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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
Bloomberg TV Bulgaria 
 
√ Ръстът на цените на електричеството е саботаж в полза на трети лица 
Васил Велев, председател на АИКБ, „Светът е бизнес“, 11.08.2021 
Високите цени на електроенергията, които принуждават редица индустриални предприятия да преустановят временно 
дейност, са саботаж и резултат от зловредно управление в полза на трети лица, заяви Васил Велев, председател на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България в ефира на предаването „Светът е бизнес“ с водещ Ивайло Лаков по 
Bloomberg TV Bulgaria. 
„Дали това е некадърно управление, неправилно планиране или зловредно управление, ние ще поискаме от 
специалните служби да се ориентират. Има много натрупвания, които чисто случайно е трудно да повярваме, че 
могат да се случат в един и същи момент. За нас това е преднамерено, умишлено вдигане на цените в полза на 
определени лица и саботаж за българската индустрия и икономика в момент, в който точно имаме силно 
възстановяване и възможност да разширим пазарното си присъствие поради скъсяване на веригата на доставки. В 
момента имаме този златен шанс, който не трябва да изпускаме. Затова настояваме за бързо приемане на Плана за 
възстановяване и устойчивост, за подкрепа на инвестициите в предприятията за модернизация, иновации, 
цифровизация, разширяване на капацитета.“ 
Четирите основни работодателски организации ще поискат смяна на ръководствата на БЕХ, дъщерните дружества и самото 
министерство. Също така ще бъдат подадени сигнали до МВР, ДАНС, ГДБОП, Специализирана прокуратура, Градската 
прокуратура, КЕВР, КЗК. Според Васил Велев е очевидно, че в този състав управлението на енергийния сектор в България 
няма волята, знанията, желанието да се справи с проблеми, има зависимости от трети места, и ако бъде решена ситуацията 
в момента, то ще е за кратко време и частично, колкото да няма протести, а след известно време ще „избухне“ отново, 
както вече се е случвали. 
„Да се сменят тези хора с почтени и кадърни експерти и да ги оставят да работят. Политическото управление да не 
ги насилва да правят неща, които не трябва да се правят, за да спечелят определени лица определени пари.“  
Васил Велев изрази убеждение, че има координирани действия, които водят до този ръст на цените. Цената на 
електрическата енергия достига нива средно 73% по-високи от тези в Германия от началото на месеца до днес. В Гърция 
има по-високи цени, но това се дължи на спецификата на държавата с хилядите ѝ острови. Затова не трябва да я взимаме 
под внимание, а реално ние в България имаме най-високите цени, посочва гостът. 
Има подозрителни съвпадения, обяснява още председателят на АИКБ. От една страна ограничаване на предлагането, при 
положение, че имаме над 10 хил. мегавата инсталирана мощност, а потребяваме от 3 до 5 хил. Тоест няма условия за 
дефицит, а такъв възниква. Има престояващи мощности и лошо управление на плановите ремонти. Също оферирането е 
на неприемливо високи цени. „Оферти от типа 300 мегавата в 0 ч. През нощта на цена 600 лв. Може ли някой да повярва, 
че това е реална оферта?“ - удивлява се Велев. 
„Това се прави в полза на трети лица, а не в полза на икономиката на България, не в полза на българските граждани, 
работници и служители. В резултат на тези действия много предприятия в момента престояват, не работят, 
защото иначе ще произвеждат на загуба.“ 
Потърпевш е и фискът, защото колкото по-малко се произведе, толкова по-малко данъци ще се платят. 
„Това за нас е саботаж, защото се не е за първи път, но този път е особено нагло и в особено голям размер“, продължава 
Васил Велев. Очевидно може да се търсят връзки с политическата ситуация, според него. Ръководствата на енергийните 
дружества са от предишното управление, не са сменяни, напомня той. 
Иначе председателят на АИКБ посочи, че между май и юни статистическите данни показват възстановяване в 
промишленото производство и търговията, което е по-силно от спада през 2020 г. Тоест имаме ръст спрямо предкризисния 
период. 
„Ако четвъртата вълна се управлява добре има шанс още тази година да излезем над предкризисните нива.“ 
Но за тази цел трябва да постъпим правилно. Той напомни, че ние сме последната държава без План за възстановяване и 
устойчивост. 
Това са 12 млрд. инвестиции за сравнително кратък период. Не е едно и също дали те ще се инвестират в следващите 2 г. 
или в следващите 5 г. и дали ще се използват всичките, посочи експертът. 
Вижте целия разговор във видеото.  
 
 

https://www.bloombergtv.bg/a/19-svetat-e-biznes/96736-rastat-na-tsenite-na-elektrichestvoto-e-sabotazh-v-polza-na-treti-litsa
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Investor.bg 
 
