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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
АИКБ 
 
√ ВАСИЛ ВЕЛЕВ: 37 МИЛИАРДА ЕВРО КАПИТАЛОВИ ПОТОЦИ СА ИЗТЕКЛИ ОТ БЪЛГАРИЯ ОТ 2010 ДО 2020 Г. 
На пресконференция на Асоциация „Хидроенергия“ и Сдружение на производителите на екологична енергия 
председателят на АИКБ Васил Велев сподели, че в резултат на по-скоро целенасочени от колкото случайни действия се 
постигат едни нереално високи цени на електроенергията. Как да сме конкурентноспособни като цените на 
електроенергия са 73 % по-високи от тези в Германия, за която нашата индустрия генерира най-голям износ. Велев е 
категоричен, че не може да се говори за дефицит, когато разполагаме с над 10 000 МВт мощности, а реалното потребление 
варира между 3 000 и 5 000 МВт. Този дефицит е изкуствено създаден, което води до огромни разходи на индустрията за 
електроенергия и я прави неконкурентоспособна. 
„През първата декада на август ТЕЦ Марица Изток 2 работеше с два от своите осем блока, разполагайки с персонал в пъти 
повече от необходимия за поддръжка на активните блокове. За всеки от работещите над 2000 работници и служители, 
които работят по два часа на ден при един такъв режим домакинствата и бизнесът плащат по над 4000 лева месечно. 
От друга страна високата цена на тока се обуславя и от факта, че сме свързани с гръцкия пазар, който е и най-скъпият пазар 
в Европа по дефиниция. Направихме го преди да се свържем с румънския, откъдето можем да се свържем и с европейския, 
въпреки енергичната съпротива на работодателските организации това да се случи. 
И ако това не е достатъчно, налице е и сериозният казус с Наредбата за ползването на повърхностни води. Заради правни 
недомислици и поредните неслучайни действия над 250 ВЕЦ-а, генериращи най-чистата и евтина енергия в страната, са 
изправени пред риск от спиране“, сподели Васил Велев. 
Според Велев това не са никак малки мощности, а стотици мегавати, които балансират електросистемата и фактор за 
поддържане на по-ниска цена на електроенергията. Председателят на АИКБ коментира, че задачата на управлението на 
енергетиката не е да създава условия, при които няколко енергийни олигарси да спечелят много пари, а   обществото да 
плаща огромни сметки и индустрията да губи конкурентоспособност. Десетки големи предприятия и десетки хиляди 
служители са принудени да спрат работа, защото високите сметки за ток ги водят неминуемо към фалит. 
„Ситуацията е изкуствено създадена – пускат се манипулативни оферти през нощта за покупка на ток на принципа „не по-
малко от 300 евро на Мвт/ч“, което показва, че цената изкуствено се изкривява. Оферти „купувам само над тази висока 
цена“ очевидно манипулират цената, за да се манипулира кривата на търсене и равновесната точка. 
Работодателските организации категорично ще подкрепим усилията на Асоциация „Хидроенергия“ за регулиране на един 
правен абсурд, за да не се случи така, че и техните мощности да се добавят към наболелия проблем с неработещи 
енергийни източници, поради независещи от тях причини“, коментира Велев. 
Председателят на АИКБ сподели, че в резултат и на такава правна несигурност от България за последните 11 години са 
изтекли 37 милиарда евро капитали при привлечени едва 13 млрд. евро. 
 
Bulgaria ON AIR 
 
√ Велев, АИКБ: 37 млрд. eвpo ĸaпитaлoви пoтoци ca изтeĸли oт Бългapия от 2010 до 2020 г. 
Виcoĸитe cмeтĸи зa тoĸ вoдят нeминyeмo ĸъм фaлити, посочи той 
37 милиapдa eвpo ĸaпитaлoви пoтoци ca изтeĸли oт Бългapия oт 2010 дo 2020 гoдинa. Toвa зaяви пpeдceдaтeлят нa AИKБ 
Bacил Beлeв пo вpeмe нa пpecĸoнфepeнция нa Acoциaция "Xидpoeнepгия" и Cдpyжeниe нa пpoизвoдитeлитe нa eĸoлoгичнa 
eнepгия. 
"В peзyлтaт нa пo-cĸopo цeлeнacoчeни, oтĸoлĸoтo cлyчaйни дeйcтвия, ce пocтигaт eдни нepeaлнo виcoĸи цeни нa 
eлeĸтpoeнepгиятa в cтpaнaтa. Toecт, eнepгийният ceĸтop e eдин oт нaй-yязвимитe oтĸъм cxeми и ĸopyпция y нac. 
Kaĸ дa cмe ĸoнĸypeнтнocпocoбни ĸaтo цeнитe нa eлeĸтpoeнepгия ca 73% пo-виcoĸи oт тeзи в Гepмaния, зa ĸoятo 
нaшaтa индycтpия гeнepиpa нaй-гoлям изнoc", подчерта Велев. 
Toй e ĸaтeгopичeн, чe нe мoжe дa ce гoвopи зa дeфицит, ĸoгaтo paзпoлaгaмe c нaд 10 000 MBт мoщнocти, a peaлнoтo 
пoтpeблeниe вapиpa мeждy 3 000 и 5 000 MBт. 
Cпopeд пpeдcтaвитeлитe нa AИKБ тoзи дeфицит e изĸycтвeнo cъздaдeн, ĸoeтo вoди дo oгpoмни paзxoди нa индycтpиятa зa 
eлeĸтpoeнepгия и я пpaви нeĸoнĸypeнтocпocoбнa. Bиcoĸaтa цeнa нa тoĸa y нac ce oбycлaвя и oт фaĸтa, чe cмe cвъpзaни c 
гpъцĸия пaзap, ĸoйтo e и нaй-cĸъпият пaзap в Eвpoпa пo дeфиниция.   
Beлeв ĸoмeнтиpa oщe, чe зaдaчaтa нa yпpaвлeниeтo нa eнepгeтиĸaтa нe e дa cъздaвa ycлoвия, пpи ĸoитo няĸoлĸo eнepгийни 
oлигapcи дa cпeчeлят мнoгo пapи, a oбщecтвoтo дa плaщa oгpoмни cмeтĸи и индycтpиятa дa гyби ĸoнĸypeнтocпocoбнocт. 
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"Дeceтĸи гoлeми пpeдпpиятия и дeceтĸи xиляди cлyжитeли ca пpинyдeни дa cпpaт paбoтa, зaщoтo виcoĸитe cмeтĸи 
зa тoĸ ги вoдят нeминyeмo ĸъм фaлит", заяви той.  

 
News.bg 
 
√ Васил Велев: 37 млрд. евро капиталови потоци са изтекли от България от 2010 до 2020 г. 
Как да сме конкурентноспособни като цените на електроенергия са 73 % по-високи от тези в Германия, за която нашата 
индустрия генерира най-голям износ. Това каза председателят на АИКБ Васил Велев на пресконференция на Асоциация 
"Хидроенергия" и Сдружение на производителите на екологична енергия. 
Велев е категоричен, че не може да се говори за дефицит, когато разполагаме с над 10 000 МВт мощности, а реалното 
потребление варира между 3 000 и 5 000 МВт. Този дефицит е изкуствено създаден, което води до огромни разходи на 
индустрията за електроенергия и я прави неконкурентоспособна. 
"През първата декада на август ТЕЦ Марица Изток 2 работеше с два от своите осем блока, разполагайки с персонал в пъти 
повече от необходимия за поддръжка на активните блокове. За всеки от работещите над 2000 работници и служители, 
които работят по два часа на ден при един такъв режим домакинствата и бизнесът плащат по над 4000 лева месечно. 
От друга страна високата цена на тока се обуславя и от факта, че сме свързани с гръцкия пазар, който е и най-скъпият пазар 
в Европа по дефиниция. Направихме го преди да се свържем с румънския, откъдето можем да се свържем и с европейския, 
въпреки енергичната съпротива на работодателските организации това да се случи. 
Заради правни недомислици и поредните неслучайни действия над 250 ВЕЦ-а, генериращи най-чистата и евтина енергия 
в страната, са изправени пред риск от спиране", сподели Васил Велев. Според Велев това не са никак малки мощности, а 
стотици мегавати, които балансират електросистемата и фактор за поддържане на по-ниска цена на електроенергията. 
Председателят на АИКБ коментира, че задачата на управлението на енергетиката не е да създава условия, при които 
няколко енергийни олигарси да спечелят много пари, а обществото да плаща огромни сметки и индустрията да губи 
конкурентоспособност. Десетки големи предприятия и десетки хиляди служители са принудени да спрат работа, защото 
високите сметки за ток ги водят неминуемо към фалит. 
"Ситуацията е изкуствено създадена - пускат се манипулативни оферти през нощта за покупка на ток на принципа "не по-
малко от 300 евро на Мвт/ч", което показва, че цената изкуствено се изкривява. Оферти "купувам само над тази висока 
цена" очевидно манипулират цената, за да се манипулира кривата на търсене и равновесната точка. Председателят на 
АИКБ сподели, че в резултат и на такава правна несигурност от България за последните 11 години са изтекли 37 милиарда 
евро капитали при привлечени едва 13 млрд. евро. 
 
НОВА ТВ 
 
√  Васил Велев: 37 млрд. евро капиталови потоци са изтекли от България за 11 години 
"В резултат на по-скоро целенасочени, отколкото случайни действия, се постигат нереално високи цени на 
електроенергията", коментира председателят на АИКБ 
"За последните 11 години от България са изтекли 37 млрд. евро капитали при привлечени едва 13 млрд. евро". Това 
съобщи председателят на АИКБ Васил Велев на пресконференция на Асоциация „Хидроенергия“ и Сдружение на 
производителите на екологична енергия. 
"В резултат на по-скоро целенасочени, отколкото случайни действия, се постигат нереално високи цени на 
електроенергията. Как да сме конкурентноспособни като цените на електроенергията са със 73% по-високи от тези в 
Германия, за която нашата индустрия генерира най-голям износ?", запита Велев. Той е категоричен, че не може да се 
говори за дефицит, когато разполагаме с над 10 000 МВт мощности, а реалното потребление варира между 3 000 и 5 000 
МВт.  
"През първите 10 дни на август ТЕЦ "Марица Изток 2" работеше с два от своите осем блока, разполагайки с персонал в 
пъти повече от необходимия за поддръжка на активните блокове. За всеки от работещите над 2000 души, които работят 
по два часа на ден, при един такъв режим домакинствата и бизнесът плащат по над 4000 лева месечно. От друга страна 
високата цена на тока се обуславя и от факта, че сме свързани с гръцкия пазар, който е и най-скъпият в Европа по 
дефиниция. Направихме го преди да се свържем с румънския, откъдето можем да се свържем и с европейския, въпреки 
енергичната съпротива на работодателските организации това да се случи", коментира Велев. И допълни, че 
"заради сериозния казус с Наредбата за ползването на повърхностни води, заради правни недомислици и поредните 
неслучайни действия над 250 ВЕЦ-а, генериращи най-чистата и евтина енергия в страната, са изправени пред риск от 
спиране". Според Велев това не са никак малки мощности, а стотици мегавати, които балансират електросистемата и 
фактор за поддържане на по-ниска цена на електроенергията. 
Председателят на АИКБ коментира, че задачата на управлението на енергетиката не е да създава условия, при които 
няколко енергийни олигарси да спечелят много пари, а обществото да плаща огромни сметки и индустрията да губи 
конкурентоспособност.  
„Десетки големи предприятия и десетки хиляди служители са принудени да спрат работа, защото високите сметки за ток 
ги водят неминуемо към фалит. Ситуацията е изкуствено създадена – пускат се манипулативни оферти през нощта за 
покупка на ток на принципа „не по-малко от 300 евро на Мвт/ч“, което показва, че цената изкуствено се изкривява. Оферти 
„купувам само над тази висока цена“ очевидно манипулират цената, за да се манипулира и кривата на търсене и 
равновесната точка", каза още председателят на АИКБ. 
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В. Банкеръ 
 
√ Велев: 37 млрд. евро са изтекли от България от 2010 до 2020 г. 
На пресконференция на Асоциация "Хидроенергия" и Сдружение на производителите на екологична енергия 
председателят на АИКБ Васил Велев сподели, че в резултат на по-скоро целенасочени отколкото случайни действия 
се постигат едни нереално високи цени на електроенергията. 
"Как да сме конкурентноспособни като цените на електроенергия са 73 % по-високи от тези в Германия, за която нашата 
индустрия генерира най-голям износ", пита той. Според него не може да се говори за дефицит, когато страната разполага 
с над 10 000 МВт мощности, а реалното потребление варира между 3000 и 5000 МВт. 
Председателят на АИКБ сподели, че в резултат и на правна несигурност от България за последните 11 години са изтекли 37 
милиарда евро капитали при привлечени едва 13 млрд. евро. 
"Този дефицит е изкуствено създаден, което води до огромни разходи на индустрията за електроенергия и я прави 
неконкурентоспособна", категоричен е председателят на АИКБ.  
Васил Велев съобщи, че през първата декада на август "ТЕЦ Марица Изток 2" е работел с два от своите осем блока, 
разполагайки с персонал в пъти повече от необходимия за поддръжка на активните блокове и уточни, че за всеки от 
действащите над 2000 работници и служители, по два часа на ден при един такъв режим, домакинствата и бизнесът плащат 
по над 4000 лева месечно. 
"От друга страна високата цена на тока се обуславя и от факта, че сме свързани с гръцкия пазар, който е и най-скъпият 
пазар в Европа по дефиниция. Направихме го преди да се свържем с румънския, откъдето можем да се свържем и с 
европейския, въпреки енергичната съпротива на работодателските организации това да се случи. 
И ако това не е достатъчно, налице е и сериозният казус с Наредбата за ползването на повърхностни води. Заради правни 
недомислици и поредните неслучайни действия над 250 ВЕЦ-а, генериращи най-чистата и евтина енергия в страната, са 
изправени пред риск от спиране", коментира още той. 
Велев смята, че задачата на управлението на енергетиката не е да създава условия, при които няколко енергийни олигарси 
да спечелят много пари, а обществото да плаща огромни сметки и индустрията да губи конкурентоспособност. Десетки 
големи предприятия и десетки хиляди служители са принудени да спрат работа, защото високите сметки за ток ги водят 
неминуемо към фалит. 
"Ситуацията е изкуствено създадена – пускат се манипулативни оферти през нощта за покупка на ток на принципа "не по-
малко от 300 евро на Мвт/ч", което показва, че цената изкуствено се изкривява. Оферти "купувам само над тази висока 
цена" очевидно манипулират цената, за да се манипулира кривата на търсене и равновесната точка. 
Работодателските организации категорично ще подкрепим усилията на Асоциация "Хидроенергия" за регулиране на един 
правен абсурд, за да не се случи така, че и техните мощности да се добавят към наболелия проблем с неработещи 
енергийни източници, поради независещи от тях причини, коментира Велев. 
Представителите на Асоциация "Хидроенергия" изразиха категоричната си подкрепа по подготвения от Министерството 
на околната среда и водите проект за изменение на Наредбата за ползването на повърхностните води. Те са категорични, 
че е необходимо въвеждане на адекватна правна рамка за нормалното функциониране на ВЕЦ сектора и адмирираха 
проекта за промени в наредбата, приет с Постановление 100 на Министерския съвет от 2021 г, който в момента е на фаза 
публично обсъждане. 
Ако не се промени действащата в момента наредба, цените на тока ще продължават да растат, предупреждават от бранша. 
"Вярваме, че с проекта за изменение на Наредбата подготвян от МОСВ ще бъде постигнато съответствие на Наредбата за 
ползване на повърхностни води със Закона за водите, като по този начин ще се избегнат предпоставки за бъдещи правни 
спорове и ще се осигури нормална регулаторна рамка за функциониране на ВЕЦ", заяви председателят на Асоциация 
"Хидроенергия" Боян Кършаков. 
"Приветстваме усилията на г-н Асен Личев и неговия екип да коригират този незаконен документ", добави той. 
Според Кършаков, измененията в наредбата ще получат много широка обществена подкрепа, включително от всички 
основни работодателски организации, които вече изразиха публично категоричната си позиция, че водните централи в 
България не трябва да стават жертва на подобни ретроактивни административни документи.  
Председателят на асоциацията изтъкна, че поради все по-високите цени на въглеродните емисии в ЕС ВЕЦ се затвърдиха 
като един от най-евтините източници на ток за българските потребители. "В ситуация на енергийна криза и непосилно 
високи цени на енергията за българския бизнес водноелектрическите централи се превръщат в един от най-ценните 
източници на ток за българските граждани“, коментира той. 
 
Дарик 
 
√ Велев: За последните 11 години от България са изтекли 37 млрд. евро капитали  
"За последните 11 години от България са изтекли 37 млрд. евро капитали при привлечени едва 13 млрд. евро". Това 
съобщи председателят на АИКБ Васил Велев на пресконференция на Асоциация „Хидроенергия“ и Сдружение на 
производителите на екологична енергия. 
"В резултат на по-скоро целенасочени, отколкото случайни действия, се постигат нереално високи цени на 
електроенергията. Как да сме конкурентноспособни като цените на електроенергията са със 73% по-високи от тези в 
Германия, за която нашата индустрия генерира най-голям износ?", запита Велев. Той е категоричен, че не може да се 
говори за дефицит, когато разполагаме с над 10 000 МВт мощности, а реалното потребление варира между 3 000 и 5 000 
МВт.  
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"През първите 10 дни на август ТЕЦ "Марица Изток 2" работеше с два от своите осем блока, разполагайки с персонал в 
пъти повече от необходимия за поддръжка на активните блокове. За всеки от работещите над 2000 души, които работят 
по два часа на ден, при един такъв режим домакинствата и бизнесът плащат по над 4000 лева месечно. От друга страна 
високата цена на тока се обуславя и от факта, че сме свързани с гръцкия пазар, който е и най-скъпият в Европа по 
дефиниция. Направихме го преди да се свържем с румънския, откъдето можем да се свържем и с европейския, въпреки 
енергичната съпротива на работодателските организации това да се случи", коментира Велев. И допълни, че "заради 
сериозния казус с Наредбата за ползването на повърхностни води, заради правни недомислици и поредните неслучайни 
действия над 250 ВЕЦ-а, генериращи най-чистата и евтина енергия в страната, са изправени пред риск от спиране". 
Според Велев това не са никак малки мощности, а стотици мегавати, които балансират електросистемата и фактор за 
поддържане на по-ниска цена на електроенергията. 
Председателят на АИКБ коментира, че задачата на управлението на енергетиката не е да създава условия, при които 
няколко енергийни олигарси да спечелят много пари, а обществото да плаща огромни сметки и индустрията да губи 
конкурентоспособност.  
„Десетки големи предприятия и десетки хиляди служители са принудени да спрат работа, защото високите сметки за ток 
ги водят неминуемо към фалит. Ситуацията е изкуствено създадена – пускат се манипулативни оферти през нощта за 
покупка на ток на принципа „не по-малко от 300 евро на Мвт/ч“, което показва, че цената изкуствено се изкривява. Оферти 
„купувам само над тази висока цена“ очевидно манипулират цената, за да се манипулира и кривата на търсене и 
равновесната точка", каза още председателят на АИКБ. 
 
