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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
БНТ 
 
√ Васил Велев, АИКБ: Сезираме ДАНС и МВР за високите цени на тока  
"Предприятията спират работа, защото иначе трябва да фалират. Това е и причината за протеста на работодателите“, каза 
в "Денят започва" Васил Велев, председател на УС на АИКБ. 
Работодателските организации поискаха оставките на министъра на енергетиката и на шефовете на БЕХ и "Марица-изток 
2" заради рекордно високата цена на борсовия ток. 
"Ще блокираме "Българския енергиен холдинг (БЕХ), защото там е заровено кучето - и в дъщерните му дружества. Ние 
имаме два до три пъти повече инсталиорани мощности, отколкото потребяваме електроенергия, няма обективни 
причини за дефицит. В същото време цената на електроенергията е най-висока в целия ЕС, в цяла Европа от началото 
на август", обясни Велев. 
Средната цена е 285 лв., но през деня стига до 330 лв., КЕВР е дал референтна цена за 119 лв. 
"Очевидно става дума или за некомпетентност и безотговорност или това, което ние предполагаме - зловредно 
управление. Управление в полза на определени лица и в ущърб страната, в ущърб на предприятията, на чужди 
интереси", отбеляза Васил Велев. 
И обяви, че официално сезира ДАНС, МВР да се захванат с този случай. 
"Има оферти на борсата, които са напълно немислими, те са направени, за да се изпълняват, те са направени, за да 
се манипулира борсата", подчерта председателят на УС на АИКБ. 
Предупредили са, че не трябва да се свързваме със скъпия гръцки пазар, а с евтиния румънски. 
Сезират ДАНС и МВР, защото подозират "че се извършва саботаж, престъпление или диверсия и се застрашава 
националната сигурност, защото спряха първоешелонни предприятия". 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ Стефан Янев: Високите цени на енергията рефлектират най-вече в българския бизнес  
Министър-председателят Стефан Янев проведе вчера среща с членовете на Асоциацията на организациите на българските 
работодатели. 
В срещата, в рамките на която е била обсъдена ситуацията на пазара на електроенергия в България, участваха 
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. 
"Високите цени на енергията рефлектират най-вече в българския бизнес, частното предприемачество и в онези енергоемки 
производства, в които това до голяма степен се отразява в цената на крайния продукт и го прави потенциално 
неконкурентоспособен. 
Ще използваме тази възможност да направим един анализ и да проведем сериозен разговор какво можем и какво не 
можем, за да преценим какви са полезните ходове и да се опитаме да облекчим ситуацията с инструментариума, с който 
разполага изпълнителната власт. Разчитаме много на анализа на представителите на работодателските организации, така 
че да сме наясно и да видим проблемите под всеки един възможен ъгъл", заяви в началото на срещата Стефан Янев. 
 
√ Работодатели искат оставки в енергетиката, недоволни от цената на борсовия ток  
Работодателските организации поискаха на среща при премиера Стефан Янев оставките на служебния енергиен министър 
и на шефовете на БЕХ и ТЕЦ "Марица изток 2" заради рекордно високата цена на борсовия ток. В края на миналата седмица 
на свободния пазар 1 мегават удари исторически връх от 400 лв. Бизнесът обяви протестна готовност и заплаши с 
ефективни действия, ако исканията им не бъдат удовлетворени. 
До днешната ситуация, в която бизнесът поиска от служебния премиер оставките на всички шефове по цялата верига на 
държавната енергетика, се стигна, след като в края на миналата седмица борсовият ток удари исторически връх от 400 лв. 
за мегават. Днес ситуацията на свободния енергиен пазар е малко по-спокойна, но токът е все още скъп, като в сегмента 
"ден напред" днес един мегават се предлагаше за 265 лв., а утре той ще се продава за 285 лв. 
Близо 3 часа продължи срещата на представителите на всички работодателски организации при премиера Стефан Янев, в 
която бизнесът е изложил мотивите си за исканите оставки. 
Те обвиниха ръководителите на държавната енергетика, че след създадения дефицит пиковото вътрешно потребление и 
рекордния износ на ток, достигнал 70%, не са предприети мерки за включване на допълнителни мощности от ТЕЦ "Марица 
изток 2" и не е бил ограничен износът. 

https://bntnews.bg/news/vasil-velev-aikb-sezirame-dans-i-mvr-za-visokite-ceni-na-toka-1165402news.html
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"Ние имаме на практика монопол на БЕХ на борсата. Дружествата на Енергийния холдинг разполагат и предлагат по-
голямото количество електроенергия на умишлено високи цени, създавайки и допълнително умишлен дефицит. Това 
не е само от некадърност, това е от зла умисъл, защото нееднократно сме подавали сигнали в прокуратурата, в 
Комисията за защита на конкуренцията", обясни председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в 
България Васил Велев. 
Работодателите обявиха, че вероятно ще поискат още две оставки. 
"Настояваме за анализ на поведението на ЕСО и на НЕК и след такъв анализ логичното е тези ръководства също да 
подадат оставки. ЕСО, въпреки нашите предупреждения, интегрира пазара с Гърция, който е най-скъп в Европа, преди 
да бъде интегриран с Румъния и оттам със Западна Европа", допълни Велев. 
Служебният премиер се ангажира за решаване на проблемите в дългосрочен план. 
"Ще използваме тази възможност да направим един анализ, един сериозен разговор какво можем и какво не можем, за 
да преценим какви са полезните ходове и да облекчим ситуацията с инструментариума, с който разполага 
изпълнителната власт, разбира се, разчитаме и на анализа на работодателските организации и да видим 
проблемите във всеки възможен ъгъл", каза Янев. 
Министърът на енергетиката заяви, че няма проблем с поисканата му оставка. 
"Ако ми я поискат, веднага ще я подам. Въпросът е друг. Аз считам, че този екип на Министерството на 
енергетиката, в последните седмици и месеци откакто сме на тези постове, свършихме наистина работа", каза 
Андрей Живков. 
Той обясни какви мерки е предприел за овладяване на борсовите цени през последните 2 седмици и преодоляване на 
дефицита на ток. 
"Моят заместник - г-н Дамянов, е взел, нека кажем така, на ръчно управление ТЕЦ "Марица изток 2", тъй като 
Енергийният холдинг миналата седмица обяви, че той е финансов холдинг и едва ли не, няма отношение към 
управлението. ТЕЦ "Марица изток 2" в момента работи така, както в близките години не е работила. В момента 
ТЕЦ "Марица изток 2" има включени 5 блока от общо 8, като 3 от блоковете са в различни видове ремонти", допълни 
министърът. 
Живков съобщи, че се водят разговори да се ускорят ремонтите и по-скоро още блокове да бъдат пуснати. 
 
√ АИКБ поиска оставки в енергетиката заради некомпетентно управление  
Упълномощен съм да поискам оставката на ръководствата на Министерството на енергетиката, на Българския 
енергиен холдинг и на ТЕЦ 2. Това заяви след среща със служебния премиер Стефан Янев Васил Велев, председател на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България. По думите му причината за това е некомпетентното 
управление на енергетиката в ущърб на икономиката и домакинствата в България, в полза на определени лица. 
"Настояваме за анализ на поведението на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) и на Националната 
електрическа компания (НЕК) и след този анализ логичното е тези ръководства също да подадат оставки, 
управлението на предлагането в нашата страна се извършва в ущърб на хората, икономиката и индустрията и на 
тези, които произвеждат, плащат заплати и пълнят бюджета. Това не е само от некадърност, това е зла умисъл", 
допълни Васил Велев. 
Според него на практика има монопол на Българския енергиен холдинг на борсата. 
"Дружествата предлагат електроенергията на умишлено високи цени, създавайки умишлен дефицит. ЕСО, въпреки 
нашите предупреждения, интегрира пазара с Гърция, който е най-скъпият в Европа, преди да бъде интегриран с 
Румъния и Западна Европа. Всичко това мотивира нашето искане. Хората, които управляват енергетиката, трябва 
да бъдат сменени", добави Васил Велев. 
На въпрос на БНТ дали имат готовност да проявят недоволството си на улицата Васил Велев заяви, че са в протестна 
готовност и настояват за оставки, защото по друг начин проблемът няма да бъде решен. 
Той бе категоричен, че са необходими разумно управление на продажбите и интеграция на пазара. "Управлението на 
ремонтите е пълен хаос", каза още Васил Велев. 
Служебният министър на енергетиката Андрей Живков коментира, че е направено всичко възможно, в ТЕЦ "Марица изток 
2" са включени 5 от 8 блока, като 3 са в ремонти. 
"Предлагаме ликвидност на електрическа енергия, което означава максимално включване на мощности с подходящи нива 
на цените на пазара. Ще проведем разговори с ТЕЦ-а да съкрати времето за ремонти, за да се въведат по-скоро в 
експлоатация още мощности, следим внимателно ситуацията с пазара. Министерството прави всичко възможно да накара 
енергийните дружества да работят по подходящ начин, така че тази криза да бъде овладяна", заяви след срещата при 
премиера министърът на енергетиката Андрей Живков. 
"Ако ми поискат оставката - веднага ще я подам", подчерта министър Живков. 
Министър-председателят Стефан Янев покани вчера на среща представители на Асоциацията на организациите на 
българските работодатели, Българската стопанска камара, Българската търговско-промишлена палата и Конфедерацията 
на работодателите и индустриалците в България. 
"Високите цени на енергията рефлектират най-вече в българския бизнес, частното предприемачество и в онези 
енергоемки производства, в които това до голяма степен се отразява в цената на крайния продукт и го прави 
потенциално неконкурентоспособен. 
Ще използваме тази възможност да направим един анализ и да проведем сериозен разговор какво можем и какво не 
можем, за да преценим какви са полезните ходове и да се опитаме да облекчим ситуацията с инструментариума, с който 



3 

 

разполага изпълнителната власт. Разчитаме много на анализа на представителите на работодателските организации, така 
че да сме наясно и да видим проблемите под всеки един възможен ъгъл", заяви в началото на срещата премиерът. 
 
Труд 
 
√ Васил Велев, АИКБ: Сезираме ДАНС и МВР за високите цени на тока  
Предприятията спират работа, защото иначе трябва да фалират", това е и причината за протеста на работодателите. Това 
каза в предаването на БНТ "Денят започва" Васил Велев, председател на УС на АИКБ. 
Работодателските организации поискаха оставките на министъра на енергетиката и на шефовете на БЕХ и "Марица-изток 
2" заради рекордно високата цена на борсовия ток. 
"Ще блокираме "Българския енергиен холдинг (БЕХ), защото там е заровено кучето - и в дъщерните му дружества. Ние 
имаме два до три пъти повече инсталиорани мощности, отколкото потребяваме електроенергия, няма обективни причини 
за дефицит. В същото време цената на електроенергията е най-висока в целия ЕС, в цяла Европа от началото на август", 
обясни Велев. 
Средната цена е 285 лв., но през деня стига до 330 лв., КЕВР е дал референтна цена за 119 лв. 
"Очевидно става дума или за некомпетентност и безотговорност или това, което ние предполагаме - зловредно 
управление. Управление в полза на определени лица и в ущърб страната, в ущърб на предприятията, на чужди интереси", 
отбеляза Васил Велев. 
И обяви, че официално сезира ДАНС, МВР да се захванат с този случай. 
"Има оферти на борсата, които са напълно немислими, те са направени, за да се изпълняват, те са направени, за да се 
манипулира борсата", подчерта председателят на УС на АИКБ. 
Предупредили са, че не трябва да се свързваме със скъпия гръцки пазар, а с евтиния румънски. 
Сезират ДАНС и МВР, защото подозират "че се извършва саботаж, престъпление или диверсия и се застрашава 
националната сигурност, защото спряха първоешелонни предприятия". 
 
Епицентър 
 
√ Васил Велев, АИКБ за безумните цени на тока: Предприятията спрат мощности, за да не фалират! 
Предприятията спрат мощности, за да не фалират заради цените на ток. Това заяви пред БНТ председателят на Асоциация 
на индустриалния капитал в България Василев Велев. 
"Имаме 2-3 пъти повече инсталирани мощности, отколкото използваме. Няма адекватни причини за дефицит, въпреки 
това цената на електроенергията е най-скъпа в Европа. Средната цената е 285 лв. - през деня е 330 лв.", разкри още Велев. 
"Сезирам всички компетентни – нереално високи са цените на тока. Умишлено се свързахме със скъпия ток, въпреки че 
имаме достъп до по-евтиния пазар в Румъния", съобщи шефът на АИКБ. 
Извършва се саботаж – безобразие е! БЕХ е монополист на борсата, те са виновни са повишените стойности. Искаме 
оставката на ръководството на Българския енергиен холдинг, защото не са си свършили работата и на енергийния 
министър, защото не се справя, заяви още той. 
 
Novini.bg 
 
√ АИКБ за безумните цени на тока: Предприятията спират мощности, за да не фалират!  
Предприятията спират мощности, за да не фалират заради цените на ток. Това заяви пред БНТ председателят на Асоциация 
на индустриалния капитал в България Василев Велев. 
"Имаме 2-3 пъти повече инсталирани мощности, отколкото използваме. Няма адекватни причини за дефицит, въпреки 
това цената на електроенергията е най-скъпа в Европа. Средната цената е 285 лв. - през деня е 330 лв.", разкри още Велев. 
"Сезирам всички компетентни – нереално високи са цените на тока. Умишлено се свързахме със скъпия ток, въпреки че 
имаме достъп до по-евтиния пазар в Румъния", съобщи шефът на АИКБ. 
Извършва се саботаж – безобразие е! БЕХ е монополист на борсата, те са виновни са повишените стойности. Искаме 
оставката на ръководството на Българския енергиен холдинг, защото не са си свършили работата и на енергийния 
министър, защото не се справя, заяви още той.  
73% е разликата в цените на тока в Германия и България. 
"Не можем да си позволим нов План за възстановяване - единствената страна сме, която не си е внесла плана. 
Актуализацията на бюджета е абсолютно наложителна - няма пари за пенсии дори до края на годината", завърши Васил 
Велев.  
 
Мениджър 
 
√ АИКБ ще сезира ДАНС и МВР за високите цени на тока. Готвят блокада на БЕХ  
Асоциация на индустриалния капитал в България ще сезира ДАНС и МВР за високите цени на тока. Това стана ясно от 
изказване на председател на УС на АИКБ Васил Велев в ефира на БНТ.  
"Предприятията спират работа, защото иначе трябва да фалират", това е и причината за протеста на работодателите, каза 
в "Денят започва" Васил Велев.  

https://bntnews.bg/news/vasil-velev-aikb-sezirame-dans-i-mvr-za-visokite-ceni-na-toka-1165402news.html
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Работодателските организации поискаха оставките на министъра на енергетиката и на шефовете на БЕХ и "Марица-изток 
2" заради рекордно високата цена на борсовия ток. 
"Ще блокираме "Българския енергиен холдинг (БЕХ), защото там е заровено кучето - и в дъщерните му дружества. Ние 
имаме два до три пъти повече инсталирани мощности, отколкото потребяваме електроенергия, няма обективни причини 
за дефицит. В същото време цената на електроенергията е най-висока в целия ЕС, в цяла Европа от началото на август", 
обясни Велев.  
Средната цена е 285 лв., но през деня стига до 330 лв. Той припомне, че КЕВР е дал референтна цена за 119 лв. "Очевидно 
става дума или за некомпетентност и безотговорност или това, което ние предполагаме - зловредно управление. 
Управление в полза на определени лица и в ущърб страната, в ущърб на предприятията, на чужди интереси", отбеляза 
Васил Велев.  
Велев обяви, че официално сезира ДАНС, МВР да се захванат с този случай. "Има оферти на борсата, които са напълно 
немислими, те са направени, за да се изпълняват, те са направени, за да се манипулира борсата", подчерта председателят 
на УС на АИКБ. 
 
