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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
Plovdivskinovini.bg 
 
√ Васил Велев: Кой и в чия полза управлява българската енергетиката?  
"Кой и в чия полза управлява българската енергетиката? 
Безпределни тъпанари или енергийна мафия? 
Или става дума за съботаж?" 
Това попита с пост във Фейсбук председателят на АИКБ Васил Велев. 
Ето и останалата част от изложението му. 
"От началото на август България е с най-скъпата електроенергия в Европа! (Не броим Гърция, защото там има специфика 
заради хилядите острови) 
1. Потреблението на електроенергия през лятото т.г. в България е между 2,8 и 5,2 мегавата (при инсталирани мощности от 
над 10 мегавата). НЯМА недостиг на мощности. 
2. Държавния ТЕЦ "Марица изток 2" работи с 1/4 от капацитета си, (разполагайки с персонал за 6/4, като за всеки един от 
над 2000 работници и служители домакинствата и бизнеса плащат по над 4000 лева месечно). Като цените са над 
себестойността и далеч над променливите разходи! 
3. Изнасяме значителни количества електроенергия, при това на по-ниски цени от тези, на българската борса! 
4. Не сме обединили пазара ден напред с румънския и от там със западноевропейския, който е с по-добри цени, но 
побързахме (въпреки възраженията на бизнеса) да се обединим със скъпия гръцки пазар. 
От 1,2,3 и 4 (а може да се продължи и с 5.6.7...) следва, че българската енергетика не се управлява в интерес на българските 
граждани, домакинства и предприятия! 
МЕ, БЕХ, ТЕЦ2! 
ОСТАВКА!". 
 
Blitz.bg 
 
√ Васил Велев гневно: Българската енергетика не се управлява в интерес на гражданите 
От началото на август България е с най-скъпата електроенергия в Европа, посочи той 
Българската енергетика не се управлява в интерес на българските граждани, домакинства и предприятия. Това написа в 
профила си във Фейсбук председателят на Асоциация на индустриалния капитал в България Васил Велев.  
"От началото на август България е с най-скъпата електроенергия в Европа", посочва той. И пита кой и в чия полза управлява 
българската енергетиката. 
Както БЛИЦ съобщи, стотици хиляди работници всеки момент могат да излязат на протест заради рекордните цени на 
тока. Българските предприемачи и бизнесмени плащат с 50% повече за електроенергия в сравнение с държави като 
Австрия, Германия, Испания, Италия, Румъния и Полша. 
През седмицата Асоциация на организациите на българските работодатели (АОБР) изпрати писмо до служебния премиер 
Стефан Янев с искане за спешни действия за цените на тока. Според Асоциацията системно на пазара на електроенергия у 
нас се създава дефицит, провокиран от ограниченото предлагане.  
В интервю за БЛИЦ пък председателят на Управителния съвет на БФИЕК Константин Стаменов съобщи, че само за 10 дни 
енергетиката е източила от тези, които си купуват електроенергия от борсата, 53 млн. 
Ето и пълния текст на коментара на Васил Велев в социалната мрежа:  
Кой и в чия полза управлява българската енергетиката? Безпределни тъпанари или енергийна мафия? 
Или става дума за саботаж? 
От началото на август България е с най-скъпата електроенергия в Европа! (Не броим Гърция, защото там има 
специфика заради хилядите острови) 
1. Потреблението на електроенергия през лятото т.г. в България е между 2,8 и 5,2 мегавата (при инсталирани 
мощности от над 10 мегавата). НЯМА недостиг на мощности. 
2. Държавния ТЕЦ "Марица изток 2" работи с 1/4 от капацитета си, (разполагайки с персонал за 6/4, като за всеки 
един от над 2000 работници и служители домакинствата и бизнеса плащат по над 4000 лева месечно). Като цените 
са над себестойността и далеч над променливите разходи! 
3. Изнасяме значителни количества електроенергия, при това на по-ниски цени от тези, на българската борса! 
4. Не сме обединили пазара ден напред с румънския и от там със западноевропейския, който е с по-добри цени, но 
побързахме (въпреки възраженията на бизнеса) да се обединим със скъпия гръцки пазар. 

https://blitz.bg/ikonomika/uzhas-v-drzhavata-stotitsi-khilyadi-na-protest-sreshchu-rekordnite-tseni-na-toka_news833461.html
https://blitz.bg/intervyu/vazhen-faktor-v-energetikata-pred-blits-za-kosmicheskata-tsena-na-toka-shok-i-uzhas_news833472.html
https://blitz.bg/intervyu/vazhen-faktor-v-energetikata-pred-blits-za-kosmicheskata-tsena-na-toka-shok-i-uzhas_news833472.html


2 

 

От 1,2,3 и 4 (а може да се продължи и с 5.6.7...) следва, че българската енергетика не се управлява в  интерес на 
българските граждани, домакинства и предприятия! 
МЕ, БЕХ, ТЕЦ2! 
ОСТАВКА! 
 
Fakti.bg 
 
√ Вacил Вeлeв: Тъпaнaри или мaфиoти упрaвлявaт бългaрcкaтa eнeргeтикa?! 
Cтaвa ли думa зa caбoтaж, питa прeдceдaтeлят нa AИКБ, пocoчвaйки, чe oт нaчaлoтo нa aвгуcт Бългaрия e c нaй -
cкъпaтa eлeктрoeнeргия в Eврoпa 
"Кoй и в чия пoлзa упрaвлявa бългaрcкaтa eнeргeтикaтa? Бeзпрeдeлни тъпaнaри или eнeргийнa мaфия? Или cтaвa думa зa 
cъбoтaж?" Тoвa пoпитa c пocт във Фeйcбук прeдceдaтeлят нa AИКБ Вacил Вeлeв.  
Eтo и ocтaнaлaтa чacт oт излoжeниeтo му. 
"Oт нaчaлoтo нa aвгуcт Бългaрия e c нaй-cкъпaтa eлeктрoeнeргия в Eврoпa! (Нe брoим Гърция, зaщoтo тaм имa cпeцификa 
зaрaди хилядитe ocтрoви) 
1. Пoтрeблeниeтo нa eлeктрoeнeргия прeз лятoтo т.г. в Бългaрия e мeжду 2,8 и 5,2 мeгaвaтa (при инcтaлирaни мoщнocти oт 
нaд 10 мeгaвaтa). НЯМA нeдocтиг нa мoщнocти. 
2. Държaвния ТEЦ "Мaрицa изтoк 2" рaбoти c 1/4 oт кaпaцитeтa cи, (рaзпoлaгaйки c пeрcoнaл зa 6/4, кaтo зa вceки eдин oт 
нaд 2000 рaбoтници и cлужитeли дoмaкинcтвaтa и бизнeca плaщaт пo нaд 4000 лeвa мeceчнo). Кaтo цeнитe ca нaд 
ceбecтoйнocттa и дaлeч нaд прoмeнливитe рaзхoди! 
3. Изнacямe знaчитeлни кoличecтвa eлeктрoeнeргия, при тoвa нa пo-ниcки цeни oт тeзи, нa бългaрcкaтa бoрca! 
4. Нe cмe oбeдинили пaзaрa дeн нaпрeд c румънcкия и oт тaм cъc зaпaднoeврoпeйcкия, кoйтo e c пo-дoбри цeни, нo 
пoбързaхмe (въпрeки възрaжeниятa нa бизнeca) дa ce oбeдиним cъc cкъпия гръцки пaзaр. 
Oт 1,2,3 и 4 (a мoжe дa ce прoдължи и c 5.6.7...) cлeдвa, чe бългaрcкaтa eнeргeтикa нe ce упрaвлявa в интeрec нa бългaрcкитe 
грaждaни, дoмaкинcтвa и прeдприятия! 
МE, БEХ, ТEЦ2! 
OCТAВКA!". 
 
Hotpoint-news.com 
 
√ Васил Велев: Тъпанари или мафиоти управляват българската енергетика?!  
"Кой и в чия полза управлява българската енергетиката? 
Безпределни тъпанари или енергийна мафия? 
Или става дума за съботаж?"  
Това попита с пост във Фейсбук председателят на АИКБ Васил Велев. 
Ето и останалата част от изложението му. 
"От началото на август България е с най-скъпата електроенергия в Европа! (Не броим Гърция, защото там има специфика 
заради хилядите острови) 
1. Потреблението на електроенергия през лятото т.г. в България е между 2,8 и 5,2 мегавата (при инсталирани мощности от 
над 10 мегавата). НЯМА недостиг на мощности. 
2. Държавния ТЕЦ "Марица изток 2" работи с 1/4 от капацитета си, (разполагайки с персонал за 6/4, като за всеки един от 
над 2000 работници и служители домакинствата и бизнеса плащат по над 4000 лева месечно). Като цените са над 
себестойността и далеч над променливите разходи! 
3. Изнасяме значителни количества електроенергия, при това на по-ниски цени от тези, на българската борса! 
4. Не сме обединили пазара ден напред с румънския и от там със западноевропейския, който е с по-добри цени, но 
побързахме (въпреки възраженията на бизнеса) да се обединим със скъпия гръцки пазар. 
От 1,2,3 и 4 (а може да се продължи и с 5.6.7...) следва, че българската енергетика не се управлява в интерес на българските 
граждани, домакинства и предприятия! 
МЕ, БЕХ, ТЕЦ2! 
ОСТАВКА!". 
 
Informiran.net 
 
√ За 10 дни енергетиката “източила” от бизнеса над 53 млн. лева  
“Отново на скандално висока цена е търгуван днес токът на Българската независима енергийна борса”, каза председателят 
на Управителния съвет на БФИЕК Константин Стаменов пред NOVA. 
Справка показва, че тя е била 155.19 евро или 303.53 лв. за мегаватчас. Най-ниската цена в рамките на днешната сесия, 
при утрешен ден на доставка, е 208.23 лв. за мегаватчас, достигната за 2.00 – 3.00 часа, а най-високата е 407.05 лв. за 
мегаватчас – за 18.00 – 19.00 часа. 
По думите на Стоименов само за десет дни енергетиката е “източила” от бизнеса над 53 млн. лева. 
Той допълни, че консумацията на електроенергия в страната, както и тази за износ, се очаква да е в нормални нива и не 
намира причина за високата цена. Стаменов обясни, че три от осемте блока на ТЕЦ “Марица изток 2” работят с намалени 
мощности. 
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Председателят на АИКБ Васил Велев пусна гневен с пост във Facebook за цените на тока. 
“Кой и в чия полза управлява българската енергетиката? Безпределни тъпанари или енергийна мафия? Или става дума за 
съботаж?” – пита Велев и посочва, че България е с най-скъпата електроенергия в Европа, без да се брои Гърция, защото 
там има специфика заради хилядите острови. 
От енергийното министерство обявиха, че ТЕЦ “Марица изток 2” включва още мощности за работа на свободния пазар. 
“Продължава активната комуникация на ръководството на Министерството на енергетиката с ТЕЦ “Марица изток 2” по 
повод работата на централата за свободния пазар. По данни на Българската независима енергийна борса очакванията за 
утре, 9 август 2021 г., цените на електроенергията на сегмента “Ден напред” отново надвишават 300 лв/МWh. В отговор на 
тази ситуация ръководството на Министерството на енергетиката настоя пред ръководството на ТЕЦ-а утре да бъдат 
пуснати допълнителни мощности на централата за работа на свободния пазар. Това е възможност както за реализация на 
допълнителни приходи от страна на централата, така и за намаляване на натиска върху пазара от високите цени на 
електроенергията”, заявяват от ресорното ведомство. 
От МЕ уточняват още, че само преди броени дни, в резултат на активен диалог на ръководството на Министерството на 
енергетиката с ТЕЦ “Марица изток 2” за работа на свободния пазар на пълна мощност е включен трети блок на централата, 
която дотогава работеше с два от своите осем блока. 
“Това веднага даде отражение върху цените, намалявайки техните стойности с около 70 лв. за ден”, обясняват от 
енергийното министерство. 
През изминалата седмица Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) изпрати писмо до 
министър-председателя Стефан Янев с искане за спешни действия за цените на тока. Според Асоциацията системно на 
пазара на електроенергия у нас се създава дефицит, провокиран от ограниченото предлагане. 
 
NOVA TV 
 
√ Стаменов: Отново скандално висока цена на тока на Енергийната борса за днес  
Блокове на ТЕЦ „Марица изток 2” работят с намалени мощности, посочи още той 
„Отново на скандално висока цена е търгуван днес токът на Българската независима енергийна борса”. Това каза за NOVA 
председателят на Управителния съвет на БФИЕК Константин Стаменов. Справка показва, че тя е била 155.19 евро или 303.53 
лв. за мегаватчас. По думите му само за десет дни енергетиката е „източила” от бизнеса над 53 млн. лева. 
Той допълни, че консумацията на електроенергия в страната, както и тази за износ, се очаква да е в нормални нива и не 
намира причина за високата цена. Стаменов обясни, че три от осемте блока на ТЕЦ „Марица изток 2” работят с намалени 
мощности. 
Председателят на АИКБ Васил Велев коментира с пост във Facebook цените на тока. В него той уточнява, че България е с 
най-скъпата електроенергия в Европа.  
По-късно вчера от енергийното министерство обявиха, че ТЕЦ „Марица изток 2“ включва още мощности за работа на 
свободния пазар.  
„Продължава активната комуникация на ръководството на Министерството на енергетиката с ТЕЦ „Марица изток 2“ по 
повод работата на централата за свободния пазар. По данни на Българската независима енергийна борса очакванията са 
за утре, 9 август 2021 г., цените на електроенергията на сегмента „Ден напред“ отново да надвишават 300 лв/МWh. В 
отговор на тази ситуация ръководството на Министерството на енергетиката  настоя пред ръководството на ТЕЦ-а да бъдат 
пуснати допълнителни мощности на централата за работа на свободния пазар. Това е възможност както за реализация на 
допълнителни приходи от страна на централата, така и за намаляване на натиска върху пазара от високите цени на 
електроенергията”, заявяват от ресорното ведомство. 
От МЕ уточняват още, че само преди броени дни, в резултат на активен диалог на ръководството на Министерството на 
енергетиката с ТЕЦ „Марица изток 2“ за работа на свободния пазар на пълна мощност е включен трети блок на централата, 
която дотогава работеше с два от своите осем блока. „Това веднага даде отражение върху цените, намалявайки техните 
стойности с около 70 лв. за ден”, обясняват от енергийното министерство. 
Припомняме, че през миналата седмица Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) изпрати 
писмо до министър-председателя Стефан Янев с искане за спешни действия за цените на тока. Според Асоциацията 
системно на пазара на електроенергия у нас се създава дефицит, провокиран от ограниченото предлагане.  
 
Novini.bg 
 
√ Стаменов: Отново скандално висока цена на тока на Енергийната борса за днес 
„Отново на скандално висока цена е търгуван днес токът на Българската независима енергийна борса”. Това каза за NOVA 
председателят на Управителния съвет на БФИЕК Константин Стаменов. Справка показва, че тя е била 155.19 евро или 303.53 
лв. за мегаватчас. По думите му само за десет дни енергетиката е „източила” от бизнеса над 53 млн. лева. 
Той допълни, че консумацията на електроенергия в страната, както и тази за износ, се очаква да е в нормални нива и не 
намира причина за високата цена. Стаменов обясни, че три от осемте блока на ТЕЦ „Марица изток 2” работят с намалени 
мощности. 
Председателят на АИКБ Васил Велев коментира с пост във Facebook цените на тока. В него той уточнява, България е с най-
скъпата електроенергия в Европа. 
„Продължава активната комуникация на ръководството на Министерството на енергетиката с ТЕЦ „Марица изток 2“ по 
повод работата на централата за свободния пазар. По данни на Българската независима енергийна борса очакванията за 
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утре, 9 август 2021 г., цените на електроенергията на сегмента „Ден напред“ отново надвишават 300 лв/МWh. В отговор на 
тази ситуация ръководството на Министерството на енергетиката  настоя пред ръководството на ТЕЦ-а утре да бъдат 
пуснати допълнителни мощности на централата за работа на свободния пазар. Това е възможност както за реализация на 
допълнителни приходи от страна на централата, така и за намаляване на натиска върху пазара от високите цени на 
електроенергията”, заявяват от ресорното ведомство. 
От МЕ уточняват още, че само преди броени дни, в резултат на активен диалог на ръководството на Министерството на 
енергетиката с ТЕЦ „Марица изток 2“ за работа на свободния пазар на пълна мощност е включен трети блок на централата, 
която дотогава работеше с два от своите осем блока. „Това веднага даде отражение върху цените, намалявайки техните 
стойности с около 70 лв. за ден”, обясняват от енергийното министерство. 
Припомняме, че през седмицата Асоциация на организациите на българските работодатели (АОБР) изпрати писмо до 
министър-председателя Стефан Янев с искане за спешни действия за цените на тока. Според Асоциацията системно на 
пазара на електроенергия у нас се създава дефицит, провокиран от ограниченото предлагане.  
 
