31 август. Но ако останат граждани на 
Съединените щати, то ние ще останем, за да ги измъкнем до един“. 
Тръмп: Русия и Китай правят "евтини копия" на американски хеликоптери и танкове, попаднали в ръцете на талибаните 
Бившият държавен глава на Съединените щати Доналд Тръмп вярва, че Русия и Китай ще започнат производството на 
"евтини копия" на американски хеликоптери и танкове, попаднали в ръцете на талибаните. Той разкритикува приемника 
си Джо Байдън, че не се е погрижил да вземе или унищожи модерните американски оръжия след изтеглянето на войските 
от Афганистан.  
"Талибаните сега разполагат с хеликоптери Black Hawk и модерни танкове, които са най-добрите в света. Русия ще ги 
използва, за да ги анализира и за да могат да бъдат копирани", каза Тръмп в телевизионно интервю. "Гарантирам, че 
всички наши врагове ще бъдат снабдени с тях, така че те ще започнат да произвеждат евтини техни версии, това е срам”, 
добави той. 
Американците признават, че талибаните са се сдобили с много оръжия и техника, които са били доставяни на 
афганистанските правителствени сили в продължение на две десетилетия. 
Бившият афганистански президент Ашраф Гани вече не е фигура в страната си, заяви заместник-държавният секретар 
Уенди Шърман в коментар на искането на бившия лидер да се завърне в родината си: 
„Изгледахме изявлението на Гани, разпространено от правителството на ОАЕ и това е! Той вече не е човек от значение за 
Афганистан“,  каза американският държавен секретар за Ашраф Гани, на когото Обединените арабски емирства дадоха 
убежище от "хуманитарни съображения". 
Гани напусна Афганистан миналата неделя, като я остави без правителство, непосредствено преди талибаните да навлязат 
в Кабул. При първата си публична поява след бягството си той обясни, че не е искал да се стигне до кръвопролитие, и 
отхвърли твърденията, че е взел със себе си големи суми държавни пари. 
4 500 американски войници са в Кабул, за да гарантират безопасната евакуация на хиляди афганистанци и граждани на 
западни държави. Това заяви американският министър на отбраната Лойд Остин, цитиран от Франс прес. 
"Ще евакуираме всички, които физически можем. Ще продължим да ръководим този процес, колкото се може повече 
време. Няма да влизаме в конфронтации с талибаните. Оставаме съсредоточени върху сигурността на летището", каза 
Остин за международното летище в афганистанската столица, където са дислоцирани също британски и турски войски. 
Пентагонът обаче, е решен да ускори процеса. Според Държавния департамент талибаните пропускат свободно 
американските граждани, които искат да стигнат до летището, но не и афганистанците. 
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Съединените щати са евакуирали повече от 5200 души от Афганистан, след като талибаните влязоха в Кабул и наложиха 
контрол върху властта в страната. 2000 души са били изведени през последните 24 часа. Вашингтон се ангажира да помогне 
на 22 000 афганистанци да напуснат страната, както и да осигури напускането на 15 000 американци, които все още се 
намират там. 
Великобритания е евакуирала 1200 души, сред които има и афганистанци. 
По 500 души са извели от Афганистан Германия и Испания, 209 - Франция, 559 - Турция.  
 
БНТ 
 
√ Депутатите изслушват трима служебни министри в НС  
В Народното събрание работата на депутатите продължава с изслушвания на министри от служебното правителство. 
Може да следите заседанието на живо ТУК. 
Днес пред народните представители застават министърът на енергетиката и на транспорта, който ще бъде питан за 
концесията на летище София. 
За вноса, съхранението и оползотворяването на битови и опасни отпадъци, както и за справянето с незаконните сметища 
ще бъде изслушан служебният министър на околната среда и водите. 
За управлението на ловните бази ще говори директорът на Изпълнителната агенция по горите Александър Дунчев. 
Очаква се и със свое решение депутатите да поискат отчет на КЕВР за изпълнението на бизнес-плановете на ВиК 
операторите за периода 2017 - 2020г. , както и за бъдещите им бизнес - планове от 2022 до 2026 г. 
 
√ Обмислят въвеждане на нови COVID мерки в страната от понеделник  
Най-вероятно от началото на следващата седмица ще бъдат въведени нови COVID мерки. Това заяви здравният 
заместник-министър д-р Александър Златанов. 
По думите му единственият ефективен начин за справяне със заразата в България са противоепидемичните мерки. 
"Имунизираните в България са около 20%, преболедувалите до 40%, което е твърдо ниско ниво, за да разчитаме на 
такава защита при разпространението на тази вълна. Затова единственото, което остава ефективно са 
противоепидемичните мерки", каза зам.-министърът по здравеопазването. 
Златанов подчерта, че преди 2 - 3 седмици удвояването на заболелите ставаше на две седмици, а сега само за седмица 
броят на заболелите с COVID-19 се удвоява. Увеличава се и броят на хората, които се хоспитализират. Също в рамките вече 
на седмица от 1300 са 1800. Хората, нуждаещи се от интензивни грижи, вече от 100 са 160 човека, което означава, че има 
един сериозен интензитет на пандемията, каза зам. министър Златанов. 
"В средата на месец юни Алфа-варианта на вируса беше изместен с новия Делта-вариант, който е два пъти по-
заразен", каза министър Златанов. 
Заболелите вече са в много по-ниска група - хора на 20 - 39 години. 
 
√ Марио Драги обмисля спешна среща на върха на Г-20 заради Афганистан  
Премиерът на Италия Марио Драги смята да организира спешна среща на върха на Г-20, по време на която да бъде 
обсъдена ситуацията в Афганистан, съобщава в. "La Repubblica". 
Планираната среща на Г-20 ще се проведе в Рим на 30 и 31 октомври тази година, но според изданието, се работи върху 
провеждането на извънредни разговори на държавните и правителствени ръководители във връзка с превзетата от 
талибаните власт в Афганистан. 
 
3e-news.net 
 
√ Румен Гълъбнов: Трябва да се въведе инструмент срещу енергийна бедност за малкия и среден бизнес 
Актуализацията на бюджета е добре да се случи до края на септември, после на парламента, който и да е той, ще му 
се струпат много задачи, казва експертът 
В последните седмици станахме свидетели на редица интересни събития в икономическия и политическия живот на 
страната. Цената на електроенергията на свободния пазар у нас достигна невиждани нива, политическата криза като че ли 
се задълбочава и е напълно възможно и новият парламент да не успее да състави редовно правителство. В същото време 
вече закъсняваме с представянето пред ЕК на Плана за възстановяване и устойчивост, а служебното правителство все по-
активно настоява Народното събрание да се заеме час по-скоро с актуализацията на бюджета. Не на последно място в 
последните дни заболеваемостта от COVID-19 отново започна да расте сериозно и не е изключено отново да се стигне до 
налагане на ограничителни мерки, които със сигурност ще засегнат отново започналия да излиза малко по малко от кризата 
бизнес. Каква е цялостната ситуация, какво трябва да прави бизнесът и държавата, кои са най спешните дела и по други 
въпроси потърсихме мнението на икономиста и финансист Румен Гълъбинов. 
Г-н Гълъбинов, напоследък активно се говори за актуализация на бюджета и колко задължителна е тя. Как гледате 
Вие на тази идея? 
За да стигнем до актуализацията на бюджета, трябва да проследим как се развива българската икономика през първата 
половина на т.г. и съответно какви са очакванията за втората. Това, което наблюдаваме, е че всъщност ние не правим 
изключение от начина, по който се възстановява глобалната икономика. А именно чрез т.нар. проинфлационен ръст. 
Видяхме, че в САЩ, в Германия, през юни и юли отбелязаха някои исторически рекорди на инфлация. Т.е. възстановяването 
на глобалната икономика протича с увеличение на цени и съответно развитие на инфлацията. Нещо, което наблюдаваме 