√ Бизнесът: Умишлено се създава дефицит и ръст на цените на електроенергията  
Председателят на Асоциацията на организацията на българските работодатели Васил Велев заяви, че се създава умишлен 
дефицит и ръст на цената на електроенергията в България. 
Според позицията на бизнеса този дефицит е в полза на определени лица, без да се конкретизира. 
Това стана след срещата му със служебния премиер Стефан Янев в Министерски съвет. Велев се яви като председател на 
организацията, обединяваща позициите на 4-те най-големи бизнес организации у нас – АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ. 
Велев настоя за оставки на ръководствата на Министерството на енергетиката, на Българския енергиен холдинг и на 
държавния ТЕЦ Марица Изток-2. 
Според него управлението им се извършва в ущърб на хората, икономиката и индустрията. „Това не е само от некадърност, 
това е от умисъл“, коментира още той. 
Велев добави, че на практика има монопол на Българския енергиен холдинг на борсата. 
"Дружествата предлагат електроенергията на умишлено високи цени, създавайки умишлен дефицит. ЕСО, въпреки нашите 
предупреждения, интегрира пазара с Гърция, който е най-скъпият в Европа, преди да бъде интегриран с Румъния и Западна 
Европа. Всичко това мотивира нашето искане. Хората, които управляват енергетиката, трябва да бъдат сменени", добави 
Васил Велев. 
Служебният министър на енергетиката Андрей Живков коментира, че е направено всичко възможно, в ТЕЦ "Марица изток 
2" са включени 5 от 8 блока, като 3 са в ремонти, съобщи БНТ. 
"Предлагаме ликвидност на електрическа енергия, което означава максимално включване на мощности с подходящи нива 
на цените на пазара. Ще проведем разговори с ТЕЦ-а да съкрати времето за ремонти, за да се въведат по-скоро в 
експлоатация още мощности, следим внимателно ситуацията с пазара. Министерството прави всичко възможно да накара 
енергийните дружества да работят по подходящ начин, така че тази криза да бъде овладяна", заяви след срещата при 
премиера министърът на енергетиката Андрей Живков. 
"Ако ми поискат оставката - веднага ще я подам", подчерта министър Живков. 
Срещата в Министерски съвет бе организирана след като цената на електричеството на Българската независима енергийна 
борса надхвърли рекордните 400 лв. на мегаватчас от началото на август. Въпреки високите цени до миналата седмица 
ТЕЦ-2 не реагираше и работеше с около 20% от производствения си капацитет, което провокира бизнеса да поиска оставки. 
От днес 5 от общо 8 блока на ТЕЦа работят, останалите са в планов ремонт. Въпреки това капацитетът на централата в 
момента е на около 50% от всички 1600 мегавата инсталирани мощности на нея. 
 
Actualno.com 
 
√ Васил Велев: Извършва се саботаж с цените на тока, безобразие е 
Предприятията спрат мощности, за да не фалират заради цените на ток. Това заяви пред БНТ председателят на Асоциация 
на индустриалния капитал в България Василев Велев.  
"Имаме 2-3 пъти повече инсталирани мощности, отколкото използваме. Няма адекватни причини за дефицит, въпреки 
това цената на електроенергията е най-скъпа в Европа. Средната цената е 285 лв. - през деня е 330 лв.", обясни Велев. 
"Сезирам всички компетентни – нереално високи са цените на тока. Умишлено се свързахме със скъпия ток, въпреки че 
имаме достъп до по-евтиния пазар в Румъния", съобщи шефът на АИКБ. Извършва се саботаж – безобразие е! БЕХ е 
монополист на борсата, те са виновни са повишените стойности. Искаме оставката на ръководството на Българския 
енергиен холдинг, защото не са си свършили работата и на енергийния министър, защото не се справя, заяви още той.  
73% е разликата в цените на тока в Германия и България, отчете Велев.  
"Не можем да си позволим нов План за възстановяване - единствената страна сме, която не си е внесла плана. 
Актуализацията на бюджета е абсолютно наложителна - няма пари за пенсии дори до края на годината", завърши Васил 
Велев. 
 
Vesti.bg 
 
√ Васил Велев, АИКБ: Сезираме ДАНС и МВР за високите цени на тока 
Работодателските организации поискаха оставки  
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Работодателските организации поискаха оставките на министъра на енергетиката и на шефовете на БЕХ и "Марица-изток 
2" заради рекордно високата цена на борсовия ток.  
"Предприятията спират работа, защото иначе трябва да фалират", това е и причината за протеста на работодателите, каза 
в интервю за БНТ Васил Велев, председател на УС на АИКБ. 
"Ще блокираме "Българския енергиен холдинг (БЕХ), защото там е заровено кучето - и в дъщерните му дружества. Ние 
имаме два до три пъти повече инсталирани мощности, отколкото потребяваме електроенергия, няма обективни причини 
за дефицит. В същото време цената на електроенергията е най-висока в целия ЕС, в цяла Европа от началото на август", 
обясни Велев.  
Средната цена е 285 лв., но през деня стига до 330 лв., КЕВР е дал референтна цена за 119 лв.  
"Очевидно става дума или за некомпетентност и безотговорност, или това, което ние предполагаме - зловредно 
управление. Управление в полза на определени лица и в ущърб на страната, в ущърб на предприятията, на чужди 
интереси", отбеляза Васил Велев.  
И обяви, че официално сезира ДАНС, МВР да се захванат с този случай.  
"Има оферти на борсата, които са напълно немислими, те са направени, за да се изпълнят, те са направени, за да се 
манипулира борсата", подчерта председателят на УС на АИКБ.  
Предупредили са, че не трябва да се свързваме със скъпия гръцки пазар, а с евтиния румънски.  
Сезират ДАНС и МВР, защото подозират "че се извършва саботаж, престъпление или диверсия и се застрашава 
националната сигурност, защото спряха първоешелонни предприятия".  
 
News.bg 
 
√ Оставки или законови промени ще свалят цената на тока  
Работодателите вчера поискаха оставки на ръководството на БЕХ и на министерството на енергетиката заради скъпия ток 
за бизнеса, а изп. директор на БЕХ Валентин Николов смята, че исканията за тези оставки са само защото трябва да има 
виновен. А ситуацията може да се нормализира само ако се промени закона за енергетиката или да се намеси КЗК. 
"Иначе в закона за енергетиката пише кой е виновен за състоянието на енергетиката у нас - министърът, макар че той носи 
политическа отговорност", обясни Николов, макар и да не посочи име на министър - нито на настоящия служебен Андрей 
Желязков, нито на предшественика му Теменужка Петкова. 
Николов се съгласи, че цените са сред най-високите, преди нас се нарежда само Гърция. Страните от Централна и Западна 
Европа са с много по-ниски цени. 
Причината според него е, че всички търговци на електроенергия в България са предоговорили своите договори - борсова 
цена, плюс надбавка. Търговците не носят никаква отговорност, допълни Николов. По думите му решението е в промяна 
на тези договори чрез законови промени или чрез Комисията за защита на конкуренцията и не трябва да има безлимитни 
договори. Няма монопол, има господстващо положение, а и БЕХ, както вече обясниха, няма право да се меси в 
управлението, посочи Валентин Николов. По думите ми няма дефицит, тъй като България изнася ток. Конкуренция има, но 
няма конкурентен пазар. 
Работодателите твърдо искат оставки в ръководството на енергетиката. Според Васил Велев, АИКБ, основният проблем е 
липсата на регулация от страна на държавата. Бългaрcкият eнeргиeн хoлдинг e мoнoпoлиcт нa бoрcaтa, нo цeнатa нe ce 
рeгулирa зa cвoбoдния пaзaр, зa рaзликa oт ВиК дружecтвaтa. Нямaмe дocтaтъчнo дoбрa cвързaнocт, тaкa чe тoзи мoнoпoл 
дa нe мoжe дa влияe нa цeнaтa, обясни Велев в студиото на БНТ. Той разкритикува плахостта на служебния министър 
Андрей Живков и неговия опит да смени ръководството на БЕХ. Cпoрeд шефа на АИКБ cпeшнo трябвa дa бъдe зaвършeн 
Плaнът зa възcтaнoвявaнe и рaзвитиe, зa дa пoлучи Бългaрия възмoжнo нaй-cкoрo cрeдcтвaтa oт EC. Трябвa някoй дa пoeмe 
пoлитичecкaтa oтгoвoрнocт, бeз тoвa нямa гaрaнции, чe нямa дa ни гo върнaт oт EК. 
 
Bulgaria ON AIR 
 
√ Велев, АИКБ: Искаме оставки, електроенергията в България е най-скъпа в целия ЕС 
Работодателите са в протестна готовност, обяви той 
От началото на август, цената на тока за бизнеса в България, е със 73% по-висока от тази в Германия, са изчислили от 
бизнеса. Въпреки призивите им, решение на проблема досега няма. Затова готвят протести и настояват за оставки.  
"От началото на месеца цената на електроенергията в България е най-скъпа в целия Европейски съюз. Причина за 
това е зловредното и некомпетентно управление на енергетиката в ущърб на икономиката и 
домакинствата. Искаме оставката на ръководството на Министерство на енергетиката, на Български енергиен 
холдинг (БЕХ) и на ТЕЦ „Марица изток 2“, обяви председателят на Управителния съвет на Асоциация на индустриалния 
капитал в България Васил Велев. 
Според председателя на АИКБ на практика има монопол на Българския енергиен холдинг на борсата. 
"Искаме анализ на поведението на ЕСО и НЕК. И след него ръководствата им също да подадат оставки", каза още Васил 
Велев и обяви, че работодателите са в протестна готовност. 
От министерството на енергетиката обясниха, че е направено всичко възможно проблемът да бъде разрешен, в ТЕЦ 
"Марица изток 2" са включени 5 от 8 блока, които не са в ремонт.  
Служебният премиер Стефан Янев разчита на анализа на работодателите за разрешаването на проблема. 
"Разчитаме много на анализа на представителите на работодателските организации", категоричен е Янев. 

https://bnt.bg/news/vasil-velev-aikb-sezirame-dans-i-mvr-za-visokite-ceni-na-toka-v301931-297641news.html
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Според експерти основните причини за поскъпването на  борсовия  ток са няколко. Основната - екстремно високите 
температури, довели до огромно потребление и оттам до ръст на цените. 
1 / 10 
Работодателите искат оставката на ръководството на БЕХ и Министерството на енергетиката 
Повече вижте в репортажа. 
 
√ Васил Велев: Токът поскъпва умишлено, за да се облагодетелстват определени хора, това е саботаж 
Той призова ДАНС и МВР да се намесят 
Работодатели поискаха оставката на ръководството на Министерството на енергетиката, на Българския енергиен холдинг 
и на ТЕЦ "Марица изток 2".  
"Нетърпима е ситуацията и ако в кратки срокове не получим оставки - ще има протести. Ситуацията е напълно ненормална. 
Не става дума за обикновена глупост и некадърност, а за зловредно управление. Не разчитаме на КЗК и Прокуратурата. 
Там сме се оплаквали през годините. Трябва ДАНС и МВР да се намесят", категоричен беше председателят на 
Управителния съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България Васил Велев в студиото на "Денят ON AIR".  
Той е убеден, че цената на тока се манипулира.  
"Всичко сякаш се прави умишлено, за да се вдига цената и да се облагодетелстват определени лица. Тук службите трябва 
да се намесят, защото касае националната сигурност. Това е саботаж, не е случайно. ДАНС и МВР трябва да се намесят", 
категоричен е Велев. 
От началото на август токът в България е най-скъп в ЕС. Изчисленията показват, че е със 73% по-скъп от Германия. 
Председателят на АИКБ посочи като основен проблем липсата на регулация от страна на държавата. 
"Българският енергиен холдинг е монополист на борсата, но цента не се регулира за свободния пазар, за разлика от ВиК 
дружествата. Нямаме достатъчно добра свързаност, така че този монопол да не може да влияе на цената", заяви Велев 
пред Bulgaria ON AIR.  
Сред исканите оставки е и тази на министъра на енергетиката Андрей Живков. 
"Ръководството на БЕХ не е сменено, нито на ТЕЦ 2. Андрей Живков очевидно не се справя. Имаше плах опит да смени 
ръководството на БЕХ, но не успя. Нашата държавна енергетика е затънала до гуша в кал", мотивира се Васил Велев.  
Той беше категоричен, че ако няма организирани протести, хората сами ще излязат пред БЕХ с работните си облекла и 
инструменти, защото ситуацията излиза извън контрол. 
"Редица предприятия спряха работа, като няма метали, няма и машиностроене. Хората не работят. Те не биха могли да 
работят, без да трупат огромни загуби. Тези, които могат да прехвърлят високата цена на тока върху крайния продукт, ще 
повишат цените и ще генерират инфлация", прогнозира Велев.  
Според него спешно трябва да бъде завършен Планът за възстановяване и развитие, за да получи България възможно най-
скоро средствата от ЕС.  
"Трябва някой да поеме политическата отговорност, без това няма гаранции, че няма да ни го върнат от ЕК", призова 
председателят на АИКБ. 
Гледайте целия разговор във видеото. 
 
Факти.бг 
 
√ Вacил Вeлeв: Eнeргeтикaтa ни e зaтънaлa дo гушa в кaл 
Нeтърпимa e cитуaциятa и aкo в крaтки cрoкoвe нe пoлучим ocтaвки - щe имa прoтecти, прeдупрeди пo пoвoд cкъпия 
индуcтриaлeн тoк прeдceдaтeлят нa Упрaвитeлния cъвeт нa Acoциaция нa индуcтриaлния кaпитaл в Бългaрия 
Вчeрa нaй-гoлeмитe рaбoтoдaтeлcки oргaнизaции пoиcкaхa ocтaвкaтa нa ръкoвoдcтвoтo нa Миниcтeрcтвoтo нa 
eнeргeтикaтa, нa Бългaрcкия eнeргиeн хoлдинг и нa ТEЦ "Мaрицa изтoк 2". 
"Нeтърпимa e cитуaциятa и aкo в крaтки cрoкoвe нe пoлучим ocтaвки - щe имa прoтecти. Cитуaциятa e нaпълнo нeнoрмaлнa. 
Нe cтaвa думa зa oбикнoвeнa глупocт и нeкaдърнocт, a зa злoврeднo упрaвлeниe. Нe рaзчитaмe нa КЗК и Прoкурaтурaтa. 
Тaм cмe ce oплaквaли прeз гoдинитe. Трябвa ДAНC и МВР дa ce нaмecят", кaтeгoричeн бeшe прeдceдaтeлят нa 
Упрaвитeлния cъвeт нa Acoциaция нa индуcтриaлния кaпитaл в Бългaрия Вacил Вeлeв в cтудиoтo нa "Дeнят ОN АIR" пo 
Bulgаriа ОN АIR. Тoй e убeдeн, чe цeнaтa нa тoкa ce мaнипулирa. 
"Вcичкo cякaш ce прaви умишлeнo, зa дa ce вдигa цeнaтa и дa ce oблaгoдeтeлcтвaт oпрeдeлeни лицa. Тук cлужбитe трябвa 
дa ce нaмecят, зaщoтo кacae нaциoнaлнaтa cигурнocт. Тoвa e caбoтaж, нe e cлучaйнo. ДAНC и МВР трябвa дa ce нaмecят", 
кaтeгoричeн e Вeлeв. 
Oт нaчaлoтo нa aвгуcт тoкът в Бългaрия e нaй-cкъп в EC. Изчиcлeниятa пoкaзвaт, чe e cъc 73% пo-cкъп oт Гeрмaния. 
Прeдceдaтeлят нa AИКБ пocoчи кaтo ocнoвeн прoблeм липcaтa нa рeгулaция oт cтрaнa нa държaвaтa. 
"Бългaрcкият eнeргиeн хoлдинг e мoнoпoлиcт нa бoрcaтa, нo цeнтa нe ce рeгулирa зa cвoбoдния пaзaр, зa рaзликa oт ВиК 
дружecтвaтa. Нямaмe дocтaтъчнo дoбрa cвързaнocт, тaкa чe тoзи мoнoпoл дa нe мoжe дa влияe нa цeнaтa", зaяви Вeлeв 
прeд Bulgаriа ОN АIR. 
Cрeд иcкaнитe ocтaвки e и тaзи нa миниcтърa нa eнeргeтикaтa Aндрeй Живкoв. 
"Ръкoвoдcтвoтo нa БEХ нe e cмeнeнo, нитo нa ТEЦ 2. Aндрeй Живкoв oчeвиднo нe ce cпрaвя. Имaшe плaх oпит дa cмeни 
ръкoвoдcтвoтo нa БEХ, нo нe уcпя. Нaшaтa държaвнa eнeргeтикa e зaтънaлa дo гушa в кaл", мoтивирa ce Вacил Вeлeв. 
Тoй бeшe кaтeгoричeн, чe aкo нямa oргaнизирaни прoтecти, хoрaтa caми щe излязaт прeд БEХ c рaбoтнитe cи oблeклa и 
инcтрумeнти, зaщoтo cитуaциятa излизa извън кoнтрoл. 

https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/235711-velev-aikb-iskame-ostavki-v-ministerstvo-na-energetikata-v-beh-i-v-maritsa-iztok-2
https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/235753-vasil-velev-tokat-poskapva-umishleno-za-da-se-oblagodetelstvat-opredeleni-hora-tova-e-sabotazh


7 

 

"Рeдицa прeдприятия cпряхa рaбoтa, кaтo нямa мeтaли, нямa и мaшинocтрoeнe. Хoрaтa нe рaбoтят. Тe нe бихa мoгли дa 
рaбoтят, бeз дa трупaт oгрoмни зaгуби. Тeзи, кoитo мoгaт дa прeхвърлят виcoкaтa цeнa нa тoкa върху крaйния прoдукт, щe 
пoвишaт цeнитe и щe гeнeрирaт инфлaция", прoгнoзирa Вeлeв. 
Cпoрeд нeгo cпeшнo трябвa дa бъдe зaвършeн Плaнът зa възcтaнoвявaнe и рaзвитиe, зa дa пoлучи Бългaрия възмoжнo нaй-
cкoрo cрeдcтвaтa oт EC. 
"Трябвa някoй дa пoeмe пoлитичecкaтa oтгoвoрнocт, бeз тoвa нямa гaрaнции, чe нямa дa ни гo върнaт oт EК", призoвa 
прeдceдaтeлят нa AИКБ. 
 