Дарик Нюз 
 
√ Стаменов: Отново скандално висока цена на тока на Енергийната борса за днес 
„Отново на скандално висока цена е търгуван днес токът на Българската независима енергийна борса”. Това 
каза за NOVA председателят на Управителния съвет на БФИЕК Константин Стаменов. Справка показва, че тя е била 155.19 
евро или 303.53 лв. за мегаватчас. Той допълни, че консумацията на електроенергия в страната, както и тази за износ, се 
очаква да е в нормални нива и не намира причина за високата цена.  
Стаменов обясни, че три от осемте блока на ТЕЦ „Марица Изток 2” работят с намалени мощности. 
Председателят на АИКБ Васил Велев коментира с пост във Facebook цените на тока. В него той уточнява, България е с най-
скъпата електроенергия в Европа.  
През седмицата Асоциация на организациите на българските работодатели (АОБР) изпрати писмо до министър-
председателя Стефан Янев с искане за спешни действия за цените на тока. 
Според Асоциацията системно на пазара на електроенергия у нас се създава дефицит, провокиран от ограниченото 
предлагане. 
  
Bulgaria ON AIR 
 
√ Септември поскъпват продуктите и услугите - ще намалим ли износа на ток, за да плащаме по-малко 
Коментар на Добрин Иванов и Александър Загоров 
Токът за индустрията в определени пикови часове у нас е 70% по-скъп, отколкото в Германия и Франция. По тази причина 
бизнесът плаши с протести и искания за оставки в "Българския енергиен холдинг". Междувременно служебният премиер 
поиска включване на ТЕЦ "Марица Изток 2". Какви са причините да плащаме по-скъп ток? 
"Няколко са причините, които се струпаха наведнъж. На първо място е повишеното потребление заради повишените 
температури, на второ място - излизане на някои мощности извън работни режими. Това е "Топлофикация София". Заради 
повишените температури и пожарите в съседните страни се повиши износът за Турция, Гърция и Северна Македония, 
което отново създаде дефицит на предлагането на независима българска енергийна борса, а когато има дефицит - при 
нашия неликвиден пазар на електроенергия, се повишава цената и то в големи диапазони", обясни изпълнителният 
директор на АИКБ Добрин Иванов в студиото на "България сутрин". 
Според секретаря на КТ "Подкрепа" Александър Загоров, производствените мощности са от 20-и век.  
"Работи се по начин, по който беше старата електроенергия, тоест очакваме да има повече стил на командване, отколкото 
стил в либерализиран пазар. Пазарът е такъв, че може да бъде спекулиран. И огромните разлики в цените показват, че 
спекулата съществува. Никой от продавачите на ток не е само продавач на ток. Те продават и газ, и много други неща. Има 
една обвързаност, която не може да бъде нарушена, но в крайна сметка тези скокове в цените ги плаща потребителят", 
посочи той в ефира на Bulgaria ON AIR. 
А по думите му това е един катаклизъм, който не бива да се допуска. 
Добрин Иванов поясни, че цената на мегават час у нас все още е висока и към днешния ден тя е третата по големина в 
Европа. 
"На Балканския полуостров в момента температурите са високи, потреблението е повишено. Но виждаме, че в последните 
няколко дни след включване на допълнителна мощност в ТЕЦ "Марица Изток 2" цената се понижи, и то значително. С 
около 30% от пиковете, които се регистрираха на 4 август, което обяснява фактологията, че предлагането на българска 
независима енергийна борса на електроенергия е било недостатъчно. Цената е такава, че позволява ТЕЦ "Марица Изток 
2", работейки, да генерира печалби. Тоест да намалява загубите, пред които е изправена заради високите нива на 
въглеродни емисии в последните няколко години", добави той. 
Според Иванов сега е моментът, в който трябва да включват мощности и да се нормализира цената, както и да се генерират 
печалби. 
"В годините назад ние направихме редица предложения и сега сме направили още. Едно от тях е за улавяне на 
въглеродния диоксид, които управляващите не искат да чуят. Те са си запушили ушите. Всеки, който планира своето 
производство, не може да разчита на сигурна цена на електроенергията. Проблемът е в договорите на предприятията с 
търговците на електроенергия. Защото понякога, когато те не консумират тази договорена електроенергия, трябва да 
платят неустойки", подчерта Загоров. 

https://nova.bg/news/view/2021/08/08/336121/%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B0-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%81/


5 

 

Изпълнителният директор на АИКБ допълни, че ще усетим повишението през септември, когато ще поскъпват всички 
продукти и услуги. 
"Проблемът за вноса е, че липсва свързаност на електроенергийните системи със страните от Западна 
Европа. Единствената свързаност, която беше осигурена, е с Гърция, където ние нямаме интерес, тъй като цената на 
електроенергията е по-висока отколкото в България. Това генерира само стимул за износа за Гърция, което намалява пък 
електроенергията у нас и повишава цената", категоричен е той. 
И сподели, че едно от исканията, които са внесли, е да бъде ограничен износът към Гърция и Северна Македония. 
"Зелената икономика е огромен шанс за България, защото ако влезем върху тази енергетика, която може да развием, ние 
може да се превърнем в производител на водород. Ние можем да бъдем производител на зелен водород, защото имаме 
много слънце. Може да направим чудеса спрямо Европа, но трябва да го направим хитро", коментира Александър Загоров. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
Zarata.info 
 
√ Ще намалим ли износа на ток, за да плащаме по-малко?  
Токът за индустрията в определени пикови часове у нас е със 70% по-скъп, отколкото в страни като Германия и Франция. 
Бизнесът плаши с протести и искания за оставки в „Българския енергиен холдинг“. Междувременно служебният премиер 
поиска включване на ТЕЦ „Марица Изток 2“.  
Какви са причините да плащаме по-скъп ток? 
„Няколко са причините, които се струпаха наведнъж. На първо място е повишеното потребление заради повишените 
температури, на второ място – излизане на някои мощности извън работни режими. Това е „Топлофикация София“. Заради 
повишените температури и пожарите в съседните страни се повиши износът за Турция, Гърция и Северна Македония, което 
отново създаде дефицит на предлагането на независима българска енергийна борса, а когато има дефицит – при нашия 
неликвиден пазар на електроенергия, се повишава цената и то в големи диапазони“, обясни изпълнителният директор на 
АИКБ Добрин Иванов в ефира на Bulgaria ON AIR. 
Според секретаря на КТ „Подкрепа“ Александър Загоров, производствените мощности са от 20-и век.  
„Работи се по начин, по който беше старата електроенергия, тоест очакваме да има повече стил на командване, отколкото 
стил в либерализиран пазар. Пазарът е такъв, че може да бъде спекулиран. И огромните разлики в цените показват, че 
спекулата съществува. Никой от продавачите на ток не е само продавач на ток. Те продават и газ, и много други неща. Има 
една обвързаност, която не може да бъде нарушена, но в крайна сметка тези скокове в цените ги плаща потребителят“, 
посочи той. 
А по думите му това е един катаклизъм, който не бива да се допуска. 
Добрин Иванов обясни, че цената на мегават час у нас продължава да е висока и към днешния ден тя е третата по големина 
в Европа. 
„На Балканския полуостров в момента температурите са високи, потреблението е повишено. Но виждаме, че в последните 
няколко дни след включване на допълнителна мощност в ТЕЦ „Марица Изток 2“ цената се понижи и то значително. С около 
30% от пиковете, които се регистрираха на 4 август, което обяснява фактологията, че предлагането на българска 
независима енергийна борса на електроенергия е било недостатъчно. Цената е такава, че позволява ТЕЦ „Марица Изток 
2″, работейки, да генерира печалби. Тоест да намалява загубите, пред които е изправена заради високите нива на 
въглеродни емисии в последните няколко години“, добави той. 
Според Иванов сега е моментът, в който трябва да включват мощности и да се нормализира цената, както и да се генерират 
печалби. 
И сподели, че едно от исканията, които са внесли, е да бъде ограничен износът към Гърция и Северна Македония. 
„Зелената икономика е огромен шанс за България, защото ако влезем върху тази енергетика, която може да развием, ние 
може да се превърнем в производител на водород. Ние можем да бъдем производител на зелен водород, защото имаме 
много слънце. Може да направим чудеса спрямо Европа, но трябва да го направим хитро“, коментира Александър Загоров. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
Plovdivskinovini.bg 
 
√ Заради високата цена на тока: КЦМ Пловдив спря работа 
Приема се цената на т.нар. пазарен сегмент "ден-напред" - електроенергията се закупува за доставка на следващия 
ден. 
По данни на Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори, среднодневната цена на пазара за 
доставка на ток днес е била над 169 евро на мегаватчас. За сравнение цената в Германия е била почти наполовина - малко 
над 98 евро. 
Комбинатът за цветни метали край Пловдив тази сряда спря работа за първи път в 60-годишната си история. 1500 души са 
в принудителен отпуск, съобщи bTV. 
"Вчера взехме решение да спрем производството, докато цената не се върне на нива, които за нас имат икономически 
смисъл. При нас рефлектира в едни загуби, които се равняват на 200 хил. лв. на ден", заяви изп. директор КЦМ Пловдив 
Иван Добрев. 
При такива ценови разлики с енергията в Европа, оловото и цинкът, които произвеждат, са непродаваеми на европейските 
пазари. 

https://www.bgonair.bg/a/36-sutreshen-blok/235317-shte-namalim-li-iznosa-na-tok-kam-gartsiya-i-rsm-za-da-plashtame-po-evtin-u-nas
http://www.bgonair.bg/
https://zarata.info/%D1%89%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC-%D0%BB%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%BA-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%89%D0%B0/
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"Нашите преки конкуренти ползват между 50 и 70 процента по-евтина електроенергия. За енергоемките и енергийно 
интензивните производства това е абсолютен колапс", казва Добрин Иванов от АИКБ. 
Бизнесът смята, че на пазара у нас системно се създава дефицит чрез ограничено предлагане на електроенергия и така 
цената скача. Председателят на Българския енергиен и минен форум и депутат от "Има такъв народ" Иван Хиновски, също 
алармира за ситуацията. 
"Борсата се намира в хаос, неуправляема ликвидност и факт на ниско предлагане на електроенергия", каза Хиновски. 
"В последните няколко години заради цената на въглеродните емисии ТЕЦ "Марица Изток 2" работи с много намален 
капацитет- само с 2 блока от общо 8, т.е. с 20-25 % капацитет", коментира Иванов. 
От министерството на енергетиката казаха за bTV, че във вторник е пуснат и трети блок на централата в експлоатация, а 
произведената електроенергия вече е на пазара: 
"В резултат на това включване, цената на сегмента "ден напред" на Българската независима енергийна борса вече е 258 
лв/МВтч, което е намаление с около 70 лв. спрямо вчерашните стойности". 
От Български енергиен холдинг посочиха, че не могат да определят пазарното поведение на дружествата от групата,  но 
има готовност за включване и на четвърти блок на ТЕЦ "Марица Изток 2". 
Работодателите настояват за временно ограничаване на износа на електроенергия. 
 
jultopave.bg 
 
√ Добрин Иванов (АИКБ): Предлагането на електроенергия е системно и хронично ограничено  
Големи, енергийно интензивни предприятия, които използват електроенергията като суровина, са преустановили дейност 
вчера, когато цените на тока на Българска енергийна борса бяха на рекордни нива. В тези предприятия работят десетки 
хиляди служители. Това заяви в “Още от деня” Добрин Иванов, изпълнителен директор на Асоциацията на индустриалния 
капитал в България (АИКБ). 
Според Иванов за пет години нищо не се е променило. Цената на електроенергията на Българската независима енергийна 
борса се определя на база търсене и предлагане, като предлагането е хронично и системно ограничено. Именно това 
тласка цената нагоре. 
Директорът на АИКБ обясни, че в момента българската борса е свързана само с гръцката борса, която формира най-
високата цена на електричество в Европа. Според него свързаността с нея е негатив. Предстои българската борса да бъде 
свързана с румънската и унгарската, които ще ни отворят път към Западна Европа 
“Надеждата ни е, че ще се нормализират процесите и при тази свързаност бизнесът ще може да купува електроенергия от 
Западна Европа, където тенденцията е на значително по-ниски цени”, каза Иванов. 
По думите му няма обяснение за забавяне на работата на хората, които трябва да свържат борсите и да регулират цената. 
Въпросът за системния дефицит е повдиган многократно, включително чрез сигнали до прокуратурата за 
безстопанственост на ръководството на ТЕЦ “Марица-Изток” 2. След извършена проверка обаче не са открити данни за 
престъпление. 
Обясни още, че от около година и половина в ТЕЦ “Марица-Изток” 2 работят само два блока с мощност около 300-350 mW, 
при капацитет на топлоцентралата 1600 mW. С включения наскоро трети блок мощността става общо около 600 mW. От 
АИКБ ще настояват да се следи пазара на електроенергия. 
“Именно поради това нехайство и безхаберие се получават такива пикови моменти, в които цената експлодира и бизнесът 
е принуден да спре да работи, тъй като никое предприятие не може да си позволи да работи на загуба. При сключените 
договори за доставка на продукция, тя ще се произвежда на по-висока цена отколкото се продава”, допълни Иванов. 
Добрин Иванов каза още, че високата цена на електроенергията ще бъде усетена от малкия и средния бизнес в средата и 
края на август. Това се дължи на либерализацията на енергийния пазар. В момента фирмите са длъжни на купуват енергия 
чрез Българската независима енергийна борса, а всички търговци са променили цената си за доставки. Ако тази тенденция 
продължи, това ще се отрази върху сметките на целия бизнес и те ще бъдат с 50% – 70% по-високи за август. 
“Нямахме конкретен отговор от министър-председателя, но действия бяха предприети, беше включен трети блок на ТЕЦ 
“Марица-Изток” 2, като за днешния ден намали цената на мегавата около 70 лв” , заключи Добрин Иванов. 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНР 
 
√ БСП, ДБ и ИБГНИ още обсъждат дали да подкрепят проектокабинета на ИТН  
Дни преди предвиденото за тази седмица гласуване в Народното събрание на предложения от партия „Има такъв народ“ 
състав и структура на правителство, парламентарните групи на Коалиция „Изправи се БГ! Ние идваме“, на „Демократична 
България“ и на БСП продължават с обсъжданията дали да подкрепят проекта на кабинет. 
След обяд е планирано заседание на „Изправи се БГ! Ние идваме“, на което се очаква обсъждане и вземане на решение 
по въпроса. 
В „Демократична България“ разговорите също продължават, но решението предстои да се вземе от колективните органи. 
Вече стана ясно, че четиримата депутати от „Зелено движение“, което е част от „Демократична България“ няма да 
подкрепят предложения проект на кабинет. 
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Решението на БСП се очаква в близките дни, но то ще зависи и от позициите, които ще представят по въпроса от „Изправи 
се БГ! Ние идваме“ и „Демократична България“. 
В представения в петък пред президента Румен Радев от номинирания за министър-председател Пламен Николов проект 
на кабинет се предвижда да има 17 министерства и министър без портфейл, отговарящ за ромските въпроси. Както и двама 
вицепремиери, отговарящи за европейските въпроси и сигурността и обществения ред. Предложенията са това да са 
номинираните и за министри на външните и на вътрешните работи - Ради Найденов и Петър Илиев. 
В интервю за БНР председателят на Народното събрание Ива Митева изрази очакване, предложеният от „Има такъв народ“ 
кабинет да бъде гласуван на редовно заседание на депутатите в сряда - 11 август. 
 
