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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
Труд 
 
√ Бизнесът на среща със служебния премиер: Незабавна оставка на министъра на енергетиката  
Незабавна оставка на министъра на енергетиката Андрей Живков искат работодателските организации.  
Безхаберието и енергийната мафия пак ни превзеха, заяви председателят на КРИБ Кирил Домусчиев  
Остава готовността за протести 
Незабавна оставка на служебния министър на енергетиката Андрей Живков, на ръководствата на БЕХ и на ТЕЦ “Марица 
Изток 2” заради безобразията в сектора искат работодателските организации. За това ще настоявате те на среща със 
служебния премиер Стефан Янев днес, съобщи пред “Труд” Румен Радев, зам.-председател на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България. “Тяхната безочливост продължава. Това е саботаж, не мога да кажа защо се прави, но 
щом има свободни мощности, а те не се активират, какво е”, заяви Радев. По думите му е абсурдно нашите компании да 
плащат по 70-90 евро на мегаватчас повече за електроенергия от конкурентни фирми в Германия. Според него няма как 
българската индустрия да работи при тези цени на тока на борсата у нас. 
Бизнесът продължава да е в готовност за протести. Ние протестираме, когато ни пречат да работим, каза зам.-
председателят на АИКБ. Той подчерта, че няма промяна в цените на електроенергията след включването на още един блок 
на ТЕЦ “Марица Изток 2” на борсата. Междувременно днес на среща в БЕХ беше решено още един блок - общо пет, на 
държавната ТЕЦ да продават ток на борсата. 
От началото на август България е с най-скъпата електроенергия в Европа, коментира и Васил Велев, председател на АИКБ. 
Той цитира данни, според които потреблението на електроенергия през лятото т. г. в България е между 2,8 хил. и 5,2 хил. 
мегавата, при инсталирани мощности от над 10 хил. мегавата. 
АИКБ няма да отидат на среща с ръководството на Българския енергиен холдинг. Няма да участват и от КРИБ, потвърди в 
пост в социалните мрежи председателят й Кирил Домусчиев. “Безхаберието, енергийната мафия и корупцията пак ни 
превзеха! После прави икономика?! Как? За какво да инвестираме? За да пълним джобовете на измамниците?! Всичко, 
което постигахме с протестите през 2015 г., отиде в канала. Само в рамките на месец! Аз лично няма да ходя на среща с 
ръководството на БЕХ. С тези хора няма какво да си кажем”, написа Кирил Домусчиев. 
 
Cross.bg  
 
√ Работодателски организации се срещат с премиера Стефан Янев  
Министър-председателят Стефан Янев ще проведе среща в 13 ч. днес с членовете на Асоциацията на организациите на 
българските работодатели. В срещата, в рамките на която ще бъде обсъдена ситуацията на пазара на електроенергия в 
България, ще участват представители на Асоциацията на индустриалния капитал в България, на Българската стопанска 
камара, на Българската търговско-промишлена палата и на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в 
България. 
 
Факти 
 
√ КРИБ и AИКБ зoвaт зa ocтaвки в eнeргeтикaтa зaрaди cкoкa в цeнaтa нa тoкa 
Oт нaчaлoтo нa aвгуcт Бългaрия e c нaй-cкъпaтa eлeктрoeнeргия в Eврoпa  
Ръкoвoдcтвaтa нa КРИБ и AИКБ в лицeтo нa прeдceдaтeлитe Кирил Дoмуcчиeв и Вacил Вeлeв призoвaхa зa ocтaвкa нa 
Миниcтeрcтвo нa eнeргeтикaтa и нa Бългaрcкия eнeргиeн хoлдинг зaрaди дрacтичнoтo увeличeниe нa цeнaтa нa тoкa зa 
бизнeca. В прoфилa cи във Фeйcбук Вacил Вeлeв питa: „Кoй и в чия пoлзa упрaвлявa бългaрcкaтa eнeргeтикaтa? Бeзпрeдeлни 
тъпaнaри или eнeргийнa мaфия? Или cтaвa думa зa caбoтaж?“ 
Oт нaчaлoтo нa aвгуcт Бългaрия e c нaй-cкъпaтa eлeктрoeнeргия в Eврoпa! (Нe брoим Гърция, зaщoтo тaм имa cпeцификa 
зaрaди хилядитe ocтрoви) 
„Бългaрcкaтa eнeргeтикa нe ce упрaвлявa в интeрec нa бългaрcкитe грaждaни, дoмaкинcтвa и прeдприятия! МE, БEХ, ТEЦ2! 
OCТAВКA!“, пишe oщe Вeлeв. 
Прeдceдaтeлят нa КРИБ Кирил Дoмуcчиeв oтнoвo във Фeйcбук ce приcъeдини към нaпиcaнoтo oт прeдceдaтeля нa AИКБ. 
„Aбcoлютнo cи прaв, Вacкo! Бeзхaбeриeтo, eнeргийнaтa мaфия и кoрупциятa пaк ни прeвзeхa! Пocлe прaви икoнoмикa?! 
Кaк? Зa кaквo дa инвecтирaмe? Зa дa пълним джoбoвeтe нa измaмницитe?! 
Вcичкo, кoeтo пocтигaхмe c прoтecтитe прeз 2015 гoдинa, oтидe в кaнaлa. Caмo в рaмкитe нa мeceц! 
Aз личнo нямa дa хoдя нa cрeщa c ръкoвoдcтвoтo нa БEХ. C тeзи хoрa нямa кaквo дa cи кaжeм“, кaтeгoричeн e Дoмуcчиeв. 
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Стандарт 
 
√ Янев на среща с работодателските организации за скъпия ток 
Служебният премиер Стефан Янев ще проведе среща днес от 13 ч. днес с членовете на Асоциацията на организациите на 
българските работодатели, съобщи правителствената пресслужба. 
В срещата, в рамките на която ще бъде обсъдена ситуацията на пазара на електроенергия в България, ще участват 
представители на Асоциацията на индустриалния капитал в България, на Българската стопанска камара, на Българската 
търговско-промишлена палата и на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България. 
Миналата седмица четирите работодателски организации изпратиха писмо до служебния премиер Стефан Янев, в което 
поискаха да се вземат адекватни мерки за нормализиране на цената на тока на свободния пазар, който принуди редица 
големи предприятия да спрат работа. Ако това не стане, работодателите заплашиха с национален протест. 
 
√ Скандалът се разраства. Домусчиев: Енергийната мафия ни превзе  
"Абсолютно си прав, Васко! Безхаберието, енергийната мафия и корупцията пак ни превзеха! После прави икономика?! 
Как? За какво да инвестираме? За да пълним джобовете на измамниците?! Всичко, което постигахме с протестите през 
2015 година, отиде в канала. Само в рамките на месец! Аз лично няма да ходя на среща с ръководството на БЕХ. С тези 
хора няма какво да си кажем".  
Това написа в личния си Фейсбук профил председателят на КРИБ Кирил Домусчиев час след като Васил Велев, председател 
на Управителния съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) публикува гневно обръщение срещу 
упралението на енергетиката: 
Ето какво написа Васил Велев: 
Кой и в чия полза управлява българската енергетика? 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 хил. и 5,2 хил. мегавата (при инсталирани 
мощности от над 10 хил. мегавата). НЯМА недостиг на мощности. 
2. Държавният 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! 
 
√ Бизнесът пак гневен за тока: Тъпанари или мафия са в енергетиката? 
"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. 
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. 
"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 хил. и 5,2 хил. мегавата (при инсталирани 
мощности от над 10 хил. 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! 
От енергийното министерство обявиха, че ТЕЦ "Марица изток 2" включва още мощности за работа на свободния пазар. 
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"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  9 
август 2021 г. са 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 вчера. 
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, припомни dir.bg. 
 
Еconomic.bg 
 
√ Дoмycчиeв: Бeзxaбepиeтo и eнepгийнaтa мaфия ни пpeвзexa 
Cпopeд пpeдceдaтeля нa KPИБ зa eдин мeceц e yнищoжeнo вcичĸo, зa ĸoeтo бизнecът пpoтecтиpa пpeз 2015 г. 
Бeзxaбepиeтo, eнepгийнaтa мaфия и ĸopyпциятa пaĸ ни пpeвзexa! Πocлe пpaви иĸoнoмиĸa?! Kaĸ? Зa ĸaĸвo дa инвecтиpaмe? 
Зa дa пълним джoбoвeтe нa измaмницитe? Taĸa пpeдceдaтeлят нa Koнфeдepaциятa нa paбoтoдaтeлитe и индycтpиaлцитe в 
Бългapия (KPИБ) ĸoмeнтиpa в пpoфилa cи във Fасеbооk cитyaциятa c виcoĸaтa цeнa нa тoĸa нa cвoбoдния пaзap. 
Πpипoмнямe, чe цeнa oт 300 лв. зa мeгaвaтчac вeчe ce пpeвъpнa в нeщo нopмaлнo зa ceгмeнт „Дeн нaпpeд“ нa Eнepгийнaтa 
бopca. Πpи тaзи cтoйнocт oбaчe зa eнepгoeмĸия бизнec e нepeнтaбилнo дa paбoти и paбoтoдaтeлитe вeчe oбявиxa, чe щe 
зaпoчнaт дa oгpaничaвaт пpoизвoдcтвaтa. 
„Bcичĸo, ĸoeтo пocтигaxмe c пpoтecтитe пpeз 2015 г., oтидe в ĸaнaлa. Caмo в paмĸитe нa мeceц“, пишe oщe Дoмycчиeв. „Aз 
личнo нямa дa xoдя нa cpeщa c pъĸoвoдcтвoтo нa БEX. C тeзи xopa нямa ĸaĸвo дa cи ĸaжeм.“ 
Pъĸoвoдитeл нa БEX в мoмeнтa e бившият дeпyтaт oт ГEPБ Baлeнтин Hиĸoлoв, ĸoйтo oтĸaзвa дa нaпycнe yпpaвлeниeтo нa 
дpyжecтвoтo, въпpeĸи чe cлyжeбният миниcтъp Aндpeй Живĸoв пoиcĸa cмянaтa нa цялoтo pъĸoвoдcтвo. 
Oт Бългapcĸия eнepгиeн xoлдинг ce oпpaвдaxa, чe тe ca oтгoвopни eдинcтвeнo зa финaнcиpaнeтo нa cиcтeмaтa и нямaт пpaвo 
дa peгyлиpaт пpoизвoдcтвoтo нa тoĸ и пpeдлaгaнeтo нa бopcaтa. Πpeз пocлeднитe дни Mиниcтepcтвoтo нa eнepгeтиĸaтa 
пpинyди дъpжaвния TEЦ „Mapицa изтoĸ 2“ дa пycнe oщe двa eнepгoблoĸa, тaĸa чe дa yвeличи пpeдлaгaнeтo и дa нaмaли 
цeнaтa. Дoпpeди няĸoлĸo дни TEЦ-ът paбoтeшe caмo c двa блoĸa, въпpeĸи чe paзпoлaгa c oceм. 
Дoмycчиeв нaпиca пocтa ĸaтo oтгoвop нa пpeдceдaтeля нa AИKБ Bacил Beлeв, ĸoйтo във Fасеbооk нaмeĸнa, чe вcичĸo ce 
пpaви yмишлeнo. 
Koй и в чия пoлзa yпpaвлявa бългapcĸaтa eнepгeтиĸaтa? Бeзпpeдeлни тъпaнapи или eнepгийнa мaфия?  Или cтaвa дyмa зa 
caбoтaж? Oт нaчaлoтo нa aвгycт Бългapия e c нaй-cĸъпaтa eлeĸтpoeнepгия в Eвpoпa! (He бpoим Гъpция, зaщoтo тaм имa 
cпeцифиĸa зapaди xилядитe ocтpoви)“, нaпиca Beлeв. 
Toй пoиcĸa ocтaвĸaтa нa pъĸoвoдcтвaтa нa Mиниcтepcтвoтo нa eнepгeтиĸaтa, нa БEX и нa дъpжaвния TEЦ. 
 
Мениджър 
 
√ Васил Велев: Енергетиката не се управлява в интерес на българските граждани  
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев коментира от профила си в социалните 
мрежи, че българската енергетика не се управлява в интерес на българските граждани. 
„Кой и в чия полза управлява  българската енергетика. Безпределни тъпанари или енергийна мафия? Или става дума за 
саботаж?“, пита той. 
Според него от началото на август България е с най-скъпата електроенергия в Европа, ако не се брои Гърция, където има 
специфика поради големия брой острови. Цените растат, въпреки че няма недостиг на мощности – потреблението е до 
5200 мегавата при инсталирани мощности от над 10 000 мегавата у нас. 
Но в същото време държавният ТЕЦ „Марица Изток 2“ работи с ¼ от капацитета си, въпреки че разполага с предостатъчно 
персонал. Освен това изнасяме значителни количества електроенергия, при това на по-ниски цени от тези, на българската 
борса. И накрая – 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, коментира още 
Велев. Той настоява за оставки на отговорните кадри в Министерството на енергетиката, Българския енергиен холдинг и 
ТЕЦ Марица Изток-2. Позицията му е подкрепена от Кирил Домусчиев от КРИБ. 
 