https://www.parliament.bg/bg/video
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и тук – през първото полугодие се вдигнаха цените на доста хранителни стоки, започна повишаването на цените на 
горивата. Което бе продиктувано от ръста на цените на петрола на международния пазар и на други конюнктурни фактории 
още през май и юни у нас наблюдавахме как се повишиха цените на бензина и дизела. И те вече са с около 15-20% по-
високи спрямо м.г. по същото време. А това води след себе си до оскъпяване на различни услуги – транспортни, търговски 
и т.н. 
Другият специфичен момент за България е, че от 1 юли се повишиха цените на електроенергията, топлоенергията, 
природния газ. Това неминуемо води след себе си едни инфлационни очаквания и за втората половина на годината. Т.е. 
инфлацията, която много би ни се искало да не е повече от 2% годишно, може да стигне дори и до 4 на сто, така както се 
развиват нещата, ако някои други фактори не повлияят. Но инерционният момент е такъв, че в България очакванията са 
безспорно за инфлация. Повечето от анализите и прогнозите залагат продължаване на увеличението на цените както на 
стоките, така и на услугите. 
От тази гледна точка вече опитите за преструктуриране са на изчерпване както в икономиката, така и на възможностите на 
бюджета. Т.е. приходи има, но увеличени приходи от увеличените цени, благодарение на което се събират повече косвени 
данъци – ДДС и акцизи. Това най-добре се вижда при горивата, но също и при масовите стоки – хранителните. Там 
увеличените цени водят и до увеличена събираемост на ДДС. Същото е и при поскъпването на други акцизни стоки – 
алкохол, цигари... Там също увеличението на цените води до увеличена събираемост на акциз и ДДС, особено сега, през 
летния отпускарски сезон. 
Така че всичко това влияе по някакъв начин положително на приходите в бюджета и те също имат нужда от актуализация, 
защото това, което м.г. е планирано за т.г., не съвпада съвсем, очевидно реалността сега е друга. Но и по отношение на 
разходната част трябва да се вземе предвид опасността от нова COVID-вълна наесен. Т.е., ако там трябва да се планират 
някакви увеличени разходи и тавани, нови мерки или усилване на съществуващите, съответно и в тази част на бюджета 
трябва да се направят промени. 
Накратко имаме проинфлационен растеж от една експанзивна фискална политика, която е в целия ЕС. И от тази гледна 
точка имаме увеличение и на разходите, включително бюджетните. Респективно увеличение и на паричната маса, което 
поражда продължаващо увеличение на цени. Това е една спираловидна зависимост между тях.   
От увеличените приходи в бюджета ли ще може държавата да покрие евентуално увеличение на разходите си? 
Не бих могъл да кажа още колко време ще продължи увеличението на цените. Но до края на годината вероятно 
инфлацията ще продължи леко да се движи нагоре. Има и някои други фактори. Появи се една новина, че до края на август 
България трябва да получи от МВФ транш от 859 млн. долара специални права на тираж. Това са около 2 млрд. лв., с които 
трябва да се увеличат резервите на БНБ. И с това увеличение на специални права на тираж общият резерв на БНБ ще 
възлезе вече на приблизително 3.5 млрд. лв. Което е добре, защото увеличението на резерва на централната ни банка не 
прако, но косвено касае бюджета на държавата. Тъй като, ако по някаква причина трябва да се прибегне до използването 
на някакви резерви при невъзможност за актуализация на бюджета в сегашното Народно събрание, е добре, че имаме 
увеличение на резерва на БНБ, от където може временно да се ползват някакви средства. 
Другият източник е Планът за възстановяване и устойчивост. На всички е ясно, че по него имаме чувствително забавяне, 
както по икономически, така и по политически причини, но по-скоро второто. По всяка вероятност ще сме последната 
държава-членка, която ще си го представи пред Брюксел. Сега се случва поредната ревизия на този план. Трябва да 
съумеем до края на септември да го изпратим на ЕК, за да може техническото време за разглеждане от два месеца – 
октомври и ноември, да се използва, Комисията да може да ни пита за някои неща, да изисква от нас някаква 
допълнителна информация, може да поискат да изменяме някои от направленията в Плана, може за конкретни проекти 
да поискат някаква промяна. И така да можем поне от декември да започнем да получаваме авансовите 13%, които в 
нашия случай представляват около 1.5 млрд. лв. Което пак ще отиде в подкрепа, макар и косвена, на бюджета като 
източник. 
Другият въпрос, който трябва да се реши, е евентуално с актуализация на бюджета сега или може би после, ако отидем на 
предсрочни избори и се отложи за по-натам съставянето на редовно правителство, евентуално да се помисли ще взимаме 
ли нов външен заем. Ние в сегашния лимит, който имаме, на глобалната облигационна програма, можем да вземем малко 
над 2 млрд. евро такъв външен заем под формата на издаване на еврооблигации. Трябва да се помисли дали това нещо е 
наложително да го правим сега или може да се отложи за бюджета за 2022 г. Но дебат трябва да има и по тази тема. Т.е. 
да се прецени доколко и международната конюнктура е благоприятна. Все още имаме достатъчно външно парично 
предлагане, което като цяло продължава да е на ниски лихвени нива. Съответно взимането на заем изглежда изгодно към 
момента. Не знаем какви ще са условията след 6 или след 9 месеца, ако го оставим за догодина. Може да се променят. 
Като цяло очакванията са лихвите да не останат толкова ниски и на международния пазар. Защото поради същата тази 
причина, това проинфлационно възстановяване на икономиките е и следствие на обилното снабдяване на световната 
икономика от страна на ЕЦБ и ФЕД с евтини пари. Това нещо едва ли ще продължи дълго. А на известен етап то вече спира 
да помага и започва да вреди. Да, проинфлационно възстановяване, но за определено време. Защото все пак инфлацията 
трябва да бъде държана под контрол, да бъде в някакви граници. 
От друга страна официалната методика вероятно продължава да подценява реалната инфлация, която в България може 
би е повече от обявеното. Затова трябва да се следят нещата и от гледна точка на това, че повече от година сме член на ERM 
II. И поехме ангажимента, като всяка друга държава, която се присъединява към предверието на еврозоната, включително 
в количествените показатели, да следим внимателно и инфлацията и тя да не се отклонява в големи граници от средната  
за еврозоната. Би могло да се допусне отклонение плюс/минус 0.5% над тази средната. И в този смисъл е важно ние да 
контролираме инфлацията и оттам това проинфлационно възстановяване, което протича в момента.  
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Правилно ли да разбираме, че заради проинфлационното възстановяване имаме повече приходи в бюджета, а не 
заради възстановяването на икономиката? 
Когато отчитаме реалния си икономически ръст, трябва да включим и дефлатора. Т.е. да видим колко от ръста ни на БВП 
реално се дължи и на инфлацията. Защото сега и това се получава. По същата логика да видим и колко от нашите бюджетни 
приходи в повече се дължат на тези увеличени цени и на инфлацията. Вероятно ще се окаже, без да можем да кажем 
предварително, но като се обобщят данните и за третото тримесечие, в началото или средата на октомври да се направи 
хубав анализ на данните, които ще излязат, за да се види какво е точно положението. Моите очаквания са, че една не 
малка част от тези увеличени приходи, които очаква Министерството на финансите по линия на бюджетни приходи като 
данъци и акцизи, ще е окаже, че идват от увеличените цени. Това е някаква формула не само за България, вижда се, че 
това е и формула за провеждането на това икономическо възстановяване. Вижда се, че в един момент държавата излиза 
с пари, увеличава изкуствено вътрешното търсене и потребление, което после да се върне под формата на търговски 
обороти, а вече и като увеличени цени, обратно в държавата като повече събрани приходи от косвени данъци. Мисля, че 
за преки данъци не може кой знае колко да говорим, защото едва ли има много фирми, които ще излязат тази година на 
печалба, както и миналата не бяха много. От данък „Печалба“ едва ли бюджетът ще има големи приходи, остана 
единствено събираемостта от заплатите – Данък общ доход, който хората така или иначе си го плащат, когато са по трудови 
договори и регламентирани взаимоотношения. Но косвените данъци тук са основното – възможността за увеличен 
събираемост на косвени данъци, непреки. 
Вече редица организации, институции, включително и служебният министър на икономиката Кирил Петков, 
призоваха дебатът вече да започва, защото няма време. Доколко спешно ни е необходима тази актуализация на 
бюджета? 
Ако трябва да говорим за някакъв график, така както за Плана за възстановяване и устойчивост е добре да го изпратим в 
Брюксел до края на септември, така си мисля и че трябва да се случи с актуализацията на бюджета. А и ние не знаем каква 
всъщност актуализация ще се случи, защото се оказва, че има различни проекти – служебното правителство има един, 
различните партии имат техни виждания и вероятно ще се представят и те или пък като допълнение на варианта на 
правителството. Но до края на септември е добре това да се направи. Защото после влизаме в последното тримесечие, 
когато обикновено започваме да си говорим за планиране на бюджета за следващата година. Т.е. ние трябва технически 
да свършим работата с актуализацията на текущия преди да е дошло времето за този за 2022 г. А отделно може да сме 
изправени и пред ситуацията на следваща COVID-вълна, която се очаква засега през септември или октомври. 
Ако допуснем, че настоящият парламент бъде разпуснат преди да се случи тази актуализация, дали няма да е късно 
следващият да го прави? 
Да, а и на този следващ парламент вече ще му се струпат две неща – и спешна актуализация на текущия бюджет, и 
планиране на този за следващата година. Освен това, въпреки увеличените приходи, могат да възникнат и някои временни 
дефицити по различни програми или плащания. Което ще постави в напрежение което и да било управление. 
Споменавате увеличението на цените на енергоносителите – газ, петрол, имаме и рекордно високи цени на тока. 
Какви са причините? 
Електроенергийната свързаност на България с останалите държави е безалтернативен процес. Така или иначе трябваше да 
го направим и ще продължим и в бъдеще. Така или иначе трябва да се свържем не само през Гърция, а и през други такива 
точки на електроенергиен обмен. Като цяло ние вече сме на европейския пазар на електроенергия. Но екстремните 
горещини, климатичните условия, също не са фактори за подценяване, които доведоха до увеличена консумация за битови 
нужди, но и за индустриални. Други фактори за пораждане на пиковете са възстановяванията в индустрията, които 
понякога протичат доста бързо и изведнъж, включително и инвестиционния процес. Ето, започнаха да се обявят вече доста 
често големи инвестиционни проекти. Бизнесът в света и Европа е зажаднял за експанзия, за развитие. Това, което се 
получи м.г., сега трябва да се види как се отпушва. И понякога тези бързи инвестиционни развития водят до използване на 
повече ресурси, концентрация на използване на ток, на газ за индустриални нужди, други – за транспорт. И когато те 
започнат да се концентрират в малки времеви периоди, тогава търсенето превишава многократно предлагането, съответно 
цените се променят. Така че тези пикове пак ще ги има, те имат и сезонност. 
Може ли и трябва ли държавата по някакъв начин да се намеси на пазара на електроенергия? 
Преди да се изглади някак си пазарът, да стане по-прогнозируем, по-поносим, ако мога да се изразя така, ще има период 
на доста екстремни изменения на цените. От тази гледна точка мисля, че е разумно това, което предлагат работодателските 
организации - държавата да намери форма да подпомогне като цяло фирмите. Защото както досега употребявахме 
термина „енергийна бедност на домакинствата“, да не се наложи вече да говорим за енергийна бедност на фирми. 
Големите ще се оправят по някакъв начин със сметката си за ток. Дали ще я калкулират в крайни цени, дали ще ползват 
външно финансиране... Но тук става въпрос за малкия и среден бизнес, семейния бизнес. И като че ли те ще са най-силно 
ударени, а в същото време нямат кой знае какви възможности да се финансират, за да си платят по-високите сметки. 
Затова държавата да се намеси някаква форма на програма за предотвратяване на енергийната бедност във фирмите с 
някакви инструменти. Те могат да бъдат грантови, могат да са кредитни, гаранционни... Би могло дори като част от 
антикризисните мерки да има съчетано подпомагане, включително по линия на заплащането на електроенергия, 
топлоенергия или природен газ. Много скоро може би наистина ще се въведат критерии за енергийна бедност на фирми, 
съобразно големината има. Защото дори и малка фирма, която има възможността да си произвежда и продава добре 
продукцията, да е конкурентна, но при нея дотолкова да са изтънени производствените и другите оперативни разходи, че 
сметката за електроенергия, увеличена с 30 или 50% за месец, да бъде фатална въобще за съществуването на тази фирма 
и нейното оцеляване. И просто да бъде оставена да фалира само заради това, не си заслужава. 
Виждате ли някакви деформации на българския енергиен пазар? 
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За мен те са неизбежни. Защото все още имаме естествено монополно положение на някои от производителите на 
електроенергия. Мисля, че всички знаем за един такъв, който е държавен, който освен, че е във фокуса заради цените в 
момента, ще бъде отново във фокуса след това и по линия на Зелената сделка, зеления преход в енергетиката и каква ще 
бъде съдбата му в бъдеще. Отсега нататък тези държавни производители на енергия ще имат и други въпроси за решаване. 
А едва ли в момента спекулативният пазар на електроенергия им помага кой знае колко. Даже напротив, може да се окаже, 
че не им е от полза, защото те имат и други проблеми – за преструктуриране, преминаването към друг вид източници на 
енергия, например вместо въглища – газ, водород или нещо друго. Ако някой си мисли, че те кой знае колко печелят от 
сегашните краткосрочни пикове, греши.   
Тези пикове, заедно с ръста на цените на горивата, няма ли да покачи допълнително инфлацията? 
Да, със сигурност. Затова и очакванията за проинфлационното развитие са големи. Вероятно до края на годината ще 
продължим да наблюдаваме такива процеси. Много е важен моментът и с тези конфликтни точки, които виждаме по света, 
свързани с регионални геополитически проблеми. Също и с рязкото увеличение на консумацията на енергия и 
енергоносители от големите икономики, например китайската, която се възстановява, щатската, европейските също. Този 
рязък рестарт всъщност води до пиковете. Защото все още няма технологии за големи енергийни „резервоари“, в които да 
се съхраняват огромни количества електроенергия, които в даден момент бързо да бъдат пуснати на пазара и бързо да го 
стабилизират. Това може би е въпрос на бъдещето. Ако се увеличи електромобилния транспорт и други неща, които да 
налагат винаги някъде да има достатъчно електроенергия „на склад“. Но в момента не е така, електроенергията все още 
бавно преодолява такива дефицити и такива резки колебания. И докато пазарът се стабилизира, минават седмици, а това 
няма как да не окаже влияние на цените. 
 