Investor.bg 
 
√ Работодателите поискаха оставките на ръководителите на държавната енергетика 
Секторът не се управлява добре и не всичко е породено от незнание, а има зла умисъл, смята Васил Велев 
Работодателските организации поискаха оставките на ръководствата на Министерството на енергетиката, на Българския 
енергиен холдинг (БЕХ), ТЕЦ "Марица Изток 2", а след анализи - и на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) и 
Националната електрическа компания (НЕК). 
Това стана ясно от изявление на Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) 
пред журналисти след среща със служебния премиер Стефан Янев и енергийния министър Андрей Живков. Той допълни, 
че бизнесът е в протестна готовност и настоява за оставки, защото проблемите не могат да се решат по друг начин. 
АИКБ е ротационен председател на сдружението на работодателските организации АОБР. 
Велев уточни, че според организациите енергетиката не се управлява правилно и не става въпрос единствено за 
некомпетентност, а се вижда и "зла умисъл" в действията на ръководителите на държавната енергетика. Според него има 
"хаос" по отношение на ремонтната програма на енергийните мощности и поиска ръководството на енергийните 
дружества да бъдат сменени и на тяхно място да бъдат сложени "добросъвестни хора, които управляват енергетиката в 
полза на хората", а за "някой, който седи зад кадър и извлича огромни печалби на гърба на домакинствата и бизнеса". 
Велев посочи и още няколко проблема, които причиняват високите цени на енергийната борса в последните дни, сред 
които например е монополът на БЕХ на борсата, чрез който се създава "умишлен дефицит", липсата на интеграция на 
българския пазар на север, където цените по традиция са по-добри. 
От началото на август цената на тока за бизнеса в България е със 73% по-висока от тази в Германия. 
Велев беше категоричен, че бизнесът не може да разчита единствено на дългосрочни договори, защото никой 
производител не предлага продукт с профила на индустрията. Тоест с дългосрочните договори се осигурява само базова 
енергия. Пиковете се покриват от борсата - в сегмента "Ден напред", където сега цените растат непрекъснато. 
"В сегмента "Ден напред" са основните обеми, които се търгуват не само в България, но и в цяла Европа", допълни още 
ръководителят на АИКБ. 
Велев обясни още, че са малко големите предприятия, които могат да си позволят да излязат директно на борсата и да 
търгуват с електроенергия. В момента са само 9, а останалите разчитат на доставки на търговци на електроенергия. 
Отдавна от индустрията се оплакват, че при това рязко поскъпване на електроенергията на борсата много търговци 
едностранно прекъсват договорите, плащат неустойките, защото не могат да осигурят ток с договорените предварително 
условия. Така предприятията остават в незавидното положение спешно да търсят електроенергия на пазара. Цената 
обикновено е прекалено висока. 
Преди месец и половина работодателите не искаха ТЕЦ "Марица Изток 2" да бъде включвана, припомни от своя страна в 
отделен брифинг служебният министър на енергетиката Андрей Живков. Той уточни, че това е станало по време на 
консултациите дали да бъде определена квота за централата на регулирания пазар. Тогава служебното правителство е 
коментирало, че централата ще осигурява ликвидност при проблеми на пазара. 
"В момента ТЕЦ "Марица Изток 2" работи така, както в близките години не е работил", каза още енергийният министър. 
Включени са пет от осемте блока на въглищната централа.Справка на сайта на ТЕЦ "Марица Изток 2" показва, че в момента 
работи с малко над половината от капацитета си - 870 мегавата от 1620 мегавата. 
Живков изтъкна, че ще проведе разговор с ръководството на държавната централа да бъдат ускорени ремонтните 
дейности и да бъдат включени още блокове, за да бъде осигурена ликвидност на пазара. 
Служебният министър посочи, че проблемите се трупат от години и допълни, че се прави всичко възможно да бъде 
овладяна кризата. Живков беше категоричен, че е готов веднага да подаде оставката си, но допълни, че екипът на 
Министерството на енергетиката си върши работата. 
 
OFFNews.bg 
 
√ Васил Велев: АИКБ праща високите цени на тока на ДАНС и МВР  
Асоциацията на индустриалния капитал в България праща високата цена на тока на ДАНС и МВР, защото подозира, "че се 
извършва саботаж, престъпление или диверсия и се застрашава националната сигурност" след спирането на 
първоешелонните предприятия. 
Това стана ясно от думите на председателя на АИКБ Васил Велев пред БНТ.  
Според него предприятията спират работа, защото иначе трябва да фалират и това е причината за протеста на 
работодателите. 
Ден по-рано работодателските организации поискаха оставките на министъра на енергетиката и на шефовете на БЕХ и 
"Марица-изток 2" заради рекордно високата цена на борсовия ток. 

https://offnews.bg/ikonomika/energijniat-ministar-5-ot-obshto-8-energobloka-na-tetc-maritca-izto-757071.html
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"Ще блокираме Българския енергиен холдинг (БЕХ), защото там е заровено кучето - и в дъщерните му дружества. Ние 
имаме два до три пъти повече инсталирани мощности, отколкото потребяваме електроенергия. Няма обективни причини 
за дефицит. В същото време цената на електроенергията е най-висока в целия ЕС, в цяла Европа от началото на август", 
обясни Велев. 
Средната цена е 285 лв., но през деня стига до 330 лв., КЕВР е дал референтна цена за 119 лв. 
"Очевидно става дума или за некомпетентност и безотговорност или това, което ние предполагаме - зловредно 
управление. Управление в полза на определени лица и в ущърб страната, в ущърб на предприятията, на чужди интереси", 
отбеляза Васил Велев. 
По думите му има оферти на борсата, които са напълно немислими, те са направени, за да се изпълняват. Направени са, 
за да се манипулира борсата. 
Асоциацията вече е предупредила, че не трябва да се свързваме със скъпия гръцки пазар, а с евтиния румънски. 
 
БНР 
 
√ Янев каза на бизнеса, че разбира притесненията от скъпия ток  
Служебният премиер Стефан Янев обяви пред бизнеса, че разбира притесненията, породени от състоянието на свободния 
пазар на електроенергия и високите цени. 
„Високите цени на енергията рефлектират, разбира се, най-вече в българския бизнес, частното предприемачество и 
особено в онези енергоемки производства, в които те до голяма степен се отразяват в цената на крайния продукт и го 
правят потенциално неконкурентоспособен“, каза Янев. 
По инициатива на служебният премиер се провежда среща с четири от работодателските организации у нас, посветена на 
проблема с цените на независимата енергийна борса, които от началото на месеца са драстично повишени. Екипът на 
служебния министър на енергетиката също участва в разговорите. 
Стефан Янев изрази надежда в рамките на диалога да се направи задълбочен анализ, за да се прецени какви са полезните 
ходове, които може да предприеме изпълнителната власт, за да се облекчи ситуацията. 
 
√ Работодатели поискаха оставките на енергийния министър и ръководството на БЕХ  
Репортаж на Цветелина Стоянова за предаването ''12+4'' 
Представители на бизнеса в лицето на четири работодателски организации поискаха оставките на министъра на 
енергетиката, на ръководството на БЕХ и на държавния ТЕЦ „Марица изток 2“. Причината според тях е зловредното 
управление на сектора. 
Това стана ясно след среща на председателя на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев със служебния 
премиер Стефан Янев. 
Според Велев ситуацията на енергийния пазар е предизвикана от зловредното управление на сектора. Той допълни, че 
заради високите цени на тока на електроенергийната борса бизнесът запазва готовност за протести. 
„Хората, които се занимават с управлението на енергетиката, те трябва да бъдат сменени с добросъвестни такива, които 
управляват енергетиката в полза на хората и на икономиката, а не в полза на някой, който стои зад кадър и извлича огромни 
печалби на гърба на домакинствата и бизнеса“, каза Васил Велев.  
Служебният министър на енергетиката Андрей Желязков заяви, че е готов да подаде оставка, но смята, че министерството 
работи добре. 
Той припомни, че 5 от блоковете на държавната ТЕЦ „Марица изток 2“  вече са включени на свободния пазар, търси 
се  възможност по бързо да приключи ремонта и на останалите 3 енергоблока, както и още подходящи производители на 
електроенергия да се включат на свободния пазар, което да успокои ситуацията. 
„В момента ние сме наследили едни договори за ремонт на мощности от водните централи, които са с просрочени 
договори и не се извършват в срок и така нататък. Министерството прави всичко възможно да накара енергийните 
дружества да работят по подходящ начин, така че тази криза да бъде овладяна“, каза той. 
 
Банкеръ 
 
√ АИКБ поиска оставките на всички в енергетиката  
Упълномощен съм да поискам оставката на ръководствата на Министерството на енергетиката, на Българския енергиен 
холдинг и на ТЕЦ 2. Това заяви изпълнителният директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) 
Васил Велев на брифинг в Министерски съвет относно повишаването на цената на електроенергията у нас. 
Велев бе категоричен в това, че ръстът на цените се дължи основно на зловредното управление на сектора на енергетиката. 
"Настояваме за анализ на поведението на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) и на Националната 
електрическа компания (НЕК) и след този анализ логичното е тези ръководства също да подадат оставки, 
управлението на предлагането в нашата страна се извършва в ущърб на хората, икономиката и индустрията и на 
тези, които произвеждат, плащат заплати и пълнят бюджета. Това не е само от некадърност, това е за 
умисъл", допълни Васил Велев. 
По думите му на борсата има монопол на Българския енергиен холдинг. 
"Дружествата предлагат електроенергията на умишлено високи цени, създавайки умишлен дефицит. ЕСО, въпреки 
нашите предупреждения, интегрира пазара с Гърция, който е най-скъпият в Европа, преди да бъде интегриран с 
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Румъния и Западна Европа. Всичко това мотивира нашето искане. Хората, които управляват енергетиката, трябва 
да бъдат сменени", добави изпълнителният директор на АИКБ. 
Служебният министър на енергетиката Андрей Живков коментира, че е направено всичко възможно, в ТЕЦ "Марица изток 
2" са включени 5 от 8 блока, като 3 са в ремонти. 
"Предлагаме ликвидност на електрическа енергия, което означава максимално включване на мощности с подходящи 
нива на цените на пазара. Ще проведем разговори с ТЕЦ-а да съкрати времето за ремонти, за да се въведат по-скоро 
в експлоатация още мощности, следим внимателно ситуацията с пазара. Министерството прави всичко възможно 
да накара енергийните дружества да работят по подходящ начин, така че тази криза да бъде овладяна", заяви след 
срещата при премиера министърът на енергетиката. 
"Ако ми поискат оставката - веднага ще я подам", подчерта министър Живков. 
От Асоциацията на организациите на българските работодатели многократно апелираха държавните институции да вземат 
необходимите мерки за осигуряването на ликвидност на свободния пазар на електрическа енергия и балансиране на 
цените на тока. В противен случай ще организират национални протести. Именно благодарение на техния продължителен 
натиск вече работят и петте изправни блока в държавния ТЕЦ „Марица изток-2“. В момента генерират товар от 864 
мегавата, по-голямата част от които са за свободния пазар. 
Припомняме, че служебният министър на енергетиката Андрей Живков реши да освободи и Съвета на директорите на 
Българския енергиен холдинг (БЕХ) - Валентин Николов, Диян Димитров, Иван Андреев, Стелиан Коев и Александър 
Църноречки. От дружеството обаче излязоха с официално становище, според което отстраняването на досегашното 
ръководство създава невъзможност за плащане по облигационна емисия в размер на 550 млн.евро с падеж в началото на 
август. 
 
Монитор 
 
√ Работодатели искат оставките на енергийния министър и шефовете на БЕХ  
От началото на месеца цената на електроенергията в България е по-висока от целия Европейски съюз, без Гърция. Според 
нас причина за това е зловредното и некомпетентно управление на енергетиката в ущърб на икономиката и домакинствата 
в страната. Настояваме за оставките на ръководството на Министерството на енергетиката, Българския енергиен холдинг 
(БЕХ), а също и тази на управителния съвет на ТЕЦ „Марица изток 2“. Това заяви изпълнителният директор на Асоциацията 
на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев на брифинг в Министерски съвет относно повишаването на 
цената на електроенергията у нас. 
Работодателските организации настояват и за анализ на поведението на Електроенергийния системен оператор и 
Националната електрическа компания, който също да бъде последван от оставки. 
“БЕХ изпълнява ролята на монополист на пазара, предлагайки услуги на умишлено завишени цени. Въпреки нашите 
предупреждения ЕСО импрегнира пазара с Гърция, преди да това се случи с Румъния и Западна Европа. За първите 10 дни 
ние имаме цена със 73% по-висока от тази в Германия, където всяка година изнасяме над 9 млрд. лева продукция.“, поясни 
Велев, като допълни, че работодателите са в готовност всеки момент да излязат на протести. Припомняме, че от 
Асоциацията на организациите на българските работодатели многократно апелираха държавните институции да вземат 
необходимите мерки за осигуряването на ликвидност на свободния пазар на електрическа енергия и балансиране на 
цените на тока. 
Във връзка с казуса служебният министър на енергетиката Андрей Живков коментира, че още преди месец е проведена 
среща с представители на индустрията, на която е обсъдено дали ТЕЦ „Марица изток 2“ да поднови работа – предложение, 
което индустриалците отхвърлят. По думите му през последните 2 седмици е направено всичко възможно и ТЕЦ-ът работи 
като в момента има включени 5 от общо 8 блока. 
„Това, което можем да поемем като ангажимент от Министерството на енергетиката, е да предложим ликвидност на 
електрическа енергия, което означава максимално включване на мощности на подходящи нива на цените на пазара. Ще 
проведем разговори и с ТЕЦ-а да съкрати времето за ремонт на трите блока, за да може по-скоро да въведем в 
експлоатация допълнителни мощности.“, категоричен бе министърът, според който проблемите, довели до това 
изкривяване на цените са свързани с липсата на регулация на свободния пазар, а също и просрочените наследствени 
договори за ремонт на мощности от водните централи. 
По отношение да поисканата си от работодателите оставка, той бе категоричен, че е готов да я даде. 
 