БНР 
 
√ Служебният премиер се среща с представители на работодателски организации  
Служебният премиер Стефан Янев ще проведе среща днес от 13 ч. днес с членовете на Асоциацията на организациите на 
българските работодатели, съобщи правителствената пресслужба. 
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В срещата, в рамките на която ще бъде обсъдена ситуацията на пазара на електроенергия в България, ще участват 
представители на Асоциацията на индустриалния капитал в България, на Българската стопанска камара, на Българската 
търговско-промишлена палата и на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България. 
 
√ Рокади в енергетиката ще пресекат злоупотребите при пазара на ток  
Злонамерен говор с цел облагодетелстване на определени производители и злепоставяне на служебното 
правителство. Така енергийният експерт Еленко Божков оправда високите цени на тока на енергийната борса. Божков 
обясни:  
"Ние сме в средата на лятото, температурите гонят 40 градуса, топлофикациите се опитват да осигуряват топла вода. Без 
"Топлофикация - София", която излиза в ремонт, и заради включването към бойлери се увеличава потреблението на ток. 
Включват се и климатиците. Съвсем закономерно се използва тази възможност от определени производители, за да 
продават енергията си на пазара "ден напред". Ограничават се възможностите за работа на централите, които могат да 
правят това. Като ТЕЦ "Марица изток". Започва да работи централата "Варна", "Марица 3" на Димитровград, "Бобовдол". 
Те запълват празнината. А "Марица изток" 2 може да работи прекрасно... С манипулация на пазара - определени среди 
спират възможността да се пуснат нови блокове в "Марица изток 2" и се налага скръцване със зъби на министър-
председателя, за да тръгне централата. Ако погледнете връзките на изпълнителния директор на "Марица 2" с 
ръководството на "Варна", както и с другите централи, ще видите, че са в близки отношения".  
С коментар по темата в предаването "12+4" се включи и Румен Радев, зам.-председател на УС на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България:  
"Когато този пазар се дисбалансира, това се отразява на нашата работа. Голяма част от електроенергията се купува "ден 
напред". Много са факторите, които влияят - не са само физическите обеми, но и търговските обеми. Като има разминаване 
там, особено на пазар като нашия с по-малка ликвидност, оттам идват страхотните диспропоции в цени. При нас - в 
леярското производство, например, подобни отклонения са убийствени. Докато нашите конкуренти в Германия плащат 
осреднено 67 евро за мегаватчас активна енергия, при нас цената е 155 евро. За утре цената в България е 135,49 евро. Това 
е базовата електроенергия. Пиковата ни цена през деня надхвърля 300 лева и за утре. Такива проблеми имаме и през 
зимата. Винаги когато се появи дисбаланс в пазар, дори по-отдалечен от нас, при нас ескалира драстично".  
Радев посочи като една от причините - начина на структуриране на търговското предлагане.  
"За да можете да формиране равновесна цена на електроенергия, трябва да има адекватно търговско 
предлагане... Ръководството е некомпетентно - няма разбиране, липсва решителност за намеса. Оперативните 
ръководители - БЕХ, също няма разбиране при тях. Обикновените хора и индустриите плащаме безхаберието на подобно 
поведение".  
По-рано днес по темата реагираха Васил Велев и Кирил Домусчиев. Те се обявиха срещу високата цена на тока на борсата 
и поискаха оставки в енергетиката. Ротационният председател на Асоциацията на организациите на българските 
работодатели написа във фейсбук коментар по темата. Постът беше споделен от председателя на КРИБ. 
"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)...", написа Велев.  
Домусчиев допълва: "Абсолютно си прав! Безхаберието, енергийната мафия и корупцията пак ни превзеха! После прави 
икономика?! Как? За какво да инвестираме? За да пълним джобовете на измамниците?!...".   
 
Дума 
 
√ Държавната ТЕЦ включи още един блок заради скъпия ток  
Заради високите цените на тока в сегмента "Ден напред" на електроенергийната борса държавната ТЕЦ "Марица Изток 2" 
се включва с още един блок за успокояване на пазара. Заради поскъпването на тока за бизнеса, започнало в началото на 
лятото, все повече промишлени предприятия започнаха да спират работа, за да не трупат загуби. От федерацията на 
индустриалните потребители изчислиха, че заради скандално високите цени на електроенергията само в последните 10 
дни българският бизнес е ощетен с над 53 млн. лева. 
Васил Велев и Кирил Домусчиев, шефове на двете големи работодателски организации АИКБ и КРИБ, коментираха вчера 
напрежението, говорейки за "енергийна мафия", "саботаж", "безхаберие" и корупция". В свои публикации във фейсбук те 
поискаха оставки - в ресорното министерство и в държавната енергетика.  
Поскъпването е предизвикано от засилено търсене и от по-слабо предлагане на борсата, откъдето предприятията си 
купуват необходимите количества ток. Държавната "Марица изток 2" доскоро работеше с едва 25% от капацитета си. 
Преди дни от ресорното министерство "насърчиха" топлоцентралата, работеща само с два от своите три блока, да включи 
и трети. Това веднага се отрази на борсата и само за ден цените там паднаха с около 70 лева. Вчера ТЕЦ "Марица изток 2" 
активира още един енергоблок в отговор на настояването на Министерството на енергетиката.  
 
Сега 
 
√ Бизнесът обвини енергийната мафия за кошмара с цените на тока 
Очаква се държавната "Марица Изток 2" да се включи с още един блок за успокояване на пазара  
„Очакванията за днес - 9 август, са цените на електроенергията на сегмента "Ден напред" отново да надвишават 300 
лв/МWh“, призна Министерството на енергетиката. Миналата седмица служебният премиер Стефан Янев прибързано 
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обяви, че ситуацията е "овладяна". Положението с поскъпването на тока за бизнеса, започнало в началото на лятото, вече 
е непоносимо и все повече промишлени предприятия започнаха да спират работа, за да не трупат загуби. От федерацията 
на индустриалните потребители изчислиха, че заради скандално високите цени на електроенергията само в последните 
10 дни българският бизнес е ощетен с над 53 млн. лева. 
Вчера Васил Велев и Кирил Домусчиев, шефове на двете големи работодателски организации АИКБ и КРИБ, коментираха 
напрежението, говорейки за "енергийна мафия", "саботаж", "безхаберие" и корупция". В свои публикации във Фейсбук те 
поискаха оставки - в ресорното министерство и в държавната енергетика.  
Председателят на Асоциацията та индустриалния капитал Васил Велев коментира, че в момента България е с най-скъпата 
електроенергия в Европа без Гърция. Той пусна гневен пост във Фейсбук, задавайки въпроса: ""Кой и в чия полза 
управлява българската енергетиката? Безпределни тъпанари или енергийна мафия? Или става дума за саботаж?". 
Истината е, че държавата твърде много закъсня с реакциите и едва след като всички работодателски организации 
заплашиха с фалити и с протести, се стигна до взимане на мерки. Вчера от МЕ съобщиха, че днес ТЕЦ "Марица изток 2" ще 
предложи на пазара допълнителни количества еленергия, след като включи още мощности. 
Поскъпването е предизвикано от засилено търсене и от по-слабо предлагане на борсата, откъдето предприятията си 
купуват необходимите им количества електроенергия. Въпреки че можеше и трябваше да се възползва от  засиленото 
търсене, държавната "Марица изток 2" доскоро работеше с едва 25% от капацитета си. Преди дни най-сетне от ресорното 
министерство "насърчиха" топлоцентралата, работеща само с два от своите три блока, да включи и трети. Това веднага се 
отрази на борсата и само за ден цените там паднаха с около 70 лева. 
"Продължава активната комуникация с ТЕЦ "Марица изток 2". 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", обявиха вчера от МЕ. 
Миналата седмица в Народното събрание премиерът Янев обясни, че проблемите в енергетиката са трупани с години и че 
служебното правителство прави каквото може.  
ГНЕВНО 
Ето какво написа във Фейсбук Васил Велев, председател на АИКБ: 
"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 хил. и 5,2 хил. мегавата (при инсталирани 
мощности от над 10 хил. мегавата). НЯМА недостиг на мощности. 
2. Държавният 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 оттам 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!". 
Написаното от Велев бе подкрепено от шефа на КРИБ Кирил Домусчиев: 
"Абсолютно си прав, Васко! Безхаберието, енергийната мафия и корупцията пак ни превзеха! После прави икономика?! 
Как? За какво да инвестираме? За да пълним джобовете на измамниците?! Всичко, което постигахме с протестите през 
2015 г., отиде в канала. Само в рамките на месец! Аз лично няма да ходя на среща с ръководството на БЕХ. С тези хора 
няма какво да си кажем", коментира Домусчиев. 
 
Investor.bg 
 
√ ТЕЦ "Марица Изток 2" включи още един блок в паралел с енергийната система 
Централата работи с под 50% от капацитета си  
Още един, четвърти блок, заработи в ТЕЦ "Марица Изток 2" при средна цена за доставка днес (9 август) на Българската 
независима енергийна борса (БНЕБ) от малко над 303 лева за мегаватчас. Тази цена е за сегмента "Ден напред" на борсата 
и беше постигната в рамките на търговията в предходния ден (8 август). 
Заради продължаващите горещини и горските пожари в южната ни съседка се очаква електроенергията да задържи 
високата си цена и през следващите дни. В последните дни износът на ток към Гърция и Северна Македония покрива 
пълния капацитет на мрежата, сочат данните на сайта на Електроенергийния системен оператор (ЕСО). 
Макар и работеща с четири от общо осемте си блока, въглищната централа не работи и с половината от капацитета си - 
трите "големи" работещи блока не са натоварени на пълна мощност и товарът на централата в момента е около 680 
мегавата. Общият капацитет на държавната централа е 1620 мегавата. 
Преди дни зам.-председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Румен Радев коментира пред 
Bloomberg TV Bulgaria, че ТЕЦ "Марица Изток 2" е предложила няколко дългосрочни пакета за доставка - единият е за 
седмицата 9-15 август, а другия - за месец септември. Според Радев именно подобни дългосрочни ангажименти са 
решение за проблемите на централата. 
Заради високите цени на квотите за въглеродни емисии цената на електроенергията на ТЕЦ "Марица Изток 2" се повиши 
през последните месеци. Доскоро централата работеше само с един блок, предназначен за регулирания пазар. Макар че 

https://www.investor.bg/energetika/472/a/shte-proizvejda-li-poveche-tec-marica-iztok-2-pri-visokite-ceni-na-toka-333133/
https://www.investor.bg/energetika/472/a/shte-proizvejda-li-poveche-tec-marica-iztok-2-pri-visokite-ceni-na-toka-333133/
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цената е висока, служебният енергиен министър Андрей Живков нареди Комисията за енергийно и водно регулиране 
(КЕВР) да определи квота на ТЕЦ "Марица Изток 2" на регулирания пазар в обем от 1 тераватчаса за регулаторния период 
(до 30 юни 2022 г.). 
КЕВР определи цена, на която общественият доставчик НЕК изкупува електроенергията от държавната централа малко над 
220 лева за мегаватчас. В момента пазарните условия позволяват ТЕЦ "Марица Изток 2" да работи на печалба на свободния 
пазар, дори и при скъпите емисии за въглеродни емисии. 
Няма причина да се опасяваме от манипулация на енергийните пазари, коментира от парламентарната трибуна 
служебният премиер Стефан Янев в рамките на блиц контрола в петък (6 август). Според него в момента цената се определя 
от търсенето и предлагането.  
Според работодателските организации обаче на пазара у нас има изкуствен недостиг на електроенергия и те настояха с 
декларация ТЕЦ "Марица Изток 2" да заработи с пълна мощност, за да се балансира енергийната борса. Част от исканията 
им са и за ограничаване на износа на ток към съседните държави.  
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНР 
 
√ БСП и ДБ решават дали да подкрепят проектокабинета на „Има такъв народ“, гласуването е утре 
Националният съвет на БСП ще приеме окончателното си решение по-късно днес дали ще подкрепи или не проекта за 
правителство на „Има такъв народ“. От формацията на Слави Трифонов са изпратили на левицата писмен документ за 
постигнатото от водените разговори, което беше едно от условията на социалистите за подкрепа. 
Председателят на социалистическата партия Корнелия Нинова обаче заяви вчера, че няма да има подкрепа, ако 
кандидатурата на Петър Илиев за министър на вътрешните работи не бъде оттеглена. 
И от „Демократична България“ ще съобщят по-късно днес дали ще подкрепят или не проектокабинета на ИТН. Коалицията 
ще обяви  решението си след заседание на парламентарната група. 
От ДБ определят ситуацията като много сложна. Те заявиха, че ако някой иска подкрепата им, са готови да я дадат, но 
съставът на правителството трябва да бъде подбран много внимателно и да включва хора, които привличат доверие, а не 
поставят въпроси. 
Съставът на МС обаче не беше обсъждан в партиите на протеста. При представянето му от ИТН съпредседателите на ДБ 
Христо Иванов и Атанас Атанасов не присъстваха. 
„Защото не участваме в инсценировки, защото преценихме, че с оглед чисто информационния характер на тази среща, че 
няма нужда да участваме“, каза Христо Иванов, според когото повечето от предложените кандидат-министри са 
неразпознаваеми: 
„Бяха обявени една купчина имена, за които тепърва трябва изобщо да добием някаква представа какви са тия хора, за да 
можем да вземем добре информирано решение, така че това ни бави“. 
Днес коалицията трябва да съобщи решението си. „Зелено движение“ обаче, които са част от ДБ вече заявиха, че няма да 
подкрепят предложеното правителство. Те имат четирима депутати в групата, която се състои от общо 34 народни 
представители. 
По-рано стана ясно, че парламентарната група на „Изправи се БГ! Ние идваме!“ няма да подкрепи предложеното от „Има 
такъв народ“ правителство. Председателят на групата Мая Манолова посочи три причини за решението: 
„Част от предложените хора са абсолютно неприемливи. По отношение на политиките, предложена от декларация, 
едностранна декларация, която не е партньорски документ и не е партньорска декларация, в която няма ясни 
ангажименти, няма конкретика, няма срокове. Така и споразумение не беше подписано. И трето - заявихме ясно, че няма 
да подкрепим кабинет, който да бъде параван на сянката на ГЕРБ и на ДПС и не получихме категорични гаранции, че това 
няма да е така“. 
Гласуването на предложеното от ИТН правителство е насрочено за утре, 11 август, в пленарната зала на Народното 
събрание. Във Фейсбук профила си лидерът на партията мандатоносител Слави Трифонов предупреди, че ако партиите на 
протеста не подкрепят предложеното правителство, това ще е предателство, нови избори и „радост за ГЕРБ и партиите на 
статуквото“. 
 