Fakti.bg 
 
√ Васил Велев: 37 милиарда евро са изтекли от България за последните 11 г.  
Ситуацията е изкуствено създадена – пускат се манипулативни оферти през нощта за покупка на ток на принципа 
„не по-малко от 300 евро на Мвт/ч“, което показва, че цената изкуствено се изкривява, смята председателят на АИКБ 
На пресконференция на Асоциация „Хидроенергия“ и Сдружение на производителите на екологична енергия 
председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев сподели, че в резултат на по-скоро 
целенасочени от колкото случайни действия се постигат едни нереално високи цени на електроенергията. Как да сме 
конкурентноспособни като цените на електроенергия са 73% по-високи от тези в Германия, за която нашата индустрия 
генерира най-голям износ. Велев е категоричен, че не може да се говори за дефицит, когато разполагаме с над 10 000 МВт 
мощности, а реалното потребление варира между 3 000 и 5 000 МВт. Този дефицит е изкуствено създаден, което води до 
огромни разходи на индустрията за електроенергия и я прави неконкурентоспособна. 
„През първата декада на август ТЕЦ "Марица Изток" 2 работеше с два от своите осем блока, разполагайки с персонал в 
пъти повече от необходимия за поддръжка на активните блокове. За всеки от работещите над 2000 работници и служители, 
които работят по два часа на ден при един такъв режим домакинствата и бизнесът плащат по над 4000 лева месечно. 
От друга страна високата цена на тока се обуславя и от факта, че сме свързани с гръцкия пазар, който е и най-скъпият пазар 
в Европа по дефиниция. Направихме го преди да се свържем с румънския, откъдето можем да се свържем и с европейския 
въпреки енергичната съпротива на работодателските организации това да се случи. 
И ако това не е достатъчно, налице е и сериозният казус с Наредбата за ползването на повърхностни води. Заради правни 
недомислици и поредните неслучайни действия над 250 ВЕЦ-а, генериращи най-чистата и евтина енергия в страната, са 
изправени пред риск от спиране“, сподели Васил Велев. 
Според Велев това не са никак малки мощности, а стотици мегавати, които балансират електросистемата и фактор за 
поддържане на по-ниска цена на електроенергията. Председателят на АИКБ коментира, че задачата на управлението на 
енергетиката не е да създава условия, при които няколко енергийни олигарси да спечелят много пари, а обществото да 
плаща огромни сметки и индустрията да губи конкурентоспособност. Десетки големи предприятия и десетки хиляди 
служители са принудени да спрат работа, защото високите сметки за ток ги водят неминуемо към фалит. 
„Ситуацията е изкуствено създадена – пускат се манипулативни оферти през нощта за покупка на ток на принципа „не по-
малко от 300 евро на Мвт/ч“, което показва, че цената изкуствено се изкривява. Оферти „купувам само над тази висока 
цена“ очевидно манипулират цената, за да се манипулира кривата на търсене и равновесната точка. 
Работодателските организации категорично ще подкрепим усилията на Асоциация „Хидроенергия“ за регулиране на един 
правен абсурд, за да не се случи така, че и техните мощности да се добавят към наболелия проблем с неработещи 
енергийни източници, поради независещи от тях причини“, коментира Велев. 
Председателят на АИКБ сподели, че в резултат и на такава правна несигурност от България за последните 11 години са 
изтекли 37 милиарда евро капитали при привлечени едва 13 млрд. евро. 
 
Vesti.bg 
 
√ Васил Велев: 37 млрд. евро капиталови потоци са изтекли от България за 11 години 
„В резултат на по-скоро целенасочени, отколкото случайни действия, се постигат нереално високи цени на 
електроенергията“, казва още той 
„За последните 11 години от България са изтекли 37 млрд. евро капитали при привлечени едва 13 млрд. евро“. Това 
съобщи председателят на АИКБ Васил Велев на пресконференция на Асоциация „Хидроенергия“ и Сдружение на 
производителите на екологична енергия. 
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„В резултат на по-скоро целенасочени, отколкото случайни действия, се постигат нереално високи цени на 
електроенергията. Как да сме конкурентноспособни като цените на електроенергията са със 73% по-високи от тези в 
Германия, за която нашата индустрия генерира най-голям износ?“, запита Велев. Той е категоричен, че не може да се 
говори за дефицит, когато разполагаме с над 10 000 МВт мощности, а реалното потребление варира между 3 000 и 5 000 
МВт. 
„През първите 10 дни на август ТЕЦ „Марица Изток 2“ работеше с два от своите осем блока, разполагайки с персонал в 
пъти повече от необходимия за поддръжка на активните блокове. За всеки от работещите над 2000 души, които работят 
по два часа на ден, при един такъв режим домакинствата и бизнесът плащат по над 4000 лева месечно. От друга страна 
високата цена на тока се обуславя и от факта, че сме свързани с гръцкия пазар, който е и най-скъпият в Европа по 
дефиниция. Направихме го преди да се свържем с румънския, откъдето можем да се свържем и с европейския, въпреки 
енергичната съпротива на работодателските организации това да се случи“, коментира Велев. И допълни, че „заради 
сериозния казус с Наредбата за ползването на повърхностни води, заради правни недомислици и поредните неслучайни 
действия над 250 ВЕЦ-а, генериращи най-чистата и евтина енергия в страната, са изправени пред риск от спиране“. Според 
Велев това не са никак малки мощности, а стотици мегавати, които балансират електросистемата и фактор за поддържане 
на по-ниска цена на електроенергията. 
Председателят на АИКБ коментира, че задачата на управлението на енергетиката не е да създава условия, при които 
няколко енергийни олигарси да спечелят много пари, а обществото да плаща огромни сметки и индустрията да губи 
конкурентоспособност. 
„Десетки големи предприятия и десетки хиляди служители са принудени да спрат работа, защото високите сметки за ток 
ги водят неминуемо към фалит. Ситуацията е изкуствено създадена – пускат се манипулативни оферти през нощта за 
покупка на ток на принципа „не по-малко от 300 евро на Мвт/ч“, което показва, че цената изкуствено се изкривява. Оферти 
„купувам само над тази висока цена“ очевидно манипулират цената, за да се манипулира и кривата на търсене и 
равновесната точка“, каза още председателят на АИКБ. 
 
Economy.bg 
 
√ Васил Велев: Дефицитът на електроенергия е изкуствено създаден 
€37 млрд. капиталови потоци са изтекли от България от 2010 до 2020 г., каза председателят на АИКБ 
На пресконференция на Асоциация „Хидроенергия“ и Сдружение на производителите на екологична енергия 
председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев сподели, че в резултат на по-скоро 
целенасочени от колкото случайни действия се постигат едни нереално високи цени на електроенергията. Как да сме 
конкурентноспособни като цените на електроенергия са 73% по-високи от тези в Германия, за която нашата индустрия 
генерира най-голям износ. Велев е категоричен, че не може да се говори за дефицит, когато разполагаме с над 10 000 МВт 
мощности, а реалното потребление варира между 3 000 и 5 000 МВт. Този дефицит е изкуствено създаден, което води до 
огромни разходи на индустрията за електроенергия и я прави неконкурентоспособна. 
„През първата декада на август ТЕЦ "Марица Изток" 2 работеше с два от своите осем блока, разполагайки с персонал в 
пъти повече от необходимия за поддръжка на активните блокове. За всеки от работещите над 2000 работници и служители, 
които работят по два часа на ден при един такъв режим домакинствата и бизнесът плащат по над 4000 лева месечно. 
От друга страна високата цена на тока се обуславя и от факта, че сме свързани с гръцкия пазар, който е и най-скъпият пазар 
в Европа по дефиниция. Направихме го преди да се свържем с румънския, откъдето можем да се свържем и с европейския 
въпреки енергичната съпротива на работодателските организации това да се случи. 
И ако това не е достатъчно, налице е и сериозният казус с Наредбата за ползването на повърхностни води. Заради правни 
недомислици и поредните неслучайни действия над 250 ВЕЦ-а, генериращи най-чистата и евтина енергия в страната, са 
изправени пред риск от спиране“, сподели Васил Велев. 
Според Велев това не са никак малки мощности, а стотици мегавати, които балансират електросистемата и фактор за 
поддържане на по-ниска цена на електроенергията. Председателят на АИКБ коментира, че задачата на управлението на 
енергетиката не е да създава условия, при които няколко енергийни олигарси да спечелят много пари, а обществото да 
плаща огромни сметки и индустрията да губи конкурентоспособност. Десетки големи предприятия и десетки хиляди 
служители са принудени да спрат работа, защото високите сметки за ток ги водят неминуемо към фалит. 
„Ситуацията е изкуствено създадена – пускат се манипулативни оферти през нощта за покупка на ток на принципа „не по-
малко от 300 евро на Мвт/ч“, което показва, че цената изкуствено се изкривява. Оферти „купувам само над тази висока 
цена“ очевидно манипулират цената, за да се манипулира кривата на търсене и равновесната точка. 
Работодателските организации категорично ще подкрепим усилията на Асоциация „Хидроенергия“ за регулиране на един 
правен абсурд, за да не се случи така, че и техните мощности да се добавят към наболелия проблем с неработещи 
енергийни източници, поради независещи от тях причини“, коментира Велев. 
Председателят на АИКБ сподели, че в резултат и на такава правна несигурност от България за последните 11 години са 
изтекли 37 милиарда евро капитали при привлечени едва 13 млрд. евро. 
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Epicenter.bg 
 
√ Васил Велев: 37 млрд. евро са изтекли от България за 11 г, привлечени са едва 13 млрд. 
"В резултат на по-скоро целенасочени, отколкото случайни действия, се постигат нереално високи цени на 
електроенергията", коментира председателят на АИКБ 
"За последните 11 години от България са изтекли 37 млрд. евро капитали при привлечени едва 13 млрд. евро". Това 
съобщи председателят на АИКБ Васил Велев на пресконференция на Асоциация „Хидроенергия“ и Сдружение на 
производителите на екологична енергия, предаде Нова тв. 
"В резултат на по-скоро целенасочени, отколкото случайни действия, се постигат нереално високи цени на 
електроенергията. Как да сме конкурентноспособни като цените на електроенергията са със 73% по-високи от тези в 
Германия, за която нашата индустрия генерира най-голям износ?", запита Велев. 
Той е категоричен, че не може да се говори за дефицит, когато разполагаме с над 10 000 МВт мощности, а реалното 
потребление варира между 3000 и 5000 МВт. 
"През първите 10 дни на август ТЕЦ "Марица Изток 2" работеше с два от своите осем блока, разполагайки с персонал в 
пъти повече от необходимия за поддръжка на активните блокове. За всеки от работещите над 2000 души, които работят 
по два часа на ден, при един такъв режим домакинствата и бизнесът плащат по над 4000 лева месечно. От друга страна 
високата цена на тока се обуславя и от факта, че сме свързани с гръцкия пазар, който е и най-скъпият в Европа по 
дефиниция. Направихме го преди да се свържем с румънския, откъдето можем да се свържем и с европейския, въпреки 
енергичната съпротива на работодателските организации това да се случи", коментира Велев. 
И допълни, че "заради сериозния казус с Наредбата за ползването на повърхностни води, заради правни недомислици и 
поредните неслучайни действия над 250 ВЕЦ-а, генериращи най-чистата и евтина енергия в страната, са изправени пред 
риск от спиране". 
Според Велев това не са никак малки мощности, а стотици мегавати, които балансират електросистемата и са фактор за 
поддържане на по-ниска цена на електроенергията. 
Председателят на АИКБ коментира, че задачата на управлението на енергетиката не е да създава условия, при които 
няколко енергийни олигарси да спечелят много пари, а обществото да плаща огромни сметки и индустрията да губи 
конкурентоспособност. 
„Десетки големи предприятия и десетки хиляди служители са принудени да спрат работа, защото високите сметки за ток 
ги водят неминуемо към фалит. Ситуацията е изкуствено създадена – пускат се манипулативни оферти през нощта за 
покупка на ток на принципа „не по-малко от 300 евро на Мвт/ч“, което показва, че цената изкуствено се изкривява. Оферти 
„купувам само над тази висока цена“ очевидно манипулират цената, за да се манипулира и кривата на търсене и 
равновесната точка", каза още председателят на АИКБ. 
 
В. Дума 
 
√ 37 млрд. евро са изтекли от България за 11 г.  
"За последните 11 години от България са изтекли 37 млрд. евро капитали при привлечени едва 13 млрд. евро". Това 
съобщи председателят на АИКБ Васил Велев, цитиран от Нова тв. "В резултат на по-скоро целенасочени, отколкото 
случайни действия, се постигат нереално високи цени на електроенергията. Как да сме конкурентоспособни като цените 
на електроенергията са със 73% по-високи от тези в Германия, за която нашата индустрия генерира най-голям износ?", 
запита Велев. 
"През първите 10 дни на август ТЕЦ "Марица Изток 2" работеше с два от своите осем блока, разполагайки с персонал в 
пъти повече от необходимия за поддръжка на активните блокове. За всеки от работещите над 2000 души, които работят 
по два часа на ден, при един такъв режим домакинствата и бизнесът плащат по над 4000 лева месечно. От друга страна 
високата цена на тока се обуславя и от факта, че сме свързани с гръцкия пазар, който е и най-скъпият в Европа", коментира 
Велев. 
 
Investor.bg 
 
√ Наредба поставя под риск водните електроцентрали 
Текстовете предвиждат централите да предоставят правото си за строеж в прилежащите земи на реките  
Промени в нормативната уредба, приети през март 2021 година, могат да поставят под риск работата на 250 водни 
електроцентрали (ВЕЦ), алармират от Асоциация "Хидроенергетика". Измененията са в Наредата за ползването на 
повърхностните води и предвиждат централите да предоставят правото на строеж в прилежащите земи на реките, където 
са изградени. 
За някои от централите тази документация липсва, защото са въведени в експлоатация преди години. 
При пускането им държавните институции не са искали представянето на тези права на строеж, допълват още от 
асоциацията. Оттам са категорични, че изискването за представяне на тези документи може да важи за централите, които 
се строят сега, а изискването за старите централи е ретроактивна мярка. 
Министерството на околната среда и водите (МОСВ) е изготвило предложение за промяна в наредбата, което предвижда 
отпадането на спорната точка. Предложението е на фаза обществено обсъждане и ще бъде внесено в Министерския съвет. 
Текстовете в наредбата са поредната заплаха за цената на електроенергията, коментира Васил Велев, председател на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). Той припомни, че водните централи са ключови за стабилността 
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на енергийната система в страната, а и помагат за изпълнение на ангажиментите за опазване на околната среда. ВЕЦ има 
дял от 50% от възобновяемия микс на България и са с най-ниския разход за обществото, коментира още Велев, цитиран от 
пресцентъра на АИКБ. 
Велев припомни, че в началото на август цените на електроенергията в страната са били със 73% по-високи, отколкото в 
Германия, която е основен пазар на България. Това е накарало много промишлени предприятия да спрат производството, 
за да не генерират загуби. 
Не може да се говори за дефицит, когато разполагаме с над 10 000 мегавата мощности, а реалното потребление варира 
между 3000 и 5000 мегавата, коментира още председателят на АИКБ. Според него този дефицит е изкуствено създаден, 
което води до огромни разходи на индустрията за електроенергия и я прави неконкурентоспособна. 
"Проблемът с инвестициите в България не касае само сектор "Енергетика" - той е значително по-голям. През последните 
11 години  българските инвестиции, напуснали страната, са в размер на 37 млрд. лева, а чуждите инвестиции, влезли в 
България, са 13 млрд. лева и всичко това е  поради правната несигурност в България", допълни още той. 
 
Информационна агенция „Блиц“ 
 
√ Васил Велев: 37 млрд. eвpo ca изтeĸли oт Бългapия от 2010 до 2020 г. 
Цeнитe нa eлeĸтpoeнepгията у нас ca 73% пo-виcoĸи oт тeзи в Гepмaния, дeceтĸи големи предприятия отиват към 
фалит  
37 милиapдa eвpo ĸaпитaлoви пoтoци ca изтeĸли oт Бългapия oт 2010 дo 2020 гoдинa. Toвa пpeдceдaтeлят нa AИKБ Bacил 
Beлeв пo вpeмe нa пpecĸoнфepeнция нa Acoциaция "Xидpoeнepгия" и Cдpyжeниe нa пpoизвoдитeлитe нa eĸoлoгичнa 
eнepгия, цитиран от bgonair.bg 
"В peзyлтaт нa пo-cĸopo цeлeнacoчeни, oтĸoлĸoтo cлyчaйни дeйcтвия, ce пocтигaт eдни нepeaлнo виcoĸи цeни нa 
eлeĸтpoeнepгиятa в cтpaнaтa. Toecт, eнepгийният ceĸтop e eдин oт нaй-yязвимитe oтĸъм cxeми и ĸopyпция y нac. Kaĸ дa cмe 
ĸoнĸypeнтнocпocoбни ĸaтo цeнитe нa eлeĸтpoeнepгия ca 73% пo-виcoĸи oт тeзи в Гepмaния, зa ĸoятo нaшaтa индycтpия 
гeнepиpa нaй-гoлям изнoc", подчерта Велев. 
Toй e ĸaтeгopичeн, чe нe мoжe дa ce гoвopи зa дeфицит, ĸoгaтo paзпoлaгaмe c нaд 10 000 MBт мoщнocти, a peaлнoтo 
пoтpeблeниe вapиpa мeждy 3 000 и 5 000 MBт. 
Cпopeд пpeдcтaвитeлитe нa AИKБ тoзи дeфицит e изĸycтвeнo cъздaдeн, ĸoeтo вoди дo oгpoмни paзxoди нa индycтpиятa зa 
eлeĸтpoeнepгия и я пpaви нeĸoнĸypeнтocпocoбнa. Bиcoĸaтa цeнa нa тoĸa y нac ce oбycлaвя и oт фaĸтa, чe cмe cвъpзaни c 
гpъцĸия пaзap, ĸoйтo e и нaй-cĸъпият пaзap в Eвpoпa пo дeфиниция.   
Beлeв ĸoмeнтиpa oщe, чe зaдaчaтa нa yпpaвлeниeтo нa eнepгeтиĸaтa нe e дa cъздaвa ycлoвия, пpи ĸoитo няĸoлĸo eнepгийни 
oлигapcи дa cпeчeлят мнoгo пapи, a oбщecтвoтo дa плaщa oгpoмни cмeтĸи и индycтpиятa дa гyби ĸoнĸypeнтocпocoбнocт. 
"Дeceтĸи гoлeми пpeдпpиятия и дeceтĸи xиляди cлyжитeли ca пpинyдeни дa cпpaт paбoтa, зaщoтo виcoĸитe cмeтĸи зa тoĸ 
ги вoдят нeминyeмo ĸъм фaлит", заяви той. 
 