Сега 
 
√ Бизнесът поиска премиерът Янев да уволни енергийния си министър 
България е с най-високите цени на тока в ЕС заради "зловредно и некомпетентно управление", обявиха 
работодателските организации  
Шефовете на четирите големи работодателски организации се срещнаха с премиера Стефан Янев заради кошмарно 
високите цени на тока и поискаха тотално "изчегъргване" по върховете на българската  енергетика, започващо с ресорния 
министър Андрей Живков и заместниците му.  
"От началото на месеца цената на електроенергията в България е най-скъпа в целия Европейски съюз. Според нас 
причината за това е зловредното некомпетентно управление на енергетиката - в ущърб на икономиката и домакинствата 
в България и в полза на определени лица. Искаме оставката на ръководството на Министерството на енергетиката, на 
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Български енергиен холдинг (БЕХ) и на ТЕЦ "Марица изток" 2, заяви Васил Велев, ротационен председател на Асоциацията 
на работодателите, обединяваща БСК, КРИБ, АИКБ и БТПП.  
Цените на енергийната борса, откъдето фирмите купуват ток, буквално полудяха в последните седмици. Причината е, че 
търсенето на електроенергия е голямо, а доскоро ключови доставчици като държавната ТЕЦ "Марица Изток 2" работеха с 
намалени мощности и се въздържаха да продават ток въпреки изгодните за тях цени. Тецът засили производството си едва 
когато работодателите заговориха за национални протести и оставки, а големи заводи започнаха да спират, защото 
продукцията им става непродаваема при такива стойности на еленергията. 
На срещата със служебния премиер работодателите са поискали и анализ на поведението на ЕСО и НЕК в кризисната 
ситуация.  "Логично е и техните ръководства да подадат оставки, тъй като управлението на предлагането се извършва в 
ущърб на хората, на икономиката, на индустрията и на тези, които произвеждат, плащат заплати и пълнят бюджета. Това 
не е само от некадърност, това е от зла умисъл, нееднократно сме стигали дотук.  Имаме монопол на БЕХ на борсата, 
дружествата на БЕХ предлагат по-голямото количество електроенергия на умишлено по-високи цени, създавайки и 
умишлено по-висок дефицит", обясни Васил Велев. Той каза, че работодателските организации искат пълна промяна по 
върховете на енергетиката, така че там са бъдат назначени компетентни и добросъвестни хора, а не пионки на 
"енрегийната мафия", саботьори и неграмотници. 
Оставаме в протестна готовност, подчерта Велев. Не стана ясно какви ангажименти е поел премиерът Стефан Янев. Той 
каза само, че разбира притесненията на бизнеса, но нищо не спомена за кадрови промени. 
Още вчера известни лица на българския бизнес направиха силно критични коментари.   
Снощи председателят на КРИБ Кирил Домусчиев написа във Фейсбук: 
"Когато прочетох интервюто на Константин Стаменов за загубите на индустрията от цените на тока, си спомних разговора 
ми с колегата Красимир Дачев, който вече спря и трите си завода. Споделих му, че от министъра на енергетиката, по стара 

българска поговорка, и чеп за зеле не става, а той ме помоли да не обиждам чепа! Не знам смешно ли е или тъжно?!      "  (В 
неделя Константин Стаменов, който ръководи Федерацията на индустриалните потребители на електроенергия, заяви, че 
с безумно високите цени само за 10 дни енергетиката е „източила” от бизнеса над 53 млн. лева.) 
„В системата на енергетиката трябва много голяма "метла". На всяко ниво там има нещо за изчегъртване”, 
коментира Красимир Дачев, собственик на "Свилоза". "Не се пускат мощности, прави се изкуствен дефицит. Това, което се 
изнася в чужбина, е по-евтино от това, което ние плащаме. По този начин се прави поклон към чуждестранните 
предприемачи и те стават по-конкурентни от нас”, обясни бизнесменът.  "Нас никой не ни жали. Но като спра завод, 
оставям хора без работа. А при мен работят цели семейства. Ако продължава така, ще задръстим Терминал 2. Политиците 
ще разберат, че сегашната криза, в която си играят на стражари и апаши, ще им се стори като детска игра, ако ние започнем 
да спираме и изкараме хората. Подобно нещо в този момент ще взриви държавата”, предупреди Дачев. 
 
Свободна Европа 
 
√ Работодателите поискаха оставки в БЕХ и енергийното министерство заради скъпия ток  
Няколко от най-големите работодателски организации в България поискаха оставката на ръководствата на Министерството 
на енергетиката, Българския енергиен холдинг (БЕХ) и ТЕЦ "Марица Изток 2". 
Причината за това е високата цена на електроенергията в страната, каза председателят на Асоциацията на индустриалния 
капитал в България (АИКБ) Васил Велев след среща с представители на служебното правителство в Министерския съвет. 
"Искаме анализ на Електроенергийния системен регулатор (ЕСО) и Националната електрическа компания (НЕК) и след 
такъв анализ, логичното е те също да подадат оставки. Управлението на предлагането се извършва в ущърб на хората, на 
икономиката, на бизнеса, на тези, които пълнят бюджета", каза Велев и добави, че в случая не става въпрос само за 
"некадърност, но и зла умисъл". 
По думите му на пазара се предлагат по-големи количества енергия на високи цени, за да се създава изкуствено дефицит. 
От своя страна служебният министър на енергетиката Андрей Живков каза, че ще бъде направено всичко възможно, за да 
се успокоят цените на пазара, но подчерта, че проблемите, които са довели до "изкривяване" на пазара, не са от скоро. По 
думите му, за да се справят с кризата, от министерството лично са поели управлението на ТЕЦ 2 на "Марица Изток", който 
"не е работил така през последните години". 
Живков изтъкна още, че е готов да подаде оставка, но добави, че настоящият екип в министерството е свършил много 
работа за краткото време, в което е във властта. 
"Високите цени на енергията рефлектират най-вече в българския бизнес, частното предприемачество и в онези енергоемки 
производства, в които това до голяма степен се отразява в цената на крайния продукт и го прави потенциално 
неконкурентоспособен", каза по време на срещата с бизнеса служебният премиер Стефан Янев. 
През последните седмици цената на електроенергията в България достигна рекордни стойности в историята на търговията 
на ток. Цените надвишиха с над 50% стойностите в Германия, Италия, Франция и Австрия, а това оказа най-голямо 
въздействие върху производството и бизнеса. 
 
Dnes.bg 
 
√ Васил Велев: Искаме оставка на ръководството на МЕ и БЕХ 
"Искаме оставката на ръководството на Министерство на енергетиката, на Български енергиен холдинг (БЕХ) и на ТЕЦ 
"Марица изток 2", заяви след срещата с премиера Стефан Янев председателят на Асоциацията на индустриалния капитал 
в България /АИКБ/ Васил Велев. 



11 

 

По думите му от началото на месеца електроенергията в България е най-скъпа, в сравнение с другите страни в ЕС. Според 
него причината е в некомпетното управление на енергетиката. 
“Искаме анализ на поведението на ЕСО и НЕК. И след него ръководствата им също да подадат оставки“, каза още Васил 
Велев и обяви, че работодателите са в протестна готовност. 
Според него хората, които са в управлението на енергетиката, трябва да бъдат сменени с добросъвестни, а не с такива, 
които извличат позлва на гърба на домакинствата и на работещите, предаде БГНЕС. 
 
Frog news 
 
√ АИКБ искат оставки в цялата енергетика „заради некомпетентно управление“  
Упълномощен съм да поискам оставката ръководствата на Министерството на енергетиката, на Българския енергиен 
холдинг и на ТЕЦ 2. Това заяви след среща със служебния премиер Стефан Янев Васил Велев, председател на Асоциацията 
на индустриалния капитал в България. По думите на Велев причината затова е некомпетентното управление на 
енергетиката в ущърб на икономиката и домакинствата в България в полза на определени лица. 
„Настояваме за анализ на поведението на ЕСО и на НЕК и след този анализ логичното е тези ръководства също да подадат 
оставки, управлението на предлагането в нашата страна се извършва в ущърб на хората, икономиката и индустрията и на 
тези, които произвеждат, плащат заплати и пълнят бюджета. Това не е само от некадърност, това е за умисъл“, допълни 
той. 
В разговорите при министър-председателя участваха още представители на Българската стопанска камара, Българската 
търговско-промишлена палата и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България. 
„Високите цени на енергията рефлектират най-вече в българския бизнес, частното предприемачество и в онези енергоемки 
производства, в които това до голяма степен се отразява в цената на крайния продукт и го прави потенциално 
неконкурентоспособен. Ще използваме тази възможност да направим един анализ и да проведем сериозен разговор 
какво можем и какво не можем, за да преценим какви са полезните ходове и да се опитаме да облекчим ситуацията с 
инструментариума, с който разполага изпълнителната власт. Разчитаме много на анализа на представителите на 
работодателските организации, така че да сме наясно и да видим проблемите под всеки един възможен ъгъл“, заяви в 
началото на срещата Стефан Янев. 
 
√ Васил Велев, АИКБ: Сезираме ДАНС и МВР за високите цени на тока 
”Предприятията спират работа, защото иначе трябва да фалират”, това е и причината за протеста на работодателите, каза 
в ”Денят започва” по БНТ Васил Велев, председател на УС на АИКБ. 
Работодателските организации поискаха оставките на министъра на енергетиката и на шефовете на БЕХ и "Марица-изток 
2" заради рекордно високата цена на борсовия ток. 
"Ще блокираме "Българския енергиен холдинг (БЕХ), защото там е заровено кучето - и в дъщерните му дружества. Ние 
имаме два до три пъти повече инсталиорани мощности, отколкото потребяваме електроенергия, няма обективни причини 
за дефицит. В същото време цената на електроенергията е най-висока в целия ЕС, в цяла Европа от началото на август", 
обясни Велев. 
Средната цена е 285 лв., но през деня стига до 330 лв., КЕВР е дал референтна цена за 119 лв. 
"Очевидно става дума или за некомпетентност и безотговорност или това, което ние предполагаме - зловредно 
управление. Управление в полза на определени лица и в ущърб страната, в ущърб на предприятията, на чужди интереси", 
отбеляза Васил Велев. 
И обяви, че официално сезира ДАНС, МВР да се захванат с този случай. 
"Има оферти на борсата, които са напълно немислими, те са направени, за да се изпълняват, те са направени, за да се 
манипулира борсата", подчерта председателят на УС на АИКБ. 
Предупредили са, че не трябва да се свързваме със скъпия гръцки пазар, а с евтиния румънски. 
Сезират ДАНС и МВР, защото подозират "че се извършва саботаж, престъпление или диверсия и се застрашава 
националната сигурност, защото спряха първоешелонни предприятия". 
 
Искра  
 
√ АИКБ поиска оставката на ръководствата на Министерството на енергетиката, на БЕХ и на ТЕЦ 2  
„Упълномощен съм да поискам оставката на ръководствата на Министерството на енергетиката, на Българския 
енергиен холдинг и на ТЕЦ 2.“ 
Това обяви след среща с премиера Стефан Янев председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в 
България /АИКБ/ Васил Велев. Той мотивира искането с „некомпетентното управление на енергетиката в ущърб на 
икономиката и домакинствата в България в полза на определени лица“. 
„Настояваме за анализ на поведението на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) и на Националната 
електрическа компания (НЕК) и след този анализ логичното е тези ръководства също да подадат оставки, 
управлението на предлагането в нашата страна се извършва в ущърб на хората, икономиката и индустрията и на 
тези, които произвеждат, плащат заплати и пълнят бюджета. Това не е само от некадърност, това е за 
умисъл“, добави Велев. 
Васил Велев смята, че на практика има монопол на Българския енергиен холдинг /БЕХ/, на борсата. Той обясни, че 
дружествата предлагат електроенергията на умишлено завишени цени, създавайки нарочен дефицит. По думите му 

https://frognews.bg/biznes-turisam/stefan-ianev-visokite-tseni-toka-reflektirat-varhu-balgarskiia-biznes.html
https://frognews.bg/biznes-turisam/stefan-ianev-visokite-tseni-toka-reflektirat-varhu-balgarskiia-biznes.html
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въпреки предупрежденията им ЕСО е интегрирал пазара с Гърция, който е най-скъпият в Европа, преди да бъде интегриран 
с Румъния и Западна Европа, предава „БНТ“. 
От АИКБ са в протестна готовност и настояват за оставки, защото по друг начин проблемът няма да бъде решен, смята 
Велев. Той е категоричен, че е нужно разумно управление на продажбите и интеграция на пазара. 
Същевременно служебният енергиен министър Андрей Живков посочи, че е направено всичко възможно, а в ТЕЦ „Марица 
изток 2“ са включени 5 от 8 блока, като 3 са в ремонти. 
„Предлагаме ликвидност на електрическа енергия, което означава максимално включване на мощности с подходящи 
нива на цените на пазара. Ще проведем разговори с ТЕЦ-а да съкрати времето за ремонти, за да се въведат по-скоро 
в експлоатация още мощности, следим внимателно ситуацията с пазара. Министерството прави всичко възможно 
да накара енергийните дружества да работят по подходящ начин, така че тази криза да бъде овладяна“,  заяви след 
срещата при премиера министърът Живков и подчерта, че ако му поискат оставката, веднага ще я подаде. 
Припомняме, че днес служебният премиер покани на среща представители на Конфедерацията на работодателите и 
индустриалците в България, Българската търговско-промишлена палата, Българската стопанска камара и Асоциацията на 
организациите на българските работодатели. В началото на срещата той обяви, че високите цени на енергията 
рефлектират най-вече върху бизнеса у нас, частното предприемачество и в онези енергоемки производства, в които това 
до голяма степен се отразява в цената на крайния продукт и го прави потенциално неконкурентоспособен. Той обяви, че 
ще използват тази възможност да направят анализ и да проведат сериозен разговор какво може да се направи, кои са 
полезните ходове и да се направи опит за облекчаване на ситуацията синструментариума, с който разполага 
изпълнителната власт. 
 
Cross.bg  
 
√ Бизнесът поиска оставката на БЕХ заради скъпия ток 
Работодателите поискаха оставки на ръководството на БЕХ и на министерството на енергетиката заради скъпия ток за 
бизнеса. Данните за Европа сочат, че цените и за тази сряда у нас са сред най-високите. Преди нас се нарежда само Гърция. 
Но страните от централна и западна Европа са с много по-ниски цени. 
Изпълнителният директор на БЕХ Валентин Николов потвърди в интервю за БТВ „Тази сутрин", че българските фирми 
плащат най-скъпия ток в ЕС след Гърция. 
Причината според него е, че всички търговци на електроенергия в България са предоговорили своите договори - борсова 
цена, плюс надбавка. Търговците не носят никаква отговорност, допълни Николов. По думите му решението е в промяна 
на тези договори чрез законови промени или чрез Комисията за защита на конкуренцията. 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНР 
 
√ Президентството: Процедурата по избор на премиер е в решаваща фаза  
С издадения от държавния глава указ конституционната процедура по избор на министър-председател вече е в 
решаващата си парламентарна фаза.  
Това посочват от президентството, след като по-рано вчера лидерът на „Има такъв народ“ Слави Трифонов обяви, че няма 
да предлага проектокабинета за гласуване в пленарна зала днес. 
Още преди да дойде заявлението на Пламен Николов, че оттегля кандидатурата си - по лични причини, коментарите на 
бивши и настоящи конституционалисти и на преподаватели по конституционно право, макар и с известни нюанси, бяха 
еднозначни - Слави Трифонов не може да каже  ще се гласува ли или не правителството,  и че ако Николов под някаква 
форма не обяви, че се отказва,  трябва да има гласуване в пленарната зала. 
Възможността успешен мандат за съставяне на правителство да стане неуспешен, е решение 20 на Конституционния съд 
от далечната 1992 година, според което до момента на гласуването могат да бъдат сменяни членове на предложеното 
проектоправителство. 
Ползването му в случая, макар и доста хлъзгаво, е единственият, различен от гласуването в зала,  начин да се излезе от 
този казус без аналог, смята преподавателят по конституционно право в Пловдивския университет Христо Паунов. 
„В това тълкувателно решение никъде не се говори за оттегляне въобще. Но ако се погледне малко по-широко, би могло 
да се приложи тази хипотеза и евентуално по този начин това гласуване да не попадне в дневния ред на Народното 
събрание“, каза той.  
За Паунов чистият вариант е да има гласуване, отхвърляне на правителството на ИТН и връчване на мандат на втората по 
численост парламентарна група.  
Според него този казус би могъл до стигне и до Конституционния съд за ново тълкуване 
В петък номинираният за премиер от „Има такъв народ“ Пламен Николов представи на президента папка с изпълнен 
мандат, структура и състав на проект на кабинет.  
Веднага след това държавният глава издаде указ с предложение до 46-ото Народното събрание да избере кандидата за 
министър-председател на „Има такъв народ“. 
 

https://www.iskra.bg/stefan-yanev-shte-napravim-analiz-za-da-oblekchim-situatsiata-na-pazara-na-elektroenergia/
https://www.iskra.bg/stefan-yanev-shte-napravim-analiz-za-da-oblekchim-situatsiata-na-pazara-na-elektroenergia/
https://www.iskra.bg/stefan-yanev-shte-napravim-analiz-za-da-oblekchim-situatsiata-na-pazara-na-elektroenergia/
https://bnr.bg/post/101511109/plamen-nikolov-obaviche-shte-ottegli-kandidaturata-si
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√ Гласуването на проектокабинета на ИТН не е в дневния ред на парламента  
Гласуването на проектокабинета, предложен от „Има такъв народ“, не е в дневния ред на Народното събрание. 
Председателят на парламента Ива Митева заяви, че точката е отпаднала след като Пламен Николов се е отказал от 
премиерския пост. Въпросът ще бъде обсъден и на председателски съвет. 
Николов заяви по-рано, че оттегля номинацията си за премиер по лични причини и уточни, че няма законови пречки да го 
направи. Това стана, след като лидерът на ИТН Слави Трифонов заяви, че няма да предлага проектокабинета за гласуване. 
Може или не указът на президента да не стане част от дневния ред на Народното събрание. Според председателя на 
парламента Ива Митева, след като кандидат-премиерът се е отказал, гласуването може да отпадне. 
„Ако той не предложи кабинет и структура и състав, какво да гласуваме?! Защо да въртим процедура. Да, не е правено, но, 
не е правено, но решение 20 (на Конституционния съд - б.р.) казва само, че може да се прави смяна до избора на министри. 
По отношение на кандидата за премиер, там е ясно - когато нямате премиер и нямате кого да гласувате, няма какво да 
гласувате. Ако кандидатът се оттегли или нещо му се случи, не дай си Боже, и не бъде избран, приключвате до тук 
процедурата“. 
Пред БНР Митева заяви, че въпросът ще се реши окончателно на председателски съвет, който ще се проведе преди 
пленарното заседание. 
„Сутринта ще докладвам на председателски съвет за подаденото заявление от Пламен. Подадено е и при президента, така 
че ще бъдат уведомени и ще го обсъдим сутринта“, каза още Ива Митева. 
На днешния председателски съвет трябва да бъде обсъдена и датата на президентските избори, която парламентът трябва 
да определи и другата седмица тя вече да е ясна. 
В дневния ред са включени изслушвания на министрите на туризма и транспорта. 
Стела Балтова ще отговаря за стратегията за възстановяване и подпомагане на туристическия сектор в условията на 
пандемия, а Георги Тодоров за концесията на летище „София“.  
 