√ Кацаров: Общините да създадат организация за ваксиниране във всички населени места  
Общините да създадат необходимата организация за ваксиниране на населението във всички населени места срещу 
коронавируса. 
За това е призовал служебният министър на здравеопазването Стойчо Кацаров в писмо до областните управители и до 
председателите на управителните съвети на сдруженията на общините и на кметовете на кметства. 
Според Кацаров трябва да се проведат срещи с общопрактикуващи лекари и с регионални здравни инспектори, на които 
да се вземат решения как да бъде ускорен ваксинационният процес на местно ниво. 
 
√ МОСВ внесе в МС проект за ограничаване вноса на неопасни отпадъци  
Министерството на околната среда и водите внесе в Министерския съвет проект за ограничаване вноса на неопасни 
отпадъци, които в повечето случаи са получени при механично третиране на смесени битови отпадъци. 

https://www.investor.bg/energetika/472/a/stefan-ianev-niama-manipulacii-na-energiinata-borsa-333096/
https://www.investor.bg/energetika/472/a/rabotodatelskite-organizacii-shte-spirat-moshtnosti-zaradi-skypiia-tok-333002/
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От екоминистерството съобщават, че са подготвени промени в Закона за водите, с които да се забрани издаването на 
разрешителни за деривационни водноелектрически централи по вътрешните реки. 
Предлага се и промяна в Наредбата за ползване на повърхностните води, като се предвижда да отпадне изискването при 
продължаване на разрешително за ВЕЦ да се прилага документ за учредено право на строеж. 
 
√ МОН: Няма достатъчно средства за обезпечаване и развитие на научните изследвания  
Няма достатъчно средства за обезпечаване и развитие на научните изследвания в страната, констатира комисия към 
Министерството на образованието и науката в годишен доклад за дейността на Фонд „Научни изследвания“.   
Това е сред причините  за липсата на интерес сред  младите учени и докторанти да участват  в конкурсите на фонда, чрез 
които се финансират научните изследвания у нас в няколко научни направления.  
През 2020 -а  за финансиране на проекти, зо оценка на резултатите от тях и  за провеждане на  конкурсни процедури  Фонд 
"Научни изследвания" е разполагал с  26.4 млн. лв. - с близо 3 милиона по-малко спрямо предходната година, което  е 
една от причините да не се увеличава броят на младите учени в страната, посочват от Министерството на образованието.  
Освен това  кабинетът е отпускал допълнителни средства за нови конкурси на части, вместо те да са заложени в годишния 
бюджет на Фонда, което е довело до забавяне при процедурите и до провеждане на конкурсите в съкратени срокове. 
Недофинансирани са били и част от проектните предложения. Малките суми не са позволили закупуване на необходимата 
апаратура и осигуряване на достатъчно средства за възнаграждения на членовете на научния екип, пише още в годишния 
доклад за дейността на Фонда.  
 
√ Красимир Коев: Очакваме по-добра реколта от грозде в сравнение с 2020 г.  
"Лозарският ни сектор не пострада от зимните измръзвания. Сушата е особен бич в момента за лозовите ни масиви. 
Реколтата тази година трябва да е повече в сравнение с миналата година. Предприятията ни преработиха 120 760 тона 
грозде, от което произведоха 83 млн. литра вино. Тази година се надяваме реколтата да е по-добра с около 30%".  
Това каза пред БНР Красимир Коев, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за лозата и виното.  
Той посочи, че засадените лозя, които дават плод, в страната са 600 162 хектара.  
"Наблюдава се интензитет на поръчките от Африка. Най-голямото количество българско и вино е за страните от Централна 
и Западна Европа. За 2020 година износът на страната е над 47 млн. литра. За 2019 година износът е бил около 64 млн. 
литра", допълни Коев в предаването "12+4".  
Интервюто с Красимир Коев можете да чуете в звуковия файл.  
 
√ Необслужваните кредити в банковата система са за над 3.2 млрд. лева  
3 милиарда 273 милиона лева е обемът на необслужваните кредити в банковата система към края на юни, отчитат от 
Асоциацията на търговските банки.  
Това е минимално понижение спрямо март.  
Заеми за малко над 9,4 милиарда лева са отсрочени по реда, определен за клиенти, изпаднали в затруднение заради 
Covid-19. 
4,58% е делът на необслужваните кредити в системата, става ясно още от бюлетина на Асоциацията на търговските банки. 
От него прави впечатление, че при някои депозити се отчита минимално повишение на лихвите към юни спрямо март.   
Става дума за новооткритите депозити за домакинствата, чиито лихвен процент се покачва от 0,07 на 0,08 % при левовите 
и от 0,06 до 0,09 на сто при евровите в края на юни спрямо март тази година.  
При депозитите на предприятия обаче има отрицателна лихва – при нулев процент в края на март, към края на юли 
говорим за минус 0,25%. При кредитите също има намаление – както при самите лихвени проценти, така и при годишния 
процент на разходите по обслужването им. 
 
√ ББР представи обновена гаранционна програма за фирми, засегнати от пандемията  
Българската банка за развитие представи обновената си гаранционна програма за фирми, засегнати от Covid-19. Очаква се 
тя да бъде одобрена от Европейската комисия. 
Фирмите вече ще имат информация дали са одобрени за кредитиране до 5 работни дни след предоставяне на всички 
необходими документи, а усвояването на средствата ще е възможно до 10 работни дни.  
За да получат финансова подкрепа по програмата, компаниите следва да имат приключени минимум 3 финансови години, 
поне една от които да е завършила с печалба, става ясно от съобщението на банката за развитие. 
Максималният размер на финансирането вече ще бъде до 3 млн. лв., независимо от размера на компанията, като Банката 
за развитие ще покрива до 80% от главницата на кредита при посочените в програмата условия. Срокът за погасяване на 
кредити е до 7 години с възможност за до 3-годишен гратисен период. 
Търговските банки-партньори по програмата ще изискват като обезпечение лични гаранции от собствениците на фирмите. 
Срокът за кандидатстване по обновената гаранционна програма на ББР е до 20 декември 2021 г. 
 
√ Над 8 хил. безработни започват работа благодарение на преразпределени бюджетни средства  
Над 8 хиляди безработни и заети ще могат да започнат работа или обучение с преразпределени средства от държавния 
бюджет. 
Планирано е да се осигури заетост на още 5 000 безработни от групите в неравностойно положение, както и обучението 
на минимум 2 050 безработни и на 990 заети в микро, малки и средни предприятия. Това става възможно, след като 

https://bnr.bg/post/101510577/krasimir-koev-ochakvame-po-dobra-rekolta-ot-grozde-v-sravnenie-s-2020-g
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социалният министър е утвърдил преразпределение на средствата от утвърдения годишен национален план за действие 
по заетостта. 
Така се пренасочват 3,5 милиона лева от мерки, които не са стартирали в пълен обхват заради епидемичната обстановка. 
Икономиите могат да ползват работодатели, които вече са обявили свободни работни места в бюрата по труда. 
Преференции могат да получат и тези, които наемат хора с трайни увреждания  младежи, майки на деца до 5-годишна, 
хора в предпенсионна възраст. Периодът на субсидиране варира от 3 до 24 месеца. 
 
√ Българското национално радио отново се обръща към слушателите: Номинирайте "Будител на годината 2021" до 1 
септември 
Стартира осмото издание на кампанията  
"Кой е Вашият будител на годината?" – с този въпрос Българското национално радио се обръща отново към слушателите 
си. Номинациите за личности, организации или проекти могат да бъдат изпращани до 1 септември 2021. 
"Будител на годината" е обществена кампания, която излъчва десет личности, вдъхновили околните, създали промяната и 
творили през годината добро. Създадена през 2014 г. от Ива Дойчинова, кампанията се взира в обществото и търси 
неговите съвременни будители. 
Екип от журналисти на БНР ще номинира най-изявените личности и проекти през изминалата година, а слушателите на 
общественото радио ще изпращат в продължение на три седмици номинации за своите будители. 
Сред всички номинирани жури ще определи 10 имена, белязали годината със своята будителска дейност. Членове на 
журито тази година са: д-р Милен Врабевски, проф. Огнян Герджиков, проф. Пламен Павлов, Eвелина Андреева, Елеонора 
Гаджева, Снежана Йовева-Димитрова и Добрина Чешмеджиева. 
На специално създадена платформа всеки ще може да гласува за един от десетте номинирани, чиято дейност и кауза 
подкрепя. Кой от тях е "Будител на годината 2021" ще стане ясно на тържествена церемония, която традиционно ще се 
проведе и излъчи на празничния 1 ноември.    
Номинациите за "Будител на годината 2021" могат да бъдат изпращани до 1 септември на адрес buditel@bnr.bg с кратък 
текст за името на личността или организацията, мисията и дейността им през годината, както и информация за контакт с 
номиниращия. 
 
√ Сбогуваме се с Радосвет Радев  
Близки и приятели ще изпратят председателя на Българската стопанска камара и създател на "Дарик радио" Радосвет 
Радев в последния му път. Той ни напусна внезапно на 61-годишна възраст в петък. Радосвет Радев има редица успешни 
бизнес проекти, но неговата голяма любов е радиото. Професионалният му път минава през програма "Христо Ботев" на 
Българското национално радио, но най-силните му години са в създаденото от него частно радио. Преди три години, когато 
то навърши 25 години в национален ефир, Радосвет Радев сподели в интервю за БНТ: 
"Радиото като че ли е някаква неизтребима институция на авторитет. Радиото е нещо като акт на особена надеждност на 
информацията." 
Поклон пред светлата му памет! 
 
√ Френската икономика през юли е с между 1,0 и 1,5% под нивата си от преди Covid пандемията  
Френската икономика се движеше през юли между 1,0 и 1,5% под нивата от преди коронавирусната пандемия, показват 
резултати от последно проучване на Централната банка на Франция (Bank of France), публикувано в понеделник. 
Втората по големина икономика на еврозоната излезе в последно време от въведените заради Covid-19 строги 
противоепидемични мерки и локдауни, но е изправена пред нови протоколи за справяне с коронавируса заради неговия 
по-силно заразен Делта вариант. 
Френската централна банка очаква бизнес активността да бъде стабилна в доминиращия в страната сектор на услугите, но 
същевременно добавя, че мерки като въведения от днес "здравен Covid пропуск", изискващ се от посетителите на барове 
и ресторанти, могат да повлияят на сектора на хранителните услуги. 
Данните от миналия месец показват, че френската икономика е нараснала с 0,9% през второто тримесечие на годината 
спрямо първите три месеца. Заложената от властите цел е икономически растеж на Франция от 6 на сто за цялата 2021 г. 
 
√ Влошаване на икономическите нагласи на инвеститорите в еврозоната през август до тримесечно дъно  
Доверието на инвеститорите относно бъдещото икономическо развитие в еврозоната се влоши рязко през август до 
тримесечно дъно с оглед опасенията за предстоящи нови локдаун рестрикции през и след есента заради по-заразния Делта 
вариант на коронавируса. 
Това показват резултати от последно проучване на компанията за пазарни изследвания Sentix. 
Индексът на инвеститорските нагласи на компанията Sentix, определен от проучване сред 1070 инвеститори (219 от които 
са институционални), проведено между 5-и и 7-и август 2021 г., се понижи до 22,2 пункта от 29,8 пункта през юли при 
очаквания за по-сдържано отстъпление към ниво от 29,0 пункта. Това представлява най-ниско ниво на индекса от май 2021 
г. 
В същото време индексът, измерващ текущата икономическа ситуация в еврозоната, нарасна през август до 30,8 пункта от 
29,8 пункта през юли, достигайки най-високо ниво от октомври 2018 г. 
Sentix индексът на бъдещите инвеститорски нагласи обаче отслабна рязко до 14,0 пункта от 29,8 пункта месец по-рано до 
най-ниско ниво от май 2020 г., като това представялва влошаване на инвестоторските очаквания за трети пореден месец. 

mailto:buditel@bnr.bg
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"Икономиката на еврозоната процъфтява, но темповете значително се забавят“, каза управляващият директор на Sentix 
Патрик Хъси. 
"Това, което е вярно за еврозоната, е видимо в частност и за германската икономика, като нарастват опасенията, че могат 
да се появят нови противоепидемични локдауни през есента и след нея с нарастващ брой на Covid инфекциите и това 
отново да натежи върху икономиката", добави той. 
Според Sentix обаче огромните инвестиции на държавите, подкрепени от постоянно експанзивната парична политика на 
Европейската централна банка, стимулират икономическата активност в еврозоната и предотвратяват да се случи нещо по-
лошо, въпреки риска от нови Covid локдауни. 
 