Moreto.net 
 
√ 37 млрд. евро капиталови потоци са изтекли от България от 2010 до 2020 г.  
На пресконференция на Асоциация „Хидроенергия“ и Сдружение на производителите на екологична енергия 
председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев сподели, че в резултат на по-скоро 
целенасочени, отколкото случайни действия се постигат едни нереално високи цени на електроенергията, съобщават от 
АИКБ. 
Как да сме конкурентноспособни, като цените на електроенергия са 73 % по-високи от тези в Германия, за която нашата 
индустрия генерира най-голям износ. 
Велев е категоричен, че не може да се говори за дефицит, когато разполагаме с над 10 000 МВт мощности, а реалното 
потребление варира между 3 000 и 5 000 МВт. Този дефицит е изкуствено създаден, което води до огромни разходи на 
индустрията за електроенергия и я прави неконкурентоспособна. 
„През първата декада на август ТЕЦ Марица Изток 2 работеше с два от своите осем блока, разполагайки с персонал в пъти 
повече от необходимия за поддръжка на активните блокове. За всеки от работещите над 2000 работници и служители, 
които работят по два часа на ден при един такъв режим домакинствата и бизнесът плащат по над 4000 лева месечно. 
От друга страна високата цена на тока се обуславя и от факта, че сме свързани с гръцкия пазар, който е и най-скъпият пазар 
в Европа по дефиниция. Направихме го преди да се свържем с румънския, откъдето можем да се свържем и с европейския, 
въпреки енергичната съпротива на работодателските организации това да се случи. 
И ако това не е достатъчно, налице е и сериозният казус с Наредбата за ползването на повърхностни води. Заради правни 
недомислици и поредните неслучайни действия над 250 ВЕЦ-а, генериращи най-чистата и евтина енергия в страната, са 
изправени пред риск от спиране“, сподели Васил Велев. 
Според Велев това не са никак малки мощности, а стотици мегавати, които балансират електросистемата и фактор за 
поддържане на по-ниска цена на електроенергията. Председателят на АИКБ коментира, че задачата на управлението на 
енергетиката не е да създава условия, при които няколко енергийни олигарси да спечелят много пари, а обществото да 
плаща огромни сметки и индустрията да губи конкурентоспособност. Десетки големи предприятия и десетки хиляди 
служители са принудени да спрат работа, защото високите сметки за ток ги водят неминуемо към фалит. 
„Ситуацията е изкуствено създадена – пускат се манипулативни оферти през нощта за покупка на ток на принципа „не по-
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малко от 300 евро на Мвт/ч“, което показва, че цената изкуствено се изкривява. Оферти „купувам само над тази висока 
цена“ очевидно манипулират цената, за да се манипулира кривата на търсене и равновесната точка. 
Работодателските организации категорично ще подкрепим усилията на Асоциация „Хидроенергия“ за регулиране на един 
правен абсурд, за да не се случи така, че и техните мощности да се добавят към наболелия проблем с неработещи 
енергийни източници, поради независещи от тях причини“, коментира Велев. 
Председателят на АИКБ сподели, че в резултат и на такава правна несигурност от България за последните 11 години са 
изтекли 37 милиарда евро капитали при привлечени едва 13 млрд. евро. 
 
Мениджър 
 
√ Васил Велев: 37 млрд. евро капитали са изтекли от България за последните 11 години  
37 милиарда евро капитали са изтекли от страната ни за последните 11 години заради правна несигурност, при привлечени 
едва 13 млрд. евро за същия период, съобщи председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев. Той 
оповести данните на пресконференция  на Асоциация „Хидроенергия“ и Сдружение на производителите на екологична 
енергия в подкрепа на цитирани от него конкретни примери за правни абсурди, които по думите му са една от причините 
за високите цени на електроенергията за бизнеса. 
Според него, по-скоро целенасочени отколкото случайни действия водят до нереално високи цени на електроенергията. 
"Как да сме конкурентноспособни като цените на електроенергия са 73 % по-високи от тези в Германия, за която нашата 
индустрия генерира най-голям износ.", заяви той. 
Велев е категоричен, че не може да се говори за дефицит, когато разполагаме с над 10 000 МВт мощности, а реалното 
потребление варира между 3 000 и 5 000 МВт. Този дефицит е изкуствено създаден, което води до огромни разходи на 
индустрията за електроенергия и я прави неконкурентоспособна. „През първата декада на август ТЕЦ Марица Изток 2 
работеше с два от своите осем блока, разполагайки с персонал в пъти повече от необходимия за поддръжка на активните 
блокове. За всеки от работещите над 2000 работници и служители, които работят по два часа на ден при един такъв 
режим  домакинствата и бизнесът плащат по над 4000 лева месечно. От друга страна високата цена на тока се обуславя и 
от факта, че сме свързани  с гръцкия пазар, който е и най-скъпият пазар в Европа по дефиниция. Направихме го преди да 
се свържем с румънския, откъдето можем да се свържем и с европейския, въпреки енергичната съпротива на 
работодателските организации това да се случи. И ако това не е достатъчно, налице е и сериозният казус с Наредбата за 
ползването на повърхностни води. Заради правни недомислици и поредните неслучайни действия над 250 ВЕЦ-а, 
генериращи най-чистата и евтина енергия в страната, са изправени пред риск от спиране“, сподели Васил Велев. 
Според Велев това не са никак малки мощности, а стотици мегавати, които балансират  електросистемата и фактор за 
поддържане на по-ниска цена на електроенергията. Председателят на АИКБ коментира, че задачата на управлението на 
енергетиката не е да създава условия, при които няколко енергийни олигарси да спечелят много пари, а   обществото да 
плаща огромни сметки и индустрията да губи конкурентоспособност. Десетки големи предприятия и десетки хиляди 
служители са  принудени да спрат работа, защото високите сметки за ток ги водят неминуемо към фалит. 
„Ситуацията е изкуствено създадена – пускат се манипулативни оферти през нощта за покупка на ток на принципа „не по-
малко от 300 евро на Мвт/ч“, което показва, че цената изкуствено се изкривява. Оферти „купувам само над тази висока 
цена“ очевидно манипулират цената, за да се манипулира кривата на търсене и равновесната точка. 
Работодателските организации категорично ще подкрепим усилията на Асоциация „Хидроенергия“ за регулиране на един 
правен абсурд, за да не се случи така, че и техните мощности да се добавят към наболелия проблем с неработещи 
енергийни източници, поради независещи от тях причини“, подчерта Велев. 
 
Neewsbeezer.com 
 
√ Васил Велев: 37 милиарда евро са изтекли от България за последните 11 години  
На пресконференция на Асоциация „Хидроенергия“ и Сдружение на производителите на екологична енергия 
председателят на АИКБ Васил Велев сподели, че в резултат на по-скоро целенасочени от колкото случайни действия се 
постигат едни нереално високи цени на електроенергията. Как да сме конкурентноспособни като цените на 
електроенергия са 73 % по-високи от тези в Германия, за която нашата индустрия генерира най-голям износ. Велев е 
категоричен, че не може да се говори за дефицит, когато разполагаме с над 10 000 МВт мощности, а реалното потребление 
варира между 3 000 и 5 000 МВт. Този дефицит е изкуствено създаден, което води до огромни разходи на индустрията за 
електроенергия и я прави неконкурентоспособна. 
„През първата декада на август ТЕЦ Марица Изток 2 работеше с два от своите осем блока, разполагайки с персонал в пъти 
повече от необходимия за поддръжка на активните блокове. За всеки от работещите над 2000 работници и служители, 
които работят по два часа на ден при един такъв режим  домакинствата и бизнесът плащат по над 4000 лева месечно. 
От друга страна високата цена на тока се обуславя и от факта, че сме свързани  с гръцкия пазар, който е и най-скъпият пазар 
в Европа по дефиниция. Направихме го преди да се свържем с румънския, откъдето можем да се свържем и с европейския, 
въпреки енергичната съпротива на работодателските организации това да се случи. 
И ако това не е достатъчно, налице е и сериозният казус с Наредбата за ползването на повърхностни води. Заради правни 
недомислици и поредните неслучайни действия над 250 ВЕЦ-а, генериращи най-чистата и евтина енергия в страната, са 
изправени пред риск от спиране“, сподели Васил Велев. 
Според Велев това не са никак малки мощности, а стотици мегавати, които балансират  електросистемата и фактор за 
поддържане на по-ниска цена на електроенергията. Председателят на АИКБ коментира, че задачата на управлението на 
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енергетиката не е да създава условия, при които няколко енергийни олигарси да спечелят много пари, а   обществото да 
плаща огромни сметки и индустрията да губи конкурентоспособност. Десетки големи предприятия и десетки хиляди 
служители са  принудени да спрат работа, защото високите сметки за ток ги водят неминуемо към фалит. 
„Ситуацията е изкуствено създадена – пускат се манипулативни оферти през нощта за покупка на ток на принципа „не по-
малко от 300 евро на Мвт/ч“, което показва, че цената изкуствено се изкривява. Оферти „купувам само над тази висока 
цена“ очевидно манипулират цената, за да се манипулира кривата на търсене и равновесната точка. 
Работодателските организации категорично ще подкрепим усилията на Асоциация „Хидроенергия“ за регулиране на един 
правен абсурд, за да не се случи така, че и техните мощности да се добавят към наболелия проблем с неработещи 
енергийни източници, поради независещи от тях причини“, коментира Велев. 
Председателят на АИКБ сподели, че в резултат и на такава правна несигурност от България за последните 11 години са 
изтекли 37 милиарда евро капитали при привлечени  едва 13 млрд. евро. 
 
Dir.bg 
 
√ Умишлен търговски дефицит в полза на няколко души вдигна цените на тока 
Васил Велев, председател на АИКБ, пред бизнес подкаста "Какво могат парите?" 
Ненормално голямата разлика на електроенергията на свободния пазар у нас в сравнение с европейските пазари, прави 
българската индустрия неконкурентно способна. В резултат редица първоешалонни предприятия спряха, защото не могат 
да работят дълго време на загуба, без да фалират, каза Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния 
капитал в България. 
Велев обърна внимание на това, че освен ограничено предлагане на количества от производителите на електрическа 
енергия на платформата "Ден напред", са били констатирани и нелогични оферти, които будят подозрение за 
манипулиране на цените. Той даде пример с оферта през нощта, когато потреблението е по-ниско, в която е обявено 
"купувам 300 MWh на цена не по-ниска от 600 лв". Велев е категоричен, че това е оферта, която вдига цената и за базовия 
ток, който използват първоешалонните предприятия. 
Тъй като не може да се види кои са подателите на подобни оферта, както и заради прекалено високите цени на тока, 
Асоциацията на организациите на българските работодатели е сигнализирала прокуратурата, МВР, ДАНС ГДБОП, КЗК с 
искане за проверка. 
Велев обясни, че България разполага с над 10 000 мегавата инсталирана мощност. Потребление на ток в страната нощем е 
около 3 000, а през деня стига до 5 000 мегавата и въпреки това има дефицит. Изводът, който може да се направи е, че 
умишлен търговски дефицит вдига цените на тока у нас. Това според шефът на АИКБ се прави в полза на няколко души и в 
ущърб на цялото общество. 
Васил Велев посочи като нелогично обединяването на българския с гръцкия пазар на електроенергия за "Ден напред", 
който е най-скъпият в Европа, преди да сме обединили българския с румънския и чрез него със западноевропейския пазар. 
От АИКБ отчитат това решение, взето преди парламентарните избори през април тази година, като грешка на българския 
Електроенергиен системен оператор и посочват, че Румъния и Италия са отложили обединяване с гръцкия пазар на 
електроенергия. 
Велев изрази учудване от нелогичното поведение на държавния ТЕЦ "Марица Изток 2", който в продължение на десетина 
дни не е пускал всичките си налични мощности, за разлика от частните тецове, които веднага са се възползвали от пиковата 
цена на електроенергията. За да се включи държавния ТЕЦ обаче, трябваше обществен натиск, заплахи за протести от 
работодателските организации и сигнали до службите, каза Велев. 

• Преди дни обявихте, че сте в протестна готовност. При каква цена на тока протестът ще бъде ефективен? 

• След поискани от вас оставки беше освободен зам.-министърът на енергетиката Александър Николов. Това 
достатъчно ли е? 

• Какви сметки за ток да очакват малките фирми, които вече излязоха на свободния пазар на електроенергия? 
Какво отговори Васил Велев, гледайте в бизнес подкаста "Какво могат парите?" със Стефан Кунчев. 
 
Econ.bg 
 
√ Васил Велев: Никой в държавната енергетика не е невинен 
ЕСО направи свързване на пазара с Гърция, преди да е направил такова свързване с Румъния, въпреки енергичната 
реакция на бизнеса, обясни председателят на АИКБ 
”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 

https://m.dir.bg/business/kakvo-mogat-parite/umishlen-targovski-defitsit-v-polza-na-nyakolko-dushi-vdigna-tsenite-na-toka


10 

 

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". 
  

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
БНР 
 
√ НС обсъжда програмата за развитие на отбранителните способности  
Парламентът ще разисква хода на програмата за развитие на отбранителните способности до 2022-ра и бъдещите планове 
до 2032-ра. Преди седмица служебният министър Георги Панайотов отбеляза, че все още няма финансови разчети за 
програмата. 
В плана е предвидено до 2032 година разходите за отбрана да са 2% от БВП. И при това положение обаче само 38 от 188 
минимално необходими военни способности ще бъдат осигурени. Преди седмица Георги Панайотов отбеляза: 
"За 2021 година за настоящата година разходите за отбрана се очертават под предвидените в националния план - 1,64% от 
БВП". 
Така твърде вероятно е дебатът в залата да бъде насочен към намирането на парите. И то в контекста на започващите 
дебати за бюджета за 2022-ра. 
"Не са реализирани основните проекти за модернизация на военните сили! Не са изпълнени изцяло целите в способности, 
от пакет 2017 на НАТО, а също така имаме проблем  с личният състав", обобщи Панайотов. 
 
√ Кирил Петков отговаря на депутатски въпроси за ВМЗ – Сопот  
В рамките на парламентарния контрол, министърът на икономиката Кирил Петков ще отговаря на депутатски въпроси за 
ВМЗ - Сопот и Държавната консолидационна компания. Вчера той поиска оставката на 4-ма от 5-тимата членове на 
Управителния съвет на оръжейното дружество и на изпълнителния директор на Държавната консолидационна компания. 
ВМЗ е в активите на Държавната консолидационна компания. 
Темата за ВМЗ Сопот е поставена от депутатите от ИТН Лъчезар Бакърджиев и Пламен Данаилов, а включването ѝ в 
парламентарния контрол съвпада с вчерашната визита на икономическия министър Кирил Петков, който придружаваше 
премиера Стефан Янев по време на посещението му в Сопот. 
"Не можем да имаме проблем с язовирите, правителствени комплекси по 190 милиона и във ВМЗ да имаме такива лоши 
резултати в последния момент и да казваме: „Тази държавна компания си върши работата“. Ами не! Както в бизнеса, 
когато не се справиш, трябва да си ходиш". 
Снощи от държавната консолидационна компания излязоха със становището, че Петков няма право да иска оставки, а още 
вчера стана ясно, че се очаква решение от синдикатите дали да не започнат протестни действия с искането да се освободи 
борда на консолидационната компания и оръжейното дружество да бъде извадено от нея. 
 
√ МЗ: Всички администрации да организират работа от разстояние на най-малко 50% от персонала  
От петък, 20-и август, ръководителите на всички администрации трябва да организират работа от разстояние на най-малко 
половината от персонала и да установят работно време с променливи граници и начало на работния ден между 7,30 и 
10,00 ч. 
Това постановява със заповед служебният министър на здравеопазването Стойчо Кацаров. 
Целта е да се намали броят на пътуващите в градския и междуградския транспорт в цялата страна и така да бъдат улеснени 
спазването на противоепидемичните мерки и ефективният здравен контрол. 
В заповедта се посочва още, че пак от утре противоепидемичната мярка за ограничаване до 50 процента използването на 
капацитета на определени обекти може да не се прилага при условие, че целият персонал в съответния обект са 
ваксинирани или преболедували Covid-19, или разполагат с отрицателен резултат от направен до 72 часа преди влизане в 
обекта PCR тест. 
Същото ще важи и за мероприятията, на които се допуска публика до 50 процента от капацитета. 
Облекчението и за обектите, и за мероприятията ще важи, само ако собствениците или управителите решат да изискват от 
посетителите да са ваксинирани, преболедували Covid-19 или да представят отрицателен PCR-тест. 
Цялата заповед може да видите ТУК. 
 
√ Първан Симеонов: Тече масова импровизация на политическия терен  
Интервю на Диана Янкулова с Първан Симеонов в предаването ''12+4'' 

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2021/08/19/zapoved_merki_19_08_2021.pdf
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"Всички погледи ще се насочат сега към Слави Трифонов, откъдето може да дойде някакво компромисно решение. 
Българското общество има желание за съставяне на кабинет. При едни нови избори могат да се появят още по-патови 
резултати. Не съм сигурен, че този, който попречи да се състави правителство, ще спечели позитиви".  
Това коментира пред БНР социологът Първан Симеонов, "Галъп Интернешънъл".  
Според него протестът е заложил неизпълними червени линии и "сега си патим всички от това".  
В предаването "12+4" социологът допълни:  
"Ситуацията е такава, че трудно можем да различим ясна политическа линия. В момента тече масова импровизация на 
политическия терен".  
Интервюто с Първан Симеонов можете да чуете в звуковия файл. 
 