√ Номинираният за премиер Пламен Николов оттегли кандидатурата си 
Гласуване на проектокабинета на ИТН в пленарната зала няма да има 
Номинираният за министър-председател Пламен Николов оттегли кандидатурата си със заявление в Народното събрание. 
Няма да има обсъждане и гласуване на проектокабинета на „Има такъв народ“ в пленарната зала. Това заяви за „Хоризонт“ 
председателят на НС Ива Митева. 
Тя обясни, че причината е в подаденото в 16 ч. заявление за премиер Пламен Николов, че оттегля съгласието си да участва 
в процедурата по избор. 
"Да, не е правено, но решение 20 (на Конституционния съд - б.р.) казва само, че може да се прави смяна до избора на 
министри. По отношение на кандидата за премиер, там е ясно - когато нямате премиер и нямате кого да гласувате, няма 
какво да гласувате. 
Ако кандидатът се оттегли или нещо му се случи, не дай си Боже, и не бъде избран, приключвате до тук процедурата, така 
че няма какво да подлагаме. Утре такава точка в дневния ред няма да има. 
Сутринта ще докладвам на председателски съвет за подаденото заявление от Пламен. То е подадено някъде към 16 часа 
и нещо, подадено е и при президента, така че ще бъдат уведомени и ще го обсъдим сутринта", каза Ива Митева. 
Другата седмица трябва да има определена дата за провеждане на президентските избори, заяви Митева.  
За БТА Николов заяви по-рано, че ще оттегли номинацията си за премиер по лични причини и няма юридически пречки за 
това. По-рано лидерът на партията Слави Трифонов направи изявление, в което обяви, че "Има такъв народ" няма да 
предлага проектокабинета си за гласуване в пленарна зала. Трифонов припомни, че  вече са заявили, че ще постъпят така, 
ако не получат подкрепата на ДБ и "Изправи се БГ! Ние идваме" и обвини т.нар. "партии на протеста" в предателство. 
 
√ Проф. Минеков обеща подкрепата на МК за разкопките на Златния град на траките  
Служебният министър на културата проф. Велислав Минеков и заместникът му доц. Пламен Славов пристигнаха на 
археологическите разкопки край карловското село Васил Левски. От една седмица екип на пловдивския Археологически 
музей възстанови работата си на обекта с помощта на 27 хиляди лева от държавата и около 15 хиляди от община Карлово.  
В момента се разкрива сектор от крепостната стена на Тракийския градски център от 6-5 век преди Христа. Той се сочи като 
най-стария в България и в публичното пространство стана известен като Златният град. Директорът на  Археологическия 
музей в Пловдив доц. Костадин  Кисьов разказа, че покривът на храмовата постройка в него е покрит с коринтски тип 
керемиди, които са огромни. Допълнително са покрити и с т. нар. "котешко злато" - съединение, което се добива от района 
на самото селище. 
Заради артефактите, открити до момента, се предполага, че това е най-ранната столица на одрисите. За да се потвърди, 
обаче, е нужна доста работа, вероятно в следващите 3 години, за което ще е нужнo държавно финансиране. Проф. 
Велислав Минеков коментира, че става дума за изключително научно събитие. Той пое ангажимента Министерството на 
културата да продължи да подкрепя този археологически обект.  
От началото на тази година той е със статут на Национален паметник на културата. Пътят до него обаче се нуждае от ремонт, 
за който се очаква помощ от община Карлово. 
Репортаж с още подробности може да чуете в звуковия файл, очаквайте и видео-разказ в youtube канала ни. 
 
√ Заведения организират протести срещу противоепидемичните мерки  
Сдружението на заведенията в България и Българска асоциация на заведенията организират протест в София, Варна и 
Пловдив под наслов „Бизнесът отвръща на удара“. Те се заканват, че се блокират ключови кръстовища. 

https://bnr.bg/post/101510933/prof-minekov-obeshta-podkrepata-na-mk-za-razkopkite-na-zlatnia-grad-na-trakite
https://www.youtube.com/channel/UC1EvWnViUYSOe5EtDFk_yrQ


14 

 

Недоволството на собствениците и работещите в заведенията е по повод очакваното ново затваряне заради 
противоепидемичните мерки. Организаторите определят ограниченията като „дискриминационни“. 
Двете организации настояват за нов план за справяне с кризата, в който не се споменава за затваряне или ограничение в 
работно време на обектите. А ако има намален капацитет, държавата да доплаща за неизползваемите места. 
Организаторите на протеста настояват и за оставките на здравния министър Стойчо Кацаров, на директора на столичното 
РЗИ Данчо Пенчев, на главния държавен здравен инспектор Ангел Кунчев и всеки, които е участвал в създаването на плана 
за действие за борба с Covid-19. В отворено писмо от двете организации заявяват, че няма да приемат нова заповед, 
ограничаваща функционирането на заведения и други обекти. 
Единственото, което искаме е да работим и да осигуряваме прехраната на нашите семейства, посочват от двете 
организации. 
 
√ НСИ: Подем на производството, строителството и търговията на дребно през юни  
С близо 23% се е увеличил оборотът от търговия на дребно през юни спрямо същия месец година по-рано, показват 
данните на Националния статистически институт. Ръст на годишна база има при индексите и на промишленото 
производство и строителството. 
В промишлеността общото увеличение на годишна база е 9,7 процента през юни и слабо понижение с 0,1% спрямо месец 
май, сочат още данните на статистиката. 
Най значителен е ръста при производството на превозни средства без автомобили - с повече от 68 на сто. При 
производството на храни и тютюневи изделия увеличението е с близо 59 процента спрямо същия месец на 2020 г. 
Негативна тенденция има при производството на напитки, обувки и на други кожени изделия и основни метали. При 
всички сектори намалението е с двуцифрено число в проценти. Спад има и при производството на лекарства - с 9,6 на сто. 
В същото време най големият ръст през юни на годишна база е именно при оборота от търговия на дребно, на 
фармацевтични и медицински стоки - с 47,8 на сто. 
 

Индекс на строителната продукция на годишна база 

 
 
Увеличение има при всички останали наблюдавани подотрасли на търговията на дребно. В строителството се отчита ръст 
спрямо година по рано. 
Индексът на НСИ за продукцията в сектор "Строителство" се повишава през юни с 1,5% спрямо май, когато се понижи с 2,2 
на сто, като продукцията от гражданското и инженерно строителство се повишава с 2,1%, докато от сградното строителство 
нараства с 1,1 на сто. 
На годишна база строителната продукция през юни нараства с 4,7% след повишение с 4,1% през май, отбелязвайки растеж 
за четвърти пореден месец, като сградното строителство се увеличава с 1,5%, а гражданското и инженерното строителство 
- с 9,1 на сто. 
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Индекс на строителната продукция на годишна база 

 
 
През юни НСИ отчита поредно подобрение и при търговията на дребно, като оборотът в търговията на дребно нараства с 
1,5% спрямо май, когато се повиши с 1,6 на сто. 
На годишна база търговията на дребно бележи скок от 22,7% през юни след повишение с 23,9 през май, нараствайки 
солидно за четвърти пореден месец. 
Данните на НСИ показват, че бизнес дейността в страната продължава да се подобрява и в началото на лятото след 
влошаване през последното тримесечие на миналата годината, когато втората вълна на коронавирусна пандемия доведе 
до въвеждане на нови ограничителни мерки както в България, така и в Европа, които продължиха и през първите месеци 
на 2021 г. 
 

Индекс на търговията на дребно на годишна база 

 
 

√ Спад на икономическите нагласи в Германия и еврозоната през август заради страха от нова Covid вълна 
Икономическите нагласи на германските анализатори и инвеститори се влошиха през август за трети пореден месец с 
оглед на опасенията, че растящите инфекции с Covid-19 и четвъртата коронавирусна вълна могат да ограничат 
възстановяването на най-голямата европейска икономика.  
Подобен спад бележат икономическите нагласи и в цялата еврозоната. Това показват резултат от последно проучване на 
центъра за европейски икономически изследвания Zew. 
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Индексът на базирания в Мюнхен изследователски институт Zew, измерващ бъдещите икономически очаквания в 
Германия за следващите шест месеца, спадна през август до 40,4 пункта от 63,3 пункта през юли при осреднена прогноза 
за по-сдържано понижение към 56,7 пункта. 
 

Графика на Zew индекс на икономическите очаквания в Германия 

 
 
"Очакванията отслабнаха за трети пореден път. Това показва нарастващи рискове за германската икономика, като 
например от възможна четвърта вълна на Covid-19, започваща през есента, или забавяне на растежа в Китай",  коментира 
проучването президентът на института ZEW професор Ахим Вамбах. 
В същото време индексът, определящ оценките на инвеститорите за текущите икономически условия в Германия, нараства 
за пореден месец, достигайки през август 29,3 пункта спрямо 21,9 пункта през юли и при очаквания за повишение към 
ниво от 30,0 пункта. 
Според Вамбах "ясното подобрение в оценката на икономическата ситуация, което продължи от месеци, показва, че 
очакванията за следващите шест месеца отслабват и поради вече постигнатия по-висок икономически растеж". 
Днешното проучване също така показва, че и индексът на нагласите на експертите на финансовите пазари по отношение 
на икономическото развитие в цялата еврозона се влошава през август за трети пореден месец, достигайки 42,7 пункта, 
което е с 18,5 пункта под юлското ниво на индекса. 
Подобно на Германия обаче, показателят за текущата икономическа ситуация нарасна през август с 8,6 пункта спрямо юли, 
достигайки 14,6 пункта. 
Индексът на инфлационните очаквания в еврозоната пък се понижи с цели 27,4 пункта до 42,2 пункта, което е в синхрон с 
намаляващите икономически очаквания в бъдеще. 
 
√ Германия прави тестовете за неваксинирани задължителни, от октомври - и платени  
Германия реши да направи тестовете за неваксинирани задължителни, а от октомври те стават и платени.  
На заседание на кабинета и министрите на провинции вчера също така бе взето решение хората, които са получили ваксина 
срещу Covid-19, както и оздравелите от коронавируса да бъдат освободени от евентуални мерки при нов локдаун. 
Задължението за показване на тест от неваксинирани влиза в сила на 23 август. Тестът ще се показва в затворени 
помещения, в които се събират много хора - магазини, спортни, концертни и театрални зали, църкви, музеи и заведения. 
Също така от октомври отпада финансирането им от държавата и тестовете ще станат платени. Изключение от това правило 
ще се прави само в региони с брой на новозарените по-нисък от 35 на 100 000 души за седмица. 
През есента, когато се очаква увеличаване на броя на заболелите, ваксинираните и оздравелите ще бъдат освободени от 
повечето ограничения. Ще останат задължителни само маските за всички в градския транспорт и магазините.  
В училищата децата ще се тестват два или три пъти седмично с тестове-близалки. 
 
√ Гръцкият премиер Мицотакис обяви пакет от мерки за засегнатите от пожарите  
Премиерът на Гърция Кириакос Мицотакис обяви пакет от мерки за засегнатите от пожарите, съобщават гръцките медии. 
Помощта за хората, понесли щети, ще стигне до 150 хиляди евро на семейство.  
Незабавно се отпускат по 20 хиляди, 12 хиляди или 5 хиляди евро в зависимост от степента на щетите. 
За известен период се спира и изискуемостта на дълговете и данъчните задължения, както и разпродаването на движимо 
и недвижимо имущество от частни съдебни изпълнители. За наемането на временно жилище ще се отпускат до 500 евро, 
докато хората възстановят домовете си. 
Помощи се предвиждат и за бизнеса и унищожените  лични земеделски стопанства. 
Междувременно от Гърция се съобщава за разпалването на ново огнище на пожара на остров Евия. Образувал се е  нов 
фронт от километри заради силния вятър в района.  
По-рано бяха евакуирани 19 села на полуостров Пелопонес в района на община Гортиния. 
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√ Управляващата коалиция в Полша се разпада след уволнение  
Уволненият вицепремиер и лидер на „Споразумение“ обясни разрива с „Право и справедливост“ с несъгласие по промени 
в медиен закон и данъците 
Управляващата коалиция в Полша се разпада, след като премиерът Матеуш Мазовецки уволни заместника си Ярослав 
Говин, който е лидер на една от партиите в нея, предаде АФП. 
„Моето отстраняване е де факто разрив в правителствената коалиция“, каза Говин пред репортери във Варшава. 
Говин и неговата партия „Поразумение“ (Споразумение) все по-често влизат в противоречия с основната партия в 
управлението „Право и справедливост“ в последните месеци, посочва АФП. Отстраняването му от правителството обаче 
не означава автоматично падане на правителството, за което е необходим вот на недоверие в парламента. 
Партията на Говин има 10 депутати, като без тях правителството няма мнозинство в парламента и може да бъде принудено 
да разчита на крайнодесни за подкрепа. 
„Не съм обвинен че ще загубим нашето мнозинство заради това“, каза говорителят на правителството Пьотр Мюлер. 
„Убеден съм, че има хора в „Обединена десница“ (управляващата коалиция) и сред останалите в полския парламент, които 
ще подкрепят полезните реформи, които предлагаме“, добави той. 
„Поведението на вицепремиера Говин подкопава доверието в правителствените действия“, каза говорителят пред 
репортери. 
Говин, който е вицепремиер и министър на развитието, труда и технологиите, обясни разрива с несъгласие по 
проектозакона, който ще принуди американската компания „Дискавъри“ да продаде повечето от акциите си в основната 
полска частна телевизия Ти Ви Ен (TVN). 
„Напускаме правителството с гордо вдигнати глади“, каза Говин, който добави, че е научил за уволнението си от медиите. 
„Ние казахме, че „Обединената десница“ няма да вдига данъци, но предложеният бюджет неотдавна от премиера Матеуш 
Моравецки означава драстично повишение на данъците“, каза още той. 
Протести срещу затягане на медиен закон 
Хиляди излязоха вчера на протест в Полша в защита на медийните свободи и срещу проектозакона, който може да затвори 
TVN или да принуди критичната към правителството телевизия да бъде продадена, предаде Ройтерс. 
Парламентът трябва да гласува законовите промени днес. Те предвиждат затягане на правилата за притежание на медии 
в Полша от чужди компании, което може да влоши отношенията със САЩ и да задълбочи безпокойството на ЕС за 
демократичните стандарти в страната. 
Във Варшава, един от 80-те града, където са организирани протести, хората носеха плакати с надписи „Свободни медии, 
свободен народ, свободна Полша“. 
Телевизионен кадър показа демонстранти на покрива на министерството на културата в полската столица с плакати, на 
които пише „Свободни медии“ и „Полша, свободна от фашизъм“. 
Законовите промени подсилват забраната за фирми извън Европа да притежават местни телевизии и радиа. 
Управляващата консервативна партия „Право и справедливост“ казва, че иска да спре страни като Русия и Китай от контрол 
върху медии в Полша, но критици твърдят, че иска да затвори устата на популярния тв канал TVN24, чийто лиценз изтича 
на 26 септември. Нейната компания майка е притежавана от американската „Дискавъри“, но е регистрирана в Холандия, 
за да заобиколи изискването неевропейски фирми да не притежават над 49% от медийни компании в Полша. 
 
√ Байдън не съжалява за изтеглянето на войските на САЩ от Афганистан  
Американският президент Джо Байдън обяви, че не съжалява за решението си да оттегли американските войски от 
Афганистан, като това би трябвало да е стимул за местните сили за сигурност да се борят за страната си, предадоха 
информационните агенции. 
"Афганистанските лидери трябва да се обединят. Ние загубихме хиляди души военен персонал - убити или ранени. Те 
трябва да се борят за себе си, за своя народ. Аз ще настоявам Съединените щати да изпълняват поетите ангажименти, но 
те трябва да искат да се борят", каза Байдън.  
Байдън отбеляза, че Вашингтон е изразходвал 1 трилион долара за последните 20 години и има хиляди загубени човешки 
животи. Американският президент увери, че Съединените щати ще продължат да изпълняват задълженията си, като 
предоставят въздушна подкрепа, храна, екипировка и заплати на афганистанските сили. 
 