√ Европейските електроенергийни борси в "ден напред" с поредна седмица на ценово разделение  
Европейските електроенергийни борси в сегмента „пазар ден напред“ неведнъж през настоящата година демонстрираха 
разликата в мощности и визия за пазара. На няколко пъти западни електроенергийни борси доказаха как и цените могат 
да служат на потребителите. Точно в обратна посока се оказаха общо взето по-новите пазари, включително и българския. 
Ако преди тези ценови разделения бяха за кратък период от време и бяха преодолявани, то в средата на месец август 
продължителността им поставя въпроси. От една страна заради липсата на подготовка и изоставането на пазарите по 
отношение на системата за търговия с емисии (ETS) и от друга за съпротивлението срещу енергийния преход, така, както 
Европейската комисия иска да се случи.  Всъщност България от много месеци насам няма информация, за каквито и да са 
разговори по какъвто и да било повод с европейските институции на тема енергетика.  Никой не е наясно в каква посока 
върви либерализацията на пазара, а само след година и нещо днешните регулаторно защитени битови потребители ще 
разчитат на борсата. 
В частност през изминалата втора седмица на месец август цените на въглеродните емисии (СО2) дадоха нов повод за 
безпокойство, а тези на природния газ продължават да са в основата на тревогата за зимата. На този фон е интересен 
изводът на някои от големите консултантски компании в сектора, според които, цените на въглеродните емисии, дори и в 
момента, в който успяха да надхвърлят нивото от 56 евро за тон не тревожат участниците на борсите в страните отвъд 
Австрия, заради запазващото се високо търсене на електроенергия. Да, това все още е така, но картината със сигурност ще 
започне да се променя. 
Цените 
Като цяло цените на електроенергийните борси в югоизточната част на Европа, на Иберийския полуостров, в Италия 
останаха над 100 евро за MWh и два пъти по-високи от тези в западните страни.  Към основните фактори на влияние трябва 
да се прибавят твърде продължителните горещини, пожарите, кризата с коронавируса. На пръв поглед странични явления, 
но с изключително значение в един отпускарски сезон, който иска да ги подреди на втори план, а се оказват водещи. Ако 
към тях се добави и политическата ситуация в България с губещи се в празни думи лостове за влияние, картината може да 
стане много по-ясна. 
Втората седмица на месец август в сегмента „ден напред“, или с ден за доставка 9 август стартира с два пъти по-високи 
цени на електроенергийните борси в Испания, Италия, Хърватия, Словения, Унгария, Румъния, Сърбия, България и Гърция, 
сочи статистиката на energylive.cloud. Западните европейски електроенергийни борси започнаха ден по-късно да догонват 
ценовите нива, постигнати на посочените по-горе страни. На пръв поглед сякаш се постигна равновесие. Така с ден за 
доставка 12 август цените на електроенергийните борси в Германия и Франция се оказаха много близки до тези на 
Българската независима електроенергийна борса (БНЕБ).  
В Германия цената достигна 106.54 евро за MWh, във Франция 104.94 евро за MWh. На Иберийския пазар остана доста по-
високи – 115.83 евро за MWh, в Италия също – 118.93 евро за MWh, а в Унгария и Румъния скочи още по-нагоре – до 134.5 
евро за MWh. За сравнение, на БНЕБ бе отчетена стойност от 108.3 евро за MWh, в Гърция – 110.26 евро за MWh. Всъщност, 
проследяването на постигнатите стойности още с ден за доставка 11 август сочи за разнопосочно движение, което се 
затвърди и с ден за доставка 13 август, когато на основните западни пазари ценовите нива тръгнаха надолу, а на другите 
като този в България например, спрямо ден по-рано (ръст с 4.3 % до 112.81 евро за MWh), Гърция (ръст с 2.3 % до 112.81 
евро за MWh), Испания и Португалия (увеличение с 1.3 % до 117.29 евро за MWh) се повишиха.  
Въпреки спада с наближаването на почивните дни разликата и разнопосочното движение на европейските 
електроенергийни борси в сегмента „ден напред“ остана.  
Новата седмица, стартираща на 16 август задълбочава разликата. Все пак август е е месецът, в който Франция почива и 
цената от 47.4 евро за MWh изглежда нормална предвид търсенето от една страна и мощното производство на ядрена 
енергия от друга  (около 74 % от производството е от АЕЦ). Тези малки, но значими за август фактори не могат да бъдат 
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изключени, въпреки че са краткосрочни. При това значението на ВЕИ заедно с ядрени мощности и намален спад няма как 
да не е от значение.   
Когато някои среди се опитват да правят сравнение на българския електроенергиен пазар с този на Германия изключват 
огромната разлика във всичко. Грубо казано, Германия, въпреки отказа от ядрена енергия все още разчита на 15 % ядрени 
мощности, над 23 % производство от въглища, но и на над 30 % ВЕИ, от които 20 % вятърни мощности и то без да се брои 
хидроенергетиката. В България отново грубо поднесените данни сочат за 36 % ядрени мощности, близо 39 % въглищни и 
около 14 % хидроенергийни. Вятърните ни мощности особено през горещите дни достигат до 2 процента, фотоволтаиците 
до 12-13 % в определени часове, а тъй като съхранение няма, променливостта е от съществено значение. Така че сравнение 
по тези показатели, а и по износ е некоректно. Въпросът по-скоро касае възможностите за хеджиране на мощности от една 
страна и отварянето на вратичката PPA за ВЕИ. 
Търсене на електроенергия, вятър и слънце 
Производството на слънчева енергия по предварителни данни в началото на август отбеляза спад на пазарите на Германия, 
Франция и Португалия. На някои от пазарите понижението достига дори до 14 %, но през миналата седмица се възстанови, 
сочат предварителните данни.  
По отношение на производството на вятърна енергия, на повечето пазари се наблюдаваше почти същата картина – 
предварителните данни са за спад през седмицата юли-август между 16 до 30 %. Като цяло очакванията са за влошаване 
на производството, с изключение на Германия. 
Търсенето на електроенергия от края на месец юли върви към понижение на повечето европейски пазари в сравнение с 
по-ранни периоди. Намаление от 10% е отчетено в Италия и 7,0% във Франция, което е свързано и с температурите, 
отчетени там за съответен период от време,  както и от намаляването на трудовите дейности поради летните ваканции. На 
останалите пазари намаленията варират между 1,9%и 4,9%, с изключение на белгийския пазар, където е отчетено по-
високо търсене с 1,6%. 
За втората седмица на август предварителните данни за търсене на електроенергия показват, че предстои да се отчете 
слабо възстановяване на повечето европейски пазари. 
Петрол, газ, СО2 
Октомврийските фючърси за петрола сорт Brent на лондонската борса ICE Futures в петък 13 август първо се понижиха  до 
71,16 долара за барел – спад с 1,15 долара или с 1,61 % в сравнение с цената при затварянето на предишната сесия. Спадът 
обаче продължи до 70.25 долара за барел.  
Влияние върху цените оказаха докладът на  Международната агенция по енергетика (МАЕ), която понижи прогнозата си 
за световното търсене на нефт през 2021 г. до очакването си за ръст с 5,3 млн. барела на ден, а през следващата 2022 г. – с 
3,2 млн. барела на ден. В същото време агенцията намали с около 170 хил. барела на ден прогнозата си за ръст през 2021 
г. на добива на петрол от страна на държавите, които не влизат в състава на ОПЕК+ и очаква да е на ниво от 600 хил. барела 
на ден.  
ОПЕК от своя страна запази прогнозата си за добив на нефт в САЩ през 2021 г. и очаква незначителен спад с 0,07 млн. 
барела на ден – до 11,21 млн., а през 2022 г. прогнозира ръст на добива до 11,73 млн. барела. Всичко това и в резултат на 
разпространението на коронавируса и статистическите данни за развитието на икономиките в Европа, САЩ, Китай и 
развиващите се пазари и не на последно място очакванията за производството в Русия.  
По отношение на фючърсите на газа на TTF на пазара на ICE за месец септември 2021 г. трябва да припомним, че на 2 август 
те достигнаха до нивото от 42.15 евро за MWh или с 14 % по-високи от последните дни на юли. На 6 август цените скочиха 
до 43.12 евро за MWh, което бе най-високата цена регистрирана от октомври 2013 година. Да погледнем обаче по-напред 
- към 12 август, когато фючърсите на синьото гориво на TTF на пазара на ICE скочиха до рекордните 46.600 евро за MWh. 
Разбира се, в края на седмицата се стигна до спад от 44.850 евро за MWh, но фактът за изключително високи стойности 
остава на дневен ред, а този фактор продължава да се игнорира от повечето анализатори, които залагат на недостатъчно 
състоятелната теза за потреблението на българска територия. Трябва да се погледне на влиянието като фактор, достатъчно 
мощен за влиянието върху електроенергийните борси.  
Що се отнася до  Фючърсите за правата на емисиите на СО2  (EU ETS) на ICE за референтния договор за декември 2021 г. 
тяхното значение продължава да е най-ангажиращо.  
За да стане ясно за какво ценово движение става въпрос е редно да се посочи, че ако на 2 август стойностите бяха от 
порядъка на 54.55 евро за тон, но десет дни по-късно, на 12 август скочиха до 58.11 евро за тон. Разбира се, пазарът 
премина към успокоение, последва спад до малко над 56 евро за тон и затваряне при цена от 55.68 евро за тон, но фактът 
за толкова рязък скок съвсем не звучи успокояващо. Напротив. Пазарът остава нащрек, особено след пожарите, които 
отнеха хиляди декари от поглъщатели на емисии, което е нов страничен фактор за натиск към по-бърз енергиен преход.  
Изход все още има 
Цената на БНЕБ се превърна в основна тема на дебат за българските политици и стана част от дневния ред и на българската 
бизнес общественост. Истината, както винаги е някъде по средата. Не за БНЕБ, където стойността се определя в резултат 
на подадените оферти и е в зависимост от търсенето и предлагането, натоварени с всеизвестните основни пазарни фактори 
като цена на петрол, природен газ, емисии. В българската действителност към тези фактори трябва да включим 
либерализацията на пазара, законодателството, забравеното бъдеще на ядрените мощности в Белене (буря, която 
предстои да се разрази не до месец, а може би до дни, заради оставените на изчакване кандидат-инвеститори и търсенето 
на компенсации). Това включва в себе си и първоначалния план за възстановяване и устойчивост с пътната карта за 
прилагане на механизма за капацитет, т.е. за бъдещето на въглищните централи. Както се разбра от отговора на служебния 
министър на енергетиката Андрей Живков Европейската комисия е имала възражения. Със сигурност е така. Друг е 
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въпросът каква е била реакцията на ведомството, при положение, че това е един от основните фактори, оказващи влияние 
на цената на електроенергията, търгувана на БНЕБ. 
В случая ще направим сравнение с пазара на Испания и Полша, където цените през един дълъг период оставаха доста по-
високи спрямо отчитаните на електроенергийните борси в Германия и Франция. Между другото тук е мястото да споменем, 
че въпреки емисиите цената на електроенергията в Полша варира между 79 и 83 евро за MWh и при почти 75 % 
производство от въглища. 
През юли Испания обяви политическата си визия за замяната на въглищата, газа и ядрената енергия с  възобновяеми 
енергийни източници (ВЕИ) и системи за съхранение. Обяви пазар за капацитет, който да подкрепи прехода на страната 
към декарбонизиран пазар на електроенергия. В Испания планът за пазара на капацитет има две съществени разлики с 
подобните механизми в другите европейски страни: на първо място нулевите емисии изключват развитието на газови 
централи и на второ място - ‘paid as bid’ pricing (vs the usual ‘paid as cleared’). Това означава и разлика при наддаването при 
съществуващите активи и тези, които са нови.  
Това от една страна е спасение за старите мощности, от друга страна е стимул за инвеститорите в нови, по-атрактивни и 
зелени централи. Моделът не е толкова прост и е съпътстван с развитие на възможностите за съхранение на енергия, но е 
достатъчно атрактивен и приспособим при малко въображение и търсене на възможности от българските експерти.  
Испания планира да въведе пазара на капацитет през следващите две години, предвид сроковете за одобрение от ЕС. 
Междувременно правителството се насочва към преходни търгове, за да осигури капацитет до средата на 2020-те и да 
изпробва механизма. Този пазар на т.нар. „преходни търгове“ е достатъчно развит, за да задоволява търсенето, особено 
предвид бързо променящата се картина на обновяването и силното навлизане на електрическия транспорт.  
Доказателство за това как тези „преходни търгове“ могат да бъдат изгодни при правилните активи на правилното място е 
Италия. Ето защо испанският пазар се насочва към гъвкави инвеститори в активи, особено при проектите за батерии. 
България остави либерализацията на заден план. Всички гледат на БНЕБ като на спасител с нови блокови продукти, които 
се очакват от октомври. Това е решение, но недостатъчно. Почти толкова ще е от значение, колкото обединението с 
Румъния.  Страната ни изостави плановете за капацитет, заложи на неопределеност по отношение на въглищните 
централи, на развитието им дори и с възможностите за съхранение на въглерод. В същото време от развитието на пазарът 
днес и сега зависи и бъдещето на цените утре.  
Политиците не обединиха, а си разделиха енергийните експерти, задълбочавайки по този начин проблемите. Зачертаха 
едни и сложиха други  в Плана за възстановяване. 
Това е беда за българската енергетика.  Работодателите не хеджираха рисковете. Сами настояха за това при последните 
промени в закона за енергетиката и е редно да си го припомнят. Днес искат истината през ДАНС, при положение, че има 
REMIT, но без да визират собствените си неправилни действия. Това също е беда за българската енергетика. Оставките, 
искани в миналото, нито тези днес не решават проблемите утре, защото не се знае кой ще е следващият, който ще трябва 
да бъде заклеймен, въпреки достойнствата му.  
И все пак изход има. Последният влак още не е изпуснат. Засега.  
 