Индекси на текущата икономическа ситуация и на бъдещите очаквания в еврозоната 

 
 
√ Демократите от Сената представиха бюджетен план на стойност 3,5 трлн. долара  
Демократите от Сената на САЩ публикуваха в понеделник своя бюджетен план на стойност 3,5 трилиона долара, който 
обхваща, наред с други неща, разширяване на правителствената здравна програма Medicaid, програмата за федералните 
грижи за децата и инвестициите в изменението на климата и в образованието. 
Демократите планират да използват мнозинството си и в двете Камари на американския парламент, за да приемат 
бюджетния план, който отбелязва поколенческо разширяване на федерално финансираните програми. Те възнамеряват 
да финансират пакета изцяло чрез поредица от повишения на корпоративния и на данъка за богатите семейства, като 
същевременно запазят обещанието на президента Джо Байдън да не облага с данък всеки, който прави по-малко от 400 
000 долара годишно. 
Демократите от Сената възнамеряват да приемат законодателството чрез т.нар. "процес на съгласуване", за което е 
необходимо просто обикновено мнозинство. 
Лидерът на мнозинството в Сената Чък Шумър коментира законодателството, заявявайки, че това е възможност за  
"възстановяване на средната класа през 21-ви век и даване на повече американци възможност да влязат в нея“. 
 
√ Сенатът на САЩ блокира предложение за промяна на крипто регулацията  
В понеделник Сенатът на САЩ отхвърли изменение на законопроекта за инфраструктурата, която имаше за цел да ограничи 
обхвата на регулирането на криптовалутите. 
Законопроектът изисква от бизнеса да отчита крипто трансакции, ако те са по-големи от 10 000 долара, докато 
двупартийната му промяна се стреми да ограничи обхвата на законопроекта. 
Изменението беше блокирано от независимия сенатор Бърни Сандърс, след като беше одобрено от министъра на 
финансите Джанет Йелън. 
Самият законопроектът за инфраструктурата е на път да бъде приет от Сената във вторник. 
Междувременно изпълнителният директор на AMC Entertainment Holdings Inc. Адам Арон заяви, че киносалоните на 
компанията ще започнат до края на годината да приемат биткойн като начин за плащане на билети. Арон допълни, че 
криптовалутата ще бъде приета за онлайн покупки на всички локации на компанията в САЩ. 
Веригата киносалони е поредна компания, която започва да приема плащания чрез биткойн. В началото на годината Tesla 
обяви, че основната криптовалута може да се използва като начин на плащане на произвежданите от нея електромобили, 
въпреки че по-късно спря временно изпълнението на това решението. 
Компанията WeWork прие редица криптовалути като начин на плащане, докато eBay и PayPal проучиха опции, които биха 
позволили трансакции с криптовалути. 
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√ Продължава да се нажежава обстановката в Афганистан  
Държавният департамент на САЩ съобщи, че пратеникът на щатите в Афганистан Залмай Халилзад е заминал за Катар, 
където да окаже натиск над талибаните, за да спрат офанзивата си и да преговарят за политическо споразумение, съобщи 
Ройтерс. Талибаните контролират столиците на шест провинции в Афганистан.  
Ситуацията със сигурността в Афганистан не върви в правилната посока, заяви по-рано Пентагонът след като талибаните 
взеха под контрол столиците на шест провинции в страната. Говорителят на военното министерство Джон Кирби заяви, че 
САЩ са дълбоко загрижени за тази тенденция, но че силите за сигурност на Афганистан са способни да се борят с 
бунтовниците. 
АФП цитира думите на президента Джо Байдън, че американската военна мисия в Афганистан ще приключи на 31 август и 
че хората в страната трябва да решат собственото си бъдеще. 
По данни на УНИЦЕФ, най-малко 27 деца са сред жертвите на интензивните сражения в Афганистан. Ранените са 136. 
Насилието ескалира след като талибаните предприеха мащабна офанзива в цялата страна, след решението на 
американските военни да прекратят мисията си и да се изтеглят. 
 
БНТ 
 
√ Радев обсъди с азербайджанския си колега изграждането на газовия интерконектор с Гърция  
Развитието на партньорството с Азербайджан в енергетиката укрепва реалната диверсификация в доставките на 
природен газ не само за България, а и за Европейския съюз. 
Това заяви президентът Румен Радев, който проведе вчера телефонен разговор с президента на Азербайджан Илхам 
Алиев. Двамата обсъдиха актуални въпроси на сътрудничеството в енергетиката, както и последващо задълбочаване на 
политическия диалог на най-високо равнище. 
Обща бе позицията, че забавеното през последните години изграждане на газовия интерконектор между България и 
Гърция е основната пречка пред страната ни да внася целия обем от 1 млрд. куб. метра природен газ годишно от 
Азербайджан, за което е подписано двустранно споразумение. 
Румен Радев подчерта, че са предприети мерки за наваксване на това изоставане и се очаква въвеждането в експлоатация 
на междусистемната газова връзка с Гърция да стане през следващата година. Затова държавният глава призова за 
гъвкавост при изпълнението на двустранното споразумение за доставки на природен газ от Азербайджан за България, за 
да не отчита страната ни загуби до реалното изграждане на мрежата за пренос на природен газ. 
По време на разговора президентът Илхам Алиев изрази готовност за диалог по този въпрос и отбеляза, че освен износ на 
природен газ за България, Азербайджан вече доставя и електроенергия за страната ни през територията на Република 
Турция. 
Румен Радев открои значението на създадените социално-иновационни центрове в Азербайджан за модернизация на 
страната. Българският държавен глава поднови поканата си към президента Илхам Алиев да посети България в удобно за 
него време, подчертавайки че тази визита ще допринесе за последващо задълбочаване на двустранния диалог на най-
високо равнище, както и за развитието на двустранното сътрудничество между двете страни. 
 
√ МОН: Необходими са повече средства за научни изследвания  
Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) няма достатъчно средства, за да обезпечи и развива научните изследвания в страната. 
Това е сред причините за липсата на интерес от млади учени и докторанти за участие в конкурсите на фонда. Това 
констатира в годишния си доклад за дейността на Фонда за 2020 г. комисия към Министерството на образованието и 
науката. 
Финансирането на научни изследвания в България се осъществява от Фонда като второстепенен разпоредител към 
образователното министерство на конкурсен принцип в няколко научни направления. През 2020 г. общата сума за 
финансиране на проекти, провеждане на конкурсни процедури и оценка на резултатите от проектите е 26,4 млн. лв. Според 
комисията тази сума е недостатъчна за финансиране на проекти по регулярните конкурси. Друг установен проблем е, че 
през годината кабинетът е отпускал допълнителни средства за нови конкурси на части, вместо те да са заложени в 
годишния бюджет на Фонда. Това е довело до забавяне при процедурите и до провеждане на конкурсите в съкратени 
срокове. 
Недофинансирани са били и част от проектните предложения. Малките суми, отпускани за отделните проекти, не са 
позволили закупуване на необходимата апаратура и осигуряване на достатъчно средства за възнаграждения на членовете 
на научния екип. 
С около 3 млн. лв. по-малко е финансирането на конкурсите за научни изследвания през 2020 г. спрямо предходната 
година. За 2019 г. сумата е близо 30 млн. лв. По-слабото финансиране е една от причините да не се увеличава броят на 
младите учени в страната. Липсата на стимули като малките стипендии за докторанти и намаляването на интереса към 
научната работа в определени области са причините за тази негативна констатация, се казва в доклада. 
Бюджетът на Фонд „Научни изследвания“ се разпределя в няколко конкурсни процедури. Малко над 12 млн. лв. са за 
фундаментални научни изследвания, като над половината от сумата е за вече започнали проекти от 2017 и 2018 г. С нея са 
финансирани над 70 проекта. 
За 2020 г. са отпуснати допълнително 3,1 млн. лв. за фундаментални научни изследвания, свързани с пандемията от COVID-
19. За научни изследвания на млади учени са разпределени 825 000 лв. 
По Национална научна програма „Петър Берон. Наука и иновации с Европа“ бюджетът за м.г. е 930 000 лв. или с 30 000 лв. 
по-малко от предходната година. Комисията констатира положителен ефект от провеждания от 2019 г. конкурс по тази 
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програма. Такава е оценката и за Национална научна програма „Вихрен“, насочена към подкрепа на учени с високи 
постижения и такива със собствен независим изследователски колектив или изследователска програма. 
За втора поредна година комисията установява подобрена организация на работа във Фонд „Научни изследвания“. Сред 
позитивите е въвеждането на електронна система за подаване на проектни предложения. Всички конкурси за финансиране 
на научни изследвания и за двустранно сътрудничество са проведени чрез нея. Препоръката е тази система да бъде 
надградена. Целта е да се осигури по-ефективно функциониране на Фонда, прозрачност, архивиране в специално 
създадения регистър и разпространение на научните резултати по финансираните от фонда проекти. 
Според комисията е наложително да се формулира ясно нова политика на Фонд „Научни изследвания“ по управление на 
интелектуалната собственост, създадена с публично финансиране на научните организации и университетите. Препоръчва 
се още да се потърсят възможности за въвеждане на ключови показатели и съответни критерии за измерване на социално-
икономическия ефект от реализирането на изследователската дейност в рамките на финансирани от Фонда проекти. 
Общата оценка на комисията за дейността на Фонд „Научни изследвания“ през 2020 г. е положителна. 
 
√ Велислав Минеков и Кирил Петков с нова концепция за "Софийски арсенал - музей за съвременно изкуство"  
Нова концепция за развитието на "Софийски арсенал - музей за съвременно изкуство" представиха служебните министри 
на културата и икономиката Велислав Минеков и Кирил Петков. Ремонт на втория и третия етаж, привличане на 
инвеститори и повече млади творци, както и възможности за отпускане на стипендии са сред идеите им. Финансирането 
и сроковете за осъществяването на идеите обаче все още не са изяснени. 
Няколко дни преди Народното събрание да гласува нов кабинет, служебните министри на културата и икономиката поеха 
нови ангажименти. В случая да създадат връзка между предприемачеството и културата и да подпомагат младите творци. 
"Днес поемам специален ангажимент. Аз ще разговарям с бъдещия директор на фонд "Култура" и с Управителния 
съвет и ще настоявам една определена сума да се насочи като стипендии към подобни автори", каза министърът на 
култура Велислав Минеков. 
"Тук се надяваме предприемачи в културата да имат също място под този покрив. Това означава хора на изкуството да 
мислят не само за самото изкуство, но за неговата реализация и за неговата икономическа стойност по начин, по който 
това да им даде независимост в бъдеще", каза министърът на икономиката Кирил Петков. 
Възможност за провеждане на конференции, филмови фестивали и концерти са част от представената концепция. 
Създаването на ателиета, арт център и сайт за продажба на изложените произведения също са сред идеите. Вече има 
фондация, готова да застане зад тези идеи. 
"Тази идея, която изслушахме, в много голяма степен съвпада с наша мечта - да направим център, в който да 
подкрепяме жените творци", каза Гергана Куцева от Българския фонд за жените. 
Няколко въпроса около осъществяването на идеята все още нямат ясен отговор. 
Единият: откъде ще дойдат средствата за ремонта, които по предварителни изчисления възлизат 2-3 млн. лв? Другият: Как 
галерията ще продава произведенията на художниците, които ще излагат тук, тъй като тя няма право на подобна дейност. 
"Това, което видях, е ново преименуване в превръщане на музей в арт център, без да бъде изяснено. Арт центърът 
функционира по друг начин, различен от музея", каза завеждащият филиал „Софийски Арсенал Музей за съвременно 
изкуство" Надежда Джакова. 
Двамата министри обещаха повече информация в най-кратки срокове. 
 
√ Ключов ден за подкрепата към проектокабинета на ИТН  
Ключов ден за бъдещето на проектокабинета на "Има такъв народ". Очаква се днес след заседание на Националния съвет 
да стане ясна окончателната позиция на БСП. 
Вчера лидерът на левицата Корнелия Нинова заяви, че подкрепа за предложения кабинет ще бъде дадена, ако бъде 
оттеглена кандидатурата на Петър Илиев за вътрешен министър и вицепремиер по сигурността. 
И "Демократична България" решават днес - след заседание на парламентарната група на обединението. До момента е 
ясно, че депутатите от една от политическите сили в коалицията - тези на "Зелено движение", ще гласуват против. 
От "Изправи се БГ! Ние идваме" заявиха вчера, че ще гласуват "против" така предложеното правителство. 
 