√ Българи от чужбина: Здравият разум изисква народните избраници да се сработят  
Проведените консултации на президента Румен Радев с парламентарно представените сили преди връчването на втория 
мандат за съставяне на правителство накараха някои анализатори да прогнозират, че народното събрание отново няма да 
успее да излъчи редовен кабинет. Според социолога Боряна Димитрова 46-ото Народно събрание няма да излъчи 
правителство и оттук нататък часовникът върви назад, като най-големи щети ще понесат т.нар. „партии на протеста“. 
На друго мнение е Първан Симеонов, според когото възможност за съставяне на кабинет в рамките на избрания през юли 
парламент все още не бива да се изключва. По думите на социолога, за да се случи това в рамките на 46-то НС, президентът 
би трябвало да връчи третия мандат на най-малката парламентарно представена политическа сила – „Изправи се БГ! Ние 
Идваме!“. В интервю за БНР той обясни позицията си с факта, че това е хем ляво, хем дясно движение, освен това е малко 
и няма възможност да монополизира мандата. Може обаче да действа като обединител. 
Няколко интервюта с българи в чужбина също показват надежда, че Народното събрание в България все пак ще успее да 
излъчи правителство. Сънародничката ни от Германия Маргарита Такач смята, че изход от задънената улица, в която се 
намира страната, трябва да търси политическата сила, която ще получи третия мандат: 
„Това би било една възможност, която всички партии да припознаят и да се състави експертно правителство с някакъв 
времеви хоризонт, което да адресира най-важните теми на деня - съдебната реформа, образованието и 
здравеопазването.“ 
При евентуални нови избори, тя отново би участвала като член на секционна комисия в град Меминген. В изборната неделя 
на 11 юли, в нейната секция в Германия гласуват 239 българи. Неприятният спомен от дългото чакане изборните протоколи 
да бъдат приети от ЦИК кара Маргарита да припомни едно от основните искания, отправени от чужбина към 
новоизбраните народни представители: 
„Ние силно се надявахме, тъй като най-голямата партия е избрана и с гласовете на българите в чужбина, че щеше да има 
обединение около улесняването на гласуването на българите в чужбина. Най-малкото да ни се даде възможност да 
гласуваме по пощата, след предварителна регистрация. Но изглежда, че дори за това, на този етап няма достатъчно воля.“ 
Любопитни изводи за случващото се у нас и промяната на обществото, откриваме в думите на Борислав Николов, 
установил се в Канада преди 32 години. 
„България изглежда безусловно променена в две посоки – споделя той наблюденията си от родината. – Едната е 
драматичният ръст на строителството. От друга страна, хората изглеждат сякаш по-спокойни и ведри. В поведенчески план 
обаче, българите ми се струват доста променени. Това ме смайва, особено когато говорим за национална политика, 
национални интереси и за народни представители, призвани да защитават интересите на избирателите си и на целия 
български народ. Струва ми се, че хората, които се кандидатират за постове, трябва да се държат малко по-възпитано, 
когато излизат пред собствената, а и не само, аудитория, защото впечатлението, което правят, е поразително.“ 
По въпроса дали би упражнил правото си на глас при нови предсрочни избори, Николов бе непоколебим: 
„Ако има нови избори, категорично няма да гласувам. Смятам за нелегитимно депутатите в едно Народно събрание до 
такава степен да имат разногласия помежду си, че да принуждава хората да гласуват през три месеца. Има здрав разум и 
той изисква от избраните да намерят начин да се сработят.“ 
Подобно нежелание да гласуват, вероятно изпитват и много други наши сънародници в страната, а и зад граница. В този 
смисъл, още по-ниската ниската избирателна активност при евентуални трети поред избори, предвещавана от 
анализатори, не изглежда далеч от реалността. В интервю за Радио България Калоян Буковски, финансов анализатор от 
Великобритания, коментира: 
“Първите избори през април и юли бяха белязани от енергията на миналогодишните протести и предизборни кампании, в 
които се говореше за „новото“, за „промяната“. Съвсем естествено е, че изключителната енергия на хората, излъчили на 
два пъти многопартиен парламент, ще спадне, а стимулът им вече няма да е същия. Така че е възможно „партиите на 
статуквото“ да възстановят своите позиции на следващи избори. Що се отнася до кампанията, „партиите на промяната“ ще 
имат най-голям стимул да провеждат допълнителна такава. На изборите през юли обаче се видя, че вероятно е постигнат 
максимумът на електоралната мобилизация чрез послания. Те няма да се променят, но оттеглянето на вниманието на 
избирателите от политическия живот, е неизбежно.“ 
Буковски посочи, че избирателната активност зависи и от това дали предсрочните избори, ще се проведат заедно с 
президентските: „Президентската институция е нещо, на което обществото гледа сериозно. Това, както вече отминалия 
отпускарски сезон, би могло да доведе до по-висока активност.“ 
Всички интервюта може да чуете ТУК. 
 
 
 

https://bnr.bg/post/101515154/parvan-simeonov
https://bnr.bg/radiobulgaria/post/101513885/rumen-radev-neobhodim-e-redoven-kabinet-koito-da-se-zaeme-s-krizite
https://bnr.bg/post/101514808/borana-dimitrova
https://bnr.bg/post/101513824/parvan-simeonov-partiite-trabva-da-napravat-strategicheska-preocenka
https://bnr.bg/radiobulgaria/post/101497080/balgarite-v-kvebek-po-tradicia-sa-mnogo-aktivni-na-izbori
https://bnr.bg/radiobulgaria/post/101497080/balgarite-v-kvebek-po-tradicia-sa-mnogo-aktivni-na-izbori
https://bnr.bg/post/101514893/balgari-ot-chujbina-zdraviat-razum-iziskva-narodnite-izbranici-da-se-srabotat
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√ Франция получи първия транш в размер на 5,1 млрд. евро от Европейския фонд за възстановяване  
В четвъртък Франция си осигури първия паричен транш в размер на 5,1 милиарда евро от Фонд за възстановяване и 
устойчивост на ЕС на стойност 800 млрд. евро, целящ да помогне на единния блок да се възстанови от коронавирусната 
пандемия и да направи икономиката по-зелена и по-дигитализирана. 
Общият дял на Франция във фонда е 39,4 млрд. евро под формата на безвъзмездни средства, като бъдещите изплащания 
са обвързани с изпълнението на инвестиционни проекти и мерки за реформа, посочени в предложения от страната план 
до Европейската комисия. 
"Планът за възстановяване и устойчивост на Франция е ясно ориентиран към зеления преход, финансирайки широк 
спектър от проекти - от ремонти на сгради до чиста мобилност“, заяви еврокомисарят по икономиката Паоло Джентилони. 
Той подчерта цифровите проекти в предложението на Франция. 
Комисията има за цел да набере тази година от дълговия пазар 80 милиарда евро посредством дългосрочни съвместни 
еврооблигации и краткосрочни еврокнижа за финансиране на първия транш от плащания по фонда към страните от ЕС. 
Преди Франция и страни като Португалия, Люксембург, Белгия, Гърция, Италия, Испания и Литва също получиха първите 
си траншове от Фонда за възстановяване по-рано този месец, а Чешката република получи първия си транш още през юли. 
 
√ Външните министри на страните от НАТО обсъждат събитията в Афганистан  
Министрите на външните работи на страните от НАТО ще проведат извънредна виртуална среща, посветена на събитията 
в Афганистан. 
Генералният секретар на Алианса Йенс Столтенберг определя ситуацията там като: "военен и политически колапс със 
скорост, каквато не е била предвидена".  
Той подчерта, че НАТО има да учи още уроци, след като в Афганистан са инвестирани милиарди и много от изпратените 
военнослужещи са загубили живота си по време на мисиите.  
 
√ Външните министри от Г-7: Отношенията с талибаните ще зависят от действията им  
Външните министри от страните от Г-7 са подчертали императивната нужда от „безопасно преминаване на всички, които 
искат да напуснат Афганистан и нуждата от всеобхватно политическо решение, което защитава основните човешки права 
на всички афганистанци“. Това става ясно от прессъобщение на Държавния департамент за видеоконферентна връзка на 
американския външен министър Антъни Блинкън с колегите му от Г-7. 
По време на връзката лидерите са се съгласили, че отношенията на международната общност с талибаните ще зависят от 
техните действия. Лидерите от страните от Г-7 се срещат виртуално следващата седмица за обсъждане на общия подход 
към ситуацията в Афганистан. 
Междувременно от Белия Дом съобщиха, че също по темата Афганистан президентът Джо Байдън е разговарял с френския 
си колега Емануел Макрон. Двамата са отбелязали значимостта на „продължаваща близка координация между 
съюзниците и демократичните партньори на Афганистан, в това число посредством международни форуми“ относно 
хуманитарна помощ и подкрепя за бежанци. 
Според Пентагона САЩ имат над 5,200 военни разположени в Кабул като летището там остава отворено за полети. От 
почивните дни до сега са били евакуирани около 7 000 души като броят им от юли насам е близо 12 000. Сред тях са 
американски граждани, служители на американското посолство, получили виза със специален имиграционен статут и 
други лица евакуирани в координация с Държавния департамент. 
На фона на критика за хаоса около летището в Кабул появил се след началото на изтеглянето на американските войски, от 
Държавния департамент възнамеряват да увеличат броя на служителите, които да помагат с евакуацията. 
По данни на Американското обществено радио броят на афганистанците, които отговарят на условията за евакуация може 
да е над 70 хиляди. Според Пентагона за евакуацията САЩ разполагат със самолети, както и с бази, които са готови или 
процес на приготвяне. Въпросът на преден план е дали талибаните ще дадат възможност на всички желаещи да достигнат 
летището. 
По информация на Франс прес, президентът на Франция Еманюел Макрон е провел телефонни разговори, освен с 
американския си колега Джо Байдън, и с руския държавен глава Владимир Путин и  италианския премиер Марио Драги.  В 
разговора с Путин са обсъдени очакванията от талибаните , които взеха властта в Кабул, да възпират трафика на дрога 
и  оръжия, да не взаимодействат с  терористични организации и да зачитат правата на жените. 
Кризата с Афганистан е тема на обсъждания и в Съвета за сигурност на ООН.  
Генералният секретар Антониу Гутериш вижда като единствено средство за въздействие върху талибаните заявеното от 
тях  желание за международно признание.  
 
√ ООН: Талибаните преследват хора, работили за НАТО или предишното правителство  
Талибаните преследват хора, работили за силите на НАТО или предишното афганистанско правителство, предупреждава 
документ на ООН. В него се казва, че бойците обикалят от врата на врата, за да ги открият и заплашват семействата им. 
Твърдолинейното ислямистко движение се опита да успокои афганистанците след завземането на властта, като обеща, че 
няма да има отмъщение. Има обаче опасения, че талибаните не са се променили много след 90-те години. 
Предупреждението, че групировката издирва "сътрудници" беше отправено в документ на Норвежки център за глобален 
анализ, който предоставя разузнавателна информация на ООН. 
"Ако тези лица не се предадат, талибаните ще арестуват и преследват, разпитват и наказват членовете на семействата им", 
заяви Кристиан Нелеман, който оглавява групата, издала доклада. Той предупреди, че всеки, който е в черния списък на 
талибаните, е в сериозна опасност и че може да се стигне до масови екзекуции. 
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Чуждестранните сили продължават с усилията да изведат от Афганистан своите граждани. Представител на НАТО заяви 
вчера, че над 18 хиляди души са били евакуирани през последните пет дни от летището в Кабул. Целта е през уикенда да 
се удвоят усилията за евакуация. Извън летището ситуацията остава хаотична. Талибаните блокират достъпа на 
афганистанците, които се опитват да избягат. 
Групировката превзе Кабул в неделя, след като за седмица завзе цялата страна на фона на изтеглянето на чуждестранните 
сили. Талибаните се връщат на власт 20 години след като бяха свалени при инвазията, ръководена от САЩ. 
 
√ Фючърсите на петрола "Брент" продължават да поевтиняват  
В четвъртък петролът продължава да поевтиняват рязко за шеста поредна сесия на търговия с оглед опасенията за 
отслабване на петролното потребление заради растящите по света случаи на Covid-19 в резултат на силно заразния Делта 
вариант. 
Световната здравна организация обвърза рязкото увеличаване на починалите с Covid-19 в САЩ през миналия месец на 
циркулацията на Делта варианта на коронавируса в региони на страната, където Covid ваксинацията е относително ниска.  
Изненадващото нарастване на бензиновите запаси в САЩ през последната седмица, както и поскъпването на щатския 
долар към 9-месени върхове също допринасят за днешното поевтиняване на двата основни типа петролни фючърси с над 
3 на сто. 
Октомврийските фючърси на петрола "Брент" се понижават в ранния следобед с 3,3% към 65,90 долара за барел, връщайки 
се под нивото от 66 долара за пръв път от 21-ви май насам. Септемврийските фючърси на американския лек суров петрол 
пък се понижават с 3,7% към 62,66 за барел - също най-ниско ниво от 21-ви май. 
И двата типа петролни фючърси поевтиняват за шести пореден ден на търговия - най-продължителен техен ценови спад 
от края на февруари 2020 г., когато светът започна да навлиза в първата вълна на коронавирусната пандемия. 
 
 

Графика петрол Брент / долар 

 
 
БНТ 
 
√ Президентът връчи на Даниел Митов от ГЕРБ втория мандат за правителство  
В изпълнение на Конституцията държавният глава връчва мандат за съставяне на правителство на кандидата за 
министър-председател, излъчен от втората по численост парламентарна група в 46-ото Народно събрание – ГЕРБ-СДС. 
Гледайте на живо тук или на страницата на "По света и у нас" във Фейсбук: 
От ГЕРБ-СДС вече обявиха, че ще върнат мандата за съставяне на кабинет, когато го получат. Партията няма да подкрепи и 
правителство, съставено с третия мандат. 
„Както винаги досега, осъзнаваме отговорността си. В този момент отговорността изисква да представим 
структура и състав на МС, въпреки че ще върнем веднага мандата, когато го получим“, заяви на брифинга пред 
медиите Десислава Атанасова от ГЕРБ. 
„Без конструктивни разговори и консенсус правителство не може да се състави. Аз не виждам такива за третия мандат, 
така че очевидно отиваме към избори“, обясни Даниел Митов, който е номиниран за министър-председател в 
проектокабинета на ГЕРБ-СДС. 
 
√ Парламентарен контрол: Вицепремиер и 12 министри отговарят на питания  
Вицепремиер и дванайсет министри от служебното правителство ще вземат участие в петъчния парламентарен контрол. 

https://bntnews.bg/news/na-zhivo-prezidentat-vrachi-na-daniel-mitov-ot-gerb-vtoriya-mandat-za-pravitelstvo-1166285news.html
https://www.facebook.com/novinite.bnt
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Няколко акцента от процедурата. За новия дизайн на мярката 60 на 40 ще говори вицепремиерът и министър на труда и 
социалната политика Гълъб Донев. 
Има ли намерения на Министерство на здравеопазването за имунизация с трета бустер доза от ваксината срещу COVID-
19? Това е въпрос към министъра на здравеопазването Стойчо Кацаров. 
Резултатите от проверката на външно министерство по казуса с двойното гражданство на министър Кирил Петков е 
въпросът към министър Светлан Стоев. 
По темата за съдебната реформа на трибуната ще излезе правосъдният министър Янаки Стоилов, а на няколко 
икономически въпроса ще отговаря ресорният министър Кирил Петков - сред тях е и ситуацията във ВМЗ-Сопот. 
 
√ ГЕРБ представи проектокабинета си, ще върне веднага втория мандат на президента  
ГЕРБ представи проекта си за правителство с втория мандат. 
Както винаги досега, осъзнаваме отговорността си. В този момент отговорността изисква да представим структура и състав 
на МС, въпреки че ще върнем веднага мандата, когато го получим, заяви в началото на брифинга пред медиите Десислава 
Атанасова от ГЕРБ. 
Кандидат за министър-председател, както знаете, съм аз, обясни Даниел Митов. 
Съставът на проектокабинета е следният: 

• Вицепремиер: Томислав Дончев 

• Вицепремиер и министър на вътрешните работи Румен Христов 

• Вицепремиер и външен министър Екатерина Захариева 

• Министър на финансите Кирил Ананиев 

• Министър на правосъдието Радомир Чолаков 

• Министър на отбраната Христо Гаджев 

• Министър на регионалното развитие Александър Иванов 

• Министър на труда и социалната политика Деница Сачева 

• Министър на образованието Красимир Вълчев 

• Министър на здравеопазването Костадин Ангелов 

• Министър на културата Любен Дилов 

• Министър на околната среда и водите Ивелина Василева 

• Министър на земеделието Десислава Танева 

• Министър на транспорта Росен Желязков 

• Министър на икономиката Жечо Станков 

• Министър на енергетиката Делян Добрев 

• Министър на спорта Красен Кралев 

• Министър на туризма Деница Николова 
Без конструктивни разговори и консенсус правителство не може да се състави. Аз не виждам такива за третия мандат, така 
че очевидно отиваме към избори, обясни Даниел Митов. 
Според Десислава Атанасова, се водят заскулисни разговори. 
Бяхме свидетели на едноседмичен цирк с липсата на министър-председател, номинирани и оттеглени министри. 
Стана ясно, че никой не иска да носи отговорност, че единствено и само ГЕРБ осъзнава, че е важно в този момент да 
има управление на тази държава, каквото момента в липса, а се чувства наплив за опозиция, допълни Атанасова. 
До този момент никой не отговори на каква цена беше получена подкрепата за председател на НС, за различните комисии, 
допълни Атанасова. Стигна се до парадокс, че ГЕРБ със своите 63 народни представители, беше изравнена с партиите по 
30, допълни тя. 
Разбирам, че г-н Радев имаше някакви причини да протака връчването на втория мандат, включително и 
становището за актуализация на бюджета. В парламентарна република обаче не президентът определя дневния ред 
на НС - радвам се, че го е разбрал, допълни Десислава Атанасова. 
Другото обяснение е да е създадена някаква инженерна логика с мандата за третото правителство - някакъв политически 
Франкенщайн, допълни Томислав Дончев. Според него, от гледна точка на спазването на демокрацията и волята на 
българските граждани, това не би било добра новина. 
Датата на президентските избори е обсъдена на председателски съвет. Решихме да поканим г-жа Камелия Нейкова, 
председател на ЦИК, дали комисията би се справила с избори 2 в 1, каквото вероятност съществува, обясни още Десислава 
Атанасова. 
Нашата група е внесла промени в Изборния кодекс за броене на контролните разписки и гражданите да могат да 
гласуват и с хартия. На изборите - и на 4 април, и на 11 юли бяха отпечатани бюлетини за всички избиратели за 5 
милиона лева. Българският данъкоплатец е платил 5 милиона и те са били изхвърлени. Ние предлагаме те да бъдат 
ползвани, особено ако има избори 2 в 1. Хората не възприемат машинното гласуване, обясни Атанасова. 
Датата на президентските избори ще бъде ясна в следващите дни. 
В 9.30 ч. кандидатът им за министър-председател ще получи от президента проучвателен мандат за съставянето на 
кабинет. 
Многократно в последните седмици от ГЕРБ декларираха, че ще върнат веднага мандата на държавния глава и няма да 
предлагат състав и структура на кабинет. 
Какво следва по процедура? 
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След като вторият мандат бъде върнат от ГЕРБ, президентът има 7 дни, за да връчи третия. Ако и с третия мандат не се 
формира редовен кабинет - президентът, с един и същи указ, разпуска парламента и насрочва нови избори, в рамките на 
два месеца. Държавата остава в ръцете на служебен кабинет, който обаче е с ограничени правомощия и трябва да 
организира новите избори. 
 