√ Афганистан - златната мина на металите за зеления енергиен преход. Кой ще контролира находищата за над 1 трлн. 
долара?  
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Афганистан е признат за един от най-перспективните региони в света за добив на полезни изкопаеми. Сега ресурси за над 
1 трлн. долара се оказаха в ръцете на талибаните.  
През 2010 г. американските геолози откриха в Афганистан находища на редки метали: желязна руда, мед, кобалт и злато. 
Тези залежи са едни от най-големите в света. Изчисленията сочат, че най-голямото в света медно находище Айнак съдържа 
около 240 млн. тона руда. В земните недра на страната има запаси от итрий и скандий, които днес се използват за 
производство на мобилни телефони, телевизори и оптични влакна. На границата с Таджикистан бе открито находище от 
насипно злато със запаси от над 30 тона.  
В доклада на американските геолози се казва, че количеството литий, открит в находищата може да превърне страната 
бързо в един от основните центрове за добив на този метал в света. Литият е ключов компонент за производството на 
батериите за електромобилите.  
Експертите твърдят, че общата стойност на всички полезни изкопаеми на територията на страната са от порядъка на един 
трилион долара. Затова, когато на 15 август талибаните превзеха Кабул, а едновременно с това и Афганистан под контролът 
на организацията се оказаха и ресурсите, които се смятат за ключови не само за страната, но и за икономиката и 
енергетиката на всички страни от света. 
Десет години след откриването на залежите от американските геолози те остават непокътнати. По думите на Род Шуновер, 
ръководител на програмата за екологична сигурност на Вашингтонския център за стратегически рискове, талибаните няма 
да могат да търгуват с литий или, с които и да са от посочените суровини през следващите години. Причините са много. На 
първо място това е изключително високото ниво на корупцията. През 2020 г. страната е на 173 място в индекса за корупция 
на  Transparency International. Като най-ярък пример се посочва ситуацията около търга на находището Айнак. През 2016 г. 
мината бе дадена под аренда на Китайска металургична група за 3 млрд. долара. Сделката стана факт при обявяването й 
между компанията и министъра на полезните изкопаеми Мохамед Ибрахим Адел в Дубай. По-късно стана известно, че 
металургичната група е „дала“ на министъра 30 млн. долара, но. пълноценен добив от тази мина така и не стартира.  
Самите талибани много отдавна са усвоили добива на полезни изкопаеми на територията на страната. Те контролират 
добива на лазурит и скъпоценни камъни, които им носят приходи от 300 млн. долара на година.  
Второ, през годините на въоръжения конфликт инфраструктурата на страната беше напълно разрушена - пътища, 
електроцентрали, железници. Възстановяването изисква колосални вложения.  Китай, Индия, Пакистан са готови да 
окажат своята помощ, но разбира се, всички предлагани от тях услуги съвсем не са безплатни. 
Може да се предположи, че през следващите години чуждите играчи ще се стремят да засилят сътрудничеството с новата 
власт. Талибаните от своя страна ще имат нужда от инвестиции и експерти. Така че борбата за влияние върху Афганистан, 
предвид неизвестните, пред които е изправена страната ще расте.  
 