√ Васил Велев: Поскъпването на електричеството е саботаж 
За нас това е преднамерено, умишлено вдигане на цените в полза на определени лица в момент, в който точно имаме 
силно възстановяване, казва шефът на АИКБ 
Високите цени на електроенергията, които принуждават редица индустриални предприятия да преустановят временно 
дейност, представляват саботаж и резултат от зловредно управление в полза на трети лица. Това крайно мнение изказа 
Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България в ефира на предаването „Светът е бизнес“ 
на Bloomberg TV Bulgaria. 
„Дали това е некадърно управление, неправилно планиране или зловредно управление, ние ще поискаме от специалните 
служби да се ориентират. Има много натрупвания, които е трудно да повярваме, че могат да се случат в един и същи 
момент. За нас това е преднамерено, умишлено вдигане на цените в полза на определени лица и саботаж за българската 
индустрия и икономика в момент, в който точно имаме силно възстановяване и възможност да разширим пазарното си 
присъствие поради скъсяване на веригата на доставки. В момента имаме този златен шанс, който не трябва да изпускаме. 
Затова настояваме за бързо приемане на Плана за възстановяване и устойчивост, за подкрепа на инвестициите в 
предприятията за модернизация, иновации, цифровизация, разширяване на капацитета“, каза още Велев. 
Както стана ясно преди дни, четирите основни работодателски организации ще поискат смяна на ръководствата на БЕХ, 
дъщерните дружества и на самото министерство. Също така ще бъдат подадени сигнали до МВР, ДАНС, ГДБОП, 
Специализирана прокуратура, Градската прокуратура, КЕВР, КЗК.  
Междувременно КЕВР стартира проверка на по-високите цени. В комисията е започнало предварително проучване на 
базата на обосновано предположение за извършено нарушение на Регламента за интегритета и прозрачността на пазара 
на търговия на едро с енергия (REMIT). 
От началото на август цената на БНЕБ в сегмента "Ден напред" редовно надхвърля 200 лева на мегаватчас, като в някои 
дни е дори над 300 лева. Това са едни от най-високите нива в Европа и една от причините е липсата на електроенергия в 
региона на фона на високите температури и големите горски пожари в Гърция и Турция. 
Работодателските организации в страната се оплакаха, че цената е с почти 50% по-висока спрямо тази в Германия, която е 
основен пазар за тежката индустрия и това прави продукцията неконкурентоспособна. След среща със служебния премиер 
Стефан Янев работодателите заявиха, че се съмняват в злоумишлени действия и изкуствено създаван дефицит на пазара.Те 
настояха за оставките на ръководители на държавната енергетика, включително на ТЕЦ "Марица Изток 2", както и анализ 
на действията на ЕСО. 
Според Васил Велев е очевидно, че в този състав управлението на енергийния сектор в България няма волята, знанията, 
желанието да се справи с проблеми, има зависимости от трети места, а ако бъде решена ситуацията в момента, то ще е за 
кратко време и частично, колкото да няма протести, а след известно време ще „избухне“ отново, както вече се е случвало. 
Целия разговор вижте в продължението в сайта на Bloomberg TV Bulgaria! 
 
БНТ 
 
√ Работодателите искат ДАНС да разследва търговията с ток, готвят се за протест пред БЕХ  
Работодателските организации ще сезират ДАНС за рекордно високата цена на борсовия ток, съобщи в "Денят започва" по 
БНТ председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев. Вчера бизнесът поиска оставките на всички 
шефове на държавната енергетика, обвиниха БЕХ в умишлено създаден дефицит, а ЕСО, че е присъединил българския 
енергиен пазар към скъпия гръцки. 
Днес 1 мегават се продаваше на борсата за 285 лв., в следобедните часове надхвърли 300. Работодателите негодуват, 
защото според определените от КЕВР референтни цени за свободния енергиен пазар токът трябва да се продава около 119 
лв. за мегават. Бизнесът заподозря борсата в спекула, обвини Българския енергиен холдинг, че не се е разпоредил за 
включване на допълнителни мощности, които да преодолеят дефицита на свободния пазар. От БЕХ заявиха за БНТ, че по 
закон нямат такива правомощия. Работодателите заявиха, че готвят ефективни протести пред БЕХ и заявиха, че подават 
сигнал до ДАНС и МВР с искане за разследване на свободната търговия. 
Работодателите заплашиха с ефективен протест, ако не бъдат изпълнени исканията им за оставки на шефовете на 
държавната енергетика и не бъде овладян скокът в цената на борсовия ток. 
"Ние няма да блокираме кръстовища, не искаме да създаваме излишно напрежение и затруднение за хората. Ще 
блокираме Българския енергиен холдинг, защото там е заровено кучето и в дъщерните му дружества", обясни Васил 
Велев. 
От БЕХ отхвърлиха обвиненията, че не са разпоредили включване на допълнителни мощности за производство на ток 
миналата седмица, когато при борсов дефицит електричеството скочи до 400 лв. за мегават. Изпълнителният директор 
обясни, че по закон холдингът не може да заповяда на елекроцентралите да произвеждат повече. 
"Българският енергиен холдинг няма право да се меси в търговската част на дружествата и това е направено нарочно 
заради господстващо положение на БЕХ-група. Имаше образувано дело срещу България именно в тази посока. Заради 
това холдингът е финансов холдинг и няма право да се меси в търговията на дружеството. На това отгоре към 
момента всички работят на пълен капацитет", каза Валентин Николов. 
Работодателите поискаха специалните служби да влязат в държавната енергетика. 

https://www.investor.bg/energetika/472/a/kevr-proveriava-visokite-ceni-na-energiinata-borsa-333506/
https://www.investor.bg/energetika/472/a/rabotodatelite-poiskaha-ostavkite-na-rykovoditelite-na-dyrjavnata-energetika-333417/
https://www.investor.bg/energetika/472/a/rabotodatelite-poiskaha-ostavkite-na-rykovoditelite-na-dyrjavnata-energetika-333417/
https://www.investor.bg/energetika/472/a/rabotodatelite-poiskaha-ostavkite-na-rykovoditelite-na-dyrjavnata-energetika-333417/
https://www.bloombergtv.bg/a/19-svetat-e-biznes/96736-rastat-na-tsenite-na-elektrichestvoto-e-sabotazh-v-polza-na-treti-litsa
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"Има оферти на борсата, които са абсолютно немислими. Те не са направени да се изпълнят, те са направени, за да 
се манипулира борсата. Ние предупредихме, че не трябва да се свързваме със скъпия гръцки пазар, преди да сме се 
свързали с евтиния европейски чрез Румъния", каза още Васил Велев. 
От Енергийния системен оператор обясниха защо все още няма обединение на българския и румънския пазар на ток. 
"Два големи борсови европейски оператора забавиха реализацията на междинния проект за обединение на границите 
на Австрия, Унгария, Чехия, Германия и Полша. И поради тази причина се забави реализацията на българо-румънския 
проект. Обединението на българо-гръцката граница се случи съгласно предварително одобрения и съгласуван с всички 
евроинституции график за изпълнение на пътната карта на проекта", каза Ангелин Цачев. 
Според БЕХ причината за кризата са рекордните жеги и свръхпотреблението на ток в региона. 
"Най-големият проблем на България в момента, защото имаме огромен износ, е безлимитното търсене на ел. енергия 
- т.е. всеки търси, независимо каква е цената. Безлимитност се иска и от нашите производители да запълнят 
дефицита в региона, а не в България", коментира Валентин Николов. 
Заради рекордните цени на тока за бизнеса още на 6-и август КЕВР е започнал разследване на борсовата търговия. От 
регулатора са поискали обяснения от ТЕЦ "Марица изток 2", ЕСО и Енергийната борса, които трябва да бъдат представени 
в срок от 10 дни. 
 