√ Янаки Стоилов: Призовавам парламента да приеме актуализацията на бюджета  
Призовавам парламента най-после да приеме поне един закон - този пакет за актуализация на държавния бюджет. Това 
заяви в сутрешния блок на БНТ служебният министър на правосъдието проф. Янаки Стоилов. 
"Връчването на третия мандат е най-конфликтната и финална фаза на този процес по връчването на мандатите 
за съставяне на правителство при него е определен както срокът, в който трябва президентът да предостави 
мандата на избрана от него парламентарна група - 7-дневен и в същия срок да се върне мандата като успешно или 
неуспешно реализиран", обясни проф. Стоилов. 
Относно проверките в затворите служебният министър на правосъдието каза, че е установено, че стандартът на българския 
затворник е "доста висок". 
"Проблемът има две страни - и двете заслужават значително внимание - едната се отнася до обществените 
поръчки, за това до колко рационално се използват влаганите средства, тъй като там отиват голяма част от най-
големите ресурси, които се отделят в рамките на бюджета на министерството на правосъдието", каза Янаки 
Стоилов. 
Той коментира и казуса с намалената присъда на убиеца на 7-годишно момиче от Сотиря. 
"Бабата и дядото на момичето изразиха тревога дали няма много бързо да бъде облекчена присъдата на момчето, 
за което това не е първата криминална проява. Аз им обясних, че преди да изтекат 20 години не може да бъде 
направено искане за смекчаване на тази присъда", каза Стоилов. 
"Смятам, че един от недостатъците на нашата съдебна система е, че тя невинаги е достатъчно добре и на достъпен език 
обяснява своите практики. Съдебната власт трябва да обяснява своите актове, така че хората да разберат какво означава 
това и защо е постановено едно решение", продължи той. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ Нови мерки влизат в сила от днес - вижте какви са  
По заповед на здравния министър, считано от днес - 20 август, влизат в сила нови ограничителни мерки. 
Ръководителите на всички администрации трябва да организират работа от разстояние на най-малко 50% от персонала и 
да осигурят плаващо работно време с начало на работния ден между 7.30 и 10.00 ч. 
По този начин значително ще бъде намален пътникопотокът в градския и междуградския транспорт в цялата страна, което 
улеснява както спазването на противоепидемичните мерки, така и осъществяването на ефективен здравен контрол. 
От днес съгласно въведената противоепидемична мярка за ограничаване до 50% използването на капацитета на 
определени обекти/мероприятия, може да не се прилага, при условиe, че: 

1. 100% от персонала в съответния обект е ваксиниран 
2. преболедувал е COVID-19 
3. разполага с отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в обекта/началото на мероприятието 

изследване с PCR тест 
Това трябва да бъде удостоверено с документ за ваксинация, преболедуване или изследване. За целта ръководителят на 
обекта/организаторът на мероприятието трябва да е взел решение и да е създал организация за допускане на лица, които 
са или ваксинирани, или преболедували COVID-19, или представят отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди 
влизане в обекта/участие в мероприятието изследване с PCR тест. 
Заповедта на здравния министър се отнася за: 

• конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси, обучения, тимбилдинги, изложения и други 
обществени мероприятия в присъствена форма; 

• културни и развлекателни мероприятия (фестивали, кина, театри, циркови представления, сценични прояви, 
концерти, музеи, галерии, библиотеки, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство); 

• спортни състезания с публика; 

• посещенията на фитнес центрове, спортни зали и клубове, плувни басейни и комплекси, балнеолечебни, СПА, 
уелнес и таласотерапевтични центрове; 

• посещенията в детски центрове, клубове и други, предоставящи организирани групови услуги за деца; 

• посещенията в заведенията за хранене и развлечения по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма, игралните зали 
и казина. 

Ръководителите на тези обекти, съответно организаторите на мероприятия, трябва да уведомят съответната регионална 
здравна инспекция за взетото решение. Регионалните здравни инспекции създават и поддържат списък на обектите и 
мероприятията за целите на осъществявания от тях контрол. 
С пълния текст на Заповед РД-01-712/19.08.2021 г. може да се запознаете ТУК. 
 
√ Министерството на туризма: Ограниченията заради COVID-19 да са обвързани с ясни икономически мерки  
Основен приоритет на Министерството на туризма е да защити заетостта и активността на туристическия бизнес при 
запазване на здравето на работещите и посетителите. Министерството категорично счита, че в случай на неизбежно 
налагане на ограничения заради пандемията, те трябва да бъдат обвързани с ясни икономически мерки, като тези мерки 

https://bntnews.bg/news/yanaki-stoilov-prizovavam-parlamenta-da-prieme-aktualizaciyata-na-byujeta-1166293news.html
https://bntnews.bg/f/news/o/1166/9cc3f62a5a87daa3c773bdd6dfdba80c.pdf
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да влизат в сила автоматично с въвеждането на ограниченията. Това се казва в официална позиция на ведомството, 
изпратена до медиите. 
От началото на летния сезон и особено след прилагането на Европейския цифров сертификат и отварянето на границите 
за свободно пътуване, туристическият сектор в България успя в известна степен да възстанови своята жизнеспособност. С 
приближаването на 4-та вълна от COVID-19, дългосрочното възстановяване на бизнеса е поставено пред сериозни 
предизвикателства. 
В тази връзка, Министерството на туризма застава на позиция, че всички ограничения на бизнесите в сектор туризъм трябва 
да бъдат много прецизно обмислени. При взимането на решенията фокусът трябва да е насочен към превантивните 
действия, като основно място да заема засиленият контрол и самоконтролът от страна на институциите и на бизнеса за 
недопускане разпространението на вируса. 
В стремежа си да подкрепи исканията на бизнеса, Министерството на туризма е подготвило и предложило пакет от 
икономически мерки. При изготвянето им са взети предвид както предложенията от страна на туристическия бизнес и 
добрите практики от другите държави, така и вече натрупаният опит от управлението на кризата. 
От особена важност е със съвместни усилия да приложим и следваме изпълнението на адекватни мерки за оцеляването и 
възстановяването на туристическата екосистема, които да станат част от последователна и логически обвързана стратегия 
за запазване на жизнеспособността на сектор „Туризъм“. Това може да се реализира само ако секторът остане активно 
работещ при спазване на Правилата за прилагане на противоепидемичните мерки при извършване на туристическа 
дейност през летен сезон 2021. 
 
√ Даниела Стоева: Отчитаме 100% ръст в туризма в сравнение с миналата година  
Отчитаме близо 100% ръст в туризма в сравнение с миналата година. Това заяви в сутрешния блок на БНТ заместник-
министърът на туризма Даниела Стоева. Тя каза, че за периода от 1 май до 12 май има близо 3 милиона реализирани 
нощувки. 
"Този сезон е доста по-труден от предходния, защото туристическия сектор работи повече от една година в 
ограничения, каквито не е имал досега. Въпреки това резултатите са позитивни", каза тя в "Денят започва". 
По думите й вътрешният пазар успява да компенсира недостига на чуждестранни туристи. 
Според Стоева каквито и ограничения да има, те ще повлияят негативно и според нея важното е тези ограничения да бъдат 
обвързани с икономически мерки. 
Вижте още във видеото. 
 
√ Над 330 места за настаняване са подпомогнати по програмата "Отново заедно"  
Повече от 330 хотела и места за настаняване са подпомогнати по програмата "Отново заедно", съобщават от 
Министерството на туризма. Те се намират както по Черноморието, така и в планински населени места и курорти. 
Учениците, пътуващи по програмата са отсядали основно в тризвездни места за настаняване, като те са общо 149. Следвани 
са от хотелите с две звезди - 100, а тези с четири звезди са 83. Сред избраните за ученически лагери места за настаняване 
има и петзвездни хотели. Сред предпочитаните дестинации за ваканциите са Китен, Албена, Златни пясъци, Слънчев бряг, 
Банско, Приморско. Има групи, посетили Несебър, Пампорово, Свети Влас, Шкорпиловци, Боровец, Царево, Чепеларе, 
Трявна и др. 
До момента общо одобрените училища, които са кандидатствали по програмата, са 769, включващи 20 900 ученици и 2178 
учители. Изразходените средства са 11,183 млн. лв. Предвиденото финансиране по мярката е 15 млн. лева, които се 
отпускат от националния бюджет. 
Програма "Отново заедно" е насочена към подпомагане на туристическия бранш за преодоляване на последиците от 
пандемията и възстановяването му от кризата. Резултатите до момента показват, че заложените цели се постигат и ефектът 
от нея е осезаем. 
Заради променящата се епидемична обстановка и с грижа за здравето на децата, в началото на седмицата Министерството 
на образованието и науката обяви, че спира приемането на заявки за участие в Национална програма "Отново заедно". 
Средствата, предвидени за мярката, които все още не са използвани, остават, за да бъдат изразходени в подкрепа на 
туристическия сектор. 
 
√ Меркел в Москва: Последна среща на канцлера с президента Путин  
Ангела Меркел пристига в Москва. Тя ще обсъди с президента Владимир Путин развитието на ситуацията в Афганистан, 
проекта "Северен поток 2", обстановката в Беларус и Украйна. 
След два дни Меркел ще посети и Киев. Това е последната й визита в Москва като канцлер на Германия. Тя ще се раздели 
с поста след изборите за Бундестаг през септември. 
Двамата с президента Путин се познават отлично, имали са многобройни срещи през последните десетилетия - и очи в 
очи, и в рамките на различни международни формати. 
 
√ Талибаните въведоха комендантски час в Кабул  
Талибаните обявиха комендантски час в Кабул. Забранява се излизането от къщи от 21.00 часа до разсъмване. Изключения 
се правят при извънредни обстоятелства. Мярката ще важи до втора заповед. 
Представител на радикалното движение обяви, че талибаните се стремят да не допуснат гражданска война. Евакуацията 
от Кабул продължава. ООН обяви, че не разполага с необходимите възможности да поеме управлението на летището в 
афганистанската столица. 

https://bnt.bg/bg/a/ydnkhzhvkyel
https://bntnews.bg/news/daniela-stoeva-otchitame-100-rast-v-turizma-v-sravnenie-s-minalata-godina-1166289news.html
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Тези дни Франция ще осигури въздушен мост Париж-Кабул за транспортирането на няколко хиляди човека. Съединените 
щати са евакуирали досега 7000 души. Общо евакуираните от неделя насам са над 8000. 
 
3e-news.net 
 
√ Комисията по енергетика иска спешни решения какво да се прави с Марица Изток 
Депутатите ще изискат от енергийното министерство доклада на Прайс Уотърхаус Купърс. Окончателният план 
трябва да е готов през декември тази година  
Комисията по енергетика и климат към Народното събрание ще насрочи изслушване на служебния министър на 
енергетиката Андрей Живков за това какво предстои да се случи в комплекса „Марица Изток“. Темата бе част от петте 
точки, определени от председателя на комисията Иван Хиновски като изключително важна. 
В частност става въпрос за Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката за създаване на специализирано 
предприятие „Минни конверсии“ по предложение на Министерски съвет. „Изпълнителната власт трябва да каже какво ще 
се прави в „Марица Изток“, коментира в рамките на комисията депутатът от ДПС Рамадан Аталай. По думите му, на хората 
трябва да се каже как ще бъдат съкращавани, как ще бъдат преквалифицирани, какво ще получат като пари.  
Преди това при дискутирането на темата бившият зам.-министър на енергетиката и настоящ депутат от парламентарната 
група на ГЕРБ-СДС Жечо Станков обясни, че в края на месец юли в Министерство на енергетиката трябва е постъпил доклад 
на консултанта на ЕК по териториалните планове за четирите въглищни региона – Прайс Уотърхаус Купърс, който да дава 
яснота за бъдещите стъпки. 
Иван Хиновски, както и членовете на комисията изразиха пълно съгласие с това, че изпълнителната власт в лицето на 
министъра на енергетиката трябва да бъде изслушан по тази тема. Жечо Станков от своя страна поясни, че до края на месец 
декември 2021 г. трябва да е готов и окончателния план за въглищните региони. Той обясни също така, че в Плана за климат 
и енергетика, който предстои да бъде обновен през 2023 г. темата за въглищните централи съвсем не е загърбена, а 
производството им в бъдеще е предвидено постепенно да се редуцира от 17 ТВт до 14 ТВт и в края на десетилетен период 
спада до 7 ТВт.  
Мартин Димитров от „Демократична България“ от своя страна настоя министър Живков да бъде изслушан и по 
енергийните проекти в Плана за възстановяване и устойчивост, а предложението му срещна и възражения, и подкрепа.  
Разбира се, заседанието на парламентарната комисия по енергетика и климат не мина без спорове. В частност Рамадан 
Аталай повдигна въпроса за това, че „ние сме комисия, без да е решено правителство. Все едно сме на кръгла маса и сме 
ограничени до възможностите на служебното правителство“, каза той, като в този контекст поясни, че служебното 
правителство няма правомощия за изменение и допълнения в законодателството.  
Армен Бабикян от „Изправи се! Ние идваме!“ окачестви това като обърната логика. 
Депутатите нямаха и пълно съгласие по темата дали трябва или не Енергийна стратегия. Според Жечо Станков водещ 
трябва да е Планът за климат и енергетика. В рамките на следващо заседание парламентарната комисия по енергетика и 
климат ще определи членовете на двете подкомисии: „Зелени политики и климат“ и „Наблюдение на работата на КЕВР“. 
Предстои да бъде взето решение и по бъдещите действия за избор на председател на Комисията за енергийно и водно 
регулиране, тъй като мандатът на настоящия ръководител Иван Иванов изтече отдавна.  
Както отбеляза председателят на енергийната комисия Иван Хиновски 7 изключително важно е министъра на енергетиката 
да бъде изслушан и по търга за нова ядрена мощност за АЕЦ „Белене“. „Доколкото чувам кандидат-инвеститорите готвят 
искове“, отбеляза Хиновски, но дали тази точка ще влезе в дневния ред за изслушване на енергийния министър Живков 
не стана ясно.  
За следващото заседание остана и предложението за Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката за 
създаване на нова структура в КЕВР – Инспекторат или укрепване на съществуващата Дирекция за надзор на борсите и 
проверки на жалбите на потребители – така, както е записана в дневния ред с предложение на Министерски съвет. Разбира 
се, няма уточнение как точно ще стане това, при положение, че БНЕБ е към БФБ.  
 