Мениджър 
 
√ Радев с първи коментар за казуса с двойното гражданство на Кирил Петков  
Атаката срещу министъра на икономиката цели да обезсмисли и да постави под въпрос легитимността на всички актове на 
служебния кабинет - така определи президентът Румен Радев казуса с двойното гражданство на служебния министър на 
икономиката Кирил Петков пред журналисти. Това е първи коментар от държавния глава по темата, откакто миналата 
седмица ИТН първи поставиха под съмнение легитимността на Петков като министър поради факта, че не е получил 
официален отговор от Канада за освобождаване от гражданство. В началото на тази седмица ГЕРБ-СДС сезираха по въпроса 
Конституционния съд. 
Правителството, което назначих, засегна дълбоко интересите на мафията, осветли и пресече много схеми, 
заяви президентът вчера преди участие в  отбелязването на Деня на миньора в София  и 30 години от създаването на 
българската Минно-геоложка камара. Видяха се празните язовири, станаха ясни парите, предплатени за ремонти и 
строежи на хартия, видя се къде отиват кредитите на Българската банка за развитие, отбеляза Радев. 
Корупционерите търсят формален юридически повод, за да върнат часовника назад към времето на Борисов, когато те 
паразитираха върху бюджета, заяви още държавният глава. Това е политическия залог. По юридическия казус, свързан с 
гражданството на Кирил Петков, ще се произнесат съдиите от КС, обобщи той. 
 
√ НС най-сетне сформира постоянни комисии. ИТН оглави 7 от тях  
Парламентът сформира дълго отлаганите постоянни комисии и избра ръководствата им. Това е стъпка към стартиране на 
законодателната дейност на това Народно събрание по същество.  
При разпределението на председателските места спор в залата предизвика само изборът на Радомир Чолаков от ГЕРБ за 
председател на комисията по правата на човека и решението на „Изправи се БГ! Ние идваме!“ да не предлага 
представители в ръководствата. В началото от ПГ"Изправи се БГ!Ние идваме!" обявиха, че не желаят председателски и 
заместник-председателски места в нито една от 22-те комисии. Не се прави така в една парламентарна република, ако 
всички последват вашия пример и оттеглят номинациите си за председатели и заместник-председатели, комисиите ще 
останат без ръководства, реагира председателят на парламента Ива Митева. 
Според окончателното разпределение "Има Такъв народ" оглави седем постоянни парламентарни комисии. ГЕРБ-СДС, 
"БСП за България" и "Демократична България" получиха по четири председателски места, ДПС - две. 
Председателството на комисията за контрол над службите за сигурност, прилагане и използването на СРС и достъпа до 
данните на електронните съобщения е на ротационен принцип за по една парламентарна сесия. Тя се поема първо от 
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Светлин Стоянов от ИТН, след това от Христо Терзийски от ГЕРБ-СДС, следва БСП - Филип Попов, ДБ - Иван Димитров, ДПС 
- Елхан Кълков. 
ИТН имат председатели на бюджетна комисия - Любомир Каримански; комисия по конституционни и правни въпроси - 
Андрей Михайлов; Иван Хиновски е председател на комисията по енергетика и климат; Димитър Гърдев - по външна 
политика; комисия по земеделието - Пламен Абровски. 
Комисията по здравеопазването ще ръководи Силви Кирилов Петров, който беше номиниран за здравен министър във 
втория проектокабинет на партията. А Николай Радулов е председател на комисията по обществен ред и сигурност. 
ГЕРБ-СДС получават председателското място в комисията по въпросите на Европейския съюз в лицето на Томислав 
Дончев.Комисията по транспорта - Росен Желязков.Комисията по култура и медии - Тома Биков. Радомир Чолаков оглави 
комисията по правата на човека, а Николай Хаджигенов от ИБГНИ възрази председателското място на тази комисия да 
бъде дадено на ГЕРБ. 
ДБ ще председателства комисията по околната среда и водите - Борислав Сандов. Ивайло Мирчев - комисията по 
дигитализация, електронно управление и информационни технологии; Цецка Бачкова - комисията за взаимодействие с 
гражданското общество.Комисия по политиките за българите извън страната - Антоанета Цонева. 
БСП оглавяват комисията по отбрана - Атанас Зафиров. Начело на социалната комисия бе избран Георги Гьоков. В 
комисията по образованието председателското място е за Ирена Анастасова. Комисията по въпросите на децата, младежта 
и спорта е с председател Иван Ченчев. 
Комисията по икономическата политика, иновации и туризъм оглави Йордан Цонев от ДПС. Колегата му Халил Летифов - 
комисията по регионална политика. 
 
√ Комисията "Магнитски" в парламента засекрети първото си заседание  
Временната парламентарна комисия  за разследване на фактите и обстоятелствата по санкциите срещу български 
граждани и фирми, наложени от САЩ по закона „Магнитски“ свика първото си заседание. Още в началото му, обаче, 
депутатите решиха да го засекретят, тъй като служебният финансов министър Асен Василев ще предоставя 
конфиденциална информация.  
Според предварителния дневен ред двама депутати от ДПС - Йордан Цонев и Хамид Хамид са задали 6 въпроса към 
служебния финансов министър, включително и  този защо са блокирани сметки и достъп до банкови услуги на лица от 
българския списък. 
След приключване на закритата част, служебният министър обяви повече информация за обхвата на мерките по списъка и 
за българските списъци. 
"Всички американски юридически и физически лица не трябва да правят бизнес с българските лица, попаднали в списъка 
"Магнитски". Ако сте българска банка и работите с тези лица, ще бъдете изключени от SWIFT системата. Същото важи и ако 
сте фирма или физическо лице - тогава банките ще спрат да работят с вас", сподели той пред участниците в комисията.  
"Санкциите са изключително тежки. Това е като една зараза. В списъка на САЩ имаше три лица и 64 фирми. Ние трябваше 
да предприемем нещо, за да не се разраства тази зараза. Това е причината да предупредим всички да не работят с тези 
три лица, 64 дружества и свързани с тях фирми и съдружници. Това е логиката на приемането на българските списъци 
"Магнитски". Това решение по никакъв начин не налага чужди закони в България. Ние трябваше да наложим санитарен 
кордон около тези лица и фирми, за да не се разпространява заразата. Заразата означава да ви изхвърлят от цялата 
международна банкова система. Решението на МС целеше единствено да предпази българската икономика. Виждате, че 
два месеца по-късно заразата е овладяна", допълни той. 
Хамид Хамид обаче му опонира, че МС няма право да разширява списъка от САЩ. "Вие разширявате тези списъци без да 
имате никакви права за това. Решението на МС няма никакво правно основание и е нищожно. Това не е само мое мнение, 
а на всички европейски институции, като на места ни сравняват с Куба и Афганистан. Всички тези едностранни действия на 
българската държава са в пряко нарушение на Европейския съюз и като такива трябва да се считат за нищожни", заяви той. 
 