√ Министър Живков: Пътната карта за развитие на газопреносната мрежа между България и "Газпром" е неоткриваема 
Подписаната пътна карта за развитие на газопреносната мрежа между България и руската газова компания "Газпром" не 
може да бъде открита, заяви служебният енергиен министър Андрей Живков по време на парламентарния контрол. 
В отговор на въпрос на Мартин Димитров от „Демократична България“ енергийният министър заяви: 
"Пътната карта не успяхме да я открием, но се откриха документи, в които се цитира пътната карта - тоест това показва, че 
тя съществува по един или друг начин. Това, което аз направих, е пуснах писма до БЕХ, до „Булгартрансгаз“, дори до 
Министерския съвет, като от всякъде получих отговори, че тази пътна карта я няма". 
Пътната карта за развитие на газопреносната мрежа беше подписана с "Газпром" през 2017 година от бившия енергиен 
министър на ГЕРБ Теменужка Петкова. В нея са заложени стъпките по изграждането на газопровода "Турски поток". 
 
√ Стела Балтова: Най-вероятно и август ще е успешен за българския туризъм 
Само на един туристически обект има поставен стикер „100% ваксиниран персонал“, съобщи служебният министър 
на туризма  
Интервю на Явор Стаматов със Стела Балтова 
Това, че успяхме да възвърнем жизнеспособността на сектора, е много добре, коментира пред БНР служебният министър 
на туризма Стела Балтова. По неокончателни данни за периода май-юли у нас е имало 2,2 милиона туристи. Най-висок е 
ръстът на чуждестранните туристи. Българските туристи са близо 100% повече спрямо миналата година. 
Близо 1,5 милиона са българите, предпочели да почиват в страната ни. При чужденците на някои пазари отчитаме много 
високи ръстове – Чехия около 300%, Полша и Румъния по 200%, Украйна, уточни министър Балтова в предаването „Неделя 
150“. 
Най-вероятно и август ще е успешен за българския туризъм, ако успеем да запазим епидемичната ситуация, прогнозира 
Стела Балтова, като акцентира върху отговорността за спазването на мерките. 
Тазгодишната ситуация с туризма у нас може да се окаже добър опит, за да може идната година българите отново да 
изберат страната като място за почивка, смята министърът на туризма. „Ако продължим да работим в ситуация на 
епидемия, имаме вече и оперативен план как ще се развива ситуацията, включително с туристическия бизнес, когато се 
променя епидемичната обстановка. Здравните мерки трябва да бъдат обвързани категорично със социално-икономически 
мерки“, заяви още Стела Балтова. Вече са обособени карантинни хотели – един за северната и един за южната част на 
Черноморието, посочи тя. Само на едно място има поставен етикет „100% ваксиниран персонал“, през следващата 
седмица ще бъдат поставени още 2 такива стикера – в един хотел и за една туроператорска компания. 
Балтова е на мнение, че трябва да има насърчителни мерки за ваксиниране от типа на ваучери или банкови карти, но те 
трябва да бъдат финансово обезпечени. 
Относно присъствието на туризма в националния ни План за възстановяване и устойчивост министърът на туризма 
отбеляза, че в последната версия на плана туризмът е включен в няколко инвестиции и програми. 
Цялото интервю слушайте в звуковия файл. 
 
√ Антон Андронов: Има спекулации в Българската енергийна независима борса, не можем да работим при тези цени на 
тока 
„Цени на електроенергията от 360-400лв. за мегават час правят продукцията ни неконкурентна, а производството ни 
губещо. В Българската енергийна независима борса има спекулации“. Това заяви за Радио Стара Загора изпълнителният 
директор на старозагорското предприятие „Пресков“ Антон Андронов. От три дни дружеството, в което работят около 240 
души, е спряло работа заради високите цени на тока. За да бъде производството на старозагорското предприятие 
конкурентно на външните пазари, цената на електроенергията следва да бъде в границите между 110 – 130 евро за мегават 
час, категоричен бе Андронов. „Българската индустрия е смазана от собствената си държава“, заяви изпълнителният 
директор на „Пресков“. По думите му включването на трети блок на ТЕЦ "Марица изток 2" не променя цената на 
електроенергията и днес тя остава над 300лв. за мегават час.  
Антон Андорнов изрази подкрепа за декларацията на работодателските организации, с която бе обявена готовност за 
протести заради ограниченото производство на електроенергия и високите цени. Той обяви, че в „Пресков“ има готовност 
за стачни действия, за да бъде защитено производството и работните места в дружеството. 
За още информация по темата, чуйте интервю на Анна Турлакова с Антон Андорнов - изпълнителен директор на "Пресков". 
 
√ ТЕЦ „Марица изток 2“ включва още мощности за работа на свободния пазар  
ТЕЦ „Марица изток 2“ обяви, че включва още мощности за работа на свободния пазар. По данни на Българската 
независима енергийна борса очакванията за днес са цените на електроенергията на сегмента „Ден напред“ отново да 
надвишават 300 лв/МWh. 

https://bnr.bg/post/101510009
https://bnr.bg/starazagora/post/101508545/starozagorskite-predpriatia-progres-i-preskov-spirat-rabota-zaradi-visokata-cena-na-toka
https://bnr.bg/radiobulgaria/post/101508339/nedovolstvo-ot-skapia-tok-za-promishlenostta
https://bnr.bg/post/101508712/anton-andronov-ima-spekulacii-v-balgarskata-energiina-nezavisima-borsa-ne-mojem-da-rabotim-pri-tezi-ceni-na-toka
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В отговор на тази ситуация ръководството на Министерството на енергетиката  настоя пред ръководството на ТЕЦ „Марица 
изток 2“ днес да бъдат пуснати допълнителни мощности на централата за работа на свободния пазар. Това е възможност 
както за реализация на допълнителни приходи от страна на централата, така и за намаляване на натиска върху пазара от 
високите цени на електроенергията, съобщиха от пресцентъра на енергийното министерство. 
 
√ Над 24 000 бъдещи пенсионери са прехвърлили тази година средства към ДОО  
Общо подадените заявления за прехвърляне на пари от частните пенсионни дружества към Държавното обществено 
осигуряване от 2015 година до края на юни тази година са 81 000. Статистиката на НОИ показва, че само от януари до юни, 
когато се даде възможност за прехвърляне на средства, това са направили 24 500 бъдещи пенсионери. Тези хора са 
избрали да получават една пенсия от държавата, която ще е в пълен размер, след като са се отказали да получават втора 
от частните фондове. 
Директорът на дирекция „Пенсии“ в НОИ Любомира Язаджиева отчете силен интерес за прехвърлянето на средствата от 
частните фондове към държавата през първите 6 месеца. Като така направилите избора ще получават една пенсия в пълен 
размер. 
„Това е чувствително повече спрямо подадените през цялата 2020 г. например заявления, които са били 16 300. Това са 
хора, които още не са пенсионирали и на които може да им остават повече или по-малко от 5 години до навършване на 
пенсионната възраст“. 
И догодина прехвърлянето на средствата от частните пенсионни фондове към НОИ ще продължи. 
Хората, които между 1 януари 2022 г. и края на 2025 г. ще навършат общата пенсионна възраст могат да го направят една 
година преди навършването ѝ. 
За тези хора има възможност да се върнат обратно в частните пенсионни фондове, ако преценят: „Тази възможност е 
дадена, но също е ограничена с едногодишен срок, преди навършване на пенсионната възраст, за тази кохорта лица, които 
я навършват до края на 2025 година“. 
Условието за връщането в частен фонд обаче е, да е изтекла една година от прехвърлянето на парите в НОИ. 
 
√ НСИ: Потребителите имат по-високи инфлационни очаквания за следващите месеци 
Известно подобрение има и при нагласите за подобрения в дома и покупка на автомобил  
Потребителите имат по-високи инфлационни очаквания за следващите месеци, сочи редовната анкета на Националния 
статистически институт. 
През юли общият показател на доверие на потребителите се увеличава с 3,5 пункта спрямо нивото си от април, показват 
още данните на националната статистика. 
Повишаване на потребителското доверие се отчита сред населението и в градовете, и в селата - съответно с 3,1 и 4,7 пункта. 
Докато при градското население се подобряват оценките за икономическото им състояние през следващата година, хората 
в селата демонстрират по-голям песимизъм спрямо предходната анкета. 
В сравнение с април се наблюдава намаление на негативизма в оценките на потребителите за настъпилите промени във 
финансовото състояние на техните домакинства за последната и в очакванията им за следващите дванадесет месеца.  
Последната анкета регистрира и известно подобрение в намеренията на потребителите относно извършването на разходи 
за покупка на предмети за дълготрайна употреба, за „покупка на кола“ и за „подобрения в дома“ през следващите 
дванадесет месеца. 
Същевременно оценките за изменението на потребителските цени през последните дванадесет месеца са по-
неблагоприятни спрямо три месеца по-рано, като и инфлационните очаквания за следващите дванадесет месеца се 
засилват. 
 
√ Ръст на новопостроените сгради през второто тримесечие с 10,7% на годишна база  
По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради 
през второто тримесечие на 2021 г. е 838, а новопостроените жилища в тях са 4 058. Спрямо второто тримесечие на 2020 г. 
сградите са с 81 повече - или с 10,7%, а жилищата в тях нарастват с 678 или с 20,1%. 
От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през второто тримесечие на 2021 г. със стоманобетонна 
конструкция са 73,9%, с тухлена – 21,6%, с друга – 3,9%, и с панелна – 0,6%. 
Най-голям е относителният дял на новопостроените къщи (73,6%), следвани от жилищните кооперации (16,6%). В 
сравнение с второто тримесечие на 2020 г. се наблюдава увеличение в броя на новопостроените къщи, сградите от смесен 
тип и вилите, докато броят на жилищните кооперации намалява. 
Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите София (столица) - 112 сгради с 1 175 жилища, Пловдив 
- 108 сгради с 302 жилища, и Варна - 103 сгради със 789 жилища в тях. 
Най-висок е делът на новопостроените жилища с две стаи (38,3%), следват тези с три стаи (35,0%), а най-нисък е делът на 
жилищата с шест и повече стаи – 2,2%. 
 
√ Любомир Топалов: Най-големият проблем на либералната демокрация са глухите антипопулистки елити 
Нови избори ще променят конфигурацията, президентска република би била по-неуправляема и деспотична, смята 
изследователят  
Интервю на Силвия Великова с проф. Любомир Топалов 
„Съществуващият политико-икономически модел в България наподобява донякъде неофеодален модел, в който 
държавата е само един от играчите. Има и много други играчи, които много често са и по-силни и държавата трябва да се 
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съобразява с тях.“ Това каза в интервю за БНР проф. Любомир Топалов, гост-професор към Бостънския колеж, 11 години 
преподавател в Университета „Мейджи“ в Токио. 
„То е едно блато, което няма да може да бъде източено, както Тръмп се надяваше да източи американското блато. Тук е 
по-сериозно блато и не виждам начин, по който може да бъде коригирано.“ 
„Правителство, каквото се формира в момента, ще работи на минималния консенсус и ще бъде толкова крехко, че освен 
ако не се разпределят интересите под масата и не се поддържа един видим паритет, може да бъде съборено па всяко 
време. Ако дойдат скоро избори отново, конфигурацията ще бъде различна“, прогнозира Топалов. Според него 
е притеснително, че правителството ще бъде училище за политици. 
Проф. Топалов е автор на книгата „Политическа икономия на популизма“, която разглежда успеха и краха на либералните 
демокрации. 
Границата при популизма изглежда малко като линия в пясъка, която може да се мести напред и назад в зависимост от 
това кой я слага, посочи той. 
Има много вълни на популизъм, но симбиозата между популизъм и демокрация е много характерна за сегашната, смята 
изследователят. 
Идеята за популизма се е изместила и е влязла в съвременната реторика като вид обида към другите, отбеляза проф. 
Топалов. 
„Да му сложим това название – популист и да го отпишем, че не е качествен политик.“ 
Според Любомир Топалов популизмът е предвестник на много от проблемите, които се появяват при либералната 
демокрация, особено при развитите демокрации. 
Определено имаме „пропадане на основите на либералната демокрация“, посочи той. 
Преди 30 и няколко години либералната демокрация победи, но, донасяйки свободата, вече нямаше реален противник и 
начин, по който да се въздържа от вид надменност, коментира Любомир Топалов в предаването „Политически 
НЕкоректно“. 
В момента имаме много алтернативи, но нито една не е добра, заяви проф. Топалов. 
„Няма идеологии, които да дават идентичност на избирателя. И това не е само в България, това е и във Франция, в Англия, 
в Америка. Проблемът в момента е, че няма алтернатива на либералната демокрация, но самата либерална демокрация 
не работи вече, защото има голямо разминаване между реалността и това, което либералната демокрация предлага на 
хората.“ 
Популизмът невинаги е просто лошо нещо, заяви проф. Топалов, според когото обаче популизмът има и „своето опасно 
лице“. 
Любомир Топалов изтъкна, че понякога посланията на популизма носят нещо, от което хората се притесняват и на което 
трябва да се обърне внимание. 
„Те показват определени проблеми, за които хората се притесняват, които ги вълнуват, но които са потиснати и заметени 
под килима. Именно тук е най-големият проблем в либералната демокрация е на тези доминиращи антипопулистки елити, 
които не чуват. Филтрирането на шума от реалното съобщение не се случва, а има такова нещо. Политиците трябва да 
обръщат внимание на нещата, които хората ги вълнуват.“ 
Проф. Топалов сравни популизма с коронавируса: 
„Много бързо се разпространява и е много трудно да сложиш маска, за да го спреш.“ 
Това, което би могло да се получи в българския контекст, е нежелана политическа апатия и цинизъм, изтъкна още 
преподавателят. 
„Опасността е залитането към желанието да се придърпат силни лидери. В България се говори за път към президентска 
република. Това ще е много страшно, защото президентската република ще бъде много по-неуправляема и деспотична, 
отколкото парламентарната.“ 
Популистите използват референдуми все повече, а референдумът е опасно оръжие в ръцете на един популист, каза още 
Топалов. 
Цялото интервю слушайте в звуковия файл. 
 
√ ЕЦБ: Делта вариантът на Covid-19 може да отслаби възстановяването на сектора на услугите  
Разпространението на Делта варианта на коронавируса може да забави възстановяването, наблюдавано в сектора на 
услугите в еврозоната, отбеляза в четвъртък Европейската централна банка в последния си ежемесечен икономически 
бюлетин. 
"Отварянето наново на бизнеса подкрепи енергичното възстановяване в сектора на услугите, но разпространението на 
Делта варианта на Covid-19 може да забави това възстановяване.", отбеляза ЕЦБ. 
Централната банка на еврозоната предположи, че се очаква производственият сектор да се представи силно през третото 
тримесечие на годината, но предупреди, че резултатите на сектора също могат да бъдат повлияни негативно от варианта 
Делта и от затрудненията в предлагането на суровини и материали. 
Очаква се промишленото производството да се представи силно, въпреки че пречките при предлагането на суровини и 
материали могат да ограничат производството в близко бъдеще. 
"Очаква се икономическата активност да се върне към предпадемичното си ниво през първото тримесечие на следващата 
година. Но предстои още дълъг път, преди вредите върху икономиката, причинени от Covid пандемията, да бъдат 
компенсирани", се казва още в публикацията на ЕЦБ. 
ЕЦБ също така очаква инфлацията да се увеличи още през следващите месеци, а след това да намалее догодина, като 
инфлационната перспектива в средносрочен план остава потисната. 

https://bnr.bg/post/101510093
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Юнската инфлация от 1,9% в еврозоната до голяма степен е резултат от по-високите цени на енергията, както и от базовите 
ефекти от спада на цените на петрола, наблюдаван в началото на коронавирусната пандемия, посочи централната банка в 
своя последен икономически доклад. 
До началото на 2022 г. обаче ефектите на тези фактори ще бъдат извадени от годишните калкулации, обясни ЕЦБ, 
прогнозирайки, че цените ще продължат да се покачват поради "временен възходящ ценови натиск върху разходите във 
веригата на доставки". 
"Ще мине още известно време, преди да се елиминират последиците от пандемията върху инфлацията. Въпреки че 
измерителите за дългосрочните инфлационни очаквания са се увеличили, те остават на известно разстояние от целта на 
ЕЦБ за инфлация от 2 на сто", заключава банката. 
 