Труд 
 
√ Васил Велев: През последните две седмици България е с най-високи цени на тока за бизнеса в Европа  
През последните седмици на юли и август България е с най-високи цени на тока за бизнеса в Европа. Това заяви 
пред БТВ председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев.   
Работодателите вече обявиха, че сезират ДАНС и МВР, а комисията регулатор започва проверка във връзка с цените на 
енергийната ни борса. Работодателите настояват и за оставки в министерството на енергетиката. 
"Тя е с 50% по-висока от средноевропейската и със 75% по-висока от средните пазари, на които изнася България. Това е 
повтарящо се явление, в България се случват такива процеси, които или за в резултат на безотговорност, безстопанственост 
или на зла умисъл", коментира Велев и добави, че десетки предприятия са спрели работа заради високите цени. 
Седмицата започна с цени на електроенергията на борсата в сегмента "ден напред" - над 300 лева за МВтч и остана висока 
и през следващите няколко дни. Сега с доставка за днес цената падна до 211 лв. за МВтч. 
Той обясни, че сега цената е близка до средноепропейската, но вижда и някои съмнителни за него неща. 
"Имаме два до три пъти повече инсталирани разполагаеми мощности, отколкото е консумацията в страна. Няма дефицит, 
изкуствено е създаден такъв дефицит на борсата, чрез ограничаване на предлагането", коментира Велев. 
По думите му ще има протести ако ситуацията се промени и цената отново се вдигне. 
 
Фактор.бг 
 
√ Васил Велев иска оставки, бизнесът плащал най-скъпия ток в Европа 
Праща сигнали в прокуратурата, ДАНС, МВР и ГДБОП 
През последните 2 седмици имаме най-скъпия ток в Европа. След среща с премиер, от днес цената върви към 
средноевропейската. Причините за това са или зла умисъл, или безхаберие и безстопанственост. Ние имаме над 10 000 
мегавата мощности, а потреблението е от 3 до 5000 мегавата. БЕХ има господстваща роля и може да направи всякаква 
цена на борсата". 
Това заяви председателят на АИКБ Васил Велев пред БТВ. "От нашите пари се плащат заплатите на органите, които трябва 
да разследват защо имаме скъпп ток. Ще пуснем сигнал до прокуратурата, МВР, ДАНС и ГДБОП. Подобен акт не се прави 
за първи път. Не може да работят два блока от 8 в продължение на 15 дни и крайната цена да е толкова висока", каза още 
Велев. По думите му, сед застрашава държавната ни сигурност, тъй като предприятията не могат да работят дълго време 
на загуба. Той поиска оставките на икономическия министър, на ръководството на БЕХ и на ТЕЦ Марица - Изток 2, като 
заподозря сговор. 
 
Банкеръ 
 
√ Васил Велев: Последните дни България е с най-високи цени на тока за бизнеса в Европа 
„През последните на юли и август България е с най-високи цени на тока за бизнеса в Европа.“ Това заяви в студиото на 
„Тази сутрин“ председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев. 
Работодателите вече обявиха, че сезират ДАНС и МВР, а комисията регулатор започва проверка във връзка с цените на 
енергийната ни борса. Работодателите настояват и за оставки в министерството на енергетиката. 
„Тя е с 50% по-висока от средноевропейската и със 75% по-висока от средните пазари, на които изнася България. Това е 
повтарящо се явление, в България се случват такива процеси, които или са в резултат на безотговорност, безстопанственост 
или на зла умисъл“, коментира Велев и добави, че десетки предприятия са спрели работа заради високите цени. 
Седмицата започна с цени на електроенергията на борсата в сегмента "ден напред" – над 300 лева за МВтч и остана висока 
и през следващите няколко дни. Сега с доставка за днес цената падна до 211 лв. за МВтч. 
Той обясни, че сега цената е близка до средноевропейската, но вижда и някои съмнителни за него неща. 
„Имаме два до три пъти повече инсталирани разполагаеми мощности, отколкото е консумацията в страна. Няма дефицит, 
изкуствено е създаден такъв дефицит на борсата чрез ограничаване на предлагането“, коментира Велев. 

https://btvnovinite.bg/predavania/tazi-sutrin/vasil-velev-prez-poslednite-dve-sedmici-balgarija-e-s-naj-visoki-ceni-na-toka-za-biznesa-v-evropa.html
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По думите му ще има протести, ако ситуацията се промени и цената отново се вдигне. 
 
√ КЕВР проучва: Защо цените на борсовия ток продължават да са високи? 
Високата цена на тока успя да вдигне на бунт бизнеса в България. След като във вторник работодателите поискаха 
наред оставки в енергетиката, то в сряда стана ясно, че Комисията за енергийно и водно регулиране започва да 
проучва и да търси има ли нарушения на енергийната борса. 
Работна група на регулатора проверява интегритета и прозрачността на пазара на търговия на едро с енергия през периода 
15 юли - 15 август тази година. Изискана е подробна информация от ТЕЦ "Марица изток 2", от ЕСО и от "Българската 
независима енергийна борса", която да покаже дали неучастието на генериращи мощности на ТЕЦ-а на пазара "Ден 
напред" влияе върху динамиката на цените на едро на електроенергията. Трите дружества следва да предоставят 
информацията в 10-дневен срок. Ще се изготви доклад, въз основа на изводите от който регулаторът ще реши дали да 
образува производство за установяване на нарушение. 
Днес от Асоциацията на индустриалния капитал в България съобщиха, че пращат 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. 
Според председателят на АИКБ Васил Велев предприятията спират работа, защото иначе трябва да фалират и това е 
причината за протеста на работодателите. 
"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. 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. 
 