√ Кирил Петков: Пари в бюджета има достатъчно, но без актуализацията няма да стигнат нито до бизнеса, нито до 
медиците 
Преработеният План за възстановяване е достатъчно добър, ако сегашният парламент не излъчи редовен кабинет, 
служебният ще го внесе в Брюксел, казва той 
На фона на всички актуални проблеми в държавата и в частност в сферата на икономиката, направихме визионерско 
интервю с министъра на икономиката Кирил Петков. Зададохме му и резонния въпрос за канадското гражданство, но той 
отбеляза, че е подал навреме всички документи за отказ от него, че въпросът в момента се разглежда от Конституционния 
съд и че няма да коментира повече преди да излезе неговото решение. За сметка на това министър Петков обърна голямо 
внимание на въпросите около актуализацията на бюджета, внасянето в Брюксел на Плана за възстановяване и устойчивост, 
лиспата на време за изпълнението и на двете задачи, реформите, от които България се нуждае в политически и 
икономически аспект и др. 
Г-н Петков, ако настоящият парламент не успее да формира правителство и бъде разпуснат, какво ще се случи с 
актуализацията на бюджета, има ли време от днешна гледна точка това да се случи? 
Това, което разбрах днес (вчера – бел.ред.), е че най-накрая бюджетната комисия в Народното събрание е започнала 
работа, което е добре. Сега се надявам и да успее да я свърши. Защото в противен случай наистина е много рисковано 
България да влезе в следващите няколко месеца без актуализация на бюджета. Това е много важно да се каже, защото 
имаше всякакви мнения, че едва ли не това е прищявка на служебното правителство. Напротив, реално, ако не се 
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актуализира бюджетът, нямаме никакъв буфер или шанс да посрещнем разходите при потенциална COVID-криза за 
лекарите на първа линия, например. 430 млн. лв., които са в актуализацията на бюджета и предназначени за бизнеса, също 
са много важни. Ако нямаме достъп до този ресурс, а не дай си Боже се наложи да се затвори бизнесът заради сериозна 
вълна от коронавируса, няма да има пари за компенсации. Актуализацията на пенсиите също ще е под въпрос, защото 
пари има до септември. Няма да ги има и тези 1000 лв. за лекарите на първа линия. 
Най-странното в тази динамика е, че ние ще газим по вода, но ще ходим жадни, защото парите са там, има ги в бюджета, 
в момента им по-висока събираемост от очакваната, но за да бъдат изхарчени тези пари целево, трябва да има оторизация 
от страна на парламента за тяхното разходване. Реално забраната в момента е да не се харчи по тези пера, защото тези 
цифри никога не са били включени в стария бюджет. И повечето мерки срещу COVID-кризата спряха в края на април, 
последните месеци сме вкарвали за актуализацията на пенсиите пари от преразпределяне в бюджета, но и това приключи 
като възможност. И сега единственото, което можем да имаме, е актуализация. Така че тя е много много важна. Даже сега 
към нея трябва да се допълни и рискът от бежанска вълна – знаем, че 3 млн. афганистанции има опасност да тръгнат към 
Европа. И най-глупавото нещо, което може да е налице в този момент, е да нямаме средства да защитим границите си. 
Така че е много важно този буфер да се създаде максимално бързо и тези допълнителни средства се разреши да се 
използват. Дали ще се изхарчат, е друг въпрос. Въпросът е да може да се харчат, ако потрябват. 
И все пак какъв е крайният срок за тази актуализация на бюджета? 
Това трябва да се случи преди да се разпусне този парламент. Сега има надежди за даване на трети мандат за съставяне 
на редовно правителство, но за мен шансът това да се случи е много малък. Разбира се зависи от президентската 
институция колко време ще води консултациите между партиите преди да се даде втори мандат, но след това часовникът 
започва да тиктака и да отброява дните, които са 7. И след това, ако нямаме правителство, шансът да не влезе за гласуване 
актуализацията на бюджета е много голям. Така че народните представители, дори да не са съгласни с всичко, което е 
включено в проекта за изменения на бюджета, трябва поне тази част от най-важните приоритети за държавата да бъдат 
включени в преразглеждането и това да се случи тази седмица. 
Какво се случи с новите мерки в подкрепа на бизнеса, които служебното правителство въведе преди няколко месеца? 
Ние сме доста доволни от това, което се случи, защото в началото имаше много и всевъзможни критики, че това са заеми 
за възстановяване. Реално ние нямахме актуализация на бюджета и трябваше да използваме извънбюджетни мерки. И ги 
вкарахме в тези т.нар. заеми за възстановяване, които не искат обезпечение. В началото се казваше колко ще е трудно, 
колко ще е страшно, дали въобще ще се използват. А реално към момента по плана, който имахме за тяхното използване, 
който беше за 5 месеца, вече се случи за 3 месеца. С други думи скоростта, с която се усвояват тези заеми, е по-голяма от 
тази, която бяхме заложили. 
Друг е въпросът, че тези заеми са за възстановяване, а не са заеми за покриване на разходи за затваряне на бизнеси. Двете 
не трябва да се бъркат. Но мисля, че помогнахме на доста бизнеси с тези заеми. Над 200 млн. реално вече са договорени 
между банките и малките и средни предприятия, които са участвали в тази програма. И това е повече от очакваното. Сега 
вкарваме още 100 млн. лв. от Българската банка за развитие (ББР) под същия чадър на програмата за възстановяване, за 
да имат възможност банките да продължат да раздават такива заеми. А те вече ни звънят и казват, че са им изчерпани 
лимитите. Това е доказателство, че тази идея сработи. 
Можете ли да посочите броя на подпомогнатите по този начин фирми? 
Средният кредит, който се дава по тази програма, е в размер на 400 хил. лв. С други думи, ако са договорени, защото не 
знам дали всички договорени вече са пуснати като средства и ако от 200 млн. лв. ресурс средният кредит е 400 хил. лв., 
значи, че почти 500 компании са в разговори и договаряне с банките за тези кредити. 
Имаме забавяне и по отношение на представянето пред ЕК на Плана за възстановяване и устойчивост. Какъв е 
крайният срок да го предадем на Брюксел от гледна точка на това скоро да могат да влязат свежи пари от него в 
българската икономика? 
Планът за възстановяване беше преработен и за мен стана много по-добър. Поне това знам за нашите два проекта, на 
Министерството на икономиката, които са заложени в него. Те станаха много по-пазарни, вкарахме европейски партньор, 
така че да не може да се краде от тези средства. Имаме много целенасочени начини, по които това да се случи и 
фокусирахме част от бюджета върху стартиращи или иновативни компании. Така че от тази част аз съм много доволен. 
Вицепремиерът по европейските средства Атанас Пеканов говори вече в парламента няколко пъти и би било чудесно да 
финализира тези дискусии с народните представители и този план да се вкара в Брюксел. Ако се разпусне парламентът 
обаче, според мен служебното правителство, иска или не, без чужда подкрепа ще трябва да входира Плана за 
възстановяване и устойчивост в ЕК, защото нямаме време за губене. Реално тези авансови средства, които ще са над 1 
млрд. лв., които се очакват, трябва да влязат в икономиката ни през тази година. Винаги има мнения, че нещо може да е 
по-добро или по-ефикасно, но според мен Планът е достатъчно добър, за да бъде подаден в Брюксел и в момента. 
Взехте ли предвид по време на преработването му някакви препоръки от политическите сили, които са представени 
в настоящия парламент? 
Аз взех главно препоръки от различните бизнес дискусии. Главните ми срещи бяха с много бизнес асоциации и исках да 
съм сигурен, че говоря с хората, на които тези пари трябва да помогнат, от една страна. От друга трябваше да включим и 
инструмент на усвояване, който да гарантира много намален риск от корупция и много намален риск от нецелево 
използване. И затова включването на партньор за всички тези средства в лицето на Европейската инвестиционна банка, на 
мен ми гарантира, че независимо кой седи на стола, в който аз съм в момента и кой кого познава, парите ще отидат на 
правилното място. 
Какви биха били вашите препоръки към едно бъдещо правителство? 
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Със сигурност една от тях ще бъде Планът за възстановяване и устойчивост да бъде входиран в Брюксел, защото може да 
чакаме много повече, но това ще бъде доста голяма загуба на време. А Планът е достатъчно готов. Второто нещо като 
препоръка е, че наистина трябва да се внимава с всички тези огромни рискове и да сме сигурни, че този път всичко работи 
като часовник. В смисъл, че ако наистина настъпи голяма криза с COVID-19, всички тези програми, които ще трябва да се 
активират, да бъдат направени така, че наистина да помогнат, а не след кризата да идват някакви средства. Третото нещо, 
което бих препоръчал, е да продължат дейността по изчистване на различните структури, да се следи, че инхаус 
процедурите, които се случваха, няма да продължат. Също така за компании, като тази в Министерството на икономиката 
– Държавната консолидационна компания (ДКК), да продължи реструктурирането. С други думи да не загубят инерцията, 
която вече създаде служебното правителство. А след още няколко месеца тя наистина може да доведе до осезаем ефект 
и всички тези средства, които изтичаха по най-нерегламентираните начини, да бъдат използвани целево и по най-добрия 
начин. Ние сме започнали с тези стъпки и просто се надявам да не спрат. 
Каква е визията ви за развитието на държавните компании от типа на споменатата ДКК, като Държавната 
петролна компания и др.? 
Европейската комисия ясно ни каза, че не харесва и не толерира много държавни компании от този тип. Донякъде ги 
разбирам, защото те са квази правителствени – хем са държавни, пък хем се водят компании, имат протекциите като 
компании чрез техните бордове, пък харчат 100% държавни пари. За мен дългосрочно, а що се отнася до Държавната 
петролна компания (ДПК) и краткосрочно, трябва да бъдат закрити. От ДПК няма никаква полза. Друг въпрос е, че за 
резерва от горива, който тя трябваше да поеме, трябва да се направи много ясен обзор какво се случва с него. Проблемите 
са два. Единият е, че имаме компания, която към момента няма дейност, а се плащат заплати на служителите в нея. Това 
трябва да се промени със закон. А от друга страна не е ясно къде отиват част от горивата за държавния резерв и какво се 
случва с тях. Така че по линия и на двата проблема трябва да се действа едновременно. 
По отношение на ДКК, според мен в дългосрочен план такива шапки не трябва да съществуват. А активите на ДКК да се 
„качват“ директно към ресорните министерства. Това ще бъде и в линията на това, което вижда Европейският съюз за 
преструктурирането у нас. Но за мен най-важното е да сме сигурни, че няма да се случват непрозрачни дейности под тези 
държавни дружества, които реално не провеждат обществени поръчки и през тях изтичат милиони. Видяхме го при 
„Автомагистрали“, видяхме го в ДКК... Така че това не трябва да се повтаря отново, затова тези компании трябва да се 
преструктурират и тези активи да отидат директно към отговорните министерства. Няма нужда от такива холдингови 
структури, които само намаляват прозрачността на действията на държавата. 
Планът за възстановяване ли трябва да бъде моторът за нашата трансформация към по-зелена, по-иновативна 
икономика или това трябва да бъде застъпено по-сериозно от управлението на страната? 
Планът за възстановяване са просто едни допълнителни средства в правилната посока. Но не може за всичко да разчитаме 
на този План. Това все пак са 12 млрд. лв., които не са толкова много пари, колкото изглеждат, като се разделят по всичките 
възможни сектори. Затова Планът за възстановяване плюс промяната на екосистемата за иновации, дигитализация и 
зелена енергия трябва да работи в паралел с преструктурирането и на министерствата. Аз неведнъж съм казвал, че това 
министерство трябва да бъде дори преименувано на Министерство на икономиката и иновациите, да включим Агенцията 
по иновации, която е нова структура, в състава на това министерство. Трябва да се създаде координация с Министерството 
на образованието, с ББР, с Плана за възстановяване, с Агенцията за малките и средните предприятия, с Българската агенция 
за експортно застраховане, с Агенцията за инвестиции. И тези звена, когато се координират заедно, могат да бъдат 
истинският двигател за обновление на българската икономика, да стане тя по-иновативна, по-зелена. Така че много е 
важно тези отделни инструменти да не работят сами по себе си, а да бъдат координирани заедно. И това става с 
преструктуриране. А не както досега е било – всяко от тях да си е отделна губерня. Те трябва да са части на един двигател. 
По време на срещата в София по инициативата „Три морета“ иницирахте създаването на един иновационен фонд към 
нея. Как той би помогнал по-конкретно на българската икономика, на нашите фирми? 
По темата дори вчера (онзи ден – бел.ред.) имахме дискусия с полската банка за развитие. Този фонд е едновременно 
добър за българските стартъп компании, ако приемем, че бъдещето на България отчасти е базирано на тях, но е добре и 
за самата инициатива „Три морета“. В момента във фонда на тази инициатива има капитал за инвестиции в размер на 1 
млрд. евро, който е за всичките 12 страни в нея. А в същото време са заложени проекти за много милиарди. И реално има 
голямо несъответствие между парите, които ги има в този фонд и надеждите на тези 12 държави. Най-малкото по 
отношение на тази магистрала, която трябва да свърже територия от нашата страна до Северна Европа, ние не можем да 
построим и 100 км от нея с тези средства. А много по-целево би било в тази инициатива „Три морета“ да направим старъп 
компании, които имат повече от една страна като акционери. С други думи предприемачи от всичките 12 страни да се 
събират заедно и да правят стартъп компании и този иновационен фонд да ги финансира. Иначе казано, ако мога да си 
помечтая, бъдещият Skype да бъде създаден от тези 12 страни в някакво съотношение, като оставим развитието му на 
пазара, но да има средства за създаването му. Защо това е важно? Защото за стартъпите не ни трябват такива големи 
бюджети. Ако отделим по 20 млн. за всяка от страните, тогава ще говорим за общо 240 млн. евро. А с такава сума, ако 
направим стартъпи, които са продукт на няколко от държавите, шансът да имаме кооперация между тези страни, шансът 
да имаме млади хора, които работят заедно, шансът да имаме стартъп конференции в региона и шансът да не изгубим 
най-умните си хора, които да не излизат от региона, би сработил отлично. И най-вече, когато говорим за „Три морета“, 
друго си е да се каже, че знаем за какво е тази инициатива, защото едни 20 млн. евро са инвестирани в български 
компании, стартъпи, а не някъде в Латвия, примерно. Така че има много идеи за това, полската банка за развитие също 
застава зад тази идея. И сега направихме едно предложение, което ще публикуваме сред 12-те страни и се надяваме да 
имаме резултат, т.е. да се каже, че започва структурирането на такъв фонд за иновации. 
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Подготвя се и новата оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ за новия програмен период. 
Смятате ли, че по някакъв начин в нея трябва да бъдат променени подходът или приоритетите, по които ще се 
осъществяват проектите? 
Понеже направихме доста сериозни промени в Плана за възстановяване и устойчивост, това вкара малко стрес в системата. 
Защото измествайки голяма част от грантовото финансиране към инструментите за финансиране, много хора го видяха 
като драстична промяна. В самата оперативна програма, въпреки че ще гледаме пак да направим така, че по-малко 
средства да бъдат под риск от корупция, което ни е основна тема, като цяло няма да са талкова агресивни промените в 
нея. Защото, докато Планът за възстановяване е за един път и според мен това ни дава шанс да пробваме нещо ново и по-
агресивно, при оперативната програма ще бъдем сравнително по-стандартни, ще бъде както е била досега, но с новите 
изисквания на Европейския съюз. Просто ще искаме да го измислим малко по-добре, така че по-малка част от средствата 
да са под риск от корупция. Защото въпросът с корупцията не е кой седи на стола, а как е направена програмата, за да е 
по-трудно това да се случва. Така че в тази област ще има някакви промени, но няма да са толкова агресивни като за Плана 
за възстановяване, където имахме много сериозни разговори със съществуващия бизнес, с профсъюзите, за да променим 
първоначалната идея. 
Към момента имаме ли вече някакви реални действия по инвестицията на Next.e.GO в Ловеч? 
Да, те работят с огромна скорост. Вече е проектирана самата фабрика, структурирана е площадката. Те не искат да загубят 
нито ден и доколкото знам се движат с по-голяма скорост отколкото очакваха. Мисля, че целият им проект ще бъде готов 
до края на годината, така че да започнат бързо етапът на строителство през следващата година и това, което се очакваше 
да се случи за две години, се надявам да стане за година и половина. 
Когато обявихте тази инвестиция, споменахте, че са получени други стотици писма за инвестиционни намерения. 
Имаме ли шанс по някои от тях да стигнем до такава инвестиция или поне подобна? 
Да, наистина имахме 600 писма за намерения. Това бе на базата на една друга програма, едно състезание между 
търговските ни аташета. И сега имаме един отбор, който се опитва да види кои от тях можем да материализираме. Истината 
е, че тази лека нестабилност, в която се намира страната ни, чуждите инвеститори я наблюдават и внимават, за да видят 
точно какво ще се случи накрая на тези вътрележки. Но като цяло се работи, знаем, че са истински тези фирми, 
приоритизирахме ги кое е най-близо до реалността и кое по-далеч. И този отбор от време на време ме кани да водя 
директни разговори с част от фирмите, за да видим кое може да се случи. Следващата хубава инвестиция, освен 
на Next.e.GO, беше тази на „Макском“ в Пловдив. Там, според мен, също съществува много голяма възможност, освен 
самото производство на велосипеди, да привлечем и техни доставчици. Защото когато си № 1 по доставки на електрически 
велосипеди за Европа, много по-сигурно можеш да привличаш доставчици, като им кажеш, че техният най-добър клиент 
ще е до тях. Всъщност точно така работи привличането на инвестиции. Всеки бизнес иска да продава. И ако можем да 
привличаме доставчиците на клиентите, или погледнато от другата страна, ако доставчикът в България е ключов, то 
неговият клиент също ще дойде в България. Може да се работи също по линията на добавената стойност. 
Малко сме се разсеяли през последните две седмици, защото непрекъснато трябва да ходим до парламента, за да се 
обясняваме по всички казуси. Но като цяло действаме. 
Имаше предложения към Вас да останете като министър и в редовно правителство. При какви условия евентуално 
бихте се съгласил? 
Ангажиментът, който поех, беше към служебното правителство. И условията за него бяха много ясни: агресивна атака 
срещу корупционните модели, които съществуват в България; пълна свобода на действие; избор на екип, както под мен, 
така и на моите колеги. С други думи това е екипна игра, така че трябва хем да има цялостен екип, хем приоритетите да са 
в посоката, в която ние вярваме, че трябва да се случат, хем да има пълна свобода на действия след като тези приоритети 
вече са формирани. Всъщност тогава с президента именно това направихме – договорихме кои са общите ни виждания и 
от там нататък, под тази рамка, имахме пълна свобода на действия. И мисля, че доста неща направихме за толкова малко 
време. 
А бихте ли проявил интерес да се присъедините към някакъв нов политически проект и на какви условия, евентуално, 
трябва да отговаря той? 
Истината е, че точно в този момент да се говори по тази тема не е добра идея. Нека да видим какво ще се случи със 
съществуващите партии. Нас ни подхвърляха като имена не веднъж даже в съществуващите партии. Не искам да продължа 
да бъде обект на спекулация. Под една или друга форма, амбицията ни е, видяхме че може да се прави разлика, когато 
човек си даде енергията и времето, и ще продължим да го правим. Дори и да не сме във властта по никакъв начин, вече 
знаем какво да гледаме, къде да следим, ако има връщане назад към старите модели, да сме част от гражданското 
общество, но вече с малко повече знания. Така че под една или друга форма ще бъдем част от политическия живот. Но не 
е задължително да е като част от някаква политическа формация. 
 
√ 10 процента скок на дела на слънчевата енергетика в общото производство на ЕС отчита Ember 
Делът на слънчевата електроенергия в общия обем на електричеството, произведено от страните от Европейския съюз 
през юни-юли, е достигнал 10 %, което е исторически максимум. Това констатира центъра за анализи в областта на 
енергетиката Ember. 
Новият анализ на Центъра за енергийни анализи Ember показва, че за пръв път слънчевите панели генерират една десета 
от електроенергията в 27-те страни на Европейския съюз през пиковите месеци юни и юли тази година.  
Освен това в осем държави на ЕС са поставени рекорди, включително Испания и Германия. Въпреки това слънчевите 
мощности все още произвеждат по-малко електрическа енергия от електроцентралите, работещи на въглища в Европа 
дори и в разгара на лятото. Анализът показва, че дела на производството от слънчеви електроцентрали трябва да се удвои, 
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за да бъдат постигнати целите на Европейския съюз по отношение на намаляването на емисиите през 2030 г.  
Слънчевият ръст на Европа 
Според анализа на Ember, производството на енергия от слънцето през месеците юни и юли се увеличава с всяка година. 
Слънчевите мощности тази година през посочените два месеца са достигнали рекордното производство от 10 % от 
електроенергията в Европейския съюз (39 ТВтч) в сравнение с 28 ТВтч за същия период на 2018 г. 
Ръстът се ускорява практически с 5,1 ТВтч за месеците юни и юли 2021 г. като промяната в посока на повишение е доста 
над тази, отчетена през 2020 г. от 3,1 ТВтч и 2019 г. – 2,6 ТВтч.  
Осем са държавите с нов рекорд: Естония, Германия, Унгария, Литва, Нидерландия, Полша, Португалия и Испания.  
Седем са държавите, в които производството от слънчеви мощности през юни-юли 2021 г. е съставлявало над една десета 
от общото такова - Нидерландия (17 %), Германия (17 %), Испания (16%), Гърция (13 %) и Италия (13 %).  
Унгария е увеличила дела на слънчевата енергия четири пъти от юни-юли 2018 година, докато Нидерландия и Испания са 
увеличили двойно дела си. Естония и Полша са достигнали 10 % и 5 % дял на слънчевата електроенергия съответно от почти 
нулевото ниво през 2018 година.  
За пръв път през лятото на 2021 г. производството от слънчеви електроцентрали изпреварва това от мощностите на 
въглища в Унгария. През предходната година тази тенденция бе отчетена вече в Гърция и Португалия, а преди няколко 
години в Нидерландия, Италия, Франция, Испания, Австрия и Белгия, отбелязват анализаторите от Ember. Енергията, 
дължаща се на въглищни мощности спада от 17 % през юни-юли 2018 г. до едва 10 % през това лято.  
Европейският съюз през последните две години добавя средно 14 ТВтч всяка година. Според Европейската комисия обаче 
годишният ръст през следващото десетилетие трябва да се удвои до 30 ТВтч, за постигане на целите в областта на климата 
до 2030 г.  
„Лятото в Европа бе рекордно за слънчевата енергетика, но тя все още е реализирала своя потенциал. Стойността на 
слънчевата енергия се понижи през последното десетилетие и виждаме признаци на европейска „слънчева революция“. 
Предстои обаче да се измине дълъг път, преди да започне да се произвежда повече енергия от слънцето вместо от 
изкопаемите горива, дори и в разгара на лятото в Европа“, заявява анализаторът от Ember Charles Moore.  
Според него екстремните метеорологични условия в цяла Европа това лято са били един вид сигнал за правителствата за 
това, че „трябва да се събудят и да превърнат климатичните цели в климатични действия“, засилвайки изграждането на 
слънчеви мощности. 
 