√ Правителството определи линията на бедност за следващата година 
413 лв. ще е линията на бедност в България през 2022 г., реши правителството на редовното си заседание вчера. 
Стойността на линията на бедност за следващата година е с 44 лв. по-висока в сравнение с 2021 г. 
Увеличението ще компенсира частично изоставането на националната линия на бедност през миналата 
година. Актуализирането ѝ ще доведе до повишаване на финансовата подкрепа на хората с увреждания, уточняват от 
пресцентъра на Министерски съвет.  
 
√ Без такса за студенти от 18 защитени специалности  
Студенти от 8 професионални направления и 18 защитени специалности ще се обучават безплатно. Това стана възможно, 
след като правителството одобри списък на професионални направления и защитени специалности, които се 
освобождават от такси за обучение. Тези направления и специалности са с най-висок бъдещ недостиг от специалисти на 
пазара на труда. Това съобщават от пресцентъра на Министерския съвет. 
Целият курс на обучение е безплатен за студентите, приети от учебната 2021/2022 г., в специалности от професионалните 
направления „Педагогика на обучението по...", „Религия и теология", „Математика", „Физически науки", „Химически 
науки", „Химични технологии", „Енергетика", „Материали и материалознание". 
Без такси ще се обучават студентите в специалности „Арменистика и кавказология", „Африканистика, „Индология", 
„Иранистика", „Класическа филология", „Новогръцка филология", „Румънска филология", „Унгарска филология", 
„Хебраистика". В списъка попадат също „Ядрена техника и ядрена енергетика", „Машини и апарати за хранително-
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вкусовата и биотехнологичната промиЩленост", „Машини и апарати за хранително-вкусовата промишленост", „Топло- и 
ядрена енергетика". Безплатно ще е обучението и за студентите, приети в „Ядрена енергетика", „Корабостроене и морска 
техника", „Хидростроителство", „Металургия", „Технология на дървесината и мебелите". 
Мярката се прилага за втора година и ще обхване 8916 студенти в първи и втори курс в 18 държавни висши училища. За 
покриване на таксите за първия семестър на студентите, приети от учебната 2021/2022 г., ще бъдат необходими 1.6 млн. 
лева. Те ще са за сметка на разчетени разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г. 
Средствата, необходими за 2022 г., ще бъдат планирани със Закона за държавния бюджет по бюджетите на съответните 
държавни висши училища. Целта на мярката е да възобнови интереса на кандидат-студентите към тези важни 
специалности и направления, за да се подготвят кадри, необходими за икономиката и обществения живот.  
 
√ 4 варианта за учебни занятия при нова Covid вълна  
Министерството на образованието и науката (МОН) e разработило четири варианта за работа на училищата, детските 
градини и Центровете за подкрепа на личностното развитие (ЦПЛР) през новата учебна година. За основа са използвани 
показателите за разпространението на COVID-19 според сценариите на Министерството на здравеопазването за развитие 
на пандемията, съобщават от ведомството. 
Предлага се преминаване на онлайн обучение да се предприема само в краен случай и най-вече на локален принцип – 
отделен клас, отделно училище или училища в отделно населено място, в съответствие с конкретната епидемична 
обстановка, спецификите на училището и учениците. Образователните институции в цялата страна ще бъдат затваряни 
само при крайна необходимост - когато заболелите са над 500 на 100 000 души за последните 14 дни.  
Документът е изпратен за съгласуване в Министерството на здравеопазването (МЗ). Предстои обсъждането му в 
Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на средното образование. 
При най-лекия - "зелен сценарий" със заболеваемост по-ниска от 100 на 100 000 души, както и при "жълт сценарий" - с 
болни от 100 до 250 на 100 000 души, образователните институции ще работят, спазвайки насоките на МОН и МЗ за 
намаляване на рисковете от предаване на инфекцията. При единични случаи на деца и педагогически специалисти с COVID-
19 директорът, след задължително предписание на РЗИ, ще карантинира цялата паралелка и децата ще учат електронно. 
Ако само един ученик в класа е карантиниран като контактен, само за него директорът ще организира електронно 
обучение. 
При второто ниво на заболеваемост, ако в училище или в Център за подкрепа на личностното развитие има 15% 
отсъстващи деца заради COVID-19 или процентът на заболели учители и персонал е твърде висок и не може да се обезпечи 
присъствен учебен процес, може да се премине към обучение в електронна среда в конкретното училище или център за 
подкрепа. Това става чрез аргументирано предложение на директора до министъра на образованието и науката след 
решение на педагогическия съвет, съгласувано с обществения съвет на училището. Директорите на центровете за подкрепа 
се обръщат към кмета на населеното място. Предложението за това може да се направи и след решение на Регионалната 
здравна инспекция или на областния/общинския координационен съвет. 
Към дистанционно обучение преминават първо учениците от VIII до XII клас, а при влошаване на епидемичната ситуация - 
и учениците от V до VII клас включително. Най-малките деца до IV клас ще учат онлайн в краен случай при обективна 
невъзможност обучението да продължи присъствено. 
При заболеваемост от 250 до 500 на 100 000 души на национално или областно ниво - в т.нар. "червен сценарий", 
училищата работят по определен от МОН график за преминаване към електронно обучение. Мерките за отделни училища 
със случаи на COVID-19 са идентични с тези от зеления и жълтия сценарии. Ако броят заразени ученици и персонал от 
присъствените паралелки нараства, директорът предлага на министъра училището да премине към електронно обучение. 
В този случай трябва да се осигури максимално дълго присъственото обучение на учениците със специални образователни 
потребности. 
Ако 14-дневната заболеваемост надхвърли 500 на 100 000 - "тъмночервен сценарий", се въвежда изцяло дистанционен 
режум за всички учащи. Остава възможността за дистанционно обучение на отделни ученици по здравословни причини, 
удостоверени с медицински документ. Освен това ученик може да премине към електронно обучение за повече от 30 дни 
по желание на родителите и след разрешение на началника на Регионалното управление на образованието. Разрешение 
се дава на базата на информацията за успеха, отсъствията и ангажираността на конкретния ученик. Задължително е 
избралите да се обучават дистанционно да обезпечат сами електронното си обучение. 
За детските градини се предвижда затваряне само в краен случай. При влизане на страната в тъмночервения сценарий 
ще могат да работят детските заведения със 100% преболедувал или ваксиниран персонал. В този период ще се приемат 
само деца, чиито родители отговарят на същите условия. 
Предвиждат се специални мерки за подкрепа на деца и ученици със специални образователни потребности. Тази група 
ще преминава към дистанционно обучение  само в краен случай, а ако това се наложи, ще се търси възможност за 
индивидуални консултации и индивидуални терапевтични занимания. 
Насоките на МОН разписват задължителни и препоръчителни мерки за намаляване на рисковете от инфекция при 
присъствено обучение. Това са познатите вече мерки за дезинфекция, проветряване, уроци на открито и др. В 
помещенията учениците задължително трябва да носят маски, ако такова е разпореждането на здравните власти за 
страната. Изключения могат да се правят при широко отворени прозорци в класните стаи, за ваксинираните учители, за 
най-малките ученици от I до IV клас по преценка на педагогическия съвет, както и за хронично болни деца. В сила остават 
и  протоколите за действие при дете или възрастен със симптоми на вируса.  
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√ Гешев няма да се яви в парламентарната комисия за разследване на полицейското насилие  
Главният прокурор Иван Гешев няма да се яви на изслушване във временната парламентарна комисия на Николай 
Хаджигенов, става ясно от съобщение на прокуратурата до медиите. Комисията беше специално сформирана за 
разследване на полицейското насилие срещу протестиращи граждани и за разследване на факти и обстоятелства, свързани 
с прилагане на специални разузнавателни средства спрямо протестиращи граждани и опозиционни лидери и членове на 
политически партии от опозицията. 
Гешев беше призован "да присъства и да вземе участие" в заседанието в комисията от нейния председател Николай 
Хаджигенов, след решение на комисията. От главния прокурор беше поискано и да предостави на комисията "всички 
данни за образувани досъдебни производства срещу протестиращи граждани", материали от конкретни досъдебни 
производства, наблюдавани от Специализираната прокуратура, включително събрани чрез специални разузнавателни 
средства и класифицирани по съответния ред. 
"Явяването на главния прокурор във Временната комисия с така очертания предмет би представлявало нарушение на 
Конституцията на Република България", посочват от прокуратурата. 
В съобщението се казва още, че според решение на Конституционния съд от 6 юни 2017 г. "Народното събрание не може 
да изисква от главния прокурор доклад относно дейността на прокуратурата по конкретно наказателно производство". 
Народното събрание обаче гласува на извънредното си заседание вчера главният прокурор да изготви до 20 август и 
представи доклад за действията на прокуратурата по случая с полицейско насилие над протестиращи от 10 юли миналата 
година. 
В прокуратурата не се води статистика по посочения в писмото на народния представител Николай Хаджигенов признак 
"досъдебни производства срещу протестиращи граждани" и не би могло да се предостави такава информация. Събирането 
и обобщаването на информация по подобни признаци би представлявало нарушение на конституционно признатите права 
на българските граждани, заявяват от прокуратурата. 
Също така отбелязват, че разгласяването на материали от разследването e забранено и попада под наказателна 
отговорност, а даването на информация по конкретното дело е от компетентността единствено на наблюдаващия 
прокурор. Като допълват, че според Конституционния съд е недопустим парламентарен контрол върху дейността на 
отделните магистрати и по отделни дела. 
"Прокуратурата на Република България винаги е изпълнявала и ще изпълнява задълженията, възложени от Конституцията 
и законите на страната. Главният прокурор потвърждава готовността си за сътрудничество с Народното събрание като 
върховен орган на държавната власт, който изразява волята на народа и неговия суверенитет, воден от разбирането, че 
разделението на властите не е пречка за взаимодействие и съгласувано функциониране в рамките на конституционно 
установения баланс", се уточнява от прокуратурата.  
Междувременно, малко след сформирането на постоянните парламентарни комисии вчера, новоизбраният председател 
на правната комисия Андрей Михайлов изпрати нова покана до главния  прокурор да се яви на нейно заседание за 
обсъждане с дейностите на прокуратурата и разследващите органи във връзка с полицейското насилие срещу 
протестиращи граждани.  
 