Епицентър 
 
√ Васил Велев: Има престъпен сговор за изкуствено поскъпване на индустриалния ток 
Подаваме общ сигнал, той е до Главна прокуратура, до Специализираната прокуратура, до Градската прокуратура, 
до МВР, ГДБОП, ДАНС, с копие до КЕВР и КЗК, посочи Велев 
Цената днес (211 лева на мегаватчас) върви към средноевропейската, но това е нещо, което се повтаря. Има подозрително 
съвпадение на събития – защо трябваше да се чака 15 дни ТЕЦ „Марица Изток 2” да работи само с 2 блока, в дни, в които 
можеха да направят добра печалба при средноевропейски цени? За миналата година този ТЕЦ има 341 млн. лева загуба! 
Това заяви председателят на АИКБ Васил Велев. 
По думите му, имаме 2 до 3 пъти (10 000 мегавата) разполагаеми мощности, а консумацията е около 3000 – 4000 мегава, 
т.е. няма причина за дефицит. 
Но БЕХ е в господстващо положение на борсата, защото просто няма откъде да се купи, каза Велев пред bTV. 
Той се съгласи с позиция от БЕХ, че е проблем, че се търси безлимитно, но не се съгласи, че това е основната причина за 
достигнатите много високи цени в края на юли и началото на август. 
Работодателите искат оставки заради скъпия ток, готови са за протести 
Подаваме общ сигнал, той е до Главна прокуратура, до Специализираната прокуратура, до Градската прокуратура, до МВР, 
ГДБОП, ДАНС, с копие до КЕВР и КЗК, посочи Велев. 
Идеята е, че в случая не става въпрос за административно нарушение, а за наказателно. 
Управлението на ТЕЦ „Марица Изток 2” застрашава националната сигурност, защото структуроопределящи предприятия 
спряха работа, по веригата ще спрат и други, предупреди председателят на АИКБ. 
Оставка – на енергийния министър, на БЕХ, на ръководството на ТЕЦ „Марица Изток 2”, на ЕСО – имаме свързване с гръцкия 
пазар (там цената на тока е много висока традиционно заради някои острови, които са извън мрежата там и се плащат 
допълнителни такси) преди да се свържем със сръбския, каза председателят на АИКБ! 
Вдига се цената на тока в полза на определени лица, убеден е Велев, който се съмнява в престъпен сговор на държавни 
структури в полза на частни търговци. КЕВР винаги разследва бавно, там процедурите и сроковете са такива. Разчитаме на 
службите. Протести ще има, ако ситуацията не се нормализира, предупреди Велев. 
 
Expert.bg 
 
√ Заради скъпия ток: Акция на ДАНС в БЕХ, НЕК и Министерство на енергетиката?  
Държавна агенция "Национална сигурност" е направила внезапна проверка в Българския енергиен холдинг (БЕХ), 
Електроенергиен системен оператор (ЕСО), Българска независима енергийна борса (БНЕБ), Национална електрическа 
компания (НЕК) и Министерство на енергетиката, съобщава Big5.bg. 
Агентите от ДАНС събират всички документи и започват пълна проверка на всички сделки на дружествата от последните 
няколко години. Все още няма официална информация каква е целта на операцията, нито дали има арести. 
По-рано днес работодателските организации официално сезираха ДАНС и МВР за скъпия ток. Работодателите подозират 
"че се извършва саботаж, престъпление или диверсия и се застрашава националната сигурност, защото спряха 
първоешелонни предприятия". 
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"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 АИКБ Васил Велев. Бизнесът настоява временно да се ограничи 
износът на ток 
Работодателските организации поискаха вчера 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. 
Извършва се саботаж, престъпление", обясни Велев и посочи, че тарифата е изкуствено завишена, което прави българските 
предприятия неконкурентоспособни. 
 