√ Китай изпревари САЩ в изследванията за изкуствения интелект  
Китай изпревари САЩ в изследванията на изкуствения интелект (ИИ), задействайки аларма от другата страна на Тихия 
океан, тъй като две най-големи икономики в света продължават да се борят за постигане на превъзходство по отношение 
на ИИ (AI). 
През 2020 г. Китай надмина САЩ за първи път по броя на цитираните от други източници академична статия за ИИ, мярка 
за качеството на изследването. Доскоро САЩ бяха далеч пред другите страни в изследванията на AI, посочва агенция Asia 
Nikkei. 
Една от причините, поради които Китай става все по-силен в областта на изкуствения интелект, са богатите данни, които 
страната генерира. До 2030 г. приблизително 8 милиарда устройства в Китай ще бъдат свързани чрез т.нар. "Интернет на 
нещата" (Internet of Things) - огромна мрежа от физически обекти, свързани чрез интернет. Тези устройства, монтирани на 
автомобили, инфраструктура, роботи и други инструменти, генерират огромно количество данни. 
Китай разглежда AI като начин да компенсира недостига на работна ръка в очакване на намаляване на населението, посочи 
за Asia Nikkei Вейлин Чжао, старши изследовател в изследователския институт Itochu. 



18 

 

Изкуственият интелект се използва в редица индустрии и влияе значително върху конкурентоспособността и държавната 
сигурност. Американската комисия за национална сигурност по изкуствен интелект, ръководена от бившия изпълнителен 
директор на Google Ерик Шмит, предупреди в доклад през март, че САЩ може да загубят инициативата в областта на 
изкуствения интелект в полза на Китай. Тъй като САЩ отговарят на това предизвикателство, двустранната конкуренция в 
областта на изкуствения интелект се засили, което може да има глобални последици. 
 

 
Проценти на цитирани академични статии за Изкуствен интелект 

 
През миналата година Китай изпревари САЩ за първи път по отношение на академичните цитати, свързани с изкуствения 
интелект, формирайки 20,7% от общия брой подобни цитирания, срещу 19,8% за САЩ, според доклад на Станфордския 
университет. От 2012 г. Китай вече е издал 240 000 академични доклада за ИИ, далеч надминавайки САЩ, които са 
публикували 150 000, според британския специалист по изследвания Clarivate. Наред с други, китайските изследвания са 
дали отлични резултати в разпознаването и генерирането на изображения. 
През юни студентка на име Хуа Чжъбин се записва в университета Цинхуа в Пекин. От своето раждане Хуа Чжъбин е 
влюбена в литературата и изкуството, казва тя. Но Хуа Чжъбин не е обикновен студент. "Тя" е виртуална студентка, 
базирана на изкуствен интелект, чийто образ е видян по целия свят в Weibo - отговорът на Китай към Twitter и другите 
социални медии. 
Оборудван със способността да учи, Хуа Чжъбин абсорбира данни като текст, изображения и видео, посочват от пекинският 
иниверситет. Хуа има познавателните способности на 6-годишно дете. В рамките на една година системата ще може да 
мисли като 12-годишно дете, прогнозира държавната китайска агенция Синхуа. Хуа може да пише стихове и да рисува. 
Очаква се в бъдеще да може да създава уебсайтове. 
Хуа Чжъбин e базиран на Wudao 2.0, модел на ИИ (AI), разработен под ръководството на Пекинската академия за изкуствен 
интелект. Целта е да се разработи стандартизирана форма на изкуствен интелект, способна да изпълнява различни 
интелектуални задачи. 
Хуа има напреднали езикови възможности и възможности за обработка на изображения, благодарение на работата на 
повече от 100 изследователи. Инструментът има 10 пъти повече параметри - мярка, за това колко умен е моделът на ИИ 
от GPT-3, който дебютира в САЩ през 2020 г. и привлече вниманието с написването на гладко съчинение (есе). 
Развитието на AI с напреднали езикови и други възможности изисква огромни човешки и финансови ресурси. Само "шепа 
играчи" могат да го направят, казва Мамору Комачи, доцент в Токийския столичен университет, специализирал 
изчислителна лингвистика. 
Китай разполага с редица академични институции и компании с "огневата мощ", за да остане на върха на изкуствения 
интелект, включително университета Цинхуа, Пекинския университет, Китайската академия на науките, Baidu и Xiaomi. 
Всички тези университети и компании участваха в Пекинската академия за изкуствен интелект, която създаде Wudao 2.0. 
Докато американските компании и университети остават силни в областта на изкуствения интелект, нарастващото 
доминиране на Китай е очевидно. На Конференцията за невронни системи за обработка на информация, водеща 
международна конференция по изкуствен интелект, изследователите от Китай представиха 29% от презентациите през 
2019 г., спрямо 20% на тези от САЩ. 
През 2017 г. Китай прие "План за развитие на изкуствения интелект от ново поколение" с цел да се превърне в център на 
глобалните иновации. Китайските компании също така се превръщат във високо технологични. Така например една от тях 
- iFlytek печели 14 поредни международни конкурси за синтез на глас. 



19 

 

Ясно е, че САЩ са притеснени от бързото нарастване на изкуствения интелект в Китай. Фактът, че САЩ изключват 
китайските компании от страната, когато става въпрос за използване на лични данни, които определят ефективността на 
AI, е доказателство за това. Ако САЩ и Китай продължат да развиват свой собствен ИИ, глобалният сблъсък за конкурентни 
стандарти може да се окаже неизбежен. 
 
БНТ 
 
√ Без решение след първия председателски съвет, викат и конституционалисти  
На председателския съвет при Ива Митева тази сутрин не е взето никакво решение. В 11.30 часа ще има нов 
председателски съвет, за да се види как ще се продължи работата на парламента. Очаква се в разговорите предиобед да 
се влючат и конституционалисти. 
В момента депутатите продължават работа по утвърдения дневен ред. 
Председателският съвет на Народното събрание се събра тази сутрин в 8.15 ч., след като по-малко от 24 часа преди 
официално обявеното гласуване на проектокабинета на "Има такъв народ" с премиер Пламен Николов, стана ясно, че 
изобщо няма да бъде внесен в парламента. 
Предложението за кабинет беше оттеглено от лидера на партията Слави Трифонов, след като "Демократична България" и 
"Изправи се БГ! Ние идваме!" отказаха подкрепа. 
Това отново завърта парламентарната рулетка и поставя под въпрос съставянето на правителствo. Цифрите и заявените 
позиции показват, че трудно могат да бъдат събрани необходимите гласове за нов кабинет. 
Сега президентът Румен Радев трябва да връчи мандат на ГЕРБ като втора политическа сила. Негово е решението - за кого 
да бъде третият мандат. БСП заявиха, че предлагат служебният кабинет да остане като експертен. 
Пламен Николов оттегли по лични причини кандидатурата си за премиер. 
 
√ Отказана подкрепа: Как се стигна до решението на ИТН?  
До големия политически обрат се стигна, след като всички партии, с които ИТН водиха разговори и постигнаха принципно 
съгласие по приоритетни теми, им отказаха подкрепа. От "Демократична България" дори определиха състава на кабинета 
като най-слабия, излъчван някога. Според "Изправи се БГ! Ние идваме!" партийното его трябва да отстъпи пред интересите 
на българските граждани. 
От "Демократична България“ изтъкнаха, че те ясно са дефинирали целите и са искали промяна през приоритети. 
Коментираха, че промяна с ДПС през задния вход не може да се прави. Обвиниха "Има такъв народ" в диктат при съставяне 
на кабинета и липса на техните приоритети в предложената за подпис декларация. 
"Не може с 65 гласа сам да си решиш състава на кабинета, защото, ако ще си говорим на този профански език, ние пък 
може да кажем как с 65 гласа при положение, че се изискват 121, искате да вземете всичко и да го дадете на хора, 
които никой не познава, не можем да дадем гласа си за такава конструкция", заяви Христо Иванов, председател на ПГ 
на "Демократична България". 
От "Демократична България" са готови на диалог с останалите партии извън ГЕРБ и ДПС за правителство с третия мандат, 
което да издържи до пролетта и да реши важни въпроси като новата COVID вълна и приемане на бюджета. Твърдо няма 
да подкрепят кабинет с мандат на БСП. 
"Ако мандатът бъде връчен на БСП ние сме поели много ясен ангажимент към своите избиратели. В този смисъл, 
който връчи мандата на БСП знае предварително, че обрича този мандат и той трябва да поеме и тази 
отговорност", допълни Христо Иванов, председател на ПГ на "Демократична България".  
Според "Изправи се! Ние идваме!“ е настъпил момент, в който партийното его и егото на политическите лидери трябва да 
отстъпят пред интересите на българските граждани. 
"Трябва модел за реформа в прокуратурата, отстраняване на ГЕРБ и ДПС от властта. Всичко това ще се случи и 
изисква усилия от формациите, които твърдят, че са чули очакванията на българския народ. Затова ние казахме 
вчера, че няма да подкрепим", добави Мая Манолова, председател на ПГ на "Изправи се БГ! Ние идваме!". 
По-рано в сутрешния блок на БНТ председателят на парламентарната група на "Има такъв народ" определи решението на 
"Изправи се БГ! Ние идваме!" като предателство. 
"Те плямпаха, че искат озаптяване и смяната на Гешев, дълбока съдебна реформа, преизчисление на пенсиите, нови 
фискални политики. Плямпаха през цялото време, това е точният термин и когато се стигна до действия, когато 
могат да бъдат реализирани персона и правителство, правителство на най-голямата политическа сила, която ясно 
заявява, че ще свърши тези неща. На всичкото отгоре проведохме разговори с тях и нямаше разминаване на думи, че 
те искат същото, в момента, в който се стигна до гласуване те предадоха и протеста, и идеята, и хората, които са 
гласували за тях", заяви Тошко Йорданов, председател на ПГ на "Има такъв народ". 
4 часа по-късно след официалния отказ за подкрепа на правителството от "Демократична България", председателят на 
групата на "Има такъв народ" отказа коментар. 
Засега от ДПС запазват мълчание как смятат да гласуват утре. ГЕРБ вече са заявили, че ще влязат в зала и няма да подкрепят 
кабинета на "Има такъв народ". 
"Има такъв народ" с великите 65 депутати от 240 в парламента тръгна да налага диктат на останалите 
политически сили, нещо което е напълно неприемливо за правене на всяко правителство. Този диктат се изразяваше 
в безпрекословно изискване на Слави Трифонов и на Тошко Йорданов те да бъдат подкрепени независимо от 
програмата, независимо от състава и независимо от всичко останало. Такива подкрепи няма и никой никъде не е 
давал", каза още Татяна Дончева от "Изправи се БГ! Ние идваме!". 
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√ Просветното министерство подготвя насоки за обучение в условия на пандемия 
Министерството на образованието и науката подготвя Насоки за обучение в условия на пандемия. В документа се 
разработват различни варианти за реакция - локална или национална, в зависимост от здравната ситуация. Първи проект 
на тези насоки вече е готов и тази седмица ще бъде изпратен в Министерството на здравеопазването за съгласуване. 
За 24 август т.г. е насрочено заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на средното 
образование, на което насоките ще бъдат обсъдени със социалните партньори. Седмица по-късно - на 30 и 31 август т.г. 
тези насоки и всички други указания за началото на учебната 2021/2022 г. ще бъдат представени пред началниците на 
Регионалните управления на образованието. Чрез тях те ще стигнат до директорите на всички образователни институции. 
Междувременно, когато документът е напълно готов, ще бъде представен на медиите и всички, които се интересуват, 
съобщават от просветното министерство. 
Тъй като до 15 септември има повече от месец, все още е рано да се правят прогнози за присъствено или неприсъствено 
начало на учебната година. Образователното министерство прави всичко възможно учебната година да започне 
присъствено, но окончателното решение - локално или национално, ще зависи от епидемиологичната ситуация и 
противоепидемичните мерки, разпоредени от Министерството на здравеопазването, уверяват от ведомството. 
Междувременно просветното министерство полага усилия да осигури необходимите устройства и достъп до интернет, 
които са необходими за безпроблемно провеждане на занятията, ако се наложи преминаване към дистанционно 
обучение. 
Продължава и информационната кампания на министерството за ваксиниране на учителите и непедагогическия персонал. 
Актуални данни за нейния ефект ще има в края на август, когато ще бъде направено ново проучване за нивата на 
имунизиране. Според данните от началото на юли в страната са ваксинирани около 40% от директорите на образователни 
институции и около 30% от учителите. 
 
√ Щe бъдат закупени още над 20 000 електронни устройства за ученици  
Още над 20 000 допълнителни устройства на стойност над 6 милиона лева ще бъдат закупени за ученици от държавни и 
общински училища. Ще бъдат осигурени преносими компютри с операционна система Chrome, таблети с операционна 
система Windows и таблети с операционна система Android. 
2,5 млн. лева ще се осигурят чрез преструктуриране на разходите в централния бюджет за 2021 година, реши 
Министерският съвет на неприсъствено заседание. Останалите средства за техниката ще са от преструктуриране на 
разходите по бюджета на Министерство на образованието и науката за 2021 г. 
С осигуряването на техниката ще се обезпечи преминаването в обучение от разстояние в електронна среда. 
 
√ Без ограничителни COVID мерки в столицата  
Няма да бъдат въвеждани нови ограничителни мерки в столицата във връзка с епидемичната обстановка. По-рано вчера 
директорът на Столичната здравна инспекция Данчо Пенчев обяви, че "София навлиза в червена зона и предстои издаване 
на заповед за налагане на ограничения". След сигнал от БНТ, здравното министерство уточни, че няма основание за 
налагане на ограничения и на шефа на СРЗИ е поискано обяснение. 
"За момента София е в жълтата зона на 14-дневна база на заболеваемост, а на база 7-дневния анализ от края на 
миналата седмица вече се намира в червената." Това обяви вчера сутринта по БТВ директорът на столичното РЗИ. 
Според данните в информационния портал обаче нито едно от двете твърдения не е вярно, показа наша проверка. Затова 
още преди обяд се обърнахме към здравното министерство с въпроса на какво основание ще бъдат въведени 
ограничителни мерки съгласно плана за справяне с пандемията, след като не са изпълнени критериите за тези 
ограничения. Реакцията - нови мерки в София поне днес няма да има. Данчо Пенчев не пожела да коментира. 
При новината тази сутрин за вече отпадналата заповед остро реагираха от Конфедерацията на българския туристически 
бизнес, които я определиха като геноцид над бизнеса им. 
Ако утре обаче новите случаи в столицата са около 200, градът вече попада в жълтата зона и заповед трябва да бъде 
издадена. 
В Бургас епидемичната обстановка е по-усложнена от тази в София. Над 60% от COVID леглата в Бургаска област вече са 
заети, предстои разкриването на нови. 
"Има пациенти, викат ни, когато пациентът е колабирал на улицата, отиваме, той е с температура, за което не ни 
упоменават близките и когато направим тест в линейката се оказва положителен", допълни медицинската сестра 
в ЦСМП-Бургас Надя Динева. 
Областта вече е в жълтата зона, но от местния щаб не смятат да въвеждат засега по-строги мерки. 
"Има много гости, които са в порядъка на милион, милион и двеста. Населението е около 350 хил. Всичките тези 
новозаразени случаи следва да се считат на милион и половина, а не на 350 хил. Така че 16 новозаразени към 9-и август 
не е стряскаща цифра. Освен това целта е да се задържи броят на новозаразените в такъв диапазон, в който 
лечебните заведения могат с лекота да се справят с тези нови бройки новозаразени", добави Божан Божанов, 
заместник-областен управител на Бургас. 
Според анализ на математика Николай Витанов в близките дни има голяма вероятност да се усложни ситуацията във Варна, 
Пловдив, Велико Търново и столицата. 
Според плана за справяне с пандемията, следващите мерки, които могат да бъдат въведени, са ограничения в броя на 
посетителите на заведения, спортни и културни събития на закрито. В момента това ограничение е до 50%, ще стане до 
30%. Частичен локдаун ще има едва на следващото ниво - при над 250 заразени на 100 000 души. 
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В късния следобед в отворено писмо от Сдружението на заведенията поискаха нов план за справяне с кризата, в който да 
няма затваряне или ограничения в работното време на обектите. Ако има намален капацитет, държавата да доплаща за 
неизползваемите места. Те настояват за оставка на всеки, участвал в създаването на сегашния план. 
 