√ Ръст с 943 хиляди на новоразкритите работни места в САЩ през юли 
Нивото на американската безработица се понижи до постпандемично дъно от 5,4% 
През юли 2021 г. заетостта в САЩ продължи да нараства със солидно темпо, което е сигнал, че ускоряването на 
икономическото възстановяване от коронавирусната криза накара компаниите, най-вече в сферата на услугите, да 
разкриват повече работни места. 
Неселскостопанските работни места нараснаха през юли с 943 000, докато осредните прогнози на финансовите пазари бяха 
за по-умерено повишение с около 870 000. Това е най-силното нарастване на заетостта от близо една година. 
В същото време имаше възходяща ревизия на данните за предходния месец, като през юни бяха разкрити 938 000 работни 
места извън селското стопанство при предходна оценка за 850 000. 
Нивото на безработица пък се понижи изненадващо рязко през юли до ново постпандемично дъно от 5,4% спрямо 5,9% 
през юни и прогноза за по-умерено понижение до 5,7 на сто. 
Днешните силни данни потвърждават, че икономиката все още се развива с бързи темпове и досега не е пострадала 
сериозно от нарастването на случаите на по-заразния Делта варианта на коронавируса. 
 
√ Планът "Байдън" работи, заяви президентът на САЩ  
"Планът "Байдън" работи", заяви в петък президентът на САЩ Джо Байдън, след като Бюрото по трудова статистика на 
САЩ съобщи по-рано през деня, че неселскостопанската трудова заетост в страната се е увеличила с 943 000 през юли. 
"Данните за работните места доказват, че подходът ми към икономиката работи", отбеляза Байдън, но допълни, че 
предстои още много упорита работа. 
"Планът "Байдън" дава резултати и той движи страната напред", каза той пред репортери в Белия дом, пояснявайки, че 
неговата администрация създава по 832 000 нови работни места месечно през последните три месеца. 
Той също така похвали сенаторите за напредъка на двупартийния законопроект за инфраструктурните инвестиции, като 
добави, че този план "ще тласне САЩ в бъдещето". 
"Остава да се свърши още много упорита работа, за да се победи коронавируса и да се стимулира икономиката", посочи 
американският президент и изрази надежда, че САЩ няма да претърпят същите икономически щети от варианта Делта, 
каквито щети бяха понесени в началото на пандемията. 
Той отново призовава американците да носят маски и да се ваксинират срещу Covid-19. 
 
√ Протест в Украйна с искане президентът на Беларус да подаде оставка  
Протест с искане за оставката на президента на Беларус Александър Лукашенко се проведе пред посолството на Беларус в 
украинската столица Киев, а след това демонстрантите организираха шествие до площад „Независимост“. 
В навечерието на годишнината от президентските избори в Беларус протестен митинг в подкрепа на беларуската опозиция 
се състоя и във Варшава, където хиляди представители на беларуската общност в Полша и местни активисти преминаха по 
централните улици на Варшава покрай посолствата на САЩ и Русия до мисията на Беларус. 
Днес се навършва една година от изборите в Беларус, които Александър Лукашенко спечели за шести пореден път. 
Опозицията обяви, че резултатите от вота са манипулирани и започна многомесечни протести, които бяха потушени с 
масови арести и съдебни дела срещу участниците в тях. 
Отношенията между Беларус и западните страни след изборите рязко се влошиха, след което Европейския съюз, 
Великобритания, Съединените щати, Канада и редица други държави въведоха санкции срещу белоруски служители и 
предприятия, обвинявайки Минск в нарушения на изборите и в потъпкване на правата на човека. 
 
БНТ 
 
√ МОН: Университетите да представят условията си за прием през 2022 г. до края на октомври  
Всички висши училища да представят условията си за прием през 2022 г. до края на октомври т.г. Това включва приемането 
на оценките от държавните зрелостни изпити и начините за балообразуване за отделните специалности при 
кандидатстването за академичната 2022-2023 г. 
Това изисква Министерството на образованието и науката с писмо до университетите. Целта е да бъдат информирани 
своевременно родителите и учениците, които през следващата година ще бъдат в първия випуск, завършил средното си 
образование по новия Закон за предучилищното и училищното образование. 
Министерството на образованието е създало условия за всеки, успешно завършил 12-и клас, да кандидатства за 
продължаване на образованието си във висше училище без ограничение. Като балообразуващи по преценка на 
съответното висше училище могат да се включат с различни коефициенти една или няколко от следните оценки: 



11 

 

• от държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по български език и литература; 

• от ДЗИ върху профилирана подготовка в 11-и и 12-и клас (за лицата, които са изучавали съответния учебен предмет 
като профилиращ); 

• от ДЗИ върху общообразователна подготовка по предмети, изучавани само в първи гимназиален етап (за лицата, 
които не са изучавали съответния предмет като профилиращ, но са положили по свое желание допълнителен ДЗИ 
след 12-и клас); 

• от ДЗИ върху общообразователна подготовка по предмети, изучавани в 11-и и в 12-и клас (за лицата, които не са 
изучавали съответния предмет като профилиращ, но са положили по свое желание допълнителен ДЗИ след 12-и 
клас); 

• от зрелостни изпити върху общообразователна подготовка, положени преди 2022 г.; включени в дипломата за 
средно образование след 12-и клас (в случаите, когато съответният предмет е изучаван като профилиращ, но не е 
положен ДЗИ по този предмет); 

• включени в удостоверението за завършен първи гимназиален етап след 10-и клас (което ще е приложено към 
дипломата за средно образование, но резултатите от него няма да участват при изчисляване на общия успех в 
нея). 

Най-много въпроси постъпват в просветното министерство във връзка с приема в медицински специалности. Във връзка с 
това на 27 юли т.г. министър Николай Денков се срещна с ръководствата на университетите с обучение по тези 
специалности. 
В свое становище до Министерството на образованието седемте висши училища предлагат варианти за промяна в 
балообразуването при кандидатстване за медицински специалности. Те предполагат изменение в Наредбата за единните 
държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите "Медицина" и "Дентална медицина" за 
придобиване на образователно-квалификационна степен "магистър" и Наредбата за единните държавни изисквания за 
придобиване на висше образование по специалността "Фармация" за придобиване на образователно-квалификационна 
степен "магистър". Предложенията на университетите ще бъдат обсъдени с Министерството на здравеопазването, което е 
съавтор на наредбата заедно с образователното министерство. 
За всичко това Министерството на образованието и науката информира омбудсмана на Републиката доц. Диана Ковачева, 
която беше сигнализирала министерството за проблеми, свързани с кандидатстването във висши училища на учениците, 
които завършват средно образование през 2022 г. по реда и условията на Закона за предучилищното и училищното 
образование. 
 
√ Кирил Петков: Оставаме изцяло в политическия живот на страната  
„Аз съм много доволен, че показахме на българския народ, че хора с воля на управленски постове могат да защитят техните 
интереси, за сметка на големи магнати, които са свикнали да живеят от държавния бюджет.“ Това каза пред БНР 
служебният министър на икономиката Кирил Петков. 
Той изрази готовност да подпомогне новия министър на икономиката, за да предаде натрупания от него опит. 
„Бих дал толкова време, колкото й трябва, за всякакъв вид съвети, обяснения и информация – тази инерция да 
продължи със същата скорост. Голямата ни надежда е да няма стъпка назад, а да се продължи със същата скорост 
напред.“ 
Запитан смята ли да продължи кариерата си като политик, Петков посочи: 
„Оттук нататък, под една или друга форма ще следим нещата как се случват, за разлика от преди, когато просто 
протестирахме. Събрахме знание и това знание ще го използваме под една или друга форма, за да бъдем гарант по 
някакъв начин.“ 
Оставаме изцяло в политическия живот на страната с една-единствена цел – България има много по-голям потенциал, 
подчерта Кирил Петков. 
С някои от министрите се чувстваме вече като част от един екип, отбеляза той. 
„Да, пука ни за България. Не, няма да изчезнем сега по бизнесите си. Ще си ги управляваме, но всеки от нас в момента 
има доста голяма енергия да бъде част от продължителната промяна на България. Със сигурност ще бъдем активни.“ 
Кирил Петков определи финансовия министър Асен Василев като „човекът, който направи най-добрия бюджет на страната 
в новата ни история“. 
Кирил Петков е на мнение, че в Министерството на икономиката в момента има много „несвойствени дейности с 
потенциал за кражби“, но ведомството трябва да се превърне в двигател на икономическото развитие. 
„Ако съм една от онези частни фирми, които са свикнали да получават милиони, без да се труди, сигурно изглежда 
като хаос, наистина“ – така Петков отговори на критиките на ГЕРБ за царящия хаос при работата на служебното 
правителство. 
Относно Държавната консолидационна компания и нейното преструктуриране Кирил Петков каза: 
„Поне аз за 9 седмици не можах да намеря истинска причина за нейното съществуване. (…) За мен това е огромна черна 
дупка откъм контрол и прозрачност. Даже нямаше уебсайт тази компания допреди да стана министър.“ 
„Когато толкова грешни решения са били вземани в последните месеци и години от същия този борд (министър Петков 
прави уточнение, че трима от членовете са избрани тази година – бел. ред.), реално да оставим просто един свободни 
пари, те да могат да правят каквото си искат, а едновременно с това, понеже няма още актуализация на бюджета, за нас 
беше абсурдно“, заяви още Петков. 
Министър Петков описа дейността на ДКК с конкретни примери, за които коментира, че това е даване на празен чек, без 
конкуренция. 
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„Това за мен е много бърз и ефективен начин да изчезнат едни пари, които са на данъкоплатеца.“ 
Относно парите за ремонта на язовирите със средства от ДКК Кирил Петков очерта равносметката: 
580 милиона лева и едва 10 завършени язовира, като нито един от най-опасните не е завършен. По думите на Петков 
от десетте завършени язовира само 5 са пълни. 33 от 400 язовира са най-опасните, но от тях нито един не попада в 
топ 10, които са избрани, а 11 от тези 33 даже не са дадени за проектиране, поясни министърът. „И всичко това се е 
случвало на цени, които нямат нищо общо с пазарните.“ 
По темата с предаването на събраните материали за нарушения на прокуратурата Петков описа ситуацията като „даваме 
този доклад в една пощенска кутия“. 
 
√ Андрей Живков: За "Белене" са изхарчени още 10 млн. лв. за последните три години  
Общата стойност на текущите разходи за АЕЦ "Белене" след рестартирането на проекта след 2018 г. е 10 млн. лева. Това 
обяви служебният енергиен министър Андрей Живков в отговор на въпрос на депутата от "Демократична България" 
Мартин Димитров. 
Представената разбивка на разходите е следната: 

• 204 000 лева за материали 

• 3 млн. лева за външни услуги - охрана, застраховки, други 

• 4 млн. лева за амортизации 

• 1,4 млн. лева за персонал 

• 499 000 лева за данъци 

• 960 000 лева за консервация 
Всички разходи са платени от Националната електрическа компания и са капитализирани, обясни още Живков. Според 
изчисленията на Мартин Димитров от ДБ преди 2018 г. за проекта АЕЦ "Белене" са изхарчени над 3 млрд. лева. 
"Има да плащаме и допълнително разходи за оборудване, което не е довършено, и се намира в складове на фирмата 
производител във Волгодонск и Санкт Петербург. Все още не знаем на каква точно стойност са те, но съвсем скоро 
ще стане ясно и разходите трябва да бъдат платени", обясни още Живков. 
По време на парламентарния контрол въпрос към министъра беше отправен и за ръководството на Електроенергийния 
системен оператор (ЕСО). 
"С писмо от 2 юни съм отправил молба към Министерството на финансите, АДФИ да направи проверка на ЕСО за 
изхарчени европейски средства. С писмо от 8 юни ме уведомиха, че е възложена финансова инспекция и се извършва за 
периода от 2017 до 2020 г. От ЕСО също са създали работна група за съдействие на проверката. До момента все още 
не е предоставен доклад от направената проверка", обясни Живков. 
Министърът уточни, че след като получи доклада от проверката, ще оповести данните от него. 
"Вие знаете, че ЕСО е подчинено дружество с двустепенна система на управление, едноличният собственик действа 
през общо събрание, той е оператор на електропреносната мрежа, и е независим. В тази връзка Надзорният съвет 
включва две категории членове - независими и представители на държавата", обясни министърът. 
"Аз не разполагам с лостове за определяне на ръководството на ЕСО, но дали ме смущава фактът, че има съмнения за 
злоупотреби, фактът ме смущава, но мога да реагирам само в рамките на моите компетентности", каза още Живков. 
 
√ Как се изчислява колко да ни струва такса "смет"?  
Такса смет е една от най-несправедливо определяните от нас - щом имаш имот, трябва да я плащаш, дори къщата ти да е 
ваканционна. Има и абсурди - в села да се плаща много повече, отколкото в града, а в същото време контейнерите в 
малките населени места да преливат и да се събират по-малко от веднъж седмично. 
Репортерът на БНТ Гергана Гайдарова от много време работи по темата. Тя обяснява, че от доста време се обсъжда как 
трябва да се преформатира начинът, по който се определя такса "смет". 
"Получихме сигнал за дом за възрастни хора в общ. Костенец с такса, за смет толкова непосилна, че може да го докара 
до фалит. Те изхвърлят по един контейнер на седмица, но само за три години е събрал над 38 000 лева задължения", 
обяснява Гайдарова. 
Това е защото таксата се определя на база данъчната оценка на сградата. Колкото повече инвестиции правиш в сградата, 
толкова повече скача и таксата "смет", независимо колко боклук изхвърляш. 
Оказва се, че това не е изолиран случай. В Пернишко таксата се е вдигнала над 9 пъти и едно българско семейство, 
живеещо в Швейцария плаща повече такса смет за една гола поляна в България, отколкото за дома си в Швейцария. 
Целия репортаж на Гергана Гайдарова вижте във видеото. 
 
√ От днес вечерните полети на летище София ще се обслужват само на Терминал 2 
От днес вечерните полети на летище София ще се обслужват само на Терминал 2. Промяната важи за всички пристигащи 
самолети между 20.00 часа вечерта и 8 сутринта. Бизнес полетите остават на Терминал 1. 
Новата организация трябва да улесни обработката на документите и преминаването на пътниците, смятат от 
ръководството на аерогарата. 
В тази връзка се удължава и работното време на безплатния междутерминален транспорт, като той става денонощен. 
 
√ Доклад за климата: Каква е причината за интензивните пожари и необичайно високите температури?  
Според учени и експерти, една от причините за екстремно интензивните пожари и необичайно високите температури са 
климатичните промени.  

https://bntnews.bg/news/kak-se-izchislyava-kolko-da-ni-struva-taksa-smet-1165190news.html
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Днес Междуправителственият панел за климатични изменения към ООН ще представи последния си доклад по темата, 
който се базира на над 14 хиляди научни изследвания. 
Новините ще бъдат лоши, но с "късчета оптимизъм". Последният подобен доклад е публикуван през 2013 година и 
анализира последствията от глобалното затопляне. 
Сега заключенията са подобни, но с много по-тежки последствия. Учените се надяват това да е сигнал за тревога към 
правителствата по света и те да увеличат усилията за намаляване на вредните емисии. 
Според доклада заложената цел - понижаване на температурата с градус и половина от прединдустриалния период, е 
достатъчна, за да се избегне климатична катастрофа. 
 
Мениджър 
 
√ Президентът призова депутатите спешно да се актуализира бюджета  
Актуализацията на бюджета е необходимо и задължително условие за справяне с пандемията от коронавирус. Това 
заяви президентът Румен Радев в края на свиканата от него в петък работна среща на "Дондуков" 2 за необходимите 
здравни и социално-икономически мерки за минимизиране на последиците от евентуална нова вълна. В нея участваха 
служебният премиер Стефан Янев, вицепремиертът по икономическите и социалните политики и министър на социалната 
политика Гълъб Донев, министрите на здравеопазването, на финансите, на образованието и науката, на туризма - Стойчо 
Кацаров , Асен Василев, Николай Денков и Стела Балтова.  
Президентът заяви, че разчита депутатите да се отнесат изключително сериозно към всичко извършено до момента от 
служебното правителство за справяне с пандемията и ще предприемат действия в спешен порядък за актуализация на 
бюджета. Актуализацията да бъде така, както я предлага служебният кабинет, или с корекции според депутатите, но да я 
направят в спешен порядък, посочи Радев. Задочна молба за спешно разглеждане на актуализацията на бюджета от 
Народното събрание малко по-рано отправи по време на срещата и служебният финансов министър Асен Василев. 
Няма значение дали ще продължи още известно време работатата на служебното правителство или още от другата 
седмица ще имаме редовен кабинет, кабинетът трябва да стъпи на такава актуализация на бюджета, за да може да се 
справи с евентуална нова вълна, така че да запазим здравето и живота на българските граждани, заяви още президентът. 
Държавният глава благодари за цялостната дейност на служебното правителство до момента по извършения задълбочен 
анализ на резултатите от работата в борбата с коронавируса и за разработения за първи път национален оперативен план 
за справяне с пандемията. Радев приветства виждането на премиера и министрите за гъвкавост на този план, така че да се 
осигури в максимално възможна степен отвореност на бизнеса, образованието и всички важни системи в държавата. 
 