Economic.bg 
 
√ Бизнecът oчaĸвa „гaлoпиpaщa инфлaция“ зapaди цeнaтa нa тoĸa 
Paбoтoдaтeлитe щe ceзиpaт ДAHC и MBP зapaди cтpaнни cдeлĸи нa eнepгийнaтa бopca, cлeд ĸaтo пpoĸypaтypaтa нe 
e нaпpaвилa нищo 
Члeнoвeтe нa Acoциaциятa нa opгaнизaциитe нa бългapcĸитe paбoтoдaтeли (AOБP) пpoдължaвaт дa иcĸaт ocтaвĸaтa нa 
cлyжeбния eнepгиeн миниcтъp и нa шeфoвeтe нa БEX и нa TEЦ „Mapицa изтoĸ 2“ зapaди peĸopднo виcoĸитe цeни нa 
бopcoвия тoĸ. Πpипoмнямe, чe минaлaтa ceдмицa 1 MBтч yдapи иcтopичecĸи вpъx oт 400 лeвa, a в пocлeднитe дни Бългapия 
e нa пъpвo мяcтo в Eвpoпa пo нaй-cĸъп тoĸ, c изĸлючeниe нa Гъpция. 
Бизнecът oбяви пpoтecтнa гoтoвнocт и зaплaши c eфeĸтивни дeйcтвия, aĸo иcĸaниятa им нe бъдaт yдoвлeтвopeни. Cъщo 
тaĸa днec poтaциoнният пpeдceдaтeл нa opгaнизaциятa oбяви, чe ca пoдaдeни cигнaли в ДAHC и MBP зa cъмнитeлни cдeлĸи 
нa бopcaтa. Πpeди гoдинa пoдoбeн cигнaл бeшe пpaтeн дo пpoĸypaтypaтa, нo cпopeд Beлeв дъpжaвнoтo oбвинeниe нe e 
oтĸpилo пpecтъплeниe, a caмo няĸoи нapyшeния. 
Πpeдпpиятиятa cпиpaт paбoтa, зaщoтo инaчe тpябвa дa фaлиpaт. Tъй ĸaтo нe paбoтят, e пo-дoбpe дa дoйдaт пpeд Бългapcĸия 
eнepгиeн xoлдинг и дa пoиcĸaт ocтaвĸaтa, зa ĸoятo ниe вĸyпoм нacтoявaмe", cпoдeли Beлeв. 
Члeнoвeтe нa AOБP ceзиpaт ДAHC и MBP, зaщoтo пoдoзиpaт, "чe ce извъpшвa caбoтaж, пpecтъплeниe или дивepcия и ce 
зacтpaшaвa нaциoнaлнaтa cигypнocт, зaщoтo cпpяxa пъpвoeшeлoнни пpeдпpиятия". Cлeд тяx щe cпpaт и ocтaнaлитe. 
Teзи, ĸoитo нямa дa cпpaт, щe пpexвъpлят цeнaтa нa тoĸa въpxy cтoĸитe. Щe ce пpeдизвиĸa гaлoпиpaщa инфлaция", oбяcни 
Beлeв. 
Cпopeд нeгo тoвa e "aбcoлютнo бeзoбpaзиe", ĸoeтo нямa фyндaмeнт пoд ceбe cи. Paбoтoдaтeлитe нe paзчитaт нa 
пpoĸypaтypaтa, зaщoтo минaлaтa гoдинa ca пoдaли cигнaл и oтгoвopът e бил, чe нямa пpecтъплeниe. 
„Глaвният винoвниĸ зa тaзи cитyaция e БEX, ĸoйтo e мoнoпoлиcт нa бopcaтa. Maнипyлиpaт ce цeнитe, тaĸa чe ниe дa cмe 
шaмпиoни в EC. 73% e paзлиĸaтa нa цeнитe c Гepмaния. Hиe изнacямe в Гepмaния cтoĸи зa 9 млpд. лв. и тoвa e ocнoвният 
ни пaзap,“ cпoдeли Beлeв. 
Acoциaциятa иcĸa ocтaвĸaтa нa pъĸoвoдcтвoтo нa БEX, зaщoтo нe e yвoлнил pъĸoвoдcтвoтo нa TEЦ „Mapицa изтoĸ 2“ и 
ocтaвĸaтa нa eнepгийния миниcтъp, зaщoтo тoй нe ce cпpaвя. 
Haшaтa eнepгeтиĸa e зaтънaлa дo гyшa в ĸaл. Taзи ĸaл ниe я знaeм. Ho нe мoжe дa я пoĸaжeм oфициaлнo, зaщoтo oфициaлнo 
нe я знaeм. Ho eнepгийният миниcтъp мoжe. Зaщo нe гo пpaви?, пoпитa peтopичнo Beлeв. 
Cпopeд дyмитe мy имa eднo злoвpeднo yпpaвлeниe нa eнepгeтиĸaтa в yщъpб нa xopaтa. И пpи тoвa пoлoжeниe eнepгийният 
миниcтъp бeздeйcтвa. 
Poтaциoнният пpeдceдaтeл нa AOБP oбяcни, чe нямa дa ce cтигнe дo блoĸиpaнe нa ĸpъcтoвищa, зa дa нямa нaпpeжeниe и 
зaтpyднeниe зa xopaтa. "Щe блoĸиpaмe Бългapcĸия eнepгиeн xoлдинг (БEX), зaщoтo тaм e зapoвeнo ĸyчeтo – и в дъщepнитe 
мy дpyжecтвa. Hиe имaмe двa дo тpи пъти пoвeчe инcтaлиpaни мoщнocти, oтĸoлĸoтo пoтpeбявaмe eлeĸтpoeнepгия. Hямa 
oбeĸтивни пpичини зa дeфицит. B cъщoтo вpeмe цeнaтa нa eлeĸтpoeнepгиятa e нaй-виcoĸa в цeлия EC, в цялa Eвpoпa oт 
нaчaлoтo нa aвгycт мeceц", paзяcни Beлeв. 
Зa днec cpeднaтa цeнa e 285 лв., нo пpeз дeня, ĸoгaтo paбoтят пoвeчeтo пpeдпpиятия, дocтигa дo 330 лв. KEBP e дaл 
peфepeнтнa цeнa oт 119 лв. Paзлиĸaтa e oчeвиднa, пpи ycлoвиe, чe имaмe дocтaтъчнo инcтaлиpaни мoщнocти.  Oчeвиднo 
cтaвa дyмa или зa нeĸoмпeтeнтнocт и бeзoтгoвopнocт или тoвa, ĸoeтo ниe пpeдпoлaгaмe – злoвpeднo yпpaвлeниe. 
Упpaвлeниe в пoлзa нa oпpeдeлeни лицa и в yщъpб cтpaнaтa, в yщъpб нa пpeдпpиятиятa, нa xopaтa, yпpaвлeниe в пoлзa нa 
чyжди интepecи", cпoдeли Bacил Beлeв. 
"Имa oфepти нa бopcaтa, ĸoитo ca нaпълнo нeмиcлими, тe ca нaпpaвeни, зa дa ce изпълнявaт, тe ca нaпpaвeни, зa дa ce 
мaнипyлиpa бopcaтa. И тoвa в eднo c oгpaничeнaтa cвъpзaнocт нa нaшия пaзap", пoдчepтa Beлeв. 
Bчepa нa cpeщaтa c пpeмиepa Янeв ce e cтигнaлo дo peзyлтaт, чe тpябвa дa ce мoбилизиpaт вcичĸи peзepви, зa дa ce oпpaви 
тaзи cитyaция. „Ho днec цeнaтa e 285 лв. Hямa дa имa дългoтpaeн  peзyлтaт бeз cмянaтa нa pъĸoвoдcтвaтa нa eнepгийнитe 
дpyжecтвa. Toвa имa вcичĸи пpизнaци зa opгaнизиpaнa пpecтъпнa гpyпa. Oгpaничeнo пpeдлaгaнe нa виcoĸи нивa и 
мaнипyлaтивни oфepти, ĸoитo вдигaт ĸpивaтa. Имa oфepтa зa 600 лeвa зa MBтч пpeз нoщтa, ĸoгaтo цeнитe ca нaй-ниcĸи и 
пoтpeблeниeтo e нaй – ниcĸo. Toвa e oчeвиднa мaнипyлaция нa пaзapa. Πpeдлaгaнeтo e нa yмишлeнo виcoĸи нивa,“ paзĸpи 
Beлeв. Cпopeд нeгo peшeниeтo e дa ce cмeнят pъĸoвoдcтвaтa c дoбpocъвecтни cпeциaлиcти. 
Πpeдceдaтeлят нa УC нa AИKБ e ĸaтeгopичeн, чe aĸтyaлизaциятa нa бюджeтa e aбcoлютнo нeoбxoдимa. „Toвa e нaй-вaжнaтa 
зaдaчa нa пapлaмeнтa, ĸoлĸoтo и вpeмe дa пpocъщecтвyвa. Haциoнaлният плaн зa възcтaнoвявaнe и  ycтoйчивocт cъщo 
тpябвa дa бъдe зaдвижeн. Зaщoтo нe мoжe дa дoпycнeм тoй дa ce зaбaви c oщe пoлoвин гoдинa. Hиe cмe eдинcтвeнaтa 
cтpaнa и Xoлaндия, ĸoитo нe cмe cи внecли Πлaнa. Mнoгo cтpaни вeчe ca пoлyчили aвaнc пo тoзи плaн,“ paзяcни Beлeв. 