√ Ръководството на НДК подава оставка  
След почти четири години и половина Съветът на директорите на НДК взе решение да депозира своите молби за 
освобождаване до министъра на културата. Това се казва в позиция, изпратена до медиите. 
Ето какво още пише в нея: 
Благодарим на всички колеги и на целия екип на НДК, които ни подкрепяха и видяха добрите ни намерения и свършеното 
в полза на НДК в тежки времена и кризисни ситуации. 
Благодарим и на тези, които през годините изхабиха кофа с мастило! Еднакво мотивиращо е. Едното ти дава криле, другото 
те надъхва да покажеш, че доброто има място в НДК. Най-важното е, че поставихме нова управленска култура, в която 
няма корупция, няма мои и твои, водени единствено и само от интересите, просперитета и репутацията на НДК като най-
големия конгресен и културен център в България, в който са проведени най-значимите конгресни и културни събития в 
новата ни история. 
Със сигурност има и несвършено! Но за себе си знаем, че сме правили всичко, което е било по силите и възможностите ни 
в турболентни времена. 
Благодарим на екипа на Министерството на културата и искрено пожелаваме успех на следващия управленски екип, който 
да направи онези задълбочени реформи и преструктуриране, които са належащи, за да може НДК да оцелее и да тръгне 
по пътя на просперитета и съвременните стандарти в управлението на съвременните конгресни и културни центрове. 
Борислав Велков – председател на Съвета на директорите 
Ангел Митев – член на Съвета на директорите и изпълнителен директор 
Красимир Петков – член на Съвета на директорите. 
 
√ Инспекцията по труда засилва проверките в морските курорти  
От началото на август дирекциите на "Инспекция по труда" в Бургас, Варна и Добрич засилват контрола в сезонните обекти, 
за да се гарантира в спазването на трудовото законодателство през летния сезон, съобщават от ведомството. 
Инспекторите следят за нарушения като недеклариран труд, неспазване на работното време и заплащането на труда, както 
и дали непълнолетни лица или граждани на трети страни работят законосъобразно. 
Проверява се и осигуряването на здравна безопасност при работа, включително дали са въведени противоепидемични 
мерки за превенция на разпространението на КОВИД-19. 
Само за седмица в рамките на кампанията са извършени 241 проверки с 4200 заети в проверените обекти. 22 са случаите 
на работа без трудов договор, а едно непълнолетно лице е работило без необходимото разрешение. Двама граждани на 
трети държави са установени да работят без право на достъп до пазара на труда у нас. Съставени са 46 акта за установяване 
на административно нарушение. 
Ресторантьорството и хотелиерството са сред дейностите, в които Инспекцията по труда осъщестява целогодишно засилен 
контрол, тъй като са сред най-рисковите браншове по отношение на използване на недеклариран труд. 
С цел упражняване на по-ефективен контрол, Инспекцията по труда апелира сигнали да се подават, докато лицата все още 
полагат труд. 
 
√ Най-много румънци, поляци и украинци избират България за лятната си почивка  
Повече от 2,5 млн. туристи са пътували в страната от началото на летния сезон до момента, показва статистиката на 
Единната система за туристическа информация (ЕСТИ). От тях основен дял са българите, като те достигат над 1 680 900 за 
периода от 1 май до 8 август 2021 година. В същия период чуждестранните посетители са 887 629. 
В трите летни месеца – май, юни и юли 2021 година, туристите в местата за настаняване са над 2,2 милиона, което е 
нарастване с около 2,2 пъти в сравнение със същия период на 2020 година. От тях близо 1,5 млн. са българите. Основни 
дестинации за пътувания са Несебър, Варна, София и СПА курортът Велинград. 
Приблизително 750 хиляди са чуждестранните туристи през посочените летни месеци. От тях най-много са от пазар 
Румъния - с 288 хиляди туристи, следвани от Полша- 74,7 хиляди гости и Украйна - 58,3 хиляди. Чешката република и 
Германия се нареждат след тях, съответно с 44 хиляди и 43,8 хиляди туристи. 
Само за периода от 01.07.2021 до 31.07.2021 в страната ни са пренощували над 1 270 000 туристи. От тях 738 277 са били 
българи. 
 
√ От днес задължителна карантина за пристигащите от България в Израел  
От 11 август всички пътници, пристигащи от България в Израел, ще бъдат подлагани на задължителна 14-дневна карантина, 
независимо от това дали са преболедували COVID-19 или имат поставени ваксини. 
Периодът на изолация може да бъде намален на 7 дни – след PCR тест с отрицателен резултат, гласи информацията на 
посолството ни в Тел Авив. 
Остават в сила досегашните мерки за влизане на територията на страната. Пътуващите до Израел следва да представят 
документ за преболедуване на коронавирус или за ваксинация, както и за отрицателен PCR тест, направен не по-късно от 
72 часа преди пътуването. При пристигане в страната те подлежат на втори PCR тест. 
Всички чужди граждани, пътуващи до Израел, трябва да получат предварително разрешение за влизане в страната. При 
необходимост от съдействие българските граждани могат да се свържат с посолството на България в Израел. 
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√ Латвия обяви извънредно положение по границата си с Беларус  
Латвия обяви извънредно положение по границата си с Беларус заради увеличения мигрантски натиск от съседната страна. 
Мярката трябва да бъде одобрена от парламента в четвъртък и ще действа до 10 ноември. Тя дава право на армията и 
полицията да подкрепят граничните подразделения. От шести август властите на Беларус са пропуснали 283-ма нелегални 
мигранти. 
Парламентът на съседна Литва пък одобри изграждането на метална стена, висока четири метра, по протежение на 508 
километра от границата си с Беларус. Депутатите разрешиха на силовите структури да връщат влезлите нелегално. 
Кандидатите за убежище могат да правят постъпки вече само на официални пропускателни пунктове или в посолства. 
Литва, Латвия и Варшава твърдят, че официален Минск използва мигрантите като средство за натиск на Евросъюза за 
отмяна на санкциите срещу управлението на президента Лукашенко. 
 
Мениджър 
 
√ Пеканов: Ползите от присъединяването ни към Еврозоната са повече от негативите  
Няма формално изискване България да въведе еврото, когато доходите ни доближат средноевропейските и аз не виждам 
причина за такова условие, но съм съгласен, че е важно да дискутираме кога е най-правилният момент за присъединяване 
към общата валута. Трябва да се анализира кога би бил най-добрият момент за присъединяване в бъдеще и това зависи 
от икономическата ситуация. Това каза в интервю за БТА вицепремиерът по управление на европейските средства в 
служебния кабинет Атанас Пеканов. Разговорът се е състоял няколко часа преди лидерът на "Има такъв народ" Слави 
Трифонов да обяви, че ще оттеглят своя проектокабинет, уточняват от агенцията.  
На база на емпиричните данни и изследванията, които съм разглеждал и публикувал в доклад, ползите от 
присъединяването ни към Еврозоната са повече от негативите, но не трябва да игнорираме рисковете, посочи 
вицепремиерът. 
Според Пеканов, ползите са свързани с това, че ще се продължи финансово-икономическата интеграция на страната към 
ЕС, което ще доведе до засилване на репутацията ни. "Това, не автоматично, но може да понижи лихвените проценти, 
което да даде допълнителен стимул за инвестиции в икономиката", посочи вицепремиерът. 
Според него един от големите позитиви е, че България ще стане член на Единния надзорен механизъм, а това ще засили 
доверието и сигурността на българската банкова система, защото ще се упражнява допълнителен контрол от 
международни институции върху банковата сфера. 
"Негативите ще са свързани с допълнителни разходи, които ние трябва да поемем към Европейския механизъм за 
стабилност - еднократен разход от около един до два процента от БВП. Това не е малка сума, особено за страна, която през 
годините фискално е била консервативна и е спестявала от други важни сфери, посочи вицепремиерът. Ще има и 
еднократен административен разход по преминаване към новата валута. Риск има и от това, че някои групи от най-уязвими 
граждани могат да бъдат засегнати от покачване на цените. Като цяло не се очаква сериозен инфлационен ефект", заяви 
Пеканов.  
Вторият риск, според него, е евентуалното покачване на дълга на страната, така нареченият "гръцки сценарий". Това обаче 
не е задължително да се случи. "Решенията за фискална политика се вземат на национално ниво и не са обвързани с 
влизането ни в Еврозоната или не, което означава, че този риск може да бъде менажиран", на мнение е той. 
"Виждам големи рискове от сериозно ревизиране на плана, защото това ще доведе до голямо забавяне и средствата ще 
дойдат много по-късно", коментира вицепремиерът евентуалната поредна промяна на Националния план за 
възстановяване и устойчивост. 
Във връзка с предложения за актуализация на актуализацията на бюджета за тази година вицепремиерът предупреди, че 
ситуацията в страната ще стане по-трудна през септември - октомври, ако се наложат, заради пандемията, допълнителни 
ограничителни мерки, и тогава ще трябва да се търси доста сериозна подкрепа за бизнеса. 
"Участието в служебния кабинет е чест и отговорност, когато страната има нужда да се гарантира стабилността и 
функционирането на процесите, вече сме поели този ангажимент и, ако се наложи, ще трябва да го продължим в рамките 
на служебен кабинет", коментира вицепремиерът възможността служебният кабинет да продължи работа, и подчерта, че 
този ангажимент не е обвързан с политическите партии.  
 
√ Промишленото производство нараства с близо 10% на годишна база през юни  
По предварителни данни през юни сезонният индекс на промишленото производство намалява с 0,1 на сто в сравнение с 
май, съобщиха от Националния статистически институт (НСИ). 
През юни 2021 г. календарният индекс на промишленото производство нараства с 9,7 на сто спрямо съответния месец на 
2020 година. 
През юни 2021 г. понижение спрямо предходния месец е регистрирано в производството и разпределението на 
електрическа и топлоенергия и газ - с 1,6 на сто, и при преработващата промишленост - с 0,3 на сто, а повишение - в 
добивната промишленост - с 3,9 на сто. 
На годишна база увеличение на промишленото производство, изчислено от календарните данни, е отчетено в 
преработващата промишленост - с 11,5 на сто, в добивната промишленост - със 7 на сто, и при производството и 
разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0,9 на сто. 
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√ Българските домакинства спестиха 6,6 млрд. лв. за година  
Спестяванията на домакинствата в банките продължават да се увеличават и да бележат нови рекордни обеми. През 
последните 12 месеца те се увеличават от 57,2 млрд. лв. на 63,8 млрд. лв. Това представлява нарастване с 6,6 млрд. лв. 
или 11% ръст на годишна база. Увеличението е рекордно, въпреки че лихвите по банковите депозити за гражданите са 
средно по 0,08% за тези в български лева и 0,05% за тези в евро. 
При отделните сегменти най-голям ръст бележат депозитите в размер между 200 000 и 500 000 лв. Тяхната обща сума вече 
възлиза на близо 1 млрд. лв., което е с цели 30% повече в сравнение с година по-рано, показват данните на БНБ към края 
на  полугодието. Общият брой на този тип депозити  е 3233, което значи, че във всеки един от тях има средно по 300 000 
лв. 
Банковите депозити на частни лица и нетърговски организации, в които има над 1 млн. лв., са се увеличили с 163 броя през 
последните 12 месеца. Към края на юни общият брой на милионерските депозити в българските банки е 1150 към края на 
месец юни. Във всеки един от тях се съхраняват средно по 3,1 млн. лв. За сравнение, през юни миналата година средната 
сума по един „милионерски“ депозит у нас бе 2,6 млн. лв. – тоест милионерите у нас са добавили средно близо 20% към 
своето благосъстояние през последните 12 месеца.   
При фирмените депозити с наличност над 1 млн. лв.  също има значително увеличение, въпреки че лихвите по бизнес 
депозитите у нас са вече отрицателни и фирмите плащат за съхраняването  на парите си. Броят на „милионерските“ 
депозити на предприятията е 4184, което е с 239 повече от юни 2020 г. Общата сума на фирмените депозити над 1 млн. лв. 
е вече близо 15 млрд. лв., което представлява повече от половината от всички фирмени депозити в цялата банкова система 
у нас, възлизащи на 14,4 млрд. лв. 
 
√ Инвеститор предупреждава за голям балон на пазара в САЩ  
В момента се намираме в може би най-големия балон, който съм виждал в кариерата си. Това заяви пред Си Ен Би Си 
инвеститорът Ричард Бърнстийн, който е главен изпълнителен директор на Richard Bernstein Advisors. 
Според него размерът на настоящия балон на пазара е по-голям от този по време на дотком кризата и балона на 
недвижимите имоти, които бе в основата на световната финансова криза. 
Той смята че ситуацията се е влошила в сравнение с месец юни, когато заяви пред медията, че биткойнът е балон. Оттогава 
насам криптовалутата се възстанови частично, но продължава да е далеч от пиковите си нива. 
„Когато се озоват в балон, хората стават много късогледи. Те се фокусират само върху малка част от инвестициите. Хората 
винаги ми казват: Ти си умен, кажи кога ще се спука балона. Отговорът ми винаги е „никой не знае“, казва Бърнстийн. 
Той съветва инвеститорите да диверсифицират активите си като се насочат към групи, които имат ценова сила в 
инфлационна среда. 
„Това ще ви отведе към стоките, материалите, енергията и други подобни неща. Намирам за интересно, че енергията през 
последните шест или дванадесет месеца е в бичи пазар и всички казват, че това е неустойчиво. Същевременно с това 
биткойнът е в мечи пазар и всички очакват да се възстанови“, коментира инвеститорът. 
Въпреки предупреждението си за съществуване на балон, Бърнстийн  не прогнозира цялостен срив на пазара. 
„Балансираме между тези дълготрайни активи, които са много надценени и са се превърнали в балон, и всички останали 
активи. Стига ликвидността да не изсъхне много бързо, което изглежда малко вероятно, шансът да има голям мечи пазар 
е много по-нисък, отколкото повечето хора смятат“, казва той. 
 
√ Държавните помощи доведоха до невиждан спад на фалитите в Япония  
Фалитите на компании в Япония е рекордно нисък, заради солидните държавни финансови помощи за проблемни 
предприятия, предаде Ройтерс. Броят на фирмите, обявени в несъстоятелност през последния 1 месец, е най-нисък откакто 
през 1972 г.  в страната започва да се събира такава статистическа информация. 
През юли в страната са били регистрирани 476 фалита на предприятия. В сравнение със същия месец на 2020 г. броят им 
намалява  с цели 40%. Общата сума на пасивите на тези компании е била равностойна на 650 млн. долара, което е с 30% 
по-малко в сравнение с юли 2020 г. 
Данните сочат, че дори през 1990 г., по време на пика на икономическия  балон в Япония, когато също са изкупувани 
редица активи, фалитите са били повече – 482. 
Фалитите, които са били предизвикани директно от глобалната пандемия за периода януари – юли 2021 г. са били 900. 
Това е повече от 800-те фалита по същата причина, регистрирани в периода февруари-декември 2020 г. 
 
√ Руската икономика показва признаци на умерен растеж  
Руската икономика проявява признаци на умерен растеж през 2021 година. Това отбелязват експерти от Организацията за 
икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) в междинния доклад за икономическото развитие през периода от март 
до юли на текущата година, откъси от който бяха публикувани днес и цитирани от ТАСС. 
Китай запазва темповете си на икономически растеж, стабилност показва и Индия, констатират авторите на доклада. В 
руската икономика се наблюдават признаци на умерен растеж, според експертите от организацията. 
Умерени темпове на растеж се наблюдават и в САЩ, Япония и Канада. Аналогични сигнали дават и икономиките на 
Великобритания и на страните от еврозоната, подчертават експертите. Според тях във Франция също се наблюдава умерен 
растеж, който обаче не достига общите показатели. 
Авторите на доклада предупреждават, че въпреки постепенната отмяна в някои страни на ограниченията, свързани с 
коронавируса, и развитието на ваксинационната кампания, факторите на несигурност могат да доведат и в бъдеще до по-
голямо от обичайното колебание в съставните показатели на растежа, информира БТА. 
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Според мнението на експертите това предполага внимателни оценки, които да се възприемат по-скоро като сигнали, 
отколкото като точни показатели за икономическа активност. 
 