√ Експерт по сигурността: Политическият процес в Афганистан е причина за новата мигрантска вълна  
Миграционният натиск по границата ни се увеличава. Полицията задържа все повече нелегални мигранти и във 
вътрешността на страната. Расте и напрежението в размирен Афганистан, а в съседна Турция има политическо напрежение. 
Гост с коментар по темата в "Денят започва" беше Йордан Божилов, експерт от Софийски форум "Сигурност". 
След започналото изтегляне на силите на НАТО от Афганистан, които в продължение на почти 20 години осигуряваха 
стабилността в държавата и подпомагаха афганските сили за сигурност, талибаните започнаха отново да възвръщат 
позициите си и всеки ден има информации, че завземат нови и нови територии. Това е един от факторите - вътрешен 
фактор, който може да обуслови мигрантски вълни от Афганистан, коментира Божилов. 
По думите му, мигрантските потоци и политическия процес в Афганистан са в пряка зависимост. 
Много ще зависи от това дали талибаните ще се върнат към старите практики преди 2000 година - брутално 
налагане на шериата, крайните форми на ислям. Това би било допълнителен фактор на миграция от тази страна към 
Европа, допълни експертът. 
Той уточни, че освен факторите, които подтикват мигрантите, има и друга група - такива, които привличат мигранти. 
Това е Европа като цяло. Вече има много афганистански гражданите на територията на континента, много 
семейства искат да се съберат, допълни Божилов. 
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Той е категоричен, че и подтикващите, и привличащите фактори ще продължат да действат и то не само за Афганистан, но 
и за много други страни по света. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ Уникален мост свързва Дания и Швеция  
Инженерно чудо - така може да бъде наречено огромното съоръжение, което свързва Дания и Швеция. 
Това е един от най-големите кохезионни проекти на ЕС, представляващ съвкупност от няколко части - не само мост между 
двете държави, но и тунел, преминаващ през изкуствено изграден остров. 
Екип на БНТ разказва за уникалното съоръжение - вижте повече подробности от Татяна Йорданова. 
 
3e-news.net 
 
√ Потреблението на ток от началото на годината до 8 август расте с 4.65 процента 
Спрямо същия период на предходната 2020 г. производството на електроенергия нараства със значителните 10.75 
на сто  
Производството и потреблението на електроенергия към първите осем дни от осмия месец на настоящата година спрямо 
същия период на миналата 2020 година продължават да се увеличават. Салдото (износ-внос) запазва високият си 
процентен дял, въпреки че в сравнение с предходния отчетен период се наблюдава изменение в посока надолу. Запазва 
се и положителната тенденция за участие на базовите централи. Дела на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) все 
още остава на минус, въпреки наблюдаваното подобрение. Продължава спадът по отношение на участието на 
водноелектрическите централи (ВЕЦ), които все пак запазват висок дял. Това става ясно от оперативната справка на 
Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на България за времето от първия ден на януари до 
осмия ден на месец август тази година (01.01.2021 г. – 08.08.2021 г.) спрямо същия период на 2020 г. 
Производството на електроенергия за времето от първия ден на месец януари до осмия ден на месец август тази година 
нараства с 10.75 % и достига до обем от 27 384 204 MWh (плюс  10.70 % за отчетния период 1 януари – 1 август тази година). 
За сравнение през същия период на предходната 2020 г. производството на електроенергия е било в обем от 24 725 922 
MWh. 
Потреблението на електроенергия за сравнявания отчетен период на настоящата година се увеличава с 4.65 % до обем от 
23 538 808 MWh (плюс 4.43 процента седмица по-рано). През същия период на миналата година потреблението на ток е 
възлизало на 22 492 506 MWh.  
Салдото (износ-внос) за времето от първия ден на януари до осмия ден на месец август тази година все още остава с висок 
дял в процентно отношение – плюс 72.18 % и достига до обем от 3 845 396 MWh (плюс  75.25 % през отчетния период 
седмица по-рано). За времето от 1 януари до 8 август миналата година салдото (износ-внос) е било от порядъка на 2 233 
416 MWh.  
Участието на базовите централи продължава да расте – до плюс 6.08 %  като за сравнявания отчетен период от 1 януари 
до 8 август тази година това е обем от порядъка от 21 571 981 MWh (плюс 5.92 % седмица по-рано). През сравнявания 
период от 1 януари до 8 август 2020 г. базовите централи са участвали с обем от 20 335 413 MWh. 
Дела на ВЕИ в преносната и разпределителната се подобрява, но все още остава на минус. 
Участието на ВЕИ в преносната мрежа за времето от първия ден на месец януари до осмия ден на август тази година 
намалява (минус) с 6.51 % до обем от 800 096 MWh ( минус 6.93 процента за предходния отчетен период). За сравнение, 
през същия период на миналата година ВЕИ са участвали в преносната мрежа с обем от 855 798 MWh. В частност тези по-
лоши данни се дължат на спадът в дела на вятърните (минус 10.37 %) и фотоволтаични (минус 2.29 %) мощности и 
независимо от положителното участие на биомасата (плюс 1.14 %). 
Делът на ВЕИ в разпределителната мрежа за сравнявания период от 1 януари до 8 август 2021 г. спада с (минус) 2.84 %  до 
обем от 1 228 883 MWh (минус  3.42 % преди седмица). През същото време на предходната 2020 г. участието на ВЕИ в 
разпределителната мрежа е възлизало на обем от 1 264 847 MWh. По-лошите данни за настоящия отчетен период в 
частност се дължат на спада на дела на вятърните мощности (минус 11.42 %) и биомасата (минус 3.72 %) и слабия 
положителен дял на фотоволтаиците (плюс 2.97 %). 
Участието на ВЕЦ все още запазва висок положителен дял – плюс 66.67 % за времето от първия ден на януари до осми 
август тази година, което е обем от 3 783 244 MWh (плюс  67.51 % преди седмица). През същия период на предходната 
2020 г. участието на ВЕЦ и достигало до обем от порядъка на 2 269 864 MWh.  
 
√ Югоизточна Европа продължава да е рекордьор по високи цени - цените достигат 200 евро за мвтч 
OPCOM затвори при цена от 138,94 евро за мвтч, на гръцката EnEx средната цена ще е 139,74 евро за мвтч за 10 
август 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена за базова енергия от 138,94 евро/мвтч. Това 
сочат данните на борсата за 10 август 2021 г. Цената за пиковата енергия е 152,89 евро/мвтч, а извънпиковата енергия е 
124,99 евро/мвтч. Най-високата цена от 211,95 евро/мвтч ще бъде в 21 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 
77,07 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 56 983,6 мвтч. 
На гръцката енергийна борса EnEx средната цена за 10 август ще бъде 139,74 евро/мвтч. Максималната цена ще бъде 
202,16 евро/мвтч, а минималната ще е 101,51 евро/мвтч. Търгуваният обем е за 383,88 гвтч. 

https://bntnews.bg/news/ekspert-po-sigurnostta-politicheskiyat-proces-v-afganistan-e-prichina-za-novata-migrantska-valna-1165274news.html
https://bntnews.bg/news/unikalen-most-svarzva-daniya-i-shveciya-1165271news.html
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При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 10 август е 138,94 евро/мвтч. Пиковата енергия пък 
се търгува за 152,89 евро/мвтч. Най-високата цена от 211,95 евро/мвтч ще бъде в 21 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 ч 
и тя ще бъде 77,07 евро/мвтч.. Търгуваните обеми ще бъдат 80 193,3 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 10 август на Словашката енергийна борса е 90,98 евро/мвтч, а на Чешката борса е 
90,81 евро/мвтч. Най-високата цена в Словакия и Чехия ще бъде в 21 ч и тя ще е 137,17 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде 
цената в 4 ч и тя ще бъде 65,06 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 10 август е 90,39 евро/мвтч, а пиковата енергия е 92,63 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 31 852,9 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 21 ч и тя ще 
достигне 136,07 евро/мвтч. Най-ниската цена се очаква в 4 ч и тя ще бъде 60,66 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия ще е 90,77 евро/мвтч на 10 август. Пиковата цена ще бъде 92,63 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 551 535,4 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 21 ч и тя ще 
достигне 137,17 евро/мвтч. В 4 ч се очаква и най-ниската цена от 65,06 евро/мвтч. 
 
√ Проектите за зелен водород: Инвеститорите не оценяват реално разходите за производството спрямо днешните цени 
Всеки ден биха били необходими слънчеви панели с размерите на футболно игрище, за да се произведат 25 килограма 
водород или еквивалентът им за пълнене на резервоарите само на пет автомобила Toyota Mirai. Това, което на водорода 
липсва в енергийната плътност, ще трябва да бъде компенсирано с промишлено производство в сериозни мащаби, 
използвайки огромни парчета от слънчева, ветровита и евтина земя. 
Възможно ли е това? 
Компании като Intercontinental Energy и CWP вярват в това. 
Последните съобщения като инвестицията за 70 млрд долара в 28GW мощност в Western Green Energy Hub в Австралия, 
проектът от 15GW капацитет в Оман или сравнително оскъдният проект с 4GW инсталирана мощност Helios в Саудитска 
Арабия бяха сред водещите топ теми в специлизираната литература наскоро. Но има една интересна точка, която е обща 
за всички тях. 
Прогнозната изравнена цена на водорода за всеки от проекттите е около 2,50 долара/кг. И това е така, защото тези 
съобщения са амбициозни и все още не са изпълнени. 
Възможно е да се изчисли цената на водорода, като се използват три фактора: капиталови разходи за електролиза, 
капиталови разходи за вятърна и слънчева енергия (въз основа на текущите проекти в тези страни) и фактори на 
натоварване и капацитета. 
Разходи за електролиза 
Електролизата тепърва ще се включват в промишленото производство, но се очаква разходите да намалят в бъдеще. 
австралийската CSIRO (Commonwealth Scientific Scientific and Industrial Research Organization) изчислява текущите разходи 
на около 1800 долара/кВт. 
За проект като Western Green Energy Hub това би означавало текуща цена на етикета само за електролиза от 50 млрд. 
долара, по данни на съобщението за 70 млрд. долара. 
Разходи за електроенергия 
Големият разход при водорода е необходимото електричество - около 50kWh са необходими, за да се направи един 
килограм водород. Разглеждайки текущите проекти като текущи цени, вятърната електроцентрала Warradarge в Австралия 
има приблизителна капиталова цена от $ 1944/kW, а слънчевият проект на Western Downs е  за $ 1000/kW. 
Това би означавало, че Western Green Energy Hub, който изисква 50 GW възобновяеми източници, ще трябва да инвестира 
82 милиарда долара, заедно с 50 милиарда долара за електролизатори. Подобни сметки буквално взривяват обявената 
цена от 70 млрд. долара до 132 млрд. долара като това ще доведе до повишаване на цената на водорода до повече от 3,50 
долара/кг. И това ще бъдат някои от по-евтините разходи за електроенергия. 
Европа се опитва да стартира водородна промишленост, но няма достатъчно свободна земя за това. 
Много проекти за производство на водород трябва да разчитат на офшорни ветрове и проектът SeaH2Land е пример за 
предизвикателствата. Вятърът от морето може да удвои разходите за изграждане в сравнение с вятърните централи на 
сушата, докато друг проблем са и разходите за поддръжка. 
Според консултантската агенция Lazard експлоатационните разходи (поддръжка и други) на ВяЕЦ на сушата се изчислява 
на $ 40/kW/година, а при морските централи цените са двойно по-високи. Това начинание ще струва $ 0.65-0.90/кг водород 
само за поддържане на вятърните турбини, което води до почти $ 6/кг общо. И това би било най-добрият  вариант на 
цените днес. 
Като се отдалечим от развитите страни с високи разходи, изграждането на вятърна и слънчева енергия все още е 
неочаквано скъпо. Оман има евтина слънчева енергия, но проектът за вятър на Harweel с мощност 49,4 МВт беше на 
стойност 2500 долара/кВт, докато в отдалечена Мавритания вятърната ферма на Nouakchott  е с мощност 30 МВт  или 1700 
долара/квтч. 
Въпреки че тези страни може да имат евтина работна сила, има много дълги периоди между обявяването на проекти, 
което означава, че работната сила няма да се възползва от мащаба и повторението на търговете за ВЕИ. Но ако приемем 
стабилни правителства, които насърчават отговорните инвестиции и влагат в квалифицирана работна сила, потенциалът 
за по-евтин проекти е голям. 
Саудитска Арабия, която има опит в изграждането на големи енергийни проекти, показва как може да изглежда бъдещето 
с някои от най -евтините възобновяеми източници - и трябва да бъде най -евтиният производител на водород, с 
изключение на едно предизвикателство. 
Коефициент за капацитет 
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В исторически план слънчевата енергия има коефициент на капацитет 20-30%, с вятърна мощност 35-45%. Това са много 
скъпи капитали, които седят и не правят нищо в част от времето. Но големите водородни проекти изчисляват общ 
коефициент на капацитет от 70%, като при тях вятърът и слънчевата енергия се допълват. 
По този начин те могат да намалят разходите за водород от $ 5- $ 7/кг до около $ 3-3.50 кг. 
Това е мястото, в което е поставен и проекта на Саудитска Арабия. Проектът Helios в северозападната част на страната 
изчислява коефициент на капацитет от 34%, така че въпреки че може да изгражда евтини възобновяеми източници, 
страната трябва да изгради двойно повече, за да се конкурира по цена с места като Мавритания и Австралия. 
Това обяснява как е по -евтино да се произвежда водород на места като Чили. Проектът HNH има прогнозен коефициент 
на капацитет от 61% и в комбинация с по -евтин вятър може да намали цената до 3,20 долара/кг. 
Има само два проблема. Той се намира накрая на света и все още е два до три пъти по -висок от цената на водорода, 
произвеждан от изкопаеми горива. 
Конкуренция между изкопаемите горива и електричеството 
Водородът, произведен с природен газ, е изключително евтин, като Международната агенция по енергетика оценява 
цената на $ 0,70-$ 1,60 за кг. Като изключим категоричната забрана на природния газ, правителствата ще трябва да наложат 
въглероден данък от $ 200+/тон, за да накарат икономиката да работи. 
Значи ли това край на идеята за зелен водород? 
За много случаи на използване, като автомобили и отопление, използването на електричество ще бъде далеч по-евтино, 
но за трудно намалимите сектори-включително химическата и стоманена индустрия -може да се наложи да погледнем 
отвъд простата математика и в света на хората, вземащи решенията. 
Има една област, в която икономиката няма значение и тогава съветите на директорите на компаниите отговорни за 
решенията. Тъй като много от индустриите на финансовите услуги и ресурси вече се ангажираха, че ще подкрепят нулево-
емисионни проекти и се регистрираха в проект то за компаниите няма да има друга опция. 
„И в този момент, която и да е страна, която ще произвежда най -евтиния зелен водород, ще намери голямо търсене и ще 
привлече много дейности надолу по веригата. Такива са производството на торове и зелена стомана - и вероятно няколко 
наследствени Toyota Mirai, съхранявани някъде в музей!“, завършва коментара на Recharge. 
 