https://www.expert.bg/macroview/energy/biznesyt-nastojava-vremenno-da-se-ogranichi-iznosyt-na-tok-1627674.html
https://www.expert.bg/macroview/energy/biznesyt-nastojava-vremenno-da-se-ogranichi-iznosyt-na-tok-1627674.html
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Novini.bg 
 
√ Цената на тока се понижава, но бизнесът сезира ДАНС  
Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) е категоричен, че има причина ДАНС, МВР и 
прокуратурата да разследват неоснователното покачване на електроенергията за бизнеса у нас. У нас се плаща най-скъпият 
ток в цяла Европа. Изключение прави само Гърция. 
Заради създалата се кризисна ситуация от бизнеса поискаха среща със служебния премиер Стефан Янев и настояха 
ситуацията да влезе под контрол, а на отговорните лица да им се поискат обяснения. 
„Днес е първият резултат от проведената среща с премиера. Днес върви към средноевропейската цена на тока“, потвърди 
пред БТВ Велев. 
Той бе категоричен, че подобни процеси са резултат или на безотговорност и некомпетентност, или на умишлени действия. 
Велев обясни, че няма дефицит на производство на електроенергия, който да води до толкова скъп за бизнеса ток. 
Председателят на УС на АИКБ подчерта, че се е стигнало до ситуация някои предприятия да спрат работа, за да не търпят 
загуби, които могат да доведат до фалит. 
 
Мениджър 
 
√ Над 10 000 служители в принудителен отпуск заради рекордно високата цена на тока  
Над 10 000 работници са в принудителен отпуск и не работят поради високата цена на тока, съобщи за „Мениджър Нюз“ 
председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев. 
„КЦМ спря работа, но след това и машиностроителните предприятия и те ще започват да спират – като няма отливки и 
изковки, няма с какво да работят. Цената на електроенергията не може да бъде прехвърлена от днес за утре в цената на 
продукцията им, тъй като тези предприятия имат дългосрочни договори“, коментира още той. 
Както е известно, поради голямото търсене и липсата на достатъчно производство цената на електроенергията на 
Българската независима енергийна борса се повиши значително от началото на август и дори премина границата от 400 
лв. на мегаватчас за някои пикови часове. Едва от днес ТЕЦ-2 работи на близо до максималната си мощност с 5 от общо 8 
блока (другите 3 са в ремонт) - 900 мегавата при 1600 мегавата инсталирани мощности. 
Според Велев причината най-големият ТЕЦ у нас – държавният ТЕЦ-2 доскоро да работеше на 20% от капацитета си и да 
не предоставя повече електроенергия е „или от некадърност, или от зла умисъл – и в двата случая ръководството му трябва 
да си ходи“. 
Бизнес организациите са сезирали за проблема  прокуратурата, от където обаче не са установили съставомерно деяние. 
„Заключението й е, че ако има нарушение, то е административно. Тоест, според  прокуратурата безстопанствеността се 
оказва, че не е престъпление. Въпреки че КЕВР ясно е определил, че над цена от 171 лв. за мегаватчас ТЕЦ-2 трябва да е 
активен на пазара. В същото време цената е над 300 лв., но реакция от ТЕЦ-а няма, а служителите в него работят по 2 часа 
на ден и струват по 4000 лв. всеки на месец на данъкоплатците“, коментира още Велев. 
„Нагласени обществени поръчки, кражби и безхаберие – заради всичко това ние поискахме оставки – няма как да се случат 
с настоящето ръководство“. 
Той добави, че смяна на дъщерните дружества на БЕХ трябва да извърши БЕХ, а смяната на ръководството на БЕХ не е 
извършена, тъй като съда я върна – както беше в случая с ББР и с „Автомагистрали“. При БЕХ обаче не е правен втори и 
трети опит да се промени ръководството. 
 