√ Официално обявиха новото сирийско правителство  
Два месеца след преизбирането си сирийският президент Башар Асад подписа днес указ за сформирането на новото 
правителство на страната. В него по-голяма част от министрите са членове на предишното правителство, предаде Франс 
прес.  
На 17 юли Асад положи клетва за четвърти президентски мандат, около два месеца след преизбирането си с 95,1% от 
гласовете, според официални данни на властите, на избори, широко критикувани от опозицията и от Запада.  
Публикуваният днес указ не предвижда големи промени, като министерствата, свързани със сигурността - тези на отбрана, 
външните работи, финансите и др. - са поверени на министрите, които са заемали тези длъжности в предишното 
правителство, съобщава БТА.  
От общо 29 министерства само пет са оглавени от нови министри: министерствата на информацията, на вътрешната 
търговия и защитата на потребителите, на труда и социалните грижи, както и две държавни министерства.  
Бившият министър на водните ресурси Хусейн Арнус, който вече бе назначен за временно изпълняващ длъжността 
премиер през август 2020 г., е преназначен на премиерския пост. Сирия от 2011 г. е обхваната от конфликт, който 
предизвика сериозна социална и икономическа криза, изострена от санкциите на Запада, отбелязва АФП.  
 
√ Цените на петрола се понижиха на фона на опасенията за търсенето в Китай  
Цените на петрола се понижиха в ранната търговия в сряда, след като анализаторите понижиха прогнозите си за търсенето 
на горива в Китай на фона на разпространението на Делта варианта на коронавируса, предаде Ройтерс. 
Към 8:50 часа българско време сортът Брент поевтиня с 0,03 долара, или 0,04%, до 70,60 долара за барел, след като във 
вторник цената скочи с 2,7% 
Цената на американския лек суров петрол WTI се понижи с 0,07 долара, или 0,10 %, до 68,22 долара за барел, след като 
предходната сесия напредна с 2,3%. 
Пекин въведе ограничения върху пътуванията, което ще намали търсенето на гориво във втория по-големи потребител на 
петрол в света. Това накара Goldman Sachs да намали прогнозата си за търсенето в Китай с 1 млн. барела на ден през 
следващите два месеца. 
„Нашият основен сценарии продължава да предвижда, че Делта варианта ще повлияе на търсенето, включително в Китай, 
само за два месеца. Това е в съответствие с предишните цикли, включително последния в Индия“, коментираха от банката. 
Междувременно данните показаха, че запасите от суров петрол и бензин в САЩ са се понижили през последната седмица, 
като в същото време Администрацията за енергийна информация повиши прогнозата си за търсене на гориво през 2021 г. 
и посочи, че потреблението от май до юли е било по-високо от очакваното. 
Според данните на Американския петролен институт запасите от суров петрол са намалели с 816 хил. барела през 
седмицата, завършила на 6 август. За същия период запасите от бензин са се понижили с 1,1 млн. барела. Анализаторите, 
анкетирани от Ройтерс, очакваха по-големи понижения. 
 
√ Еврото се търгува за 1,1718 долара  
Курсът на еврото и днес се задържа почти без промяна над прага от 1,17 долара, съобщиха германски сайтове за финансова 
информация. 
В междубанковата валутна търговия тази сутрин единната европейска валута се разменяше за 1,1718 долара. 
Европейската централна банка определи вчера референтен курс от 1,1722 долара. 
 
√ Оптимизъм на борсите в Европа  
Основни индекси на водещите фондови борси в Европа записаха предимно повишения в ранната търговия във вторник, 
след като инвеститорите бяха окуражени от добрите корпоративни отчети и перспективите за икономическо 
възстановяване, въпреки нарастващия брой на заразените с Делта варианта на коронавируса, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 се повиши с 1,04 пункта, или 0,22%, до рекордните 471,72 пункта. Немският 
показател DAX напредна с 12,23 пункта, или 0,08%, до 15 757,64 пункта. Френският измерител CAC 40 отчете ръст от 6,51 
пункта, или 0,1%, до 6 819,69 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 се понижи с 1,91 пункта, или 0,22%, 
до 7 116,39 пункта. 
Бенчмаркът STOXX 600 достигна новите върхови стойности благодарение на по-добрия от очакваното сезон на отчетите и 
по-специално на резултатите на чувствителните към икономиката сектор, като финансовия и енергийния. Това накара 
инвеститорите да бъдат по-оптимистично настроени към европейските акции, които дълго време изостават от 
американските. 
Goldman Sachs повиши 12-месечния си таргет за STOXX 600 от 480 на 520 пункта, акцентирайки именно върху банковия и 
енергийния сектор. 
Въпреки това инвеститорите продължаваха да изразяват опасения относно забавянето на икономическото възстановяване 
в Азия и САЩ заради резкия скок на броя на заразните с COVID-19 и потенциалното преждевременно свиване на 
програмата на Федералния резерв за изкупване на активи. 
„През следващите няколко дни може да видим по-висока волатилност заради предстоящите речи на представители на 
Фед и дългоочаквания доклад за инфлацията в САЩ“, коментира Лукман Отунуга от FXTM 
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Акциите на компанията за доставки на хранителни продукти Hellofresh поскъпнаха с 9,66%, след като тя отчете по-добър 
от очакваното растеж през второто тримесечие. 
Цените на книжата на Air France KLM и хотелска компания Accor се понижиха с 1,23% и 1,11%, след като САЩ издадоха 
предупреждение за пътуване до Франция поради високите нива на заразени с COVID-19 в страната. 
Разнопосочна търговия на Уолстрийт 
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса не намериха единна посока в понеделник, след като опасенията за 
световния икономически растеж натежаха върху пазара, предаде Ройтерс. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете спад от 106,66 пункта, или 0,30%, до 35 101,85 пункта. Широкообхватният 
показател Standard & Poor’s 500 се понижи с 4,17 пункта, или 0,09%, до 4 432,35 пункта. Индексът на високотехнологичните 
дружества Nasdaq напредна с 24,42 пункта, или 0,16%, до 14 860,18 пункта. 
На пазара в понеделник се отрази спада на цените на петрола на фона на нарастващите притеснения от потенциално 
забавяне на търсенето на гориво заради увеличаващият се брой на заразените с COVID-19. Акциите на петролните гиганти 
Exxon Mobil и Chevron поевтиняха съответно с 1,13% и 1,67%. 
Акциите свързани с икономическото възстановяване, като тези на операторите на круизни кораби и на авиопревозвачите, 
също се понижиха в понеделник. Цената на книжата на Norwegian Cruise Line падна с 0,96%, след като федерален съдия 
постанови, че операторът на круизни кораби трябва да иска доказателство за ваксинация срещу COVID-19 от своите 
пътници. Акциите на конкурентните му Carnival и Royal Caribbean поевтиняха с 1,6% и 1,98%. Цените на книжата на 
авиопревозвачите American Airline и United Airlines се понижиха с 2,19% и 2,46% 
„Covid натежава сериозно на финансовите пазари“, коментира Джим Полсен, главен инвестиционен стратег в Leuthold 
Group. „Нарастването на случаите продължава да оказва натиск върху цикличните части на фондовия пазар, включително 
върху секторите на енергетиката и промишлеността“, добави той. 
Акциите на Tesla поведоха ралито на Nasdaq. Цената на книжата на компанията на Илон Мъск се повиши с 2,10%, след като 
Jefferies повиши рейтинга си за книжата на производителя на електрически автомобили и прогнозира тяхно рали от над 
20% през идните 12 месеца. 
Акциите клас B на Berkshire Hathaway поскъпнаха с 0,56% до 287,23 долара за акция, след като компанията на Уорън Бъфет 
отчете оперативна печалба от 6,69 млрд. долара за второто тримесечие. 
Dow и S&P 500 достигнаха рекордни нива на фона на данните за заетостта в петък. Министерството на труда съобщи, 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%. 
Повишения в Азия 
Основните индекси на водещите фондови борси в Азиатско-тихоокеанския регион се оцветиха в зелено във вторник. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 напредна с 68,11 пункта, или 0,24%, до 27 888,15 пункта. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite се повиши с 35,3 пункта, или 1,01%, до 3 529,93 пункта, докато по-
малкият показател Shenzhen Composite отчете ръст от 20,96 пункта, или 0,85%, до 2 483,79 пункта. Хонконгският измерител 
Hang Seng напредна с 322,22 пункта, или 1,23%, до 26 605,62 пункта. 
В Южна Корея показателят Kospi се понижи със 17,23 пункта, или 0,53%, до 3 243,19 пункта. 
Австралийският бенчмарк ASX 200 записа ръст от 24,2 пункта, или 0,32%, до 7 562,6 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха предимно понижения в ранната търговия. Основният индекс 
SOFIX отчете спад от 1,14 пункта, или 0,20%, до 579,72 пункта. BGBX40 се понижи с 0,24 пункта, или 0,19%, до 127,59 пункта. 
BGTR30 напредна с 0,08 пункта, или 0,01%, до 624,72 пункта. BGREIT изтри 0,03 пункта от стойността си, или 0,02%, 
достигайки ниво от 164,32 пункта. 
 
Cross.bg  
 
√ Д-р Стойчо Кацаров: България ще навлезе в „оранжевата зона" по разпространение на коронавируса до няколко дни 
България ще навлезе в „оранжевата зона" по разпространение на коронавируса до няколко дни. Според плана на 
здравното министерство за борба със заразата това налага да се предприемат мерки. Това заяви в студиото на „Здравей, 
България" здравният министър в служебния кабинет д-р Стойчо Кацаров. Страната ще навлезе в „оранжевата зона" в 
следващите дни. Това поставя въпроса дали трябва да се предприемат някакви мерки за ограничаване разпространението 
на вируса. Според нашия план - такива мерки трябва да се предприемат, обясни той. 
Кацаров коментира и разногласията между Столичното РЗИ и здравното министерство относно налагането на ограничения 
в София. Д-р Данчо Пенчев е изчислявал седемдневна заболеваемост, а в плана ясно сме разписали, че критерият е 14-
дневната. Има разлика в тези числа. Законът обаче му дава възможност, след съгласуване с главния държавен здравен 
инспектор, да наложи мерки, независимо от това дали аз ги одобрявам, или не, поясни ресорният министър. 
Той съобщи, че според COVID-плана в Българи не се предвижда затваряне на бизнеси, а само да се намали капацитета 
клиенти. Затваряне няма да има за тези места, където има ваксинирани, категорично заяви д-р Кацаров. 
Служебният здравен министър разкри, че ако няма актуализация на бюджета, няма да има пари при четвъртата вълна, в 
която страната ни скоро ще попадне. 
Д-р Стойчо Кацаров коментира, че основният приоритет е да няма хора, които да умират по улиците и всеки да може да се 
лекува в болниците. 
Той отново напомни, че най-добрият начин да си спестим неприятностите е да се ваксинираме. 
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√ Жълт код за високи температури в 25 области  
В по-голямата част от страната остава опасността от пожари. Екстремален риск има за Южна България и източната част на 
Дунавската равнина, предупреждават от Националния институт по метеорология и хидрология. 
За днес е издаден и жълт код за високи температури в 25 области, а в Благоевград и Смолян - и за локални интензивни 
валежи с гръмотевици. 
Няма предупредителен код само за три области - Добрич, Варна и Бургас. 
Днес ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста, главно над Южна България и купесто-
дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. По-интензивни ще са 
явленията в югозападните райони на страната. Има условия за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от север-
североизток. 
Температурите слабо ще се понижат и максималните ще са предимно между 33° и 38°, сочи прогнозата на НИМХ. 
 
√ Преглед на вестниците 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Слави май даде знак на Радев, че избори 2 в 1 не са опасни за втория му мандат; 
в. Труд - Трифонов търгува с президента Радев; 
в. Телеграф - Рейнджъри обират по €100 хил. от влюбени баби; 
в. Монитор - Лошите кредити намаляха с 49 млн. лв.; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Пламен Николов изпрати писма до парламента и до президента, че отказва да го гласуват за премиер в 
пленарната зала; 
в. 24 часа - Включват държавната ТЕЦ на пълна мощност, за да има повече ток и цените да паднат; 
в. Труд - Отказаха се от нови мерки в София; 
в. Труд - Протести, ако няма оставки в енергетиката; 
в. Телеграф - Замириса на избори; 
в. Телеграф - Спешните медици на бунт; 
в. Монитор - Юридически хаос с оттеглянето на правителството на ИТН; 
в. Монитор - Свалят цената на тока с три блока на ТЕЦ "Марица изток"; 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Асен Василев, служебен финансов министър: Ако наистина отиваме към избори, а партиите ги е грижа за 
хората, ще актуализираме бюджета; 
в. Труд - Емануил Йорданов, бивш министър на вътрешните работи пред "Труд": В сайта на външно министерство на 
Барбадос няма име Петър Илиев; 
в. Телеграф - Доцент д-р Веселина Вачкова: Държавата ни е основана 200 години преди Аспарух; 
в. Монитор - Петко Симеонов, председател на сдружение "Биологично пчеларство": Дългата верига на доставка вдига 
цената на меда; 
Водещи анализи 
в. 24 часа - 30 дни, в които Слави остана на екрана и се погнуси да е в политиката на живо; 
в. Труд -  Петър Илиев - политбалеринка при Слави; 
в. Телеграф - Мнимите рейнджъри са като ало измамниците; 
в. Монитор - Тука има, тука няма - де са мерките? 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- След оттеглянето на проектокабинета на „Има такъв народ" - позицията на партията. Разговор с депутата 
Станислав Балабанов; 

- И още: Каква е конституционната процедура и какво следва - експертът по конституционно право д-р Симона 
Велева; 

- Нов опит за правителство или предсрочни избори - на живо от парламента - какви са нагласите на партиите - в 
студиото анализът на експертите; 

- Ще протестират ли собственици на заведения заради антиковид мерки - позицията на бранша; 
- Защо поскъпна токът за бизнеса и какво е решението - гост председателят на Асоциацията на индустриалния 

капитал Васил Велев. 
Нова телевизия, „Здравей България"  

- Взривява ли Слави Трифонов политическата система или я подрежда – разговор с журналиста Мира Баджева, 
психолога Росен Йорданов, културния антрополог Ивайло Нойзи Цветков и социолога Мира Радева; 

- Служебният здравен министър д-р Стойчо Кацаров - за очакваното влизане на България в "оранжевата зона", 
четвъртата вълна на COVID-19 и за третата доза на ваксините; 

- Бизнесът на протест. Управлението на коронакризата ли изкара на улицата ресторантьори и работещите в 
сектора?; 

- Проследете на живо и какво ще се случи в парламента с първи коментари на политическите партии в 
удълженото издание на "Здравей, България". 
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√ Предстоящи събития в страната на 11 август 
София 

- От 9.00 ч. ще се проведе заседание на Народното събрание. 
- От 14.30 ч. в зала „Изток" на Народното събрание Временната комисия по ревизия ще проведе заседание. 
- От 15.30 ч. на софийския Терминал 2 се завръщат състезателките по художествена гимнастика. 

*** 
Бургас 

- От 10.30 до 12.30 часа в Галерия „Георги Баев" ще се проведе Арт ателие „ЦвЕтНо" с ръководител Таня Стоянова. 
- От 18.00 часа в Експозиционен център "Флора" ще започне концерт „Акустично" на група „Горещ пясък". 
- От 18.00 часа на терасата на КЦ „Морско казино" ще бъде представена благотворителна фотоизложба "BUEN 

CAMINO", с автор Владина Цекова. 
- От 20.30 часа в Летния театър ще започне концерт на Михаела Филева и Максим Ешкенази. 

*** 
Видин 

- От 10:00 часа заместник-кметът на Община Видин Борислава Борисова ще се срещне с младежите, назначени по 
лятната програма за платен стаж, които в момента участват в облагородяването на територията на бившето 
военно поделение до крепостта "Баба Вида". 

*** 
Враца 

- От 10.00 ч. в парка зад паметника на Христо Ботев ще се състои инициативата „Лято в библиотеката". 
*** 
Добрич 

- От 09.00 ч. на площад пред Младежки център - Добрич ще бъде открита изложба на открито „Старият град" с 
рисунки от пленер в АЕМО „Старият Добрич" на участниците в програма „Еко лято". 

*** 
Свиленград 

- От 10.00 ч. в кв. "Изгрев", блок № 2, ще се проведе официална церемония „Първа копка" по проект „Енергийна 
ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Свиленград, кв. „Изгрев". 

*** 
Сливен 

- От 21.00 ч. на бул. „Цар Освободител" ще се състои безплатна прожекция на един от новите български филми 
„Голата истина за група Жигули". 

*** 
Стара Загора 

- От 10.00 ч. в Детски отдел на библиотека „Родина" експерти от РЗИ Стара Загора гостуват на децата в Детския 
отдел. 

- От 10.00 ч. в Регионалния исторически музей ще се състоят летни занимания за деца. 
- От 18.30 часа в Къща музей „Гео Милев" ще бъде представена книгата с разкази "Нашенски зевзеци" на Кръстьо 

Рибаров и Тоня Борисова. 

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