√ ИТН даде на президента проект за правителство  
Точно в 17.00 ч. в петък "Има такъв народ" върна изпълнен на президента Румен Радев проучвателния мандат за съставяне 
на правителство. Това стана точно една седмица, след като ИТН прие първия мандат за съставяне на кабинет и проведе 
срещи с партиите "Демократична България", "Изправи се! Ние идваме!" и БСП. Мандатът беше връчен от кандидата за 
премиер на ИТН Пламен Николов и председателя на ПГ на "Има такъв народ" Тошко Йорданов.  
Според прочетените от Николов състав и структура на правителството, то ще има двама вицепремиери - Ради Найденов и 
Петър Илиев, съответно предложени и за министри на външните и вътрешните работи. Въпреки заричането, че повече 
няма да се правят никакви промени в подготвената листа с министри, в последния момент в петък се наложи още една 
"редакция", след като сутринта номинираният за правосъден министър Момчил Иванов се отказа. Така, в окончателната 
листа мястото му зае Иво Атанасов, депутат от Видин и секретар на ПГ на "Има такъв народ" в 46-ото Народно събрание. 
"От опит знам колко е трудно да се състави правителство, да се привлекат почтени хора с ясни граждански позиции с 
необходимата експертиза и опит. Хора, които могат да създадат единен екип. Надявам се, че сте успели с тази задача. 
Надявам се също, че продължавате в открит, конструктивен диалог с вашите партньори в Народното събрание да търсите 
необходимата парламентарна подкрепа, обединени в общи цели и приоритети в интересите на бългжарските граждани", 
каза президентът Румен Радев на кандидата за премиер на ИТН Пламен Николов.  
Ето предложения състав на Министерския съвет: 
Министър-председател - Пламен Николов  
Заместник министър-председател по европейските въпроси и министър на външните работи - Ради Найденов 
Заместник министър-председател по сигурността и вътрешния ред и министър на вътрешните работи - Петър Илиев 
Министър на правосъдието - Иво Атанасов  
Министър на отбраната - Теодора Генчовска 
Министър на икономиката - Десислава Димитрова 
Министър на енергетиката - Александър Николов 
Министър на туризма - Ивайло Кожухаров 
Министър на транспорта - Гроздан Караджов 
Министър на регионалното развитие и благоустройството - Георги Георгиев 
Министър на земеделието, храните и горите - Пламен Абровски 
Министър на финансите - Пламен Данаилов 
Министър на околната среда и водите - Силвия Бакърджиева 
Министър на труда и социалната политика - Теодора Пенева 
Министър на образованието и науката - Велислава Петрова 
Министър на здравеопазването - доц. Силви Кирилов 
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Министър на младежта и спорта - Радостин Василев 
Министър на културата - Георги Султанов 
Министър (без портфейл) по ромските въпроси - д-р Антония Валентинова. 
Предстои президентът да внесе в Народното събрание предложения състав за ново редовно правителство, а първата 
възможна дата, на която може да се стигне до гласуването му е идната сряда, когато има редовно пленарно заседание 
Кой кой е в проектокабинета на ИТН? 
Министър на външните работи - Ради Найденов 
Найденов беше предложен за същия пост и в първия проектокабинет на "Има такъв народ". Учил е Международни 
отношения в УНСС, специализирал в Германия, Франция и САЩ. Дипломат от кариерата, дългогодишен посланик в Австрия 
и Германия. Извънреден и пълномощен посланик в княжество Лихтенщайн. Министър на МВнР в служебното правителство 
2018 г. Говори 4 езика, на 58 години. 
Министър на вътрешните работи - Петър Илиев 
В първия проектокабинет, обявен от Слави Трифонов ден след вота на 11 юли. Илиев беше предложен за министър на 
правосъдието. Той е юрист по образование. Завършил е магистратура в СУ „Св. Климент Охридски“ с пълно отличие. 
Специализирал е английско търговско право и право на ЕС в Бъкингамския университет във Великобритания. 
Специализирал е и американско право в Ню Йорк, САЩ. преподавател е по Конституционно право в Софийския 
университет, доктор по право и автор на редица публикации на юридическа тематика. Лауреат е на отличието „Адвокат на 
годината“. Говори 4 езика. На 43 години е. 
Министър на финансите - Пламен Данаилов 
Ново предложение. Роден в София на през 1980 г. В момента депутат от ИТН. Завършил е УНСС със специалност финанси; 
счетоводство и контрол. От представянето му на сайта на парламента не личи да владее чужди езици. Над 20 г. е бил на 
висши управленски длъжности в международни компании. Собственик на компаниите за финансови консултации 
„Файнанс консулт“ и „Соф прайс консулт“ ЕООД, участва в управлението на още 8 компании в различни браншове, 
включително транспорт и храни. 
Министър на енергетиката - Александър Николов 
Николов в момента изпълнява длъжността служебен заместник-министър в министерството на енергетиката. Той 
притежава дълъг мениджърски опит в сферата на телекомуникациите, финансите, инвестициите и капиталовите пазари. 
Бил е изпълнителен директор на фонд за рисков капитал, управлявал е стратегически проекти, развиващи иновативни 
финансови технологии. Магистър по финанси от УНСС. Водил е лекции по фючърси, опции и управление на инвестиции. 
Притежава допълнителни квалификации, насочени към дигитална трансформация на бизнеса, като текущо работи и по 
дисертационна тема в същата сфера. Владее английски език 
Министър на здравеопазването - доц. Силви Кирилов 
Доц. д-р Силви Кирилов е специалист уролог. Завършва в „Медицински Университет София“ със специалност „Урология“. 
Продължава образованието си в Университета за Национално и Световно Стопанство (УНСС), като там става магистър по 
икономика на здравеопазването със специалност „Здравен мениджмънт“. Доктор по медицина. От 1977 г. работи в 
„Медицинска Академия София“ като доцент уролог. През годините е бил изпълнителен директор на едни от най-големите 
болници в България. 
Министър на икономиката - Десислава Димитрова 
Ново предложение. Тя е сертифициран експерт по кръгова икономика от Университета в Мичиган в САЩ и университета 
Вагенинген в Нидерландия. Има над 15 години международен опит в областта на кръговата икономика и хранително-
вкусовата промишленост в България и чужбина. През март тази година е избрана за председател на бюрото на 
новосъздадения Съвет „Кръгова икономика – зелената алтернатива на България“ към Българската търговско промишлена 
палата. Управител е на компаниите „Био стопанство Лопянко“ и „Чилое“. 
Министър на културата - Георги Султанов 
Ново предложение. Не е депутат. Оперен артист с 23 г. в сферата на класическата музика. Има записи и участия с оркестрите 
на БНР и Софийската филхармония. Гастролира в Германия, Франция, Швейцария, Испания, Китай. Редовен участник в 
музикалните фестивали Софийски музикални седмици, Опера опън и други. Работил е с всички музикални институти в 
България. С БНР и БНТ от 2006 г., като е осъществил множество записи и участия в концертни програми с оркестрите на БНР 
и Софийска Филхармония.  
Министър на младежта и спорта - Радостин Василев 
Василев беше предложен за същия пост и в първия проектокабинет на "Има такъв народ". Той е юрист, завършил право в 
СУ „Климент Охридски“, адвокат от Софийска адвокатска колегия с експертиза в гражданското право, правна регулация на 
спорта на национално и международно ниво. Осъществява процесуално представителство пред международни 
юрисдикции като ФИФА и УЕФА при спорове, както и пред Международния спортен арбитражен съд в Лозана. Говори 4 
езика. На 36 години. 
Министър на отбраната - Теодора Ганчовска 
Тя бе посочена за същия пост и в първия проектокабинет, представен от Слави Трифонов. Тя е експерт по отбрана и 
въоръжени сили. Възпитаник на Военната академия, тя е преминала и през редица допълнителни квалификации в 
Германия, Италия, Великобритания и САЩ. Професионалната й кариера стартира в Генералния щаб на Българската армия. 
Последователно преминава през всички нива, достигайки до поста началник НАТО и ЕС в министерството на отбраната. 
Участвала е в български делегации на Срещите на върха на НАТО в Турция, Уелс, Полша и Белгия. Говори 2 езика. На 50 
години. 
Министър на правосъдието - Иво Атанасов 
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Атанасов е депутат от Видин и секретар на ПГ на "Има такъв народ" в 46-ото Народно събрание. Бил е народен 
представител и в 45-ото Народно събрание от "Има такъв народ". Иво Атанасов е юрист по професия, владее немски и 
руски език, показва справка на сайта на парламента. 
Министър на регионалното развитие и благоустройството - Георги Георгиев 
Ново предложение. Депутат от ИТН. Роден във Враца през 1976 г. Завършил е бившето Висше военно инженерно 
строително училище Любен Каравелов през 2000 г. Преподавал е там 5 г. като асистент и старши асистент. Защитил 
дисертационен труд в областта на управление на инвестиционни строителни проекти. Участвал е в екипа към 
Министерството на финансите, въвел капиталово бюджетиране, основано на проектен подход. Собственик на „МГ 
консултинг“. 
Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията - Гроздан Караджов 
Ново предложение. Бил е депутат в 43-тото НС 2014-2017 г. от Реформаторския блок. Роден в Стара Загора през 1966 г. 
Юрист, владее английски и руски. Завършва Първа английска езикова гимназия в София и право в СУ. Специализира бизнес 
мениджмънт в телекомуникациите в Токио, Япония.  Активен участник в студентски протести през 90те. Професионалната 
му кариера започва във фондация Отворено общество – София, където последователно е координатор, главен секретар, 
програмен директор. 
През 1996 – 2011 г. е главен секретар на Комитета по пощи и далекосъобщения, главен секретар на Министерството на 
транспорта и председател на Съвета на директорите на БТК. 
През 1998-2003 г. е член на Надзорния съвет на Българска пощенска банка и член на Съвета на директорите на Rila Solutions. 
Собственик е на компаниите „Визио медия“ и „Кей дивелопментс“ и участва в управлението на „Керос България“ 
и  „Интеркапитал маркетс“. 
Министър на туризма - Ивайло Кожухаров 
Експерт по туризъм с над 17 години професионален опит както като ръководител, така и като консултант на редица 
успешни хотелски комплекси в България. Завършва езикова гимназия с немски и английски език, а след това придобива 
бакалавърска и магистърска степен по „Икономика и организация на туризма“ в Икономическия университет в морския ни 
град. Малко по-късно завършва и магистратура по „Маркетинг“ в УНСС, гр. София. Той става изпълнителен директор на 
българска хотелска верига с няколко хотела в страната и генерален мениджър на бизнес хотел в София, част от световен 
бранд. 13г.+ опит като изпълнителен директор, генерален мениджър и консултант на редица успешни хотелски комплекси 
в България. 
Министър на образованието и науката - Велислава Петрова 
Учен имунолог. Учила е в Университета в Бристол. В Университета в Кеймбридж получава докторска степен по биологични 
науки, вирусология и имунология. Тя е старши мениджър в екипа по здравна политика в Глобалния алианс за ваксини и 
имунизации в Женева. Говори 3 езика. На 31 години. 
Министър на труда и социалната политика - Теодора Пенева 
Теодора Пенева има над 17 години практичен и управленски опит в изследванията на пазари, отрасли и сектори, както и в 
разработката на стратегии за развитие на дейността на фирми в Китай и за развитие на публични услуги в България. От 
2017 г. работи в системата на БАН, и придобива практически опит в стратегически изследвания на национално ниво, в 
разработката на държавни политики и национални секторни стратегии. Участва в екипа по проект „Изготвяне на 
национална стратегия в областта на енергетиката“ в частите за потребление, пазар на труда и международен пазар. 
Има опит с управление на проекти, придобит в работата по социологически и секторни проучвания в Китай и 
самостоятелно ръководене на проекти в България. Също така притежава опит в методите на измерване на енергийната 
бедност и оценка на различни видове политики за намаляване на енергийната бедност, общата бедност, и политики за 
сектор социални услуги. 
Министър на земеделието, храните и горите - Пламен Абровски 
Беше предложен за същия пост при първия опит за кабинет на Трифонов. Депутат от ИТН. Роден във Враца през 1979 г. 
Абровски е юрист, магистър по право с над 17 години юридически опит, с експертиза в земеделското право, европейски 
процедури и политики. Освен това е дългосрочно командирован от Министерството на земеделието и храните като втори 
секретар в постоянното представителство на Република България към ЕС в Брюксел. Говори 3 езика. На 41 години е. 
Министър без портфейл по ромските въпроси - д-р Антония Валентинова 
Анестезиолог, завършила Медицинския университет в София, лекар-ординатор в Спешна помощ и като специализант 
интензивно лечение. Говори 4 езика. Ромка. На 27 години. 
Министър на околната среда и водите - Силвия Бакърджиева 
Тя е с 12 г. стаж в държавната администрация, работила е и в институции на ЕС, съобщиха от пресцентъра на "Има такъв 
народ" за БТА. 
Започва кариерата си като юрист в Министерството на земеделието и храните, където е участвала в подготовката на редица 
нормативни актове. От 2011 до 2014 г. работи в МОСВ като се занимава с юридическа и експертна дейност в областта на 
правото на ЕС. 
По-късно, повече от 4 години, е експертен представител на МОСВ в Постоянното представителство на България в ЕС. През 
2018 г. е председател на работна група Околна среда към Съвета на ЕС.  
 
√ МВР вече е с нов главен секретар  
МВР официално има от петък нов главен секретар. Със свой указ президентът Румен Радев назначи Петър Тодоров на поста. 
Документът за назначаването му беше връчен от вътрешния министър Бойко Рашков, след което новият главен секретар 
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беше представен официално пред ръководителите на дирекции и служби в МВР от Рашков и заместник-министрите Емил 
Ганчев, Венцислав Катинов и Енчо Мирчев. 
Петър Тодоров е с дългогодишен професионален стаж в системата на МВР, като последователно е заемал различни 
изпълнителски и ръководни позиции в ОДМВР - Пловдив. Завършил е висшето си образование във ВНВУ „Васил Левски“ – 
Велико Търново. От октомври 1989 г. започва едногодишен оперативен курс в Академията на МВР, където се обучава и 
през следващите две години. От септември 1992 г. започва работа като разузнавач към „Магистрална полиция“. През 1998 
става началник на група в сектор „Криминална полиция“ в Трето РУ - Пловдив, а от 2003 г. ръководи сектор „Престъпления 
по пътищата“ в пловдивската дирекция на МВР. От октомври 2005 г. е началник на Първо РУ – Пловдив и е на този пост до 
назначаването му за заместник-директор на ОДМВР - Пловдив на 20.05.2021 г. Със заповед на министъра на вътрешните 
работи от 25.06.2021 г. е временно преназначен за директор на дирекцията.  
 