Мениджър 
 
√ 30 млн. лв. за българските авиокомпании предвидени в актуализацията на бюджета  
В проекта за актуализация на бюджета има предвидени 30 млн. лв. за компенсиране на българските авиокомпании заради 
пандемичната криза. Това заяви министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Георги Тодоров 
при изслушването си в парламента за концесията на Летище София.  
По думите му, до десет години ще се възстанови пътникопотокът на Летище София спрямо нивата от 2019 г. "Различните 
мнения са, че може би ще се върнат в един 10-годишен период след 2019-а година. Така че нивата, по отношение на 
обслужени пътници от 2019 г., ще се възстановят в период между 2024-2029 г.", прогнозира служебният министър на 
транспорта.  
"Летище София като търговско дружество е загубило своята функционалност, не е летищен оператор, но има определени 
активи и средства, с които може да се подпомогне държавният бюджет", посочи в отговор на въпрос на ДПС министърът. 
За целта той е предложил вливане на Летище София в Летище Пловдив ЕАД, което е сто процента държавна собственост. 
Според него така ще се осигурят средства за развитие на пловдивското летище като летищен оператор и ще се 
възпрепятства възможността за разпиляване на средствата, които са налични към момента в Летище София ЕАД. По думите 
му, обаче, по никакъв начин развитието на Летище Пловдив не е свързано със закупуването на активи или други 
рапоредителни сделки за някакво имагинерно частно дружество. 
"Процедурата по избор на концесионер на летище София е приключила. Тя е била предмет на съдебно обжалване. 
Потвърдена е както от Комисията за защита на конкуренцията, така и от ВАС. Концесионният договор е подписан през юли 
миналата година. Концесионер е дружеството "СофКънект АД". Страните по договора са изпълнили всички предварителни 
условия и концесионерът е поел ефективното управление на летището през април тази година. Концесионерът е платил 
първоначалното концесионно възнаграждение в размер на 281 210 535 евро без ДДС. Средствата са постъпили директно 
в държавния бюджет", заяви от парламентарната трибуна служебният министър на транспорта Георги Тодоров.  
На въпрос на "Демократична България" за отлагането на концесионната такса, министърът на транспорта обясни, че през 
октомври м.г. концесионерът е поискал изменение в концесионния договор заради пандемията. "Възложен е анализ на 
Световната банка да прегледа исканията на концесионера за отлагане на първите десет години на концесионното плащане 
за последните десет години. Световната банка е установила, че за да се възстанови балансът на концесията, намира този 
вариант за най-удачен", посочи министърът. 
"Факт е, че по отношение на летищата в Бургас и Варна отлагането е година за година. Но ако тръгнем да ревизираме този 
анекс, ще има повече неблагоприятни последици, отколкото ако се съобразим с него. Българската държава е получила 
първоначално концесионно плащане от 660 млн лв., заложено е повишаване на инвестиционната програма, която включва 
изграждане на Терминал 3, а евентуално с нарастване в бъдеще на трафика - и на нова писта за излитане и кацане", каза 
още Георги Тодоров.  
Летищните такси не са единствено и само в прерогативите на летищния оператор, по процедура до края на август всяка 
година операторът трябва да направи съвет с всички ползватели на летищните услуги, за да коментират предлаганите 
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летищни такси, отговори Георги Тодоров на "Изправи се БГ!Ние идваме!". Те се приемат на база общо решение на 
ползвателите на тези услуги. 
България в момента има пет летища за международни полети, наред с това има малки летища с търговска цел, така че 
изгражданото на ново летище е икономически необосновано, посочи той в отговор на друг въпрос.  
На среща с концесионера Тодоров е заявил, че българската държава няма да прави компромис с безопасността на 
полетите, по тази причина е възложена инспекция на пистите, има постоянен мониторинг на дейностите. Георги Тодоров 
изрази неудовлетвореност от състоянието в момента на санитарните възли и местата за хранене на летището.  
 
√ 133 млн. лв. са предвидени в актуализацията на бюджета за избори 2 в 1  
133 млн. лв. са предвидени в актуализацията на бюджета за избори две в едно. Ако изборите са поотделно, сумата трябва 
да е 183 млн. лв. Това разясни министърът на финансите Асен Василев по време на изслушването му на съвместното 
заседание на бюджетната, здравната и социалната комисии в парламента. Пред депутатите министърът представи 
подробни разяснения по кои пера се налага исканата от служебния кабинет актуализация. 
Той отчете, че има 103 млн. лв. увеличение на вноската в ЕС вследствие на Брекзит. "Има заложени 100 млн. към МРРБ, 
които са необходими, тъй като всички средства в АПИ са изчерпани, а 100 млн. е необходимо да поддържаме пътищата 
при зимна обстановка. Има 90 млн., които са основно възстановяване на резерва на МВР, от който е взет с буфера и на 
Министерство на правосъдието, който също е взет с буфера", каза още министър Василев.  
По думите му, има 16 млн. лв., които са предвидени за загубени дела от КЕВР и ако не бъдат платени, започват да текат 
лихви. 
В актуализацията на бюджета сме предвидили 575 млн. лв. за социални разходи, 430 млн. лв. за подкрепа на бизнеса и 
334 млн. лв. за здравеопазване, добави финансовият министър. Той посочи, че към края на юни не сме били на дефицит, 
а на положително салдо 116 млн., а към края на юли на положително салдо от над 700 млн. лв.  
"Законът за бюджета, както знаете фиксира разходната част. Съответно тези приходи да могат да бъдат и зползавани 
целево, трябва да направим актуализация, която изглежда по следния начин. Допълнителни 575 млн. за социални разходи, 
това включва 353 млн. за актуализация на пенсиите или продължаване на мярката с 50 лв., 86 млн. лв. подкрепа за 
отопление допълнително над това, което е заложено в бюджета, 72 млн. лв. надбавка по Закона за личната помощ, тъй 
като има допълнителен брой ползватели над тези, които са били предвидени, когато е правен бюджетът за тази година, 
35 млн. лв. надбавка за пенисонери с пенсия под линията на бедността и 30 млн. за подкрепа на родители на деца до 14 
години в епидемиологичната обстановка, 430 млн. са заложени за подкрепа на бизнеса. 30 млн. за авиопревозвачите, 400 
млн. за мерки, които с работодателите, със синдикатите и с бизнеса, се изготвят. Основно ще бъде мярката 60 на 40, която 
в летните месеца се движи от 40 до 60 млн. на месец и в месеците на висока заболеваемост и затворени бизнеси се движи 
около 100 млн. лв. на месец. Тези 400 млн. са заложени за четири месеца", каза още министърът на финансите. 
Има допълнително 334 млн. лв., заложени за здравеопазване, добави той. Перата са 121 млн. здравноосигурителни 
плащания, 81 млн. 1000 лв. за медици на първа линия, 47 млн. за загупуване на допълнителни ваксини. Това е плащане по 
договор, който е подписан миналата година, което сега идва и трябва да се случи докрая на годината, 35 млн. 
допълнително за резерв за лекарства за COVID - 19 и 33 млн. за 1000 лв. за персонал за второстепенните и 19 млн. лв. за 
допълнително поставяне на ваксина, обощи министър Василев. 
С предложените изменения в бюджета на Държавното обществено осигуряване /ДОО/ увеличение на пенсиите ще получат 
всичките два милиона и осемдесет хиляди пенсионери, заяви служебният министър на труда и социалната политика Гълъб 
Донев пред депутатите. Той поясни, че средното увеличение на пенсиите ще бъде в размер на 64 лв., или 12,5 на сто. 
"За актуализацията на пенсиите до края на годината ще са необходими 399 млн. лв., или 133 млн.лв. месечно. Като 
основните показатели и параметри, по които е направено увеличението, е повишаване на тежестта на една година 
осигурителен стаж от 1,2 на 1,35. По този начин се гарантира и повишава адекватността на новоотпуснатите пенсии, 
насърчава се продължителното участие на лицата на пазара на труда и нараства процентът на заместване на миналите 
доходите от труд", добави Гълъб Донев.  
Социалният министър уточни, че се повишават минималният и максималният размер на пенсиите. Така минималният 
размер на пенсиите за осигурителен стаж се предлага да се увеличи от 300 лв. на 340 лв. В резултат на предложената 
промяна, със същия процент ще се повишат и останалите пенсии за трудова дейност, които се определят с процент от 
пенсиите за осигурителен стаж и възраст - пенсиите за инвалидност и общо заболяване, пенсиите за инвалидност при 
трудова злополука и професионална болест, както и наследствените пенсии. Максималният размер на пенсиите също се 
повишава от 1440 лв. на 1500 лв. Повишават се и размерите на пенсиите, несвързани с трудова дейност. 
В законопроекта са предвидени средства за повишаване на минималната пенсия за старост от 148.71 лв. на 170 лв. 
месечно. В резултат на предложената промяна ще се повишат и пенсиите за военна инвалидност, пенсиите за гражданска 
инвалидност, социалната пенсия за инвалидност и персоналната пенсия, както и нормативните добавки, които се 
определят като процент от пенсията за старост. Това са добавките за чужда помощ, пенсиите за ветераните от войните. 
По отношение на социалните мерки министър Донев посочи, че 72 млн. лв. са допълнителните средства по Закона за 
личната помощ, което не е предвидено в Закона за държавния бюджет, тъй като се увеличават ползвателите на тази услуга. 
По думите на министъра, са необходими още 85 600 за целеви средства за помощ за отопление, като през настоящия 
есенно-зимен сезон подалите заявление за целева помощ за отопление са 333 хиляди. 30 млн. лв. са предвидени за 
подкрепа на родители с деца до 14-годишна възраст. 
По мярката 60/40 средствата, които са предвидени до края на годината, са 400 млн. лв. До момента за тази мярка са 
похарчени 1,458 млрд. лв. По тази мярка се предлага допълнителен ресурс от 300 млн. лв. Донев обясни, че той може да 
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бъде изразходван без съответната нотификация пред ЕК. По думите му, по тази мярка за юни и юли се подкрепят 80 хиляди 
нови работни места, което представлявало един добър показател за функционирането й. 
"Предвижда се като допълнение в приходната част на бюджета на НЗОК са 134. 5 млн. лв.", каза подуправителят на НЗОК 
д-р Йорданка Пенкова по време на изслушването си.  
"Това са постъпления от здравноосигурителни приходи и трансфери по здравното осигуряване. В разходната част това, 
което Надзорният съвет на НЗОК взе като решение - 13 млн. от тези допълнителни средства са в частта за административни 
разходи, 127.5 млн. са допълнително средства за здравни плащания, за медицински плащания", каза още Пенкова. 
Тя поясни, че първоначално идеята била тези средства да бъдат разпределени по отделните параграфи видове дейности, 
но Надзорният съвет взе решение да се обособи отделен ред, така че във всеки един момент, тъй като се очаква да има 
екстремни ситуация, тези средста да бъдат насочвани към този вид здравни плащания, където има неоходимост. 
"Към момента единствено се очертава проблем в медико-диагностичната дейност, в заложените предварителни средства. 
НЗОК заплаща PCR теста, който допълнително натоварва разходите. Отделно 14 млн. са заделени за плащане на поставяне 
на доза ваксина и отделно 4 млн. нормативно заложените резерви са заложени към резерва на НЗОК", каза още д-р 
Пенкова.  
 
√ Гешев се яви изненадващо на заседание на правната комисия  
Главният прокурор Иван Гешев се яви изненадващо на изслушване в правната комисия на парламента по изпратената 
вчера покана на нейния председател Андрей Михайлов. На няколко пъти в последните дни от прокуратурата съобщаваха, 
че главният прокурор няма да откликне на поканите на парламента да се яви в пленарна зала, тъй като това противоречи 
на принципа на разделението на властите. Вчера беше отклонена и покана от временната комисия за разследване на 
полицейското насилие от миналото лято над протестиращи.   
"Всяко насилие е недопустимо. Запознах се миналия петък с клиповете. Това е недопустимо, което видях аз", коментира 
пред журналисти главният прокурор по повод видеата с полицейско насилие от протестите през 2020 г. 
Пред медиите той заяви още, че чл. 24 от правилника за дейността на Народното събрание противоречи на Конституцията 
и ще внесе искане в Конституционния съд за обявяването на този текст за противоконституционен и обясни, че комисиите 
в парламента не могат да осъществяват парламентарен контрол по отношение на съдебната власт. 
"Поради действащия текст в Правилника, че мога да бъде канен, аз съм тук с част от екипа си от уважение към институцията 
и народните представители", разясни той неочакваната си появи днес. 
"Надявам се да имаме нормален диалог в съответствие с принципа за разделение на властите, защото има съществени 
проблеми, касаещи престъпността и те могат да бъдат решени само и единствено със взаимодействие и законови 
промени", каза главният прокурор. Той добави, че има практика на Конституционния съд, че не може да бъде питан по 
конкретни досъдебни производства. Главният прокурор допълни, че "няма задължението и правомощията да контролира 
конкретни досъдебни производства и да знае информацията по тях". 
 
√ Кацаров: Covid-мерки вероятно ще има още другата седмица  
Противоепидемични мерки срещу COVID-19 вероятно ще има още другата седмица. Това обяви в ефира на bTV здравният 
министър Стойчо Кацаров. Той коментира, че ситуацията със заболеваемостта в страната се следи изключително 
внимателно.  
„Това, което ни тревожи не е мащаба, а скоростта, с която расте заразата. Конкретните мерки, които ще наложим, са 
предвидени в самия план. Те предвиждат ограничение на капацитета на събития на закрито на 30%, като сега е позволено 
на 50%. Трябва да получа доклад от главния държавен здравен инспектор, на база на който да издам заповед за прилагане 
на такива мерки. Възможно е да се приложат допълнителни ограничителни мерки по отношение на трансграничното 
пътуване, за да се намали рискът от внос на инфекция в следващите седмици. Ситуацията е изключителни динамична и я 
следим всеки ден“, посочи министър Кацаров.  
Според него е добре да се прилагат и регионални мерки. „Страната не е равномерно засегната. Апелирам към кметовете 
на общините, където има вътрешноградски транспорт или организират междуградски транспорт, да се подобри контрола 
за носенето на предпазни средства в градския транспорт и междуградския. Издадохме съвместна заповед с министъра на 
вътрешните работи и министъра на земеделието, храните и горите за засилване на контрола по спазване на мерките, 
осъществяване на проверки от служители на трите ведомства. Добре е да се изготви списък от РЗИ-тата с рискови обекти 
за разпространение на вируса. Каквито и мерки да предприемем, ключов остава въпросът за отговорността на всеки от 
нас. Успехът зависи от съзнанието на всички нас“, заяви здравният министър.  
Според докладите на РЗИ-тата основният източник на зараза са масовите събирания, включително битови, коментира още 
Кацаров. „Ние следим ситуацията, като предвиждаме възможност за ваксинирани хора да посещават събития“, допълни 
той. Здравният министър добавя, че искат при въвеждането на нови мерки паралелно да тръгнат и мерки за подпомагане 
на засегнатите браншове.  
По отношение на предстоящия старт на учебната година в момента не се налага да се предприемат никакви действие, 
защото ситуацията е много динамична и трябва да бъде преценено в седмицата преди старта на учебната година, поясни 
здравният министър. „При сегашните нива учебната година може да започне присъствено, но тогава вероятно нивата ще 
са по-високи. Критерият е това в коя зона се намира страната. Детските градини са последните, които биха били затворени, 
надявам се да не се стига дотам. Европейският сертификат, който ние използваме, позволява, ако посетителите на едно 
място на закрито имат такъв сертификат, за тях да няма налагане на ограничения на броя. Това е възможност, ако на едно 
място се събират само такива хора, да не се ограничава капацитетът. Това е и смисълът да се ваксинират“, заяви Кацаров.  

https://btvnovinite.bg/predavania/tazi-sutrin/stojcho-kacarov-merki-sreshtu-covid-19-verojatno-shte-ima-oshte-drugata-sedmica.html


24 

 

По думите му, в следващите дни почти цялата страна ще влезе в оранжевата зона. „Драмата при посрещането на всяка 
пандемична вълна е дали можем да осигурим достатъчен брой болнични легла за лечение на тези, които се нуждаят. В 
момента са заети около 2000 легла. 2500 легла е капацитетът на здравната система да поема болни с COVID, без да засегне 
друг вид лечение. Ние сме осигурили необходимите лекарства и предпазни средства. Процедурите по подготовка на 
системата са в ход, но това което увеличава рисковете е лошото състояние на здравната ни система като цяло“, допълни 
Кацаров. И добави, че пакетът за извънболнично лечение на пациенти с COVID ще бъде представен днес на НЗОК и БЛС. 
Кацаров посочи, че до този момент редовно са изплащани парите за медиците на първа линия. „До края на юли сме 
изплатили над 350 млн. за първа линия. Това са средства, които всеки месец вземаме от бюджетите на други 
министерства. При следващо вземане МВР няма да може буквално да си зареждат колите. Затова е необходима 
актуализация на бюджета, иначе ситуацията след август може да стане критична. Тук не става дума само за парите за първа 
линия, но и средства за лекарства. Имаме всичко необходимо в този момент за посрещане на тази вълна до края на август 
и може би до средата на септември. Всичко като мерки е взето, но то трябва да бъде финансирано, иначе ще изпаднем в 
дефицит“, допълни той.  
 
√ Антикорупционната комисия проверява назначаването на Соня Момчилова за член на СЕМ  
Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /КПКОНПИ/ проверява 
евентуална несъвместимост при назначаването на Соня Момчилова за член на СЕМ. 
Поводът за това е постъпил сигнал от председателя на СЕМ, според който към датата на издаване на указа Момчилова е 
била едноличен собственик на капитала на „ПЛАН ЦЕ“ ЕООД, което е в противоречие с изричните забрани на Закона за 
радиото и телевизията, съобщават от Антикорупционната комисия. 
За проверката са изискани документи от Търговския регистър и от СЕМ. От Администрацията на Президента е изискана и 
декларацията на Соня Момчилова, подадена при назначаването й. Съгласно Закона за радиото и телевизията, преди 
встъпване в длъжност членовете на Съвета подписват такава декларация, в която потвърждават, че отговарят на 
изискванията на закона.  
Ако сигналът е основателен и към момента на издаване на указа Момчилова е била собственик на капитала на търговско 
дружество, правомощие на Комисията е да установи с решение тази несъвместимост и да изпрати решението на органа по 
назначаването й за предприемане на съответни действия, уточняват от КПКОНПИ. 
 