Actualno.com 
 
√ Има престъпен сговор за изкуствено поскъпване на индустриалния ток, убеден е Васил Велев 
Цената днес (211 лева на мегаватчас) върви към средноевропейската, но това е нещо, което се повтаря. Има подозрително 
съвпадение на събития – защо трябваше да се чака 15 дни ТЕЦ „Марица Изток 2” да работи само с 2 блока, в дни, в които 
можеха да направят добра печалба при средноевропейски цени? За миналата година този ТЕЦ има 341 млн. лева загуба! 
Това заяви председателят на АИКБ Васил Велев. По думите му, имаме 2 до 3 пъти (10 000 мегавата) разполагаеми 
мощности, а консумацията е около 3000 – 4000 мегава, т.е. няма причина за дефицит. Но БЕХ е в господстващо положение 
на борсата, защото просто няма откъде да се купи, каза Велев пред bTV. Той се съгласи с позиция от БЕХ, че е проблем, че 
се търси безлимитно, но не се съгласи, че това е основната причина за достигнатите много високи цени в края на юли и 
началото на август. Работодателите искат оставки заради скъпия ток, готови са за протести Работодателските организации 
в лицето на Асоциацията на индустриалния капитал в България, на Българската стопанска камара, на Българска... Прочети 
повече Подаваме общ сигнал, той е до Главна прокуратура, до Специализираната прокуратура, до Градската прокуратура, 
до МВР, ГДБОП, ДАНС, с копие до КЕВР и КЗК, посочи Велев. Идеята е, че в случая не става въпрос за административно 
нарушение, а за наказателно. Управлението на ТЕЦ „Марица Изток 2” застрашава националната сигурност, защото 
структуроопределящи предприятия спряха работа, по веригата ще спрат и други, предупреди председателят на АИКБ. 
Оставка – на енергийния министър, на БЕХ, на ръководството на ТЕЦ „Марица Изток 2”, на ЕСО – имаме свързване с гръцкия 
пазар (там цената на тока е много висока традиционно заради някои острови, които са извън мрежата там и се плащат 
допълнителни такси) преди да се свържем със сръбския, каза председателят на АИКБ! Вдига се цената на тока в полза на 
определени лица, убеден е Велев, който се съмнява в престъпен сговор на държавни структури в полза на частни търговци. 
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КЕВР винаги разследва бавно, там процедурите и сроковете са такива. Разчитаме на службите. Протести ще има, ако 
ситуацията не се нормализира, предупреди Велев. 
 
Икономически живот 
 
√ Работодатели сезират ДАНС и МВР за цената на тока  
“Предприятията спират работа, защото иначе трябва да фалират. Това е и причината за протеста на 
работодателите“. Това алармира пред БНТ председателят на АИКБ Васил Велев по повод кризата с цените на тока от 
песледните дни. 
Припомняме, по време на вчерашната си среща с премиера Янев 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“, коментира Велев. Средната цена е 285 лв., но през деня стига до 330 лв., КЕВР е дал референтна 
цена за 119 лв. 
Според Велев очевидно става дума или за некомпетентност и безотговорност или това, което работодателите предполагат 
– зловредно управление. Управление в полза на определени лица и в ущърб на страната, в ущърб на предприятията, на 
чужди интереси, коментира Васил Велев. 
Той обяви, че официално сезира ДАНС и МВР 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 Велев. 
Междувременно изпълнителният директор на БЕХ Валентин Николов потвърди пред бТВ, че българските фирми плащат 
най-скъпия ток в ЕС след Гърция. Причината според него обаче е, че всички търговци на електроенергия в България са 
предоговорили своите договори – борсова цена, плюс надбавка. 
“Търговците не носят никаква отговорност“, допълва Николов. По думите му решението е в промяна на тези договори 
чрез законови промени или чрез Комисията за защита на конкуренцията. 
 
News.bg 
 
√ КЕВР започна да проучва високите цени на енергийната борса  
Комисията за енергийно и водно регулиране започна предварително проучване на високите цени на електрическата 
енергия на Българската енергийна борса. Мониторинга ще се извърши относно изпълнение на Регламент /ЕС/ 1227/2011 
относно интегритета и прозрачността на пазара на търговия на едро с енергия /REMIT/ и за наличие на обосновано 
предположение за извършено нарушение на чл. 3 и чл. 5 от Регламента през периода 15 юли - 15 август 2021 г. 
Комисията е изискала подробна информация от ТЕЦ "Марица-Изток 2" ЕАД, от ЕСО ЕАД и от "Българската независима 
енергийна борса" ЕАД, която да покаже дали неучастието на генериращи мощности на ТЕЦ "Марица-Изток 2" ЕАД на 
пазара "Ден напред" влияе върху динамиката на цените на едро на електроенергията. 
Трите дружества следва да предоставят информацията в 10-дневен срок. 
След получаване на исканите данни работната група на КЕВР ще направи анализ, а в зависимост от изводите и 
констатациите в него регулаторът ще реши дали да образува производство за установяване на нарушение на чл. 3 и чл. 5 
от Регламент /ЕС/ 1227/2011. 
Работодателите вчера поискаха оставки на ръководството на БЕХ и на министерството на енергетиката заради скъпия ток 
за бизнеса, след като миналата седмица обявиха, че спират мощности, защото при тези цени не могат да бъдат 
конкурентни. 
Два месеца преди това енергетици от ТЕЦ "Марица Изток 2" предупредиха, че при ограничение на централата може да се 
стигне до режим на тока. 
Шефът на АИКБ Васил Велев разкритикува плахостта на служебния министър Андрей Живков и неговия неуспешен опит да 
смени ръководството на БЕХ. Което пък ръководство обжалва в съда отстраняването си. От БЕХ категорично отричат да 
имат правото да регулират по някакъв начин цените и да се намесват на пазара. 
Работодателите не за първи път предупреждават за рисковете за бизнеса на енергийния пазар, най-вече заради 
неадекватното му управление, като през лятото на 2019 г. председателят на АИКБ Васил Велев публично обвини НЕК, 
че действа като организирана престъпна група. 
 