√ Янев: Сглобяването на мнозинства без ясни ангажименти не вещае дългосрочност  
Теоретично е възможно служебният кабинет да продължи като редовен, но е малко рано да се обсъжда този сценарий. 
Това заяви от Плиска премиерът Стефан Янев, цитиран от агенция „Фокус“ 
„Служебният кабинет е съставен под ръководството на президента Радев, но неговият състав не е монолитен. Това не са 
хора, които са свързани с някакъв вид задължения да се движат винаги заедно. Това са свободни хора, като всеки един от 
тях може да решава какво иска и какво не иска в даден момент“, коментира той. 
Янев уточни още, служебното правителство има готовност да продължи работа, ако се стигне до нови избори. 
На въпрос какви са прогнозите му за кабинета на „Има такъв народ” и дали правителството на Пламен Николов ще събере 
подкрепа, той заяви, че в политиката всичко е възможно, но са важни условията и принципите. 
„Неслучайно от позицията, която заемам в момента, от известно време говоря за принципни положения. Не съм критичен, 
надявам се. Не се опитвам да обвинявам нито личности, нито партии. Разбирам, че търсят компромиси и възможности и 
се надявам да бъдат успешни в намирането на такива. Принципно нещата изглеждат по различен начин. Начинът за 
сглобяване на такъв тип мнозинства, без ясни ангажименти и приоритети, не вещае дългосрочност на проекта, какъвто и 
да е той“, коментира Янев. 
Той заяви, че в българската практика в последните 30 години не е имало много опит с плаващи мнозинства. 
„Ако приемем, че в момента парламентът е готов да работи с такъв тип мнозинство и правителство, подкрепено от плаващо 
мнозинство, означава, че влизаме в един период на непредсказуемост и е трудно да определим колко би издържал такъв 
тип режим на управление на държавата, което не е много добре за граждани и бизнеса. Всички искаме да има 
предсказуемост в това, което предстои, и това, което можем да очакваме, че един такъв тип управление ще донесе на 
хората за решаване на техните проблеми и перспектива за България“, допълни той. 
Стефан Янев каза още, че актуализацията на бюджета е наложителна и е отговорност на депутатите в Народното събрание 
да преценят дали и как да я приемат 
„Проектът за актуализация на бюджета вече е внесен в парламента от служебното правителство, във връзка с няколкото 
кризи, които се развиват пред очите ни - и по отношение на здравната криза, и по отношение на отделни сектори в 
икономиката. Вече стана въпрос и в дебатите в парламента за кризата по отношение на енергийната система на страната 
и ситуацията с пожарите. Всички тези фактори означават, че актуализацията на бюджета е наложителна “, посочи Янев. 
 
√ 1,6 млрд. лв. допълнителни приходи заложени в актуализацията на бюджета  
В актуализацията на бюджета са заложени 1,6 млрд. лева допълнителни приходи - от допълнително платени данъци и 
осигуровки. Това съобщи служебният министър на финансите Асен Василев, който също се включи в работната среща с 
президента Румен Радев за развитието на пандемията от коронавирус у нас и необходимите здравни и социално-
икономически мерки за минимизиране на последиците от евентуална нова вълна. 
От заложената сума, 1,1 млрд. вече са събрани и за приходната част на бюджета ние нямаме притеснения, тя ще може да 
бъде изпълнена, подчерта министър Василев. С тези допълнителни приходи ще може да се финансират всички здравни 
мерки, които са в размер на 335 млн. лева допълнителни разходи, посочи той и представи подробни данни и за останалите 
разчети. 
 430 млн. лева допълнително са предвидени за подкрепа бизнеса, включително е заложена и подкрепа за авиацията, 
докладва Василев.  С 575 млн. лева се осигурява финансиране на програмите и актуализацията на пенсиите от 1 октомври. 
Фондът за бедствия и аварии е почти изчерпан, но предвиждаме в него допълнителни 35 млн. лева, допълни още министър 
Василев.  Той обърна внимание, че всичко това се случва без да се взима допълнителен дълг и без да се увеличава 
дефицитът. 
"Според нас това е един много балансиран бюджет, една актуализация, подсигуряваща подготовката на системата и която 
финансово подсигурява всички планове, така че да не трябва да се търсят разходи от пера, от които няма как да се вземе", 
обясни финансовият министър. Той специално отбеляза, че независимо колко повече приходи има в бюджета, 
правителството не може да ги харчи без решение от парламента в помощ на всички тези мерки. 
По думите на Василев, Народното събрание е в правото си да прецени дали така предложеният план и неговото финансово 
обезпечение трябва да се случат по този начин или по някакъв друг. Отправи и задочна молба му към депутатите това да 
стане бързо, защото, ако има забавяне с месец или два и "всичко се прави отначало", това ще постави в много затруднена 
ситуация следващия финансов министър. 
Ние заварихме трудна ситуация, но я заварихме сравнително рано в годината и имаше още разходи, които могат да бъдат 
преструктурирани. В момента сме три месеца по-късно. Разходите, които могат да бъдат преструктурирани, вече са 
значително намалели, и въпреки че ще съберем допълнителните приходи, те ще седят и ние няма да можем да ги харчим 
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в подкрепа на бизнеса, на социалните мерки, на здравеопазването, защото няма да има одобрени разходни тавани от 
Народното събрание, обясни финансовият министър. Затова е изключително важно да се разгледа актуализацията, ако 
има желание за корекция, такава да бъде направена, но в наистина спешен порядък - до края на месеца, да бъде приета 
някаква форма на актуализация на бюджета, за да може да продължи ритмичната работа и на икономиката, и на 
здравеопазването, а и за да може да продължи социалното подпомагане до края на годината, аргументира се Василев. 
По думите му бюджетът за тази година е бил разчетен така, че мерките за подкрепа на заетост са изтичали през май, 
социалните - в края на март, а здравните мерки са били осигурени донякъде до септември. С допълнителни постановления 
предишното правителство е удължило всички мерки до края на май. Оттам нататък трябваше да се търси преструктуриране 
на разходни пера в бюджета, за да може тези мерки да бъдат продължени. Чрез преструктуриране мерките са продължени 
юни, юли, август, така че има достатъчно средства до края на настоящия месец спрямо текущите разходни тавани в 
бюджета тези мерки да могат да продължат, отбеляза Василев. 
"Това, което направихме с МЗ, беше първо плановете на министерството и финансовата помощ да бъдат приведени 
спрямо степента на епидемиологична обстановка - зелена, оранжева, червена. Второто нещо беше - във всичките здравни 
заповеди, ако един бизнес редовно тества работниците или те са ваксинирани, този бизнес може де продължи да работи 
и няма да бъде затварян. Което е от изключително голяма важност за икономическата ситуация в страната, защото дава 
шанс, независимо какво се случва с епидемията, икономиката да продължи да работи ритмично за бизнесите, работещите 
в които са ваксинирани или имат ресурса да си тестват редовно работниците", разясни още министър Асен Василев. 
 
√ Трите изпитания пред Германия след ерата Меркел  
Германия е на път да отвори нова глава в политическата си история, която ще бъде белязана от три основни 
предизвикателства, смятат анализатори от Goldman Sachs, цитирани от Си Ен Би Си. 
Германският канцлер Ангела Меркел ще се оттегли от поста си тази есен след 16 години на власт. Макар че от Goldman 
вярват, че тя ще остави най-голямата икономика в Европа в добра позиция за възстановяване от пандемията от 
коронавируса, анализаторите от американската инвестиционна банка са на мнение, че климатичните промени, 
търговските търкания и застаряващото население на Германия ще са най-големите предизвикателства пред развитието на 
страната през следващите години. 
„Според нас Германия е изправена пред редица средносрочни предизвикателства, свързани с пропуснати структурни 
възможности през годините на управление на Меркел“, коментират анализаторите на Goldman, като добавят, че 
„следващото правителство ще трябва да намери баланс между постигането на амбициозните климатични цели н страната 
и извличането на икономически ползи от зеления преход“. 
Климат 
Германия си е възложила една от най-амбициозните климатични цели в Европа, която предвижда до 2030 г. емисиите на 
парникови газове ще да бъдат с 65% спрямо нивата от 1990 г. Общо 27-те страни от Европейския съюз се ангажира с 
намаляване на емисиите с 55% за същия период. 
Политиците в Германия са подложени на все по-голям натиск за предприемане на действия, които да гарантират 
спазването на ангажиментите по Парижкото споразумение. Макар че политиците публично признават необходимостта от 
преминаване към нисковъглеродно общество, възможностите за ограничаване на глобалното затопляне бързо намаляват. 
Германският план за климата ще изисква по-ефективни действия за подпомагане на уязвимите сектори и работници, за да 
се гарантира, че те няма да бъдат маргинализирани при прехода към въглеродно неутрално общество. В противен случай 
политиците рискуват да разпалят общественото недоволство, както се случи във Франция през 2018 г., когато опитът на 
Париж да вдигне данъците върху горивата доведе до мащабни протести и до създаването на движението на „жълтите 
жилетки“. 
Търговия 
Освен това, ориентираната към износа германска икономика изглежда доста уязвима на фона на тенденциите за 
деглобализация, казват от Goldman. Германия се превърна в най-голямата икономическа сила на Европа именно 
благодарение на износа си. През 2019 г. износът на страната достигна рекордно ниво от 1,33 трлн. евро (1,57 трлн. долара), 
като показателят спадна до 1,21 трлн. Евро през 2020 г. на фона на пандемията от COVID-19, показват данните на 
националната статистическа служба. 
Съществуват и опасения, че последните проблеми с веригите на доставки, призивите за протекционизъм, излизането на 
Великобритания от ЕС и цялостната стагнация на световната търговия ще се отразят негативно на германския износ в 
бъдеще. 
„Текущият недостиг на доставки на междинни суровини може да продължи по -дълго от очакваното. Това ще 
възпрепятства възстановяването на износа и инвестициите, особено в автомобилния сектор“, заявиха от Международният 
валутен фонд през юли, визирайки по-специално икономическото възстановяване на Германия. 
МВФ очаква брутният вътрешен продукт на Германия да нарасне 3,6% тази година и 4,2% през 2022 г. 
Демография 
„Потенциалният темп на икономически растеж на Германия е някъде по средата в групата на страните от Г7, но 
централноевропейската държава ще бъде подложена на особен натиск под формата на демографските промени“, 
коментират от Goldman. 
Според анализаторите проблемът със застаряващото население ще бъде много по-сериозен в Германия ,отколкото в 
повечето развити икономики. 
Това ще донесе със себе си нови фискални предизвикателства, тъй като по-възрастното население води до повече разходи 
за здравни и социалноосигурителните услуги. 
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Последните социологически проучвания показват, че управляващия консервативен блок ХДС/ХСС има най-голям шанс да 
спечели парламентарните избори в края на септември. В момента блокът получава подкрепа от 27% от гласоподавателите, 
като на второ място се нарежда Зелената партия с 19%. Социалдемократите имат подкрепа от 17%, показва социологическо 
проучване на Politico. 
 
√ Движение "Пет звезди" избра Джузепе Конте за свой лидер  
Бившият италиански премиер Джузепе Конте беше избран за нов лидер на популисткото Движение "Пет звезди" (ДПЗ), 
предаде ДПА. Над 62 000 или 92,8 процента от гласувалите подадоха онлайн бюлетината си в подкрепа на Конте, съобщи 
говорителят на партията Вито Крими. 
Право на участие в гласуването, което се състоя в новата интернет платформа "Скайвот" (Skyvote) в два дни, четвъртък и 
петък, имаха около 115 000 души. 
ДПЗ е популистка, антисистемна партия, чиято запазена марка е гласуването по интернет на членовете й за определяне на 
курса на движението. В момента то има четирима министри в коалиционното правителство на премиера Марио Драги. 
Крими беше временен лидер на партията от януари 2020 г. 
"Най-сетне усилената работа през изминалите месеци даде плодове", заяви Конте във Фейсбук, след като новината беше 
съобщена. "Тези събития се оказват прекрасна възможност за демократично участие." 
Бившият премиер изрази и задоволството си от броя на гласувалите, предаде БТА. 
По-рано през седмицата ДПЗ прие нови правила за избор на лидер след вътрешен спор, продължил с месеци. Макар и 
движението да опита да реши лидерския въпрос още преди няколко седмици, на това попречиха спорове, разразили се 
между Конте и съоснователя на партията Бепе Грило. 
Грило, професионален комик, който през 2009 г. влезе в политиката, обвини Конте, че не притежава политическа визия и 
че изглежда е готов да скъса с движението/ 
В крайна сметка двамата се разбраха, което стана на обяд в средата на юли, след който Конте представи вече приетите си 
предложения. Едното от тях беше председателят на партията да бъде единственият човек, отговорен за избора и 
следването на политическата посока на движението. 
 
√ През 2020 г. домакинствата в Испания са свили разходите си с 10,7%  
Според данните на Националния статистически институт (INE) домакинствата в Испания са похарчили средно 27 хиляди 
евро през 2020 г., предава БНР. Това е с 10,7% по-малко от предходната година, а като причина за понижените разходи се 
сочи пандемията от COVID-19. 
Според проучването на семейния бюджет средностатистическият испанец е похарчил 10 848 евро през миналата година. 
Най-голямо намаление от 40.4 на 100 е регистрирано в разходите за посещения на ресторанти и хотели, следвани от тези 
за свободното време и култура с 31.9% и транспорт, облекло и обувки – с 28.8 на 100. 
Единствените неща, за които разходите са се увеличили по време на първата вълна на пандемията и веднага след нея, са 
били за храна – с 6.8 %, и за жилища – 1.9 на 100. Статистиците подчертават, че заради Ковид кризата домакинствата са 
променили своите навици на потребление. Резултатът е рекордни спестявания и бум на покупко-продажбите на жилища 
след края на ограниченията. 
През юни 2021 година са продадени 73.5 % повече жилища отколкото през същия месец на миналата година. Все повече 
се предпочитат селските имоти, заради възможността от социална дистанция и потвърждение за това е фактът, че 15.1 % 
от всички сключени сделки вече са за жилища извън градовете, като Андалусия остава предпочитаната дестинация за този 
тип вложения. 
 
√ Дилемата на Полша - част от ЕС, но не на всяка цена  
Полша не бива да остане член на Европейския съюз на всяка цена. Това заяви министърът на правосъдието Збигнев Жобро 
в интервю за в. "Жечпосполита". В него той остро се противопостави на определените от него като "изнудване" критики от 
блока за реформите в съдебната система на Полша, предаде Ройтерс, цитиран от БТА.  
Той направи тези коментари на фона на засилващо се напрежение между Варшава и Брюксел, породено от дългогодишен 
спор за върховенството на закона. Полша е изправена пред краен срок до 16 август, докогато трябва да изпълни решение 
на Съда на ЕС или потенциално да понесе финансови санкции.  
"Аз съм твърд противник на поддаването на незаконното изнудване, което Европейският съюз извършва чрез Съда. Вярата, 
че ЕС е добър чичо, който ни дава пари и че на всяка цена трябва да приемем всичките му искания, е пропаганда и фалш", 
каза Збигнев Жобро и добави, че Полша трябва да е част от ЕС, но не на всяка цена.  
Жобро, който е лидер на крайно десния младши партньор в управляващата коалиция, е архитект на реформата на 
съдебната власт, която постави Полша в сблъсък с Брюксел. Според Европейската комисия промените подкопават 
независимостта на съдилищата в най-големия източен член на блока и Полша трябва да приложи решение на Съда на ЕС, 
с което се разпорежда страната да разпусне смятаната от критици за политизирана дисциплинарна камара за съдии.  
Вчера председателят на Върховния съд на Полша частично замрази работата на камарата. Управляващата в Полша 
коалиция "Обединена десница" е дълбоко разделена как да реагира на ултиматума на Брюксел. По-умереното й крило 
призова за компромис, а партията "Обединена Полша" на Жобро настоява, че реформите са необходими, за да бъдат 
спрени някои съдии, които вярват, че са над закона.  
На въпрос дали "Обединена Полша" ще остане в коалицията, ако Полша приеме решението на Съда на ЕС, Жобро отговори, 
че има "лимити на компромиса".  

https://bnr.bg/horizont/post/101509958/ispanskite-domakinstva-svili-razhodite-si-s-nad-10-prez-2020-g-zaradi-pandemiata
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Социологическите проучванията показват, че по-голямата част от поляците подкрепят членството в ЕС. Независимо от това, 
скорошно проучване, проведено за "Жечпосполита" показа, че процента от поляците подкрепящи напускането на блока 
се е увеличил спрямо предишните проучвания.   
 