Мениджър 
 
√ „Марица Изток-2“ пуска и пети блок от днес 
Най-големият ТЕЦ у нас държавният „Марица Изток-2“ ще пусне в работа от днес още един енергоблок, с което работещите 
блокове ще станат 5 от общо 8, обявиха от Българския енергиен холдинг. Това е максималният капацитет към момента, 
защото останалите 3 блока са в планов ремонт. До решението се е стигнало след среща между представители на 
дружествата в холдинга, заместник-министъра на енергетиката Мирослав Дамянов и председателя на КЕВР Иван Иванов. 
Към момента в ТЕЦ-а работят 4 от 8 блока, което прави около 730 мегавата от общо 1600 мегавата мощност. Приблизително 
в началото на месеца ТЕЦ-ът работеше с едва 2 от блоковете си, въпреки че търсенето на електроенергия бе голямо и 
съответно цената на борсата достигна рекордни размери от 407 лв. на мегаватчас. Това принуди някои бизнеси да затворят 
част от производството си, а представителите на работодателските организации призоваха за оставки. 
За да се осигури повече предлагане, с което да се овладее рязкото поскъпване на тока на свободния енергиен пазар в 
средата на миналата седмица Министерството на енергетиката настоя ръководството на ТЕЦ-а да включи трети блок, а от 
днес сутринта вече работят 4 блока в държавната централа. Въпреки големите си разходи за квоти за вредни емисии 
„Марица Изток-2“ е рентабилен при цена на електричеството от около 200 лв. на мегаватчас. 
Публикувани са и три търга за продажба на електроенергия, които ще бъдат проведени днес, на 10.08.2021 г. - за периода 
16.08.2021 г. – 22.08.2021 г. - 150 MW, за 23.08.2021 г. – 29.08.2021 г. - 150 MW и за м. септември за 150 MW. 
В първите 9 дни на м. август средното дневно потребление на крайните снабдители превишава определеното в решението 
на КЕВР с 5 984 МВтч. За компенсиране на този преразход „Национална електрическа компания“ ЕАД използва повече 
енергия от частните централи с дългосрочни договори ТЕЦ „ЕЙ И ЕС-3С Марица Изток 1“ (Ей И Ес) и ТЕЦ „КонтурГлобал 
Марица Изток 3“ (КГМИ 3), като осигурява пълно натоварване на всички работещи блокове, се казва още в съобщението 
на БЕХ. 
Към момента два от блоковете в ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ са в годишен планов ремонт, съгласуван между НЕК 
ЕАД, КГМИ3 и ЕСО ЕАД.  Работата на ВЕЦ на НЕК ЕАД е съобразена с отпуснатите квоти за изразходване на вода от МОСВ и 
същото е в рамките на определените лимити. 
 
√ КЕВР наложи глоби на "Булгартрансгаз" за над 400 хил. лева  
Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ е наложила на "Булгартрансгаз" ЕАД санкция в размер на 427 413 лв. 
във връзка с реализацията на проекта за развитие на газопреносната система, съобщиха от комисията. Става въпрос за 
проекта, известен повече като "Балкански поток, който е част от общата концепция за изграждане на газоразпределителен 
център в България и представлява разширение на газопреносната инфраструктура на територията на България, собственост 
на „Булгартрансгаз“ от българо-турска до сръбско-българска граница. 
Регулаторът е направил проверка на използваните начини на финансиране при реализацията на "Проект за развитие и 
разширение на газопреносната система на "Булгартрансгаз" ЕАД" в хода на която компанията е предоставила сключените 
от дружеството договори, свързани с проектиране, строителство и финансиране на дейностите по проекта. 
"В резултат на извършената проверка комисията установи, че договорите са сключени без предварително разрешение от 
енергийния регулатор, каквото е изискването на чл. 21, ал.1, т.23, предложение Второ от Закона за енергетиката.", 
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съобщават от КЕВР и допълват, че председателят на комисията е издал 21 броя наказателни постановления, с които на 
"Булгартрансгаз" ЕАД са наложени имуществени санкции в общ размер 427 413 лв. 
 
√ Аржентина оглежда България за логистичен хъб в ЕС  
България е потенциална локация за избора на изграждането на втори логистичен хъб у нас от Аржентина. "Смятам, че 
Тракия икономическа зона е едно от подходящите места за изграждането на 5-ия хъб на държавата Аржентина. Досега 
такива имаме четири - в Китай, САЩ, Дубай и един в ЕС – в Амстердам", заявил посланикът на Аржентина у нас Н.Пр. 
Алфредо Атанасоф на среща в края на миналата седмица в зона Марица, част от Тракия икономическа зона /ТИЗ/. 
Дипломатът споделил пред  инж. Пламен Панчев, създател и директор на Тракия икономическа зона, колко силно е 
впечатлен от разработения от ТИЗ Консорциум "Въглеродно-неутрални индустриални паркове" (ВНИП) - стратегически 
проект за бъдещото "зелено" развитие на индустриалните зони в България. 
Според зам.-министъра на външните работи тази визионерска "зелена" политика на ТИЗ ще срещне силна подкрепа в 
Брюксел. "Представянето и популяризирането на такива амбициозни проекти пред европейските ни партньори би ни 
помогнало да привличаме и повече високотехнологични, природосъобразни инвестиции в България, отбелязала от своя 
страна Зариц Динкова, зам.-министър на външните работи, която също е участвала в срещата. 
"Постигането на нулеви емисии ще се осъществи първоначално в зоните в четири български области – Пловдив, Хасково, 
Бургас и Габрово, които са част от Консорциум "Въглеродно-неутрални индустриални паркове". Тракия икономическа зона 
вече се оформя като един от центровете на Европа за производство на електрически превозни средства", обяснил инж. 
Панчев.  
Според директора на "Клъстер Тракия икономическа зона" Катя Стайкова, реално ние сме сред пионерите в ЕС в 
изграждането на въглеродно-неутрални индустриални паркове. 
Целите на консорциума "Въглеродно-неутрални индустриални паркове" са процентът на използване на "зелена" енергия 
/ВЕИ/ във ВНИП да се увеличи на 45% през 2025 г., да стигне 60% през 2030 г. и 100% през 2040 г. За сравнение ЕС прие в 
т.нар. пакет "Подготвени за цел 55" (Fit for 55) увеличаване процента на ВЕИ от 32% на 40% до 2030 г. 
 
√ Австрийски университет не открива данни за Пламен Николов в архивите си  
"Неясноти в биографията. Защитил ли е научна степен бъдещият български министър-председател в Клагенфурт?" - така е 
озаглавена публикация на австрийския журналист Уве Зомерсгутер в сайта на клагенфуртския вестник "Клайне цайтунг", 
свързана с образованието в Австрия на предложения от ИТН за премиер на проектокабинета Пламен Николов. 
За БТА авторът на статията, който е ръководител на икономическия отдел на вестника, коментира, че "господин Пламен 
Николов не е бил възпитаник на университета", съдейки по официална информация, получена от д-р Анегрет Ландес, 
завеждаща отдела за връзки с обществеността на университета Алпе Адрия в Клагенфурт. 
В писмено становище по случая тя посочва, че студент или абсолвент на име Пламен Николов не фигурира в компютърната 
система на университета. Името му не присъства и в регистъра на Съюза на австрийските библиотеки, където се съхраняват 
всички писмени работи на студентите в Австрия. 
В началото на месеца кандидатът за премиер на ИТН показа пред медиите всичките си дипломи, които притежава - от 
средното до висшето си образование, за да разсее появили се в публичното пространство съмнения, че има нещо нередно 
в образованието му. "Австрийската връзка" се появи при обявяването на номинацията му за премиер, когато медиите 
публикуваха видео от явяването на Николов на кастинг при Слави през 2018 г. за политици. Там николов казва, че е 
спечелил стипендия и е бил специализант в института в Клагенфурт. Когато го представяха като кандидат премиер в 
парламента, той каза, че в Австрия е правил научен проект, а дисертацията си е защитил в СУ. 
 
√ Времето: Отново предупредителни кодове за високи температури  
Във вторник отново ще е слънчево и горещо като преобладаващите максимални температури ще бъдат между 35 и 40 
градуса. След обяд над планинските райони ще се развие купеста облачност, но без съществени валежи. Ще духа слаб до 
умерен вятър от север-североизток.  
Оранжев код за високи температури е обявен за областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Габрово, Велико 
Търново, Русе, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Сливен, Ямбол, Хасково и Кърджали.  
Жълт код за високи температури е в сила за областите Перник, София-град, София област, Смолян, Търговище, Разград, 
Силистра, Добрич, Шумен, Варна и Бургас.  
Над планините ще бъде слънчево. След обяд над масивите от Югозападна България ще има купеста облачност, но само на 
изолирани места е възможно да превали. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималната температура на 1200 метра 
ще бъде около 29 градуса, а на 2000 метра - около 22 градуса. 
Над Черноморието ще е слънчево, след обяд ще духа бриз. Максимални температури на въздуха: 30-33 градуса. 
Температурата на морската вода ще е 26-27 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1 бал. 
Слънцето в София изгрява в 06:28 часа и залязва в 20:35 часа. Продължителността на деня е 14 часа и 7 минути. 
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Снимка: Национален институт по метеорология и хидрология 

 
√ "Северен поток - 2" напълно готов до няколко седмици  
Строителството на газопровода "Северен поток - 2" е на финален етап и ще завърши след броени седмици, каза руският 
посланик в Берлин Сергей Нечаев в интервю за в."Известия", цитиран от ТАСС. 
"Смятаме, че германско-американските договорености няма да повлияят на темповете на изграждане и сроковете на 
завършване на "Северен поток - 2". Строителните работи са на финален етап, а до пълното им завършване остават броени 
седмици.", подчерта посланикът. 
Нечаев отбеляза, че САЩ и Германия не са сключвали споразумение за "Северен поток - 2", а става дума само за съвместно 
изявление, което не е юридически задължаващ документ. То не налага никакви конкретни ангажименти на Русия, която 
не е участвала в изготвянето му. 
 
√ Германският износ се възстанови до предпандемични нива  
Гермaнският износ се е върнал на предпандемичните си равнища за първи път през юни, което в голяма степен се дължи 
на текущото възстановяване в глобалната икономика. 
Износът от най-голямата икономика в Европа е бил с 1,1 процента по-висок през юни спрямо февруари миналата година, 
преди пандемията да доведе до рязко отслабване нa световния икономически растеж, отчете днес Федералната 
статистическа служба Дестатис (Destatis), цитирана от ДПА. 
Спрямо май експортът е нараснал с 1,3 процента или повече от очакваното. Вносът също е изпреварил прогнозите, 
увеличавайки се с 0,6 на сто, информира БТА. 
Анализаторите очакваха за юни растеж от 0,3 процента на износа и 0,4 процента на вноса. 
Стоки "Произведено в Германия" на обща стойност 118,7 милиарда евро са били доставени в чужбина през юни. 
Това е увеличение от 23,6 процента спрямо същия месец на миналата година и от 1,3 процента спрямо май 2021 година.  
През първата половина на годината износът е нараснал с 16,7 процента на годишна основа до 673,1 милиарда евро, а 
вносът се е увеличил с 15,4 процента до 576,4 милиарда евро. 
Германските компании обаче, подобно на много други по света, бяха засегнати от недостиг по веригите на доствка, който 
заплашва икономическото възстановяване след пандемията. 
Според проучване на мюнхенския институт Ифо (Ifo) 64 процента от ключовите промишлени предприятия в Германия са 
заявили, че в момента се сблъскват с проблеми с предварителните доставки и това им пречи да произвеждат стоки. 
Засега производителите все още покриват търсенето със запасите в складовете си, но и те вече видимо се опразват, 
отбеляза анализаторът Калус Волрабе от Ифо. Той предупреди, че германският износ е в рискова ситуация. 
 
√ Книгите в ЕС поскъпват по-бавно от потребителските стоки  
Четенето на книга ни дава достъп до нови светове, в които можем да развихрим въображението си. Пандемията от COVID-
19 предизвика редица промени в социалния ни живот, като една от най-съществените е увеличеното време, което 
прекарваме у дома. Защо да не се възползваме максимално от ситуацията, като прочетем нова книга? 
Като още един фактор в полза на четенето на книги може да се отбележи факта, че техните цени в ЕС нарастват с по-бавно 
темпо от общите потребителски цени, измерени чрез месечния Хармонизиран индекс на потребителските цени (ХИПЦ), 
сочат данни на Евростат. 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/edn-20210809-1
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В периода от юни 2011 г. до юни 2021 г. книгите са поскъпнали с 12% в сравнение със 14% ръст при общите цени на 
потребителски стоки. 
 