√ 18% ръст на БВП отчете Унгария през второто тримесечие  
През второто тримесечие на годината Брутният вътрешен продукт (БВП) на Унгария се е увеличил със 17,9% годишно след 
двуцифрен спад през базовия период. Това показват предварителните данни, публикувани от Централната статистическа 
служба (KSH) на страната, отбелязва изданието Hungary Today.  
Коригиран спрямо сезонните и календарните ефекти, БВП се е увеличил със 17,7%. Припомня се, че преди година той падна 
с 13,6% на годипна база във връзка с последиците от кризата с коронавируса. От KSH отбелязаха, че некоригираният БВП е 
с 2,2% по-висок в сравнение с този през второто тримесечие на 2019 г., преди началото на пандемията. На годишна база 
за първото полугодие ръстът е със 7,6% на годишна база, предава изданието, цитирано от Агенция „Фокус“. 
Министърът на финансите на Будапеща Михали Варга заяви в съобщение, публикувано в социалната мрежа „Фейсбук“, че 
последните данни показват, че икономическото възстановяване в Унгария върви напред с темпове, които са „сред най-
бързите в Европейския съюз“. Според думите му, структурата на растежа е „здравословна“ и се простира до „широк 
спектър от икономически сектори“. 
„Правителствените мерки, свързани с пандемията и с цел подпомагане на възстановяването, могат да допринесат с 8,4% 
за икономическия растеж тази година. Сега целта е да се запази предимството на (растежа), с което се ползва унгарската 
икономика в сравнение с тази на Европейския съюз. Ето защо продължаваме икономическа политика, основана на 
намаляване на данъците, създаване на работни мяста, стимули за инвестиции и подкрепа за семействата“, добави 
министърът.  
 
√ Борис Джонсън обсъди ситуацията в Афганистан с Джо Байдън  
Министър-председателят на Обединеното кралство Борис Джонсън е обсъдил ситуацията в Афганистан с президента на 
САЩ Джо Байдън. Това се казва в съобщение, публикувано във вторник вечерта от Даунинг Стрийт, предава TACC.  
„Премиерът и президентът Байдън се споразумяха за необходимостта от съвместни усилия на международната общност 
за предотвратяване на хуманитарна криза в Афганистан. Премиерът очерта планове за увеличаване на обема на 
хуманитарната помощ за региона и презаселване на бежанците“, се казва в разпространения текст.  
От кабинета на министър-председателя на Великобритания също така отбелязват, че лидерите са се съгласили да 
продължат сътрудничеството между двете страни за осигуряване на евакуацията от Кабул на чужденци и афганистански 
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граждани, помогнали на НАТО, „през следващите дни и седмици, за да позволи на възможно най-много хора да напуснат 
държавата“.  
„Премиерът подчерта, че сега е изключително важно да се запази постигнатото в Афганистан през последните 20 години, 
да се предпазим от възникващата заплаха от тероризъм, както и да подкрепим народа на Афганистан“, се казва още в 
изявлението.  
Джонсън и Байдън също така са изразили готовността си да обсъдят подробно ситуацията в Афганистан на виртуална среща 
на лидерите на Г-7, която ще се проведе „през следващите дни“ по инициатива на британското председателство на 
формата.  
 
√ Бившият президент на Афганистан е в ОАЕ  
Обединените арабски емирства обявиха, че са приели на своя територия бившия афганистански президент Ашраф Гани 
„по хуманитарни причини“, след като той избяга от страната си през миналия уикенд на фона на превземането на властта 
от талибаните. Държавният глава е придружен от семейството си, става ясно от изявление на ОАЕ. 
По-рано в пост в социалната мрежа Facebook Гани каза че „талибаните са победили“ и обясни, че е напуснал столицата 
Кабул, за да избегне „потоп от кръвопролития“. Първоначално се смяташе, че е в Оман, Таджикистан или Узбекистан. 
Това не е първият път, в който богатата на петрол държава от Персийския залив приема бивши лидери и техни роднини 
извънредно. През 2017 г. Дубай приюти бившия тайландски премиер Инглук Шинавата, който задочно бе осъден на пет 
години затвор. 
Страната беше дом и на лидера на пакистанската опозиция Беназир Бхуто през осемте ѝ години в изгнание, преди да бъде 
убита в родината си през 2007 година. 
ОАЕ са една от трите нации, които признаха предишния режим на талибаните от периода 1996-2001 година преди 
настъплението на САЩ в Афганистан. Останалите две са Пакистан и Саудитска Арабия. 
 
√ Световната търговия със стоки в подем  
Световната търговия със стоки през 2021 година показва динамичен растеж след миналогодишния спад, причинен от 
пандемията от коронавирус. Индексът за състоянието на търговията със стоки сега е на ниво 110,4 пункта по 100-точкова 
скала, което е най-високият показател от 2016 година. Това се посочва в публикуваните вчера от Световната търговска 
организация (СТО) в Женева данни, цитирани от международните агенции. 
Барометърът за търговията със стоки, отразяващ тенденциите в световната търговия, е на равнище от 110,4 пункта, което 
е най-високата стойност от въвеждането му през юли 2016 година и е с 20 пункта повече спрямо миналата година, 
отбелязват експертите на СТО. Този растеж отразява както силното нарастване на търговията, така и силата на пандемичния 
шок през 2020 година, отбелязва БТА. 
Всички компоненти на барометъра бяха над тенденцията и се увеличаваха през последния месец, което говори за 
всеобхватния характер на настоящото възстановяване, констатира организацията. Освен това показатели като въздушен 
транспорт на стоки (114 пункта), морски контейнерни превози (110,8 пункта), суровини (104,7 пункта) са продължили да 
нарастват, което е сигнал за по-бърз от средния растеж на търговията. Увеличил се е и показателят автомобилно 
производство (106,6 пункта) въпреки спада в продажбите на автомобили през юли в редица страни. 
Авторите на изследването обръщат внимание и на факта, че сегашните показатели на барометъра за търговията със стоки 
изцяло съответстват на прогнозите, публикуваните от СТО на 31 март. Според тях през 2021 година в света се очаква 8-
процентов растеж на обема на търговията със стоки след спада от 5,3 процента през 2020 година. 
Барометърът за търговията със стоки отразява в реално време динамиката в търговията със стоки спрямо последните 
тенденции. Това е основният индикатор, който сигнализира за измененията в световната търговия два-три месеца преди 
публикуването на статистическите данни за обема на търговията. Той събира различни показатели в един индекс, който 
показва най-вероятната тенденция в най-близко бъдеще. 
Ако барометърът е на ниво 100 пункта, това означава, че очакваното развитие на търговията съответства на последните 
тенденции. Индикатор над 100 пункта дава основание за прогноза за ускорен растеж на търговията, а под 100 пункта - за 
отслабване на темповете, уточнява ТАСС. 
 
√ Най-големите компании в света започнаха да трупат финансови резерви  
Apple, Google и други компании започнаха да трупат налични финансови средства. В края на второто тримесечие балансът 
на най-големите нефинансови компании в света достигна 6,85 трилиона долара. Това съобщава CNN позовавайки се на 
рейтинга S&P. Корпорациите са "на тръни" заради новия вариант на коронавируса - щамът "делта", който с 
демонстрираните до момента темпове на разпространение разпространява по света може да причини пореден хаос в 
световната икономика. 
Страхът от икономически сътресения кара техническите гиганти да трупат пари: Apple, Microsoft и Alphabet (собственик на 
Google) имат общо 460 милиарда долара в своите баланси. Amazon е натрупал близо 90 милиарда долара, Facebook повече 
от 64 милиарда долара. 
Нарастват резервите не само на технологичните корпорации. През декември миналата година холдингът на Уорън 
Бъфет  Berkshire Hathaway разполагаше със 138,3 млрд. долара по сметки. В края на юни тази сума нарасна до 144,1 млрд. 
долара. Корпорациите увеличиха спестяванията си и нивата на дълга, като използваха ниски лихвени проценти, което им 
помогна да заемат повече пари. 
"По-рано предполагахме, че до средата на тази година компаниите ще започнат да използват наличните си средства “, каза 
Кристофър Харви, ръководител на управлението на богатството в Wells Fargo. „Но компаниите в момента харчат пари 
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главно за обратно изкупуване, дивиденти и сливания. Разходите за финансиране сега са невероятно евтини, така че 
фирмите поемат дългове, а средствата продължават да се натрупват в техните сметки. " 
Участниците на пазара очакват Федералния резерв на САЩ да повиши краткосрочните лихвени проценти през 2022 г., 
което ще доведе до намаляване на размера на парите, взети назаем от компаниите. Вземането на кредити ще поскъпне 
при по -високи проценти и корпорациите могат да започнат да използват парите си за увеличаване на инвестициите и 
повишаване на заплатите на служителите. 
Страхът от Делта вариантът силно засяга икономиката, отбелязват други анализатори. Компаниите все още се страхуват да 
харчат пари и предпочитат да ги оставят в баланса, инвеститорите не са склонни да рискуват пари, а цените на петрола 
падат поради ниското търсене. Китайската икономика се възстановяваше стабилно след пандемията, но поради новата 
версия на коронавируса, растежът му през второто тримесечие беше под очакванията на експертите. 
 