√ Войната за работна ръка увеличава заплатите в Обединеното кралство  
Заплатите в Обединеното кралство растат с темпове, които не се наблюдават от десетилетия предвид икономическото 
възстановяване на страната, пише eleconomista.es.  
Предпочитанията на работниците и безработните варираха в най-трудниите времена на пандемичната криза. 
Правителствата проявяваха и продължават да проявяват голяма решителност в подкрепа на семейства, които са загубили 
доходите си, което би могло да даде известна сигурност на безработните в очакване на по-добра възможност. Сега 
работниците предпочитат повече други неща като сигурност и просторни жилища, които също биха могли да окажат 
влияние върху пазара на труда,силно концентриран в големите градове. 
Началните заплати (ставката на възнаграждения при започване на нова работа) във Великобритания нараснаха с най-
бързите темпове от поне 24 години, тъй като компаниите се състезаваха да намерят свободна работна ръка. Според 
проучванията безработното население, което активно търси работа, е все по-малка група.  
Компаниите трябва да търсят работниците, от които се нуждаят, в други компании, предлагащи по-добри условия. 
Великобритания е в особено положение. Освен силното възстановяване на икономиката, което създава проблеми на 
компаниите да поддържат търсенето, Островът страда и от недостиг на работници в резултат на Brexit. Много чужденци 
напуснаха страната, а други изключиха Обединеното кралство като дестинация поради засилените ограничения. 
По този начин заплатата, която компаниите плащат на нови служители, отразява нарастващата конкуренция за запълване 
на свободните работни места, уверяват от KPMG и Конфедерацията по наемане и заетост на нова работа. В доклада се 
отбелязва, че инфлационният натиск върху заплатите се увеличава след излизането на Лондон от Европейския съюз, което 
е намалило броя на работниците. 
Британските компании, от търговците на дребно до строителните компании, се борят да запълнят празнините в работната 
си сила, след като Brexit забави притока на работници от ЕС, докато пандемията накара работниците да променят 
определени навици и сега показват предпочитания към по-безопасни работни места.  
Всичко това кара Централната банка на Англия да се притеснява от възможността инфлацията да се повиши повече от 
очакваното и да надхвърли целта от 2% за по-дълго от очакваното.  
"Предизвикателството на пазара на труда сега е различно. Има все повече доказателства за по-голям брой свободни 
работни места и свързаната с тях стагнация на пазара на труда. Предизвикателството да се избегне рязкото увеличаване 
на безработицата е заменено с това да се осигури приток на работна ръка към работни места", заяви управителят на Bank 
of England Андрю Бейли. 
"Това е подходящ момент за търсене на работа", каза зам.-изпълнителния директор на REC Кейт Шосмит пред Bloomberg. 
Въпреки това той казва, че новите имиграционни правила са ключови за задоволяване на нарасналото търсене на работна 
ръка. "Недостигът на умения е с нас от известно време и както показват нашите данни, той се влошава", добавя Шосмит.  
Свободните работни места се увеличават с най-бързите темпове от началото на това проучване през 1997 г. Докато броят 
на хората, които са на разположение да ги запълнят, отново е намалял през юли.  
Наемането на постоянни позиции в Лондон и други близки градове достига върхове за всички времена, изпреварвайки 
южната и северната част на Англия. Свободните работни места нарастват във всички сектори, водени от информационните 
технологии и информационните технологии.  
 
√ Подем на заетостта в САЩ въпреки разпространението на Делта варианта  
Новооткритите работни места в САЩ са се ускорили с най-бързия темп от близо година през месец юли въпреки опасенията 
относно разпространението на Делта варианта на коронавируса, предаде Си Ен Би Си, позовавайки се на данни на 
министерството на труда. 
През миналия месец американските работодатели са разкрили 943 хил. нови работни места, като нивото на безработица 
в страната е паднало до 5,4%. Това е най-големият ръст на работните места от август 2020 г. 
Икономистите, анкетирани от Dow Jones, очакваха да бъдат създадени 845 хил. нови работни места, а безработицата да 
достигне ниво от 5,7%. 
Средното почасово заплащане също е нараснало повече от прогнозираното през юли, записвайки скок с 0,4% спрямо 
предходния месец и 4% спрямо същия период на миналата година. Тези резултати идват в момент, в който много експерти 
изразяват опасения от устойчивия инфлационен натиск. 
„Данните за последните месеци показват, че нарастващото търсене на работна ръка, свързано с възстановяването от 
пандемията, може да е оказало натиск за повишаване на заплатите“, се посочва в доклада на Бюрото по трудова 
статистика, но оттам предупреждават, че въздействието на COVID-19 все още изкривява данните и че печалбите са 
разпределени неравномерно в различни отрасли. 
Както и през последните няколко месеца, най-голям ръст на заетостта е отчетен в хотелиерската и ресторантьорската 
индустриям където са добавени 380 хил. работни места, от които 253 хил. са в барове и ресторанти. Секторът бе най-тежко 
засегнатият от пандемията. Силен ръст бе отчетен и в образователния сектор, където са създадени 261 хил. нови работни 
места. 
Броят на хората, които са декларирали, че са си намерили работа, се е увеличил с 1 милион, тласкайки надолу равнището 
на безработицата спрямо 5,9 процента през юни. 
 

https://www.eleconomista.es/economia/noticias/11352060/08/21/La-guerra-por-encontrar-trabajadores-dispara-los-salarios-en-Reino-Unido-y-preocupa-al-Banco-de-Inglaterra.html
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√ Москва с рекорден износ на медицинско оборудване  
Доставките на медицинско оборудване от Москва са се увеличили 2,1 пъти от януари до май 2021 г. Това са рекордни 
резултати при износа на медицинско оборудване в сравнение със същите периоди на предходните години, според 
официалния сайт на кмета на Москва.  
"През първите пет месеца на тази година Москва показа рекордни резултати в износа на медицинско оборудване в 
сравнение със същите периоди на предходните години. Така износът на стоки в тази категория [в парично изражение] 
възлиза на 22,34 милиона долара, което е 2,1 пъти повече в сравнение със същия период на миналата година (10,33 млн. 
долара) и 90,6% повече спрямо януари-май 2019 г., когато износът на медицинско оборудване е възлизал на 11,72 млн. 
долара", казва зам.-кмета на Москва Владимир Ефимов. 
Оборудването за дихателна терапия е лидер в износа. Московските производители доставиха такова оборудване за 
първите пет месеца на 2021 г. за 4,77 млн. долара. Освен това Москва достави в чужбина компютърни томографи за 3,95 
млн. долара, апарати за механотерапия за 1,87 млн. долара и медицинско рентгеново оборудване за 1,81 млн. долара, 
предава ТАСС.  
"От януари до май тази година московските производители изнесоха медицинско оборудване в 81 държави по света, 
докато Казахстан стана лидер в покупките - размерът на доставките достигна 6,85 милиона долара. Това е със 100,3% 
повече от това през 2019 г.", обясни ръководителят на отдела за инвестиции и индустриална политика на Москва 
Александър Прохоров.  
Голям обем медицинско оборудване е изнесено за Узбекистан (с 2,43 милиона долара), Холандия (с 2,24 милиона долара), 
Индия (с 2,18 милиона долара) и Беларус (с 1,1 милиона долара). Тази година Мексико, Бангладеш, Еквадор, Непал, Катар 
и Норвегия също станаха вносители на Москва. Общо московският износ на медицинско оборудване за тези пазари 
възлиза на повече от 187 хиляди долара.  
 
√ Ще се възползва ли Субсахарска Африка от бума на населението в трудоспособната възраст?  
Населението в трудоспособната възраст в Субсахарска Африка ще нарасне повече от два пъти до 2050 г. и ще стане най-
голямото в света. Това предоставя възможност за безпрецедентен икономически растеж, казват от рейтинговата агенция 
S&P Global Ratings, цитирана от Си Ен Би Си. 
В доклад, публикуван тази седмица, рейтинговата агенция изчислява, че увеличението на населението в трудоспособна 
възраст ще добави до три процентни пункта към средногодишния ръст на БВП през следващите 10 години в ключовите 
икономики от Африка на юг от Сахара. 
Главният икономист на S&P Global Ratings Стаям Пандей заяви, че страните от Субсахарска Африка преминават през „най-
значимия демографски преход в своята история“. 
„Безпрецедентният спад на коефициента на плодовитост и на детската смъртност, както и ръстът на продължителността 
на живота играят ключова роля за икономическите перспективи на региона в идните десетилетия“, коментира Пандей. 
„Възрастовият състав на населението е от решаващо значение за икономическия растеж на всяка страна. За региона, който 
е имал слаб икономически растеж през последното десетилетие, демографският преход може да предостави възможност 
за развитие, но също така може да бъде и основен източник на нестабилност ", добави той. 
В доклада се подчертава, че коефициентите на плодовитост постоянно върви надолу и е достигнал 4,6 живородени деца 
на една жена през 2019 г. в сравнение с 6,3% през 1990 г. ООН прогнозира, че коефициентът ще продължи да се понижава, 
като в някой страни в региона ще достигне коефициент на естествено демографско заместване от 2,1 живородени деца на 
една жена до 2050 г. 
От S&P отбелязват, че при сегашния курс страните от Субсахараска Африка може да попаднат в ситуация, в която да се 
възползва от „демографски дивидент“. Това е период, в който делът на население в трудоспособна възраст расте за сметка 
на този на неработещите (децата и възрастните хора). Когато делът на хората, които разчитат на подкрепа от останалите 
намалява, страната е изправена пред възможност за бърз растеж на брутния вътрешен продукт.. 
Икономическите политики на правителствата в региона обаче ще бъдат от решаващо значение за това дали африканските 
страни на юг от Сахара ще се възползват от бума на население в трудоспособна възраст. Според Пандей в момента 
регионът рискува да навлезе в този период без нужната подготовка. 
 „Ако работните места не се създават в тандем с ръста на трудоспособното население, демографският дивидент може да 
се превърне в източник на нестабилност, тъй като относителният дял на младите безработни ще се увеличи. Ако 
правителствата не инвестират в образование, може да имат проблеми“, се посочва в доклада. 
 
√ Метод, който превръща пластмасата в протеини, спечели 1 млн. евро  
Замърсяването с пластмаса е сериозен проблем по целия свят. Как да се отървем от пластмасовия материал, който не 
може да се рециклира и не изчезва в продължение на хиляди години? През годините бяха създадени най-различни 
методи. Учени от САЩ обаче предлагат може би най-необичайния – като превръщат пластмасата в храна. 
Не, не става дума за научно-фантастична машина, която може да преобразува пластмасова бутилка във вкусна пица. В 
случая учените използват микробните общества, които могат да разграждат пластмаса и други трудни за разграждане 
растителни материали, и да ги преобразуват в годни за ядене протеини. 
Заради този свой подход проф. Стив Техтман от Мичиганския технологичен университет и проф. Тинг Лу от Университета 
на Илинойс в Ърбана-Шампейн спечелват голямата награда на 2021 Future Insight – 1 млн. евро, предоставена от научната 
и технологична компания Merck KGaA, базирана в Дармщат, Германия. 
„Използваме генетично модифицирани естествени организми, за да разграждаме пластмасата и неядливата растителна 
биомаса и да ги превръщаме в храна – казва Техтман в изявление. – За нас е изключителна чест да получим тази награда. 

https://tass.ru/moskva/12071401
https://www.emdgroup.com/en/research/open-innovation/futureinsightprize_streaming.html
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Тя ще ни позволи да се заемем с високорискови изследвания с високи възнаграждения, благодарение на които ще развием 
своята разработка далеч по-бързо“. 
Основният фокус на изследването пада върху превръщането на пластмасата в протеинова пудра и лубриканти. 
Първоначално обаче учените се опитват да постигнат това посредством химически методи и високи температури (със 
субсидия от 7,2 млн. долара от DARPA - правителствената агенция към Министерство на отбраната на Съединените щати, 
която се занимава с развитието на новите технологии в американската армия). 
Техтман обаче, който дълги години се е занимавал с микробни общества, отмества фокуса и се съсредоточава върху 
микробите. Наскоро друга група от изследователи откри, че бактериите в стомасите на кравите са способни на подобно 
нещо. Техтман от своя страна се съсредоточава върху микробните общества в мръсната вода, събираща се в корпуса на 
корабите. 
Екипът демонстрира, че веднъж щом пластмасата се разгради от жега и реактор, тя може да бъде дадена на бактериите. 
Микробите процъфтяват, хранейки се с подобни неща. Колкото повече пластмаса ядат, толкова повече бактериални клетки 
образуват. Като се има предвид, че около 55 процента от тези клетки са протеини, веднъж щом пластмасата бъде 
разградена, те могат да се изсушат и превърнат в протеинова пудра. 
Екипът се надява, че един ден ще открие начин да направи тези процеси изцяло биологични – т.е. да прескочи момента, в 
който пластмасата трябва да се нагорещява и да претърпява специални химични реакции, за да се разгради. Възможно е 
да съществуват ензими, които да помогнат в това отношение. 
 
√ Цената на газа в Европа с нов рекорд след авария в завод на Газпром  
Цените на газа в Европа поставиха в петък нов рекорд след аварията в завод на "Газпром" в Ямало-Ненецкия автономен 
район, предизвикана от пожар през нощта на 5 август, предаде ТАСС. 
Така стойността на септемврийските фючърси за газа в нидерландския хъб Те Те Еф (TTF) надхвърли 540 долара за 1000 
кубични метра, според данните на Лондонската междуконтинентална борса (ICE), отбелязва БТА. В пика си в петъчната 
търговия цената на фючърсите на газа достигна близо 545 долара за 1000 кубични метра. Така газът бе поскъпнал с 3,36 
процента спрямо котировките при закриване на търговията в предишния ден. 
В четвъртък избухна пожар в завода на „Газпром“ край Нови Уренгой за подготовка на втечнен газ за транспортиране до 
Европа. Той бе локализиран и няма пострадали. Работата на обекта обаче бе спряна, както и подаването на газ. Заводът е 
собственост на дъщерната компания "Газпром преработка" и е основен производител на висококачествени продукти за 
преработка на въглеводородни суровини в Ямало-Ненецкия автономен район.  
Заради аварията изпомпването на газ по газопровода "Ямал-Европа" намаля над двойно, но на следващия ден бе 
наполовина възстановено. 
 