√ Плановете за доставки по "Северен поток 2" свалиха цената на газа за Европа  
Цената на газа в Европа се понижи с 9,2 % в хода на вчерашната търговия, след като Газпром обяви обема на възможните 
доставки по "Северен поток -2". Това сочат данните от Лондонската междуконтинентална борса (ICE), цитирани от ТАСС. 
Цената на септемврийските фючърси на хъба Те Те Еф (TTF) в Нидерландия се понижи до 480 долара за 1000 кубични метра 
или 41,07 евро за мегаватчас. Малко по-рано във вчерашната сесия цената бе 507 долара за 1000 кубични метра, а преди 
това се задържа на ниво 527 долара за 1000 кубични метра.   
По-рано вчера Газпром съобщи, че по все още строящия се газопровод "Северен поток-2" могат да бъдат доставени 5,6 
милиарда кубични метра синьо гориво тази година, пише БТА. 
Доставките на газ по действащия "Северен поток" за първите седем месеца на 2021 година са били 33,7 милиарда кубични 
метра спрямо 32,9 милиарда кубични метра за същия период година по-рано, посочи Газпром. 
Същевременно руското енергийно министерство прогнозира, че след 10-15 години обемът на пазара на втечнен природен 
газ ще се удвои, а търсенето ще се увеличава поне до 2040-2045 година. Това каза заместник-министърът на енергетиката 
Павел Сорокин в ефира на телевизионния канал "Росия-24", цитиран от ТАСС. 
"Ако разгледаме 2020 година, то виждаме, че въпреки пандемията обемът на пазара на втечнен природен газ не се 
понижи. Можем да прогнозираме, че след 10-15 години обемът на пазара може да достигне 750-800 милиона тона 
годишно. Очакваме, че до 2040-2045 година обемите и търсенето на втечнен природен газ ще продължат да растат. Сега 
сме на равнище 360-370 милиона тона годишно", каза той. 
Реализацията на потенциала за развитие на втечнения природен газ до 2035 година може да доведе до допълнителен 
растеж на брутния вътрешен продукт с около 1,5 процента, след като отрасълът достигне потенциален капацитет от 140 
милиона тона годишно, заяви по-рано вицепремиерът на Русия и министър на енергетиката Александър Новак. 
В момента мощността на действащите проекти в Русия е около 28 милиона тона. 
 
√ Франция подписва договор за 1 млрд. евро за доставка на ядрени отпадъци до Германия  
Френската корпорация за ядрени технологии Orano подписа договор с германските енергийни компании PreussenElektra, 
RWE, ENBW и Vattenfall, съгласно който ще получи повече от 1 милиард евро за операции по транспортиране на 
преработени ядрени отпадъци до Германия до края на 2024 г., съобщи Франс прес в четвъртък. 
Принципно споразумение в тази област беше постигнато на равнището на правителствата на двете страни в средата на 
юни, припомня ТАСС.  
По-рано завод за преработка в Ла Хага (Западна Франция) е получил 5310 тона средноактивни радиоактивни отпадъци от 
Германия. Сега, съгласно споразумението, не неговите материали се връщат в Германия за постоянно съхранение, а други 
силно радиоактивни отпадъци, които са претърпели витрификация и са еквивалентни по обща радиоактивност на 
получените. По този начин в Германия се транспортира по-малко маса, отколкото е доставена оттам, което улеснява 
транспортирането и намалява разходите му.  
 
 

https://tass.ru/ekonomika/12168407
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√ Австрия въвежда климатичен билет за автобуси и влакове  
Австрия въвежда комбиниран годишен билет за автобуси и влакове в шест от деветте си федерални провинции с 
надеждата да насърчи прехода от автомобили към обществен транспорт, предаде ДПА. 
"Климатикет нау" ще бъде пуснат на 26 октомври, обяви министърката на околната среда, действията за защита на 
климата, енергетиката, мобилността, иновациите и технологиите Леоноре Гевеслер. "Това ще бъде добър ден за климата", 
добави тя. Федералните провинции Виена, Долна Австрия и Бургенланд засега не участват в инициативата, но се водят 
разговори, коментира Гевеслер. 
Билетът ще бъде предложен на специална цена от 949 евро (1112 долара) вместо първоначално планираните 1095 евро, 
пише БТА. 
Климатичният билет е централен политически проект за "Зелените", които управляват в коалиция с Австрийската народна 
партия. Освен годишният билет, който ще важи за цяла Австрия, могат да бъдат избирани и варианти за една или две 
федерални провинции. Проектът на общонационално равнище се субсидира от федералното правителство. Предвижда се 
за през 2022 година за него да бъдат отделени 150 милиона евро.  
 
√ Борсите в Европа стартираха на червено  
Европейските фондови борси последваха пазарите в Азия и САЩ в низходящата им тенденция, след като протоколите от 
юлското заседание на Управлението за федерален резерв (УФР) показаха, че се обсъжда вариант свиването на паричните 
стимули да започне още тази година, предаде Си Ен Би Си. 
Индексът САС 40 на фондовата борса в Париж отстъпи цели 2,18 на сто до 6622,64 пункта към 10:40 ч българско време 
вчера. Във Франкфурт Dax загуби 1,41 на сто до 15 740,59 пункта. На Лондонската фондова борса FTSE 100 се понижи с 1,85 
на сто до 7036,87 пункта. 
Голяма част от основните азиатски борсови индекси приключиха сесията с понижения, водени от спадовете при китайските 
технологични акции на фона на страховете сред инвеститорите относно затягането на регулациите във втората по големина 
икономика в света, съобщава CNBC.  Токийският бенчмарк на сините чипове Nikkei 225 отчете спад от 304,74 пункта, или 
1,1%, до ниво от 27 281,17 пункта. 
Китайското правителство продължава да засилва контрола си върху оценяваната на милиарди долари технологична 
индустрия. Органът по конкуренцията SAMR публикува множество регулаторни предложения във вторник (17 август), с 
които цели да сложи край на нелоялната конкуренция и неконтролираната обработка на данни. Ходът предизвика срив на 
фондовия пазар и повлече надолу акциите на местните технологични корпорации. На Хонконгската борса цената на 
книжата на Tencent и Meituan се понижи съответно с 1,97% и 6,97 на сто. Акциите на Alibaba поевтиняха с над 6 на сто, 
докато тези на Baidu изтриха 2,6% от стойността си. 
Книжата на най-големия автомобилен производител в света Тойота поевтиняха с над 4,4%, след като стана ясно, че 
компанията планира да свие с 40% производството си през септември заради дефицита на полупроводницийското 
производство на концерна.  Акциите на Nissan, Honda и Mitsubishi също поевтиняха, съответно с 2,63 на сто, 2,73 на сто и 
2,38 на сто. 
Континенталният китайски индекс Shanghai composite отстъпи с 0,57% от стойността си, понижавайки се до ниво от 3465,55 
пункта.  Измерителят Shenzhen се покачи с 0,23 на сто до 14 487,36 пункта. Хонконгският показател Hang Seng отбеляза 
понижение от 641,28 пункта, или 2,48%, до 25 225,73 пункта. Южнокорейският индекс Kospi записа спад от 1,93 на сто до 
3097,83 пункта. Тайванският измерител Taiex се понижи с 2,68 на сто до 16 375,40 пункта. 
 
√ Ердоган: Турция има желание да сътрудничи на талибаните  
Турция има желание да сътрудничи на талибаните, след като радикалното движение превзе властта в Афганистан, стана 
ясно от изявление на президента Реджеп Тайип Ердоган. 
„Ние сме готови за всякакви видове сътрудничество, за да запазим мира на афганистанския народ, безопасността на 
турските граждани, живеещи в тази страна, и да защитим интересите на нашата държава“, заяви държавният глава за 
анадолската агенция, цитиран от ТАСС. 
След като основната част от западния военен контингент бе изтеглена от страната, талибаните започнаха мащабна 
офанзива, за да установят контрол над Афганистан. На 15 август бунтовниците влязоха в Кабул и превзеха столицата за 
часове. Президентът Ашраф Гани се оттегли часове преди това, по думите му, за да избегна кръвопролития. Вчера стана 
ясно, че той и семейството му се потърсили убежище в Обединените арабски емирства. 
Западните държави продължават и днес да евакуират гражданите си, докато талибаните не допускат до международното 
летище в Кабул местното население в опит да ги задържат на територията на страната. 
 
√ МВФ спира помощта за Афганистан заради несигурната обстановка  
Международният валутен фонд (МВФ) обяви, че ще спре помощта си за Афганистан заради несигурността относно статута 
на властта в Кабул, след като талибаните поеха контрола над страната, предаде Франс прес. 
"Както винаги МВФ се ръководи от мнението на международната общност. В момента сред международната общност 
липсва яснота относно признаването на правителството в Афганистан. В резултат, страната не може да има достъп до 
специални права на тираж (SDR) и други ресурси на МВФ", каза говорител на институцията пред АФП. 
МВФ има 190 страни членки и те са разделени в позицията си за Афганистан. 
След две десетилетия опити да победят талибаните западните страни са изправени пред трудния избор дали да установят 
отношения с фундаменталистката групировка. Канада вече обяви, че няма да признае талибаните, а Франция представи 
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списък с пет предварителни условия, за да го направи. Русия, Китай и Турция приветстваха първите декларации на 
бунтовниците. 
МВФ трябва да преведе последен транш за Кабул в рамките на помощна програма, одобрена на 6 ноември 2020 година 
на обща стойност от 370 милиона долара. Тази 42-месечна схема (три години и половина) стартира с незабавното 
изплащане на 115 милиона долара. Втори транш на стойност 149,4 милиона долара бе предоставен в началото на юни 
след първа проверка за напредъка на програмата. 
Оставаше да бъдат изплатени 105,6 милиона долара по помощния план, чиято цел бе да се подкрепи тежко засегнатата от 
пандемията от COVID-19 икономика на страната. 
Управителят на Афганистанската централна банка Аджмал Ахмади, който напусна страната в неделя, каза вчера, че Кабул 
би трябвало да получи на 23 август около 340 милиона долара от МВФ като нови специални права на тираж. "Не знам дали 
тази парична помощ ще продължи да пристига", написа той в Туитър. 
Афганистан е една от най-бедните страни в света и е крайно зависима от международната помощ. Световната банка има 
около 20 текущи проекта за развитие в страната и от 2002 година е предоставила 5,3 милиарда долара, основно под 
формата на субсидии. Не е ясно какво ще е бъдещето на тези програми, тъй като банката полага усилия да изведе 
служителите си от страната. 
Междувременно компанията за парични преводи Уестърн юниън (Western Union) обяви, че временно ограничава 
трансферите за Афганистан, друг жизненоважен източник на пари за жителите на страната.  
 
√ Тойота свива производството с 40% заради недостига на чипове  
Най-големият автомобилостроител в света по обем на продажбите Тойота мотър  ще намали глобалното си производство 
през септември с 40 процента спрямо първоначалния си план заради недостига на полупроводници в света, съобщава 
бизнес всекидневникът "Никей". 
Автомобилостроителят първоначално възнамеряваше да произведе малко под 900 000 автомобила, но ще намали броя 
им до 500 000, посочва изданието, цитирано от БТА. Няма официален коментар от Тойота по публикацията. 
Нарастването на случаите на Ковид-19 наруши доставките на части и производствения процес в автомобилните компании. 
Това усложни допълнително продължаващата с месеци криза с недостига на чипове, която също бе провокирана от 
пандемията. По-рано Тойота призна, че се сблъсква с непредсказуема бизнес среда заради новите случаи на Ковид-19 в 
страните с нововъзникващи пазари, недостига на полупроводници и повишените цени на материалите. 
 
Cross.bg  
 
√ Преглед на вестниците 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - стр. 1, 5 - Кой е управляващият днес, след като всички вече са в опозиция - май само Румен Радев 
в. Труд - стр. 1, 3 - Актуализацията на бюджета - като меню в ресторант 
в. Телеграф - стр. 1, 4, 5 - Тирове убийци на всяка граница 
в. Монитор - стр. 1, 4, 5 - Ходим на кръчма, театър и кино с COVID паспорт 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - стр. 2 - И при 40 градуса язовирите пълни - има и за ток, и за напояване 
в. 24 часа - стр. 4 - На 10.IX. който вземе третия мандат, трябва да е подред кабинет, изборите обаче на 14.XI. 
в. Труд - стр. 2 - Главният прокурор Иван Гешев към депутатите: Спазваме стриктно законите, които вие пишете 
в. Труд - стр. 4 - Младите пенсионери с най-високи пенсии 
в. Телеграф - стр. 2 - Скокът на пенсиите ще струва 399 млн. лв. 
в. Телеграф - стр. 6 - Слагат вечерен час 
в. Монитор - стр. 2, 3 - 5 буферни паркинга спират войната на пътя 
в. Монитор - стр. 7 - Митничари хванаха 1 034 000 лв. недекларирана валута в полски ТИР 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - стр. 14, 15 - Росен Йорданов, криминален и организационен психолог: Каузата на протеста беше, че можем да 
живеем по-добре заедно, а не да се мразим по-силно 
в. Труд - стр. 12, 13 - Проф. Ива Христова, директор на Националния център по заразни и паразитни болести, пред "Труд": 
Вече има повишен интерес към ваксинирането срещу COVID-19 
в. Телеграф - стр. 13 - Клара Арабаджиева, директор на 19-о СУ "Елин Пелин": 250 деца с лаптоп вместо учебник 
в. Монитор - стр. 11 - Михаил Балабанов, изп. директор на Центъра за развитие на човешките ресурси: Усвоените средства 
по "Еразъм" нараснаха двойно 
Водещи анализи 
в. Сега - стр. 1, 5, 9 - Борци за промяна спорят кой е по-по-най лицемер 
в. Сега - стр. 6 - Изборите наесен ще са конституционен батак 
в. Сега - стр. 7 - Енергийният министър падна в капаните на ГЕРБ 
в. 24 часа - стр. 13, 14 - Кой какво (не) е сметнал в битките по ремонта на бюджета 
в. Труд - стр. 1, 11 - Депутатски истерии за оцеляване 
в. Телеграф - стр. 12 - Липсва синхрон между граничари и митничари 
в. Монитор - стр. 10 - Полицаи за политическа употреба 
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√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Президентът връчва втория мандат. На живо: кои са предложенията за министри в кабинета на ГЕРБ? В студиото 
анализ на политолозите - какво предстои: правителство или нови избори? Гледайте специалното издание след 
9.00 часа. 

- 100-те дни на служебното правителсто. Каква е равносметката на правосъдния министър Янаки Стоилов? 
- Готова ли е страната да се справи с четвърта вълна на коронавируса? Гост депутатът от Демократична България - 

д-р Александър Симидчиев. 
- В разгара на сезона доволни ли са българските тирусти от почивката на Черномирието? Разговор със заместник-

министър Даниела Стоева. 
- Защо изчезва известният плаж "Журналист" - директно от Варна. 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- На живо от Президентството - Румен Радев връчва втория мандат на ГЕРБ. 
- Възможно ли е съставяне на временно правителство, което да управлява до пролетта. Разговор с Арман Бабикян 

от „Изправи се БГ! Ние идваме!". 
- Опасна мода в социалните мрежи - оперираха няколко деца в „Пирогов" след поглъщане на магнитни топчета. 
- В клас или пред екрана - как трябва да започне учебната година? 

 
√ Предстоящи събития в страната на 20 август 
София. 

- От 9.30 часа на „Дондуков" 2 президентът Румен Радев ще връчи мандат за съставяне на правителство на 
кандидата за министър-председател, излъчен от втората по численост парламентарна група в 46-ото Народно 
събрание - ГЕРБСДС. 

- От 9.00 ч. ще се проведе заседание на Народното събрание. 
- От 16.00 ч. в градинката зад джамията „Баня баши" (площад „Бански") ще се съберат участниците в протестно 

шествие в подкрепа на народа на Афганистан и срещу завземането на властта в страната от Талибаните, което ще 
започне в 17.00 ч. и ще завърши пред посолството на Ислямска република Пакистан на бул. „Драган Цанков" 36. 

- От 18.00 часа в Гьоте-институт България ще бъде представена изложбата „Да влезеш в роля" на Венета Андрова и 
Петер Одинзов. 

*** 
Ахелой. 

- В 19.00 часа пред Народно читалище „Светлина" ще започне празнична програма по повод 1104 години от 
прочутата битка край поречието на река Ахелой. 

*** 
Бургас. 

- От 10.30 часа на кръговото кръстовище между ул. "Транспортна" при бул. "Стефан Стамболов" ще се проведе 
протестен митинг на „Автомагистрали Черно море" - Шумен. 

- От 11.00 часа в Областната администрация ще се проведе брифинг след работна среща между представители на 
институцията и „Гранична полиция" за обсъждане на конкретни мерки и предложения за справяне с мигрантската 
криза по границата. 

*** 
Варна. 

- От 17.00 часа на Морската гара ще се състои Recycle Art Academy-Рециклиращо изкуство в рамките на Фестивал на 
ветрилата. 

- От 17.00 ч. в Епиграфския център ще се проведе икономически форум, съпътстван с изложение на 
винопроизводители от България, Сърбия и Румъния, на който ще бъдат обсъдени възможностите за развитие на 
винения туризъм в трансграничния регион. 

*** 
Видин. 

- В 19.00 ч. от Художествената галерия ще тръгне шествие на български и сръбски духови оркестри до панаирния 
комплекс, където ще започне надсвирване, от 20.45 ч. на панаирната сцена ще се състои церемония по официално 
откриване на Видинския панаир, а от 21.00 ч. ще се проведе концерт на Гъмзата брас шоу. 

*** 
Кубрат./ село Беловец. 

- От 17.00 часа в село Беловец ще бъде представена изложба на местни традиционни маджунени ястия. 
*** 
Сливен. 

- От 17.30 часа в зала „Сливен" ще се проведе официална церемония по валидиране на юбилейна пощенска марка. 
*** 
Стара Загора. 

- От 17.30 часа в парк „Пети октомври" щ е се състои концерт на Общинския духов оркестър. 
*** 
Шумен. 
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- От 10.30 часа на автомагистрала „Хемус" при пътен възел „Белокопитово" ще се проведе протестен митинг на 
„Автомагистрали Черно море" - Шумен. 

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