 
 
Данни на Евростат включват и разбивка по жанрове, като те показват, че между декември 2016 г. и юни 2021 г. цените на 
тегленето на електронни книги (и съпътстващите услуги) са се увеличили с 12%. Художествените книги са поскъпнали с 6%, 
а учебните помагала са поевтинели с близо 2%. За този петгодишен период цената на книгите като цяло е нараснала с 4%. 
През 2020 година износът на печатни книги за страни извън ЕС възлиза на 1,7 млрд. евро, а съответния внос - на близо 1,5 
млрд. евро. 
През последното десетилетие износът и вносът на книги в посока извън ЕС е останал сравнително стабилен. 
Лидер в ЕС по експорт на книги е Германия. Страната е изнесла книги за 535 млн. евро и е внесла за 284 млн. евро. Следват 
Франция, която е изнесла книги за 291 млн. евро и е внесла такива за 220 млн. евро, и Испания, която е изнесла книги за 
183 млн. евро и е внесла за 147 млн. евро. 
През 2020-а в ЕС са продадени печатни книги на стойност 4,6 млрд. евро. Това е спад от 35% в сравнение с 2008 г., когато 
са продадени книги за 7 млрд. евро. Понижение е регистрирано и спрямо 2019 г., когато са продадени книги за 5,4 млрд. 
евро. 
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√ Нова безплатна услуга COVID PASS ще ни улеснява при пътувания  
Ваксинационните сертификати вече стават част от ежедневието ни и задължителен елемент от пътуването извън граница. 
Нова безплатна услуга - COVID PASS предлага технологично улеснение в активния отпускарски сезон, когато много хора 
използват летните месец, за да пътуват и почиват активно в чужбина. Тя е създадена от водещата технологична 
компания  SoftOne в Югоизточна Европа (част от Olympia Group) и дава възможност на гражданите изключително лесно да 
създадат дигитално копие на своя ваксинационен сертификат SARS-Cov-2, да го запазят сигурно в портфейла на своя 
смартфон и да иматт безпроблемен достъп до него по време на официалните контролни проверки. 
COVID PASS е напълно безплатен и достъпен онлайн чрез всеки браузър, тъй като не изисква инсталиране на приложение. 
Предлага се както за устройства с iOS, така и за Android и може безпроблемно да съхранява цифрово копие на 
ваксинационните ЕС сертификати в приложението портфейл на всеки смартфон. Всеки гражданин може да посети 
уебсайта https://covidpass.soft1.eu/bg/index.html, да изпълни няколко прости стъпки и бързо да създаде и съхранява на 
смартфона си своя ваксинационен сертификат, като той ще е лесно достъпно всеки път дори, когато няма покритие на 
мрежата. 
COVID PASS на SoftOne е достъпен на български, английски и гръцки ТУК.  
 
√ Здравният пропуск - все по-използван по света  
Системата със здравния пропуск, която действа от седмици в Австрия и в Дания, а от няколко дни във Франция и Италия, 
дава достъп до някои обществени места само на ваксинираните, на преболедувалите от ковид и на хората с отрицателен 
тест за ковид. И този пропуск се използва все повече. 
Дания, Унгария и Австрия са пионерите 
През пролетта Унгария, Австрия и Дания станаха едни от първите европейски страни, в които бяха въведени системи със 
здравен пропуск. В Дания той продължава да е задължителен при посещение на различни места, като например 
фризьорски салони и спортни зали. 
Унгария, която проведе бърза ваксинационна кампания срещу ковид с руски и китайски ваксини, започна да издава 
ваксинационни сертификати през март. От май те се използваха при отварянето на хотелите, театрите, киносалоните и 
закритите помещения на ресторантите. Тези ограничения впоследствие бяха отменени, но сертификатите продължават да 
са необходими в здравните заведения и при събирания с над 500 участници. 
В Австрия след голямото отваряне в средата на май е необходимо да представите отрицателен тест, сертификат за антитела 
или доказателство за направена ваксинация, за да имате достъп до хотелите, ресторантите, спортните зали, музеите, 
концертите, фризьорските салони и спортните събития. Това правило продължава да действа.  
Европейски сертификат за пътуване 
Европейският здравен пропуск, който съдържа QR код, позволяващ да се удостовери, че носителят му е ваксиниран или че 
има направен наскоро отрицателен тест за ковид, влезе в сила в ЕС на 1 юли.  
Той дава възможност на пътуващите да преминават през границите на 33 европейски страни: 27-те страни членки на ЕС и 
още шест (Андора, Исландия, Лихтенщайн, Монако, Норвегия и Швейцария). Въпреки това правилата варират според 
дестинациите и страните по произход. 
Ограничена употреба в Португалия и Ирландия 
В Португалия здравен пропуск е необходим при отсядането в хотел и за колективните тренировки в спортните зали. 
Необходим е също така за достъп до закритите помещения на ресторантите, но само през уикендите и почивните дни. 
В Ирландия здравният пропуск е необходим само в закритите помещения на ресторантите и пъбовете. 
Широка употреба във Франция и Италия 
Във Франция на 21 юли представянето на здравния пропуск стана задължително при влизане в културни обекти и в 
заведенията за забавление (музеи, киносалони, тематични паркове, фестивали, панаири), побиращи над 50 души. 
От днес представянето му ще бъде изисквано (от хората над 18 години) в кафенетата, ресторантите, самолетите, влаковете, 
пътническите моторни превозни средства на дълги разстояния, панаирите и професионалните салони. Пропускът става 
задължителен и за посетителите и неспешните пациенти в здравните заведения, и в домовете за възрастни хора. 
Италия на 6 август въведе задължение за представяне на здравен пропуск при влизането в киносалоните, музеите, 
спортните зали и в закритите помещения на ресторантите. 
Този "зелен пропуск" от 1 септември ще бъде задължителен и за пътниците по вътрешните полети, във влаковете, 
изминаващи дълги разстояния, и на фериботите, както и за преподавателите и служителите в образователните заведения 
и университетите, както и за студентите. 
Мерки на регионално ниво в Испания и Германия 
В Германия и Испания този вид мерки са зависят от регионалните власти. Автономната област Галисия, в Северна Испания, 
въведе задължение за представяне на пропуск в закритите помещения на баровете, ресторантите и дискотеките в най-
засегнатите райони. Подобни мерки бяха блокирани от съдебните власти на Канарските острови и Андалусия. 
В Германия, в зависимост от провинцията, в която се намирате, може да се наложи да представите ваксинационен 
сертификат или отрицателен тест за ковид, за да можете да влезете в хотелите, спортните зали и киносалоните. 
Частично възобновен в Израел 
На фона на увеличаването на броя на заразените с коронавирус Израел върна в началото на този месец здравния пропуск: 
само напълно ваксинирани, преболедували ковид или с отрицателен Пи Си Ар тест, могат да присъстват на място, на което 
има повече от сто души, независимо дали става дума за закрито помещение или за помещение на открито. 
Скоро в Ню Йорк и Квебек 

https://covidpass.soft1.eu/bg/index.html
https://covidpass.soft1.eu/bg/index.html
https://covidpass.soft1.eu/bg/index.html
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Кметът на Ню Йорк Бил де Блазио обяви на 3 август, че от служителите и клиентите на ресторантите на закрито, спортните 
зали и залите за културни събития ще се изисква да предоставят доказателство за направена ваксинация. Мярката ще влезе 
в сила на 16 август. 
Премиерът на Квебек Франсоа Лего обяви на 5 август, че скоро в канадската провинция ще бъде въведен ваксинационен 
паспорт. Този документ ще дава достъп до "несъществени дейности" като "ходенето на ресторант". 
 
√ Москва сред основните износители на сладкиши и бонбони за ЕС  
Износът на сладкарски изделия в Москва е нараснал с 45% от началото на годината. Това съобщиха от пресслужбата на 
столичния комплекс от икономическа политика и имуществени и поземлени отношения, предава ТАСС. 
"Износът на сладкарски изделия в Москва продължава да расте стабилно. През първите пет месеца на тази година сумата 
на доставките възлиза на 86,15 млн. долара, което е с 45% повече от същия период на миналата година в размер на 59,4 
млн. долара и 57,2 % повече, отколкото през януари-май 2019 г., когато износът на такива продукти е възлизал на 54,81 
млн. долара", каза зам.-кметът на Москва по икономическа политика и имуществени и поземлени отношения Владимир 
Ефимов.  
Той добави, че московските производители на сладкарски изделия доставят своите продукти главно на пазарите на 
съседните страни, но износът на сладкиши също нараства и за страни извън ОНД. През първите пет месеца на тази година 
износът за Европейския съюз и Северна Америка възлиза на 8,61 млн. долара, което е с 12,4% повече спрямо същия период 
на миналата година и с 3% по-високо в сравнение с 2019 г. 
Един от ключовите купувачи на московски сладкиши на пазарите извън ОНД е Европейският съюз като през периода 
януари-май 2021 г. там са доставени сладкарски изделия на стойност 4,92 млн. долара, като по-голямата част от 3,06 
милиона долара се пада на Германия. Стоковата структура се оглавява от шоколадови изделия - доставени за 3,47 млн. 
долара, следвани от брашното - 0,75 млн. долара и захарните продукти - 0,71 млн. долара. 
"На пазара в Северна Америка сладкарските продукти на Москва също са много популярни, особено в САЩ. Износът на 
продукти в региона достигна 3,2 млн. долара, което е с 49,4% повече в сравнение с януари-май 2019 г. В същото време 
предлагането на изделия от брашно спрямо 2019 и 2020 г. се увеличава съответно със 76,9% и 14,9% и възлиза на 0,99 млн. 
долара", обяснява Александър Прохоров, ръководител на отдел "Инвестиционна и индустриална политика" в Москва. 
Според експерти от центъра "Моспром", московските сладкарски изделия също са търсени на канадския пазар. През 
периода януари-май 2021 г. предлагането на сладкиши за тази страна се е увеличило с 68,6% и възлиза на 0,48 млн. долара. 
Стоковата структура на износа се оглавява от шоколадови изделия - те представляват 0,28 млн. Долара, което е с 80,8% 
повече, отколкото за същия период на миналата година.  
 
√ Експерти прогнозират бум на продажбите на електромобили до 2040 г.  
Очаква се годишните продажби на електрически превозни средства да нараснат от 3 милиона на 66 милиона до 2040 г. 
Тези прогнози бяха публикувани в понеделник от Bloomberg.  
След около 20 години, според експерти, делът на автомобилите с двигатели с вътрешно горене ще представлява едва 1/3 
от пазара. Подобно развитие на събитията, отбелязва агенцията, е възможно благодарение на подобряването на работата 
на електрическите превозни средства, развитието на подходяща инфраструктура, както и политиките на държавите, 
фокусирани върху развитието на екологично чисти превозни средства. Предполага се, че лидерите в прехода към 
електрически автомобили ще бъдат Китай и европейските страни, пише изданието, цитирано от ТАСС.  
По-рано Министерството на икономическото развитие на Русия разработи и изпрати за одобрение проект на концепция 
за развитие на производството и използването на електрически транспорт в страната. Според ръководителя на 
Министерството на промишлеността и търговията Денис Мантуров, се очаква до 2024 г. производството на най-малко 28 
хиляди електрически превозни средства, а до 2030 г. то ще възлиза най-малко на 10% от общото производство.  
Редица от водещите световни производители на автомобили също обявиха прехода към производството на електрически 
автомобили през следващите години. Американската компания General Motors очаква да извърши прехода до 2035 г. В 
близките години британският Jaguar Land Rover и Bentley Motors също възнамеряват да се преориентират към 
производството на такива превозни средства.  
 
√ Петролът поскъпна след вчерашните загуби  
Цените на петрола се повишиха в ранната търговия във вторник, след като предходната сесия достигнаха триседмично 
дъно. Ръстът обаче бе ограничен от опасенията, че нарастващия брой на заразените с COVID-19 и ограничителните мерки 
в Китай може да се отразят негативно на търсенето на гориво, пише Ройтерс. 
Към 8:50 часа българско време сортът Брент поскъпна с 0,55 долара, или 0,80%, до 69,59 долара за барел, след като в 
понеделник изтри 2,3% от стойността си. 
Цената на американския лек суров петрол WTI се повиши с 0,67 долара, или 1,01%, до 67,15 долара за барел, след като 
предходната сесия падна с 2,6%. 
Китай градове в Китай, който е най-големият вносител на суров петрол в света, засилиха масовото тестване за COVID-19 в 
опит да изкоренят локалното предаваните инфекции на силно заразния Делта вариант на коронавируса. 
„Все още има много несигурност относно това как ще се развие ситуацията с COVID-19 в Китай и какво означава това за 
търсенето и цените на петрола“, отбелязват в бележка анализатори от ING Economics. 
По-късно днес се очаква Сенатът на САЩ да гласува инфраструктурния план за 1 трилион долара, който, ако бъде приет, 
ще стимулира икономиката и търсенето на петролните продукти. 
Нарастващият брой на случаите на COVID-19 обаче нарушава перспективите за икономически растеж и общо потребление. 

https://tass.ru/ekonomika/12086567
https://tass.ru/ekonomika/12086937
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„Инвеститорите поставят под въпрос възстановяването в САЩ на фона на новите случаи. Самолетните пътувания в САЩ са 
на плато от почти два месеца на фона на продължаващите ограничителни мерки“, се казва в бележка на ANZ Research. 
 