√ Вяла търговия на борсите в Европа в очакване на данните за заетостта в САЩ  
Европейските акции се понижиха леко в петък преди публикуването на ключовия доклад за работните места в САЩ, но 
бяха на път да регистрират най-доброто си седмично представяне от месец май насам, след като инвеститорите 
демонстрираха по-голяма увереност в икономическото възстановяване на региона и растежа на корпоративните печалби, 
предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 се понижи с 0,17 пункта, или 0,04%, до 469,79 пункта, следвайки четири поредни 
сесии на ръст. Бенчмаркът върви към седмично повишение от 1,6%. Немският показател DAX напредна с 25,59 пункта, или 
0,16%, до 15 770,26 пункта. Френският измерител CAC 40 изтри 0,55 пункта от стойността си, или 0,1%, достигайки ниво от 
6 780,64 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 се понижи с 0,56 пункта, или 0,01%, до 7 119,87 пункта. 
Инвеститорите ще следят отблизо данните за заетостта в САЩ за юли, които ще бъдат представени по-късно през деня. 
Очаква се те да дадат знак за това кога Федералният резерв на САЩ ще започне да свива програмата си за закупуване на 
активи. 
„Не виждаме непосредствена причина за безпокойство в усилията на Фед да подготви пазара за затягане на паричната 
политика“, коментира Марк Хефели от UBS Global Wealth Management. 
„Смятаме, че ралито на акциите може да продължи и очакваме още по-големи печалби при цикличните сектор“, добави 
той. 
Сезонът на отчетите в Европа продължава да върви добре. До момента две трети от компаниите от STOXX 600 са 
представили финансовите си резултати за тримесечието, като 67% от тях за надминали прогнозите на анализаторите за 
печалба, сочат данни на Refinitiv IBES. Този процент е значително по-висок от традиционния резултат от малко над 50%. 
Акциите на Allianz поскъпнаха с 3,24%, след като германският застраховател oотчете оперативна печалба от 3,3 млрд. евро 
за последното тримесечие. Това е ръст от 29% в сравнение със същия период на предходната година. 
Цената на книжата на оператора на лондонската фондова борса London Stock Exchange Group се повиши с 4,63%, след като 
той обяви ръст на приходите от 4,6% за първото полугодие на 2021 г. 
Акциите на Banco BPM скочиха с 4,66%, след като италианският кредитор излезе на печалба за второт тримесечие. 
Ръст в САЩ 
Американските борсови индекси регистрираха повишения в четвъртък, след като акциите на енергийните и туристическите 
компании се възстановиха преди представянето на доклада за работните места в САЩ, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете ръст от 271,58 пункта, или 0,78%, до 35 064,25 пункта. Широкообхватният 
показател Standard & Poor’s 500 се повиши с 26,44 пункта, или 0,6%, до нов рекорден връх от 4 429,1 пункта. Индексът на 
високотехнологичните дружества Nasdaq напредна със 114,58 пункта, или 0,78% до 14 895,12 пункта. Тези движения 
дойдоха, след като в сряда Dow падна с повече от 300 пункта. 
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За тази седмица Dow е напреднал с 0,4%, а S&P 500 – с 0,8%. Nasdaq се е повишил с 1,5% от понеделник насам. От Goldman 
Sachs очакват S&P 500 да завърши годината при ниво от около 4700 пункта. 
Междувременно стана ясно, че броят на подадените за първи път заявления за помощи при безработица е достигнал 385 
хил. през седмицата до 31 юли, отговаряйки на очакванията на анализаторите. Това е последният важен индикатор преди 
доклада за работните места в САЩ, който ще бъде публикуван днес. 
Докладът за пазара на труда ще изиграе ключова роля за решението на Федералния резерв дали да започне да обмисля 
затягане на паричната си политика. 
„Това ще бъде най-важното събитие тази седмица, тъй като то ще има директни последици върху позицията на Фед.“, 
коментира Ангело Коурфас от Edward Jones. 
Акциите на компаниите от туристическият сектор се възстановиха в четвъртък, след като през последната седмица 
регистрираха загуби на фона на разпространението на Делта варианта на коронавируса. Акциите на авиопревозвача 
American Airlines поскъпнаха със 7,51%, а тази на казино оператора Cаesars Entertainment – 6,48%. Добре се представиха и 
акциите от енергийния сектор, като тези на of ConocoPhillips и Chevron поскъпнаха с 1,86% и 0,93% 
Доходността по 10-годишните американски държавни ценни достигна 1,2% в четвъртък, след като в сряда за кратко падна 
под 1,13%. 
Акциите на Roku поевтиняха с 4,01%, след като компанията за видео стрийминг разочарова инвеститорите с по-слаб от 
очакваното финансов отчет за второто тримесечие. Цената на книжата на Etsy се понижи с 9,74%, след като компанията за 
електронна търговия даде прогноза за настоящото тримесечие, която показва, че бумът на търговията, предизвикан от 
пандемията, може да е към края си. 
Разнопосочна тървовия в Азия 
Основните борсови индекси в Азиатско-тихоокеанския регион записаха смесени резултати в петък. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 напредна с 91,92 пункта, или 0,33%, до 27 820,04 пункта. Акциите 
на Sony поскъпнаха с 0,35%, след като по-рано компанията отчете оперативна печалба от 280,1 млрд. йени (2,57 млрд. 
долара) за тримесечието, завършило на 30 юни. За същия период наминалата година беше отчетена оперативна печалба 
от 221,7 млрд., а прогнозите на анализаторите бяха за печалба през последното тримесечие от 207,96 млрд. йени, сочат 
данни на Refinitiv. 
Sony се възползваха от силното търсене на PlayStation 5, подкрепено от пандемичните условия, които принудиха хората да 
прекарват повече време вкъщи и съответно да играят повече видео игри. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite се понижи с 8,32 пункта, или 0,24%, до 3 458,23 пункта, докато по-
малкият показател Shenzhen Composite отчете спад от 3,98 пункта, или 0,16ѝ%, до 2 443,06 пункта. Хонконгският измерител 
Hang Seng изтри 25,29 пункта от стойността си, или 0,1%, достигайки ниво от 26 179,4 пункта. 
В Южна Корея показателят Kospi се понижи се понижи с 5,77 пункта, или 0,18%, до 3 270,36 пункта. 
Австралийският бенчмарк ASX 200 записа ръст от 27,3 пункта, или 0,36%, до 7 538,4 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха предимно повишения в ранната търговия. Основният индекс 
SOFIX отчете спад от 1,15 пункта, или 0,20%, до 577,23 пункта. BGBX40 се повиши с 0,10 пункта, или 0,08%, до 126,57 пункта. 
BGTR30 напредна с 2,43 пункта, или 0,39%, до 618,16 пункта. BGREIT регистрира ръст от 0,38 пункта, или 0,23%, до 164,22 
пункта. 
 
√ Брентът падна под 70 долара за барел  
Цените на петрола се понижиха в понеделник, удължавайки от миналата седмица на фона на поскъпването на щатския 
долар и опасенията от нови ограничителни мерки срещу разпространенеито на короанвируса в Азия и по-специално Китай, 
предаде Ройтерс. 
Към 8:30 часа българско време сортът Брент поевтиня с 1,24 долара, или 1,75%, до 69,46 долара за барел, след като 
миналата седмица изтри 6% от стойността си. Това бе най-големият седмичен спад за бенчмарка от четири месеца. 
Цената на американския лек суров петрол WTI се понижи с 1,29 долара, или 1,89%, до 69,46 долара за барел, след като в 
петък регистрира седмичен спад от 7% - най-големият от девет месеца. 
„Опасенията относно потенциалната ерозия на търсенето на петрол в световен мащаб отново излязоха на преден план с 
нарастването на броя на заразените с Делта варианта на коронавируса“, коментира анализатора на RBC Гордън Рамзи. 
Анализаторите от ANZ посочиха новите ограничения в Китай, който вторият по големина потребител на петрол в света, като 
основен фактор, като основният фактор за влошаващите се перспективи пред растежа на търсенето. В понеделник Китай 
отчете 125 нови случаи на COVID-19 спрямо 96 предходния ден. 
„Макар че броят на заразените в Китай е нисък, той идва на фона на пика на летния сезон на пътуванията. Това засенчи 
признаците за силно търсене навсякъде другаде“, отбелязват от ANZ. 
 
√ Еврото се стабилизира над прага от 1,17 долара  
Курсът на еврото днес се стабилизира над прага от 1,17 долара след загубите си от миналата седмица, съобщиха германски 
сайтове за финансова информация. В междубанковата валутна търговия тази сутрин единната европейска валута се 
разменяше за 1,1763 долара. Европейската централна банка определи в петък референтен курс от 1,1807 долара. 
 
Cross.bg  
 
√ Оранжев е кодът за риск от пожари в страната  
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Кодът за опасност от пожари в страната остава оранжев за следващите дни, предупреди доцент Илиан Господинов от 
Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). 
„Времето остава сухо, температурите се повишават и това, разбира се, са предпоставки за увеличаване на 
пожароопасността. 
Най-голяма пожароопасност има по долината на Струма, планините, които граничат с Република Северна Македония, цяла 
Южна България, без най-източните райони и в Централна Северна България. 
Автоматичната система, която функционира в НИМХ, е дала препоръчителна степен за готовност за борба с пожари 
оранжев код", каза той. 
Оранжев код за високи температури е обявен днес за 7 области у нас. 
Това са Видин, Плевен, Велико Търново, Ловеч, Пловдив, Пазарджик и Благоевград. 
За останалата част на страната, с изключение на областите Добрич, Варна и Бургас, в сила е жълт код за високи 
температури. 
 
√ Пандемиите тласкат нагоре реалните заплати  
Негативните ефекти ограничават предлагането на работна ръка 
Компаниите и техните акционери могат да се надяват на подобрение в производителността 
Бизнесът намалява разходите за труд 
Covid-19 уби над 614 хил. американци и изостри предозирането с лекарства, както доведе до смъртта на хора, които са 
пропуснали лечението на диабет и други хронични заболявания по време на Covid блокадата. Трябва да прибавим и тези, 
които страдаха от изолация и стрес, прекъснаха нормалната си диета и упражнения и прекаляваха с алкохол. 
Последвалите негативни ефекти върху населението ще ограничат предлагането на работна ръка през следващите години, 
засилвайки отклоняването на средства от корпоративните печалби към възнагражденията на служителите в състава на 
националния доход. Това е благоприятна тенденция за наетите лица, но лоша новина за акционерите, освен ако ефектите 
от този преход не бъдат компенсирани от по-ефективното използване на труда и по-бърз растеж на производителността. 
Историята показва, че пандемиите ограничават предлагането на работна ръка и тласкат нагоре реалните заплати, докато 
реалните лихвени проценти и следователно възвръщаемостта на капитала са потиснати. 
Изследване на клона на Федералния резерв в Сан Франсиско, озаглавен "Дългосрочни икономически последици от 
пандемиите", се фокусира върху 15 големи пандемии, започвайки с Черната смърт през 14-ти век, когато повече от 100 
милиона души, или 30% до 60% от населението на Европа е загинало. Икономическите ефекти обикновено траят 40 години 
след големи пандемии. 
Причината, поради която след пандемии се повишават реалните заплати, се дължи на недостига на работна ръка. А 
причината, поради която реалните лихвени проценти намаляват, е, че има излишък на капитал на активен работник и че 
нормата на спестяване нараства, тъй като оцелелите възстановяват активите си и се подготвят за бъдещи кризи. 
Пандемиите убиват хора, но не унищожават машини и оборудване. 
Само 0,2% от населението на САЩ е починало от Covid-19, но мнозина отпаднаха от работната сила, тъй като пандемията 
ги накара да преосмислят начина си на живот. В резултат на това свободните работни места през май (9,2 милиона) 
значително надвишаваха новонаетите хора (5,9 милиона). През април 19,5% от населението бяха пенсионери. Също така 
заплатите растат, особено за тези в нископлатените индустрии. 
През юни възнагражденията на служителите в областта на развлеченията и гостоприемството, които печелят само 46% от 
средната седмична работна заплата в частния сектор, скочиха с 10% спрямо година по-рано, според Министерството на 
труда. Националният доход е равен на брутния вътрешен продукт, но е разбивка на това кой получава дохода, а не кой 
извършва разходите. Два важни компонента, възнаграждението на служителите и корпоративните печалби, са огледални 
образи. Те се колебаят, като нито трудът, нито капиталът трайно получават надмощие, точно както бихте очаквали в една 
демокрация. 
От първото тримесечие на 2020 г. делът на печалбите обаче е спаднал от своя връх от 14,3% от националния доход на 
12,4%, докато делът на възнагражденията се е покачил от 60,4% на 63,8%. И отбележете, че тези тенденции бяха добре 
изразени още преди фискалните отговори на пандемията, подкрепили доходите на домакинствата. 
Американският бизнес вероятно не може да спре увеличаващото се възнаграждение на служителите, но компенсира част 
от него чрез намаляване на разходите за труд посредством повишаване на производителността. В някои бизнеси като 
авиокомпаниите, развлеченията и гостоприемството има голямо увеличение на продукцията на работен час просто чрез 
връщане на работа на хора, които се водеха заети. 
Но това, което е важно за корпоративните печалби и инвеститорите в акции в бъдеще, е желанието и способността на 
бизнеса да продължи да подобрява производителността. Това може да бъде важен ключ за вашия портфейл от акции и за 
осигуряването на по-голям икономически пай, който да се разпределя между служителите, акционерите и данъчните. 
 
√ Преглед на вестниците 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Вериги отказват трайни, красиви, но безвкусни плодове и зеленчуци; 
в. Труд - В сряда нов състав на правителството; 
в. Телеграф - Топ джебчийка обира лекари и сестри; 
в. Монитор -  Храната в бакалията с 15% по-скъпа; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
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в. 24 часа - Тежки претенции към двама от министрите на Слави и мрънкане към още трима: след сряда кабинет или 
избори; 
в. 24 часа - Опасения, че служебният кабинет актуализира бюджета с пари, които няма; 
в. Труд - България в подножието на новата CОVID вълна; 
в. Труд - С ускорен ход върви аферата с електромобили; 
в. Телеграф - Номинираният за финансов министър Пламен Данаилов: Вдигаме пенсиите, намаляваме данъците; 
в. Телеграф -  90 школа с кабинети от бъдещето; 
в. Монитор - Гласуват кабинета в сряда, подкрепата - все още неясна; 
в. Монитор - Обявяваме 3 вида личен фалит; 
Водещи интервюта 
в. 24 часа -  Асен Христов, председател на Надзорния съвет на "Еврохолд България": Когато токът спре да се обвързва с 
политиката, ще дойдат по-добри времена за хората; 
в. Труд - Михаил Миков, бивш лидер на БСП, пред "Труд": Дъното винаги може да се дълбае, БСП успешно прави това; 
в. Телеграф -  Ива Митева, председател на 46-ото Народно събрание: Трябва да преизчислим пенсиите и най-ниските 
заплати; 
в. Монитор - Д-р Станислав Милев, травматолог: 80% от донорите са пострадали при катастрофа; 
Водещи анализи 
в. 24 часа - "Има такъв народ" не е невъзпитана партия, тя е постмодерна; 
в. Труд -  Коалиционният императив пред България; 
в. Телеграф -  С хитрост и до Гърция се стига; 
в. Монитор - Токио 2020 - повече, отколкото сме очаквали. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Най-успешната олимпиада за българския спорт от 20 години - след трите титли как продължава историята за 
Ивет Горанова, Стойка Кръстева и ансамбъла по художествена гимнастика?; 

- Правителство на "Има такъв народ" или нови избори? Какви са вариантите пред партиите? Николай Хаджигенов 
от "Изправи се БГ! Ние идваме"; 

- Настъпва ли четвъртата вълна на COVID-19 и каква е причината в разгара на лятото заразените с опасния вирус да 
се увеличават?; 

- Как да се изчислява такса смет? Готови ли са общините у нас да въведат нова методология на база изхвърлен 
боклук? Репортерска проверка; 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Троен триумф за България на Олимпиадата. Ексклузивно в студиото на "Тази сутрин" шампионката по бокс 

Стойка Кръстева. И още - за златните медали на момичетата от ансамбъла и на живо: Как посрещат у дома Ивет 
Горанова?; 

- Ръст на хоспитализираните заради COVID-19. Ще се затегнат ли мерките в очакване на четвъртата вълна? Гост - 
главния държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев; 

- Защо два дни преди гласуването на проектокабинета - партиите все още мислят дали да го подкрепят? Коментар 
на Георги Киряков и Първан Симеонов; 

- Отходни води в морето край Синеморец. На живо: има ли опасност за здравето на туристите?; 
Нова телевизия, „Здравей, България" 

- Ексклузивно - в първото си телевизионно интервю - номинираният за силов вицепремиер и министър на 
вътрешните работи Петър Илиев пред Виктор Николаев. Как отговаря на обвиненията в плагиатство и как се 
стигна до избора му за поста; 

- Историческо злато! Българският ансамбъл разби дългогодишната руска хегемония в художествената гимнастика 
на Олимпиадата. Председателят на Федерацията - Илиана Раева, на живо от Токио за триумфа на златните 
момичета; 

- Непочистени стаи и мръсен басейн вместо лукс в ол инклузив хотел. Ще се стигне ли до бум на провалени 
почивки в пика на сезона. Проверка в „На твоя страна". 

 
√ Предстоящи събития в страната на 09 август 
София 

- От 10.00 ч. в сградата на МВР ще бъде представен новият главен секретар на министерството. 
- От 11.00 ч. в централата на ПП АБВ на улица „Врабча" 23 ще се проведе пресконференция. 
- От 11.00 ч. в музея „Софийски арсенал - музей на съвременно изкуство" министрите на културата и на 

икономиката Велислав Минеков и Кирил Петков ще дадат съвместна пресконференция. 
- От 11.00 ч. ще се състои онлайн семинар, който ще представи информация за 12-та конкурсна сесия на 

Национален иновационен фонд. 
*** 
Бургас 

- От 18.00 часа в Експозиционен център "Флора" ще започне концерт „Акустично" на група „Горещ пясък". 
- От 18.30 часа в Дома на писателя ще бъде представен романът „Усмихни се на тъгата" с автор Нели Арнаудова. 
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- От 19.00 ч. в Летния театър ще започне „Макс и Мориц" - опера за деца от Александър Йосифов. 
- От 20.30 ч. на Открита сцена „Охлюва" предстоят Вечери на руското кино с прожекция на филма„Ние от джаза", 

режисьор: Карен Шахшназаров. 
*** 
Русе 

- От 9.30 ч. в Регионален исторически музей - Русе ще се състои инициативата „Лято в музея". 
*** 
Стара Загора 

- От 10.00 ч. в Детски отдел на библиотека „Родина" ще се състои арт работилница „Сръчковци". 
- От 20.00 ч. на сцена пред Община Стара Загора ще се състои концерт „Август е музика". 

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