√ Технологията, която привлича най-много зелени инвестиции днес  
Инвеститорите смятат за изключително обещаващо получаването на "зелена" енергия в резултат на термоядрен синтез, 
като виждат в него най-перспективната към момента възможност за спасяване на планетата от глобална екологична 
катастрофа. Само през миналата година, в тази технология са били инвестирани 300 милиона долара, а САЩ възнамеряват 
да отделят 4,7 милиарда долара за нейното развитие, пише Bloomberg. 
Става дума за същата тази технология, на базата на която в миналото са създавали водородни бомби. Сега тя е в основата 
на производство на „зелена“ енергия. Инвеститори, сред които и големите петролни и газови гиганти като ENI, Cenovus, 
Chevron, активно влагат средства в нея. 
Така например, базираната в Калифорния компания за термоядрена енергия TAE Technologies събра 130 милиона долара 
през тази година. А британското предприятие First Light Fusion привлече миналата година около 25 милиона долара за 
създаване на термоядрен реактор. С подкрепата на Джеф Безос канадската компания General Fusion планира да построи 
термоядрена електроцентрала във Великобритания, която трябва да заработи до 2025 г. 
Темата за термоядрения синтез предизвика такъв шум, че федералното правителство на САЩ отпусна 4,7 милиарда долара 
за развитието на нови технологии и свързаните с тях научни изследвания. От тях 1,5 млрд. долара са заделени за 
международния експериментален термоядрен реактор ITER. Цената на проекта е 25 милиарда долара, 35 държави работят 
по него. Разработката на реактора е финализирана миналата година, а самото изграждане на реактора вече е готово на 70 
процента. 
През февруари 2021 г. Националната академия на науките на САЩ публикува доклад, препоръчващ Министерството на 
енергетиката и частният сектор да произвеждат чисто електричество от експериментална термоядрена инсталация през 
2035-2040 г. Учените обаче все още не са доказали, че по време на термоядрена реакция се произвежда повече енергия, 
отколкото се абсорбира. 
 
Cross.bg  
 
√ Преглед на вестниците 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Заради катапултите нови 8 изтребителя F-16 спешно иска кабинетът от САЩ 
в. 24 часа - Затварят училищата само при над 500 болни на 100 000 население 
в. Монитор - Цакат работници с договори на чужд език 
в. Монитор - След втория кръг консултации при държавния глава: Само БСП поиска третия мандат 
в. Телеграф - Пуснаха раници на изплащане 
в. Труд - Две червени дами в бой за мандата 
в. Труд - Актуализацията е знак, че, лявото овладява джоба и умовете 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. Монитор - Пожарът над Югово допъпли на километър от къщите 
в. Телеграф - ДБ и Mанолова готови за правителство 
в. Телеграф - БНБ обяви: Парите от емигрантите ни три пъти по-малко 
в. Телеграф Пращат 1000 военни на границата с Турция 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Андрей Живков, служебен министър на енергетиката: Пазарно ориентираните централи спечелиха от високите 
цени на тока, други чакаха заповед - така са свикнали 
в. Монитор - Отец Георги Тодев, архиерейски наместник на Хасково и Кърджали: Емигрантите раждат в чужбина, но 
кръщават децата си в България 
в. Телеграф - Румен Радев, зам.-председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България: По-високи цени на 
тока в пиковите часове 
в. Труд - Бойко Борисов, лидер на ГЕРБ, пред хората в с. Кръстава: Очаквам категорична победа на нови избори 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Казусът "Братя Найденови" и българската версия на "Магнитски" 
в. 24 часа - Да обявим България за Първа фейсбук република 
в. Монитор - Подпис със завързани очи 
в. Телеграф - Измамници, вън от гората! 
в. Труд - Ще падне ли Гешев в капана, поставен му от депутатите 
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√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Размяна на остри реплики: ДПС след консултациите на „Дондуков" 2 - гост зам.-председателят на партията Халил 
Летифов. 

- Между компромисите и отговорността и още: сметките на левицата за актуализацията на бюджета - депутатът от 
„БСП за България" и зам.-председател на бюджетната комисия - Румен Гечев. 

- Какъв е залогът за съставяне на кабинет и възможен ли е диалогът - анализ на доц. Антоний Гълъбов и доц. 
Росен Карадимов. 

- Контрол над пандемията: Какви нови ограничителни мерки планират здравните власти - гост главният държавен 
здравен инспектор Ангел Кунчев. 

- За ситуацията в Афганистан, международния отзвук и бежанския наплив - коментар на журналиста Явор 
Сидеров. 

- Прогнозата до края на август: какво да изберем - море или планина? Съветът на синоптиците. 
Нова телевизия, „Здравей България" 

- След края на консултациите при президента - ще има ли редовно правителство в рамките на 46-ия парламент? 
- Заради ръста на новозаразените с коронавирус затягат противоепидемичните мерки в страната. Къде и кога ще 

се въведат нови по-строги правила? В студиото - съветникът на здравния министър проф. Мира Кожухарова. 
- Герой на плажа. Музикантът Васил Гюров спаси от удавяне дете и баща на плаж „Корал". 

 
√ Предстоящи събития в страната на 19 август 
София. 

- От 9.00 ч. ще се проведе заседание на Народното събрание. 
- От 16.00 часа в Министерството на икономиката министър Кирил Петков ще даде брифинг след среща с 

работодателски и браншови организации. 
- От 14.30 часа в зала „Изток" на Народното събрание ще се проведе заседание на Временна комисия по ревизията 

за установяване на злоупотреби и нарушения при разходването на средства от Министерския съвет, 
министерствата държавните органи държавни и общински предприятия министерствата, държавните органи, 
държавни и общински предприятия, дружества с повече от 50 на сто държавно и общинско участие и местните 
власти през последните 5 години. 

- От 14.30 часа в зала 242 на Народното събрание ще се проведе заседание на Комисията за контрол над службите 
за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по 
Закона за електронните съобщения. 

*** 
Ахтопол. 

- От 11.00 часа в посетителския център на Дирекцията на Природен парк „Странджа" - „Приморска Странджа" ще 
бъде открита интерактивната изложба ,,Оживялата изложба", представяща макети в реален размер и оцветяване 
на редки и защитени видове птици, които се срещат в обхвата на Зеления Пояс на територията на България, Гърция 
и Турция. 

*** 
Бургас. 

- От 16.00 часа в Регионална библиотека „Пейо Яворов" ще се проведе обучение по зелено застъпничество 
„Застъпници за природата". 

*** 
Велинград. 

- От 10.00 часа в голяма заседателна зала на Общината ще се проведе финална пресконференция по мащабния 
проект „Изграждане на инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци и инсталация за 
компостиране на зелени отпадъци от общините Велинград и Ракитово". 

- От 12.00 часа в местността Благовото официално ще бъдат открити двете инсталации по проекта „Изграждане на 
инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци и инсталация за компостиране на зелени 
отпадъци от общините Велинград и Ракитово". 

*** 
Враца. 

- От 18.00 часа в Природозащитен център „Натура" ще се проведат презентации, интерактивни игри и викторина, 
посветени на лешоядите във Врачанския Балкан. 

*** 
Добрич. 

- От 21.00 часа в Летния театър ще бъде представен спектакълът „Петък 13-ти". 
*** 
Каварна. 

- От 19.00 часа в Художествена галерия „Христо Градечлиев" Керанка Далакманска ще представи петата си 
стихосбирка „Ще те събудя в седем сутринта...". 

*** 
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Пазарджик. 
- От 10.30 часа в Областната администрация ще се проведе заседание на Областната епизоотична комисия във 

връзка с огнище на африканска чума по свинете в индустриална ферма в село Априлци. 
*** 
Стара Загора. 

- От 10.00 часа в Детски отдел на библиотека „Родина" ще се проведе инициативата „Забавно лято в библиотеката" 
с програма „Ревю на книгите" и Арт работилничка „Сръчковци". 

- От 10.00 часа във Филиал „Лозенец" на библиотека „Родина" ще се проведат инициативите „Магията на книжките" 
- четене и разказване на истории, литературни игри и викторини, както и „Творителница". 

- От 17.30 часа в парк „Пети октомври" ще се състои Летен концерт на открито с популярна музика от всички 
жанрове. 

*** 
Стара Загора./ село Арнаутито. 

- От 18.30 часа в село Арнаутито ще се проведе 5-ото издание на Празника на житената питка. 
*** 
Търговище. 

- От 10.00 часа в Регионална библиотека „Петър Стъпов" ще се състоят прожекции на любими детски филми. 

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