√ Еврото се разменя за 1,1739  
Курсът на еврото и днес остана стабилен над прага от 1,17 долара, съобщиха германски сайтове за финансова информация. 
В междубанковата валутна търговия тази сутрин единната европейска валута се разменяше за 1,1739 долара, почти 
колкото и снощи. 
Европейската централна банка определи вчера референтен курс от 1,1761 долара. 
 
√ Европейските борсови индекси започват седмицата с леки понижения  
Основни индекси на водещите фондови борси в Европа записаха понижения в ранната търговия в понеделник, предаде 
Ройтерс. Общият европейски индекс STOXX 600 остана почти без промяна при ниво от 470,28 пункта, след като в петък 
достигна нов рекорден връх и записа най-доброто си седмично представяне от средата на месец март. Немският показател 
DAX се понижи с 23,58 пункта, или 0,15%, до 15 737,87 пункта. Френският измерител CAC 40 изтри 0,15 пункта от стойността 
си, достигайки ниво от 6 816,81 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 се понижи с 20,43 пункта, или 
0,29%, до 7 102,52 пункта. 
Акциите на петролните гиганти Royal Dutch Shell и TotalEnergies поевтиняха съответно с 1,35% и 0,54% на фона на 
опасенията, че ограничителните мерки срещу разпространението на короанвируса в Азия, и по-конкретно в Китай, ще се 
отразят негативно на търсенето на гориво. 
Цените на книжата на минните компании Rio Tinto, BHP Group and Glencore се понижиха с 1,38% 0,39% и 0,37% на фона на 
по-ниските цени на металите, след като ръстът на износа на Китай изненадващо се забави през юли. 
„Инвеститорите са фокусирани върху Китай, където слабостта в търговията през уикенда доведе до спад на цените на 
суровините.“, коментира Джефри Хейли от  OANDA. 
На пазара продължава да оказва влияние и сезонът на отчетите, като до момента 70% от компаниите STOXX 600 са 
представили финансовите си резултати за тримесечието. От тях 68% надминали прогнозите на анализаторите за печалба, 
сочат данните на Refinitiv IBES. 
Тази седмица вниманието на инвеститорите ще бъде насочено към данните за инфлацията в САЩ, които могат да дадат 
насока за това дали Федералният резерв ще започне да обмисля свиване на програмата си за изкупуване на активи. 
Акциите на британската компания за доставка на храна Deliveroo скочиха с 8,49%, след като германския и конкурент 
Delivery Hero придоби 5,09% дял в нея. 
Цената на книжата на HeidelbergCement се понижи с 2,88%, след като Barclays понижи рейтинга си за акциите на  вторият 
по големина производител на цимент в света. 
Разнопосочна търговия на Уолстрийт 
Американските борсови индекси записаха смесени резултати в петък на фона на по-добрите от очаквано данни за пазара 
на труда в САЩ, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете ръст от 144,26 пункта, или 0,41%, до нов рекорд от 35 208,51 пункта. 
Широкообхватният показател Standard & Poor’s 500 се повиши със 7,42 пункта, или 0,17%, до 4 436,52 пункта, което също е 
исторически връх. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq изтри 59,36 пункта от стойността си, или 0,4%, 
достигайки ниво от 14 835,76 пункта. 
И трите индекса записаха седмичен ръст в петък, като Dow напредна с 0,7% за седмицата. S&P 500 регистрира седмичен 
ръст от 0,9%, като от началото на годината широкия показател е напреднал с 18,1%. Nasdaq се повиши с 1,1% за седмицата. 
На пазара се отразиха данните за заетостта в САЩ. Министерството на труда съобщи в петък, че през юли миналия 
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%. 
На фона на тези данни силно представяне регистрираха компаниите от банковия сектор. Акциите на JP Morgan, Bank of 
Americaи Wells Fargo поскъпнаха съответно с 2,84%, 2,90% и 3,79%. Цената на книжата на Goldman Sachs се повиши с 3,54% 
до рекордните 397,89 долара акция. 
Доходността по 10-годишните държавни ценни книжа се повиши до 1,3%. 
От друга страна, технологичният сектор записа загуби, тъй като инвеститорите се пренасочиха към акциите на компаниите, 
които ще спечелят най-много от по-бързото икономическо възстановяване. Цените на книжата на Amazon и Apple 
поевтиняха с 0,92% и 0,48%. 
До момента 89% от компаниите в S&P 500 са отчели финансовите си резултати за последното тримесечие, като 87% от тях 
са надминали очакванията за печалба, сочат данни на FactSet. Този процент е най-добрият от 2008 г. насам. 
Смесени резултати в Азия 
Основните индекси на водещите фондови борси в Азиатско-тихоокеанския регион не намериха единна посока в 
понеделник на фона на данните за износа на Китай, предаде Си Ен Би Си. 
Митническата администрация съобщи, че ръстът на износа на страната се е забавил през месец юли до 19,3% на годишна 
база. През юни бе регистриран ръст от 32,2%, а очакванията за юли бяха за ръст от 20,8. В същото време износът е нараснал 
с 28,1% на годишна база при очаквани 33%. 
На този фон в континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite се повиши с 36,41 пункта, или 1,05%, до 3 494,63 пункта, 
a по-малкият показател Shenzhen Composite напредна с 19,78 пункта, или 0,81%, до 2 462,84 пункта. Хонконгският 
измерител Hang Seng отчете ръст от 1,04 пункта, или 0,4%, до 26 283,4 пункта. 
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В Южна Корея показателят Kospi се понижи с 9,94 пункта, или 0,3%, до 3 260,42 пункта. 
Австралийският бенчмарк ASX 200 остана без промяна при ниво от 7 538,4 пункта. 
Токийската фондова борса днес не работи по случай отбелязването на Деня на планината в Япония. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха предимно повишения в ранната търговия. Основният индекс 
SOFIX отчете ръст от 0,55 пункта, или 0,09%, до 580,82 пункта. BGBX40 се повиши с 0,84 пункта, или 0,66%, до 127,86 пункта. 
BGTR30 напредна с 5,08 пункта, или 0,82%, до 625,30 пункта. BGREIT се понижи с 0,13 пункта, или 0,08%, до 164,09 пункта. 
 
Cross.bg  
 
√ Сибирската част на Арктика губи по над 11 милиарда тона лед годишно  
Глобалното затопляне застрашава субарктическите екосистеми 
Сибирската част на Арктика губи по над 11 милиарда тона лед годишно заради глобалното затопляне, съобщи сайтът 
Юрикалърт, като цитира изследване на учени от университета на Единбург. Данните са за периода между 2010 г. и 2018 г. 
Разтопяването на ледниците и ледените шапки на двата архипелага Нова Земя и Северна Земя води до образуването на 
огромно количество вода, с което могат да се напълнят почти пет милиона плувни басейна с олимпийски размери за една 
година. 
Сателитните данни показват, че количеството разтопен лед би могло да потопи под повече от 2 метра вода територия с 
площта на Нидерландия. 
Затоплянето на Северния ледовит океан изглежда има съществена роля за ускореното топене на ледовете, е мнението на 
изследователите. Те използват данни, събрани от спътника "КриоСат-2" на Европейската космическа агенция, за да следят 
промените във височината и масата на ледените шапки и на ледници. 
Събраната информация показва очевидна връзка между повишаването на атмосферните и океанските температури, и 
увеличаването на количеството разтопен лед от двата архипелага. 
Изтъняването на леда вече сериозно се отразява на ледниците и ледените шапки, смятат учените. Топенето им ще 
продължи и в бъдеще, а леда в някои от ледените шапки е на възраст от около 12 000 години. 
Изследването, което е направено с подкрепата на Европейската космическа агенция, е публикувано в "Джърнъл ъв 
джеофизикал рисърч: ърт сърфис". 
 
√ Преглед на вестниците 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Нов вариант за пенсиите: 369 лв. минимална. 1600 лв. таван; 
в. Труд - Фарсът "Трифонов" свършва в сряда; 
в. Телеграф - Теглим хилядарка за море, връщаме я до Коледа; 
в. Монитор - Жегата напомпа износа на ток; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Кой какво от Слави: Всички шумно срещу Петър Илиев, тихо едни очакваха 2-ия етаж на властта, трети - 
постове в комисии и регулатори; 
в. 24 часа - Свободни места има в БНБ и КЕВР, скоро - и в НОИ; 
в. Труд - Под 40% с имунитет срещу COVID у нас; 
в. Труд - Бизнесът на среща със служебния премиер: Незабавна оставка на министъра на енергетиката; 
в. Телеграф -  Слави Трифонов към партиите на протеста: Търсите си повод, но явно сте играчи на статуквото; 
в. Телеграф -  Книжката и талонът се развеждат; 
в. Монитор -  Слави Трифонов към ИБГНИ, ДБ и БСП: Явно сте играчи на статуквото; 
в. Монитор -  По 1000 заразени на ден до края на седмицата; 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Константин Стаменов, председател на УС на Българската федерация на индустриалните енергийни 
консуматори: Бизнесът загуби 64 млн. лв. от рекордите с тока - имаме обосновано предположение за много скъп мързел, 
безхаберие и още нещо; 
в. Труд - Проф. д-р Владко Панайотов пред "Труд": Проектът за АЕЦ "Белене" отдавна трябваше да е реализиран; 
в. Телеграф - Венцислав Манолов, директор на училището с най-много имунизирани: Само един наш учител още няма 
ваксина; 
в. Монитор - Олимпийската ни шампионка в бокса Стойка Кръстева: Като приключа, ставам треньор; 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Спокойно - не идва хиперинфлация; 
в. Труд - Горещите картофи на идните години; 
в. Телеграф - Живот от кредит до кредит; 
в. Монитор - Война дори когато си отишъл да почиваш. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Тошко Йорданов - кой ще гласува за правителството на „Има такъв народ"; 
- Татяна Дончева - защо "Изправи се.БГ! Ние идваме!" няма да подкрепи проектокабинета; 
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- На живо от Кремиковци: каква е чистотата на въздуха след пожара на нерегламентираното сметище край 
квартала; 

- Бронзовите момичета на българската борба Тайбе Юсеин и Евелина Николова и треньорът им Петър Касабов - за 
историите зад медалите. 

 
√ Предстоящи събития в страната на 10 август 
София 

- От 10.00 часа в Областен информационен център ще се проведе пресконференция във връзка с дейностите по 
проекта „Център за подкрепа на лица с увреждания - София". 

- От 11.00 часа в сградата на Народното събрание представители на „Демократична България" ще дадат брифинг 
след заседание на парламентарната група на обединението. 

- От 11.00 часа пред Министерството на здравеопазването ще се проведе протест на лекари, медицински сестри и 
шофьори на линейки от центровете за спешна медицинска помощ от страната. 

- От 11.30 часа на ул. „Роглец" 7 ще се състои церемония по първа копка по проект „Център за подкрепа на лица с 
увреждания - София". 

- От 19.30 часа на Моста на влюбените при НДК ще бъде открита изложбата „Слънце на Земята - Нова епоха в 
ядрените технологии". 

*** 
Бургас 

- От 18.00 часа в Експозиционен център "Флора" Държавен куклен театър представя спектакъла „Чук и Пук". 
- От 20.30 часа в Летния театър ще започне концерт „Вечните песни на България!" с участието на Марги Хранова, 

Данчо Караджов, Мими Иванова и Развигор Попов, Трамвай №5, Владислав Славов и със специалното участие на 
Стефка Берова. 

- От 20.30 часа на Открита сцена „Охлюва" ще бъде прожектиран филмът „Джентълмени с късмет", с режисьор 
Александър Серий. 

*** 
Враца 

- От 16.00 часа в библиотека „Христо Ботев" ще се проведе инициативата „Лято в библиотеката" с курс за 
начинаещи по Графичен дизайн (за младежи от 14 до 19 години). 

*** 
Добрич 

- От 10.00 часа в Регионална библиотека „Дора Габе" ще се състои инициативата за деца „Чудно нещо" - 
литературно утро с четене на произведения от Дора Габе. 

- От 20.30 часа в Летния театър ще бъде представен концерт- спектакълът на Виктор Калев „Грамофонът". 
*** 
Русе 

- От 10.00 часа в зала 1 на Областната администрация ще се проведе информационно събитие за реакцията в 
условията на бедствия и аварии. 

*** 
Стара Загора 

- От 10.00 часа във Филиал „Лозенец" на библиотека „Родина" ще се състои инициативата Забавно лято в 
библиотеката с програмите „Приказна съкровищница" - Доналд Бисет, и „Нека ни е весело", както и Арт 
работилничка „Сръчковци". 

- От 20.00 часа на сцената пред Общината ще се състои концерт на Йордан Марков в рамките на програмата 
„Август е музика". 

*** 
Шумен 

- От 10.30 часа в зала 203 в сградата на Общината ще се проведе брифинг за предстоящи културни събития през 
август и септември с акцент върху 165 години театрално и читалищно дело и фолклорния фестивал „Шумла". 

- От 10.00 часа в двора на храм „Св. Три Светители" ще се състои поднасяне на цветя пред паметната плоча на 
Илия Рашков Блъсков по повод 108 години от кончината му. 

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