Сега 
 
√ Бизнесът настоява ДАНС да провери саботаж ли е скъпият ток 
С тези цени на електроенергията чакайте галоп на инфлацията, предупредиха работодателите 
Тревогите на бизнеса заради безумните цени на тока не стихват. И вчерашната среща с премиера Стефан Янев очевидно 
не е донесла лъч на оптимизъм, защото работодателските организации вече искат ДАНС и МВР да се включат в решаването 
на проблемите.  
"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", 

https://ikj.bg/novini/energiyni-eksperti-zapodozryaha-sabotazh-na-industriata-ni/
https://news.bg/energy/rabotodatelite-iskat-ostavki-nared-v-energetikata-me-beh-nek-i-eso-a-i-tets-maritsa-iztok-2.html
https://news.bg/energy/industriyata-pritesnena-ot-porednite-tsenovi-rekordi-na-toka-u-nas.html
https://news.bg/energy/industriyata-pritesnena-ot-porednite-tsenovi-rekordi-na-toka-u-nas.html
https://news.bg/politics/energetitsi-ot-tets-maritsa-iztok-2-shte-ima-rezhim-na-toka-pri-ogranichenie-na-tsentralata.html
https://news.bg/politics/energetitsi-ot-tets-maritsa-iztok-2-shte-ima-rezhim-na-toka-pri-ogranichenie-na-tsentralata.html
https://news.bg/energy/uvolniha-rakovodstvoto-na-beh.html
https://news.bg/crime/sadat-sprya-vpisvaneto-na-novoto-rakovodstvo-na-beh.html
https://news.bg/crime/sadat-sprya-vpisvaneto-na-novoto-rakovodstvo-na-beh.html
https://news.bg/energy/ostavki-ili-zakonovi-promeni-shte-svalyat-tsenata-na-toka.html
https://news.bg/energy/vasil-velev-ima-priznatsi-na-organizirana-prestapna-grupa-v-energetikata.html


8 

 

коментира председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев, като съобщи, че официално сезира 
ДАНС, МВР да разследват дали "жегата" на пазара на електроенергия, която вече се превръща в заплаха за националната 
сигурност,  не се дължи на "саботаж, престъпление или диверсия".  
Велев поясни, че говори за националната сигурност, защото вече спряха принудително "първоешелонни 
предприятия". Заводите спират, защото при тези цени на тока ще фалират, това е и причината за готвените протести, каза 
Васил Велев пред БНТ. Той предупреди и за друга опасност - предприятията, които продължават да работят, ще бъдат 
принудени да вдигнат цените на своите изделия заради скъпата електроенергия, а това ще доведе до галопираща 
инфлация. 
Преди ден по време на срещата с премиера Стефан Янев работодателските организации поискаха оставките на служебния 
министър на енергетиката и на шефовете на БЕХ и "Марица-изток 2" заради рекордно високата цена на борсовия ток. 
"Ще блокираме Българския енергиен холдинг, защото там е заровено кучето - в него и в дъщерните му дружества.  Ние 
имаме инсталирани енергийни мощности, отколкото могат да покрият два, дори три пъти потреблението, няма обективни 
причини за дефицит. В същото време цената на електроенергията у нас е най-висока в целия ЕС, в цяла Европа, от началото 
на август", обясни Велев. 
"Има оферти на борсата, които са немислими, те са направени не за да се изпълняват, а  за да се манипулира борсата", 
подчерта председателят на АИКБ.  
 
БНР 
 
√ Индустриалците са готови на протести заради високите цени на тока  
Интервю на Анна Турлакова с Румен Радев в предаването ''Репортер'' 
Високите цени на тока за бизнеса могат да рефлектират в милиарди загуби за производители като нас и ще се отразят 
пряко във всички сфери на икономиката. Това заяви в студиото на Радио Стара Загора Румен Радев, заместник-председател 
на Асоциацията на индустриалния капитал и икономически директор на „Холдинг Загора“. 
Действията на служебния кабинет в посока нормализация цените на тока за бизнеса са плахи според Радев. Той посочи, 
че причините за шоковия скок на цените на електричеството на енергийната борса са комплекси. Планираните ремонти в 
държавните енергийни дружества ограничават техния капацитет. С водноелектрическите централи пък има сериозен 
проблем с възможността им да работят.  
В момента енергетиката печели големи пари, а ние загиваме, категоричен бе Радев. Дори днес харчим електроенергия с 
90 лева по-скъпа от германския ни конкурент, не можем да издържим още дълго. За тази седмица закърпихме 
положението, но какво ще се случи от понеделник, не знаем, надяваме се на ефективни мерки, каза още икономическият 
директор на „Холдинг Загора“.  
Ние не сме недоволни, когато другите работят и печелят, въпросът е това да не се случва на наш гръб, заяви Румен Радев 
и уточни, че индустриалците имат готовност за протести, въпреки че не биха искали да се стига до подобна крайна стъпка. 
Цялото интервю на Анна Турлакова с Румен Радев може да чуете в прикачения звуков файл. 
 
24 часа 
 
√ Васил Велев ще сезира ДАНС за цената на тока 
Шефът на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев ще сезира ДАНС за високата цена на тока за 
промишлеността. Това съобщи той по БНТ. Велев заподозря диверсия.  
"Искаме оставката на енергийния министър, защото не се справя. Нашата енергетика е потънала в кал до гуша", отбеляза 
Велев. Има зловредно управление на енергетиката и при това положение енергийният министър бездейства", посочи още 
той.  
Велев каза и че днес цената продължава да е висока.  
"285 лева за мегават. Цената е пак номер едно", отбеляза той. И добави: Няма да има дълготраен резултат без смяна на 
ръководствата на енергийните дружгества, има всички признаци на ОПГ. Не разчитаме на прокуратурата, защото сме 
подавали там сигнал и отговорът беше: няма престъпление, каза още Велев. 
 
Standartnews 
 
√ Бизнесът сезира ДАНС за скъпия ток 
Бизнесът официално сезира ДАНС и МВР за скъпия ток. Това съобщи в "Денят започва" Васил Велев, председател на УС на 
АИКБ. 
Работодателите подозират "че се извършва саботаж, престъпление или диверсия и се застрашава националната сигурност, 
защото спряха първоешелонни предприятия". 
"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. 
"Предприятията спират работа, защото иначе трябва да фалират", това е и причината за протеста на работодателите, каза 
Велев. Работодателските организации поискаха вчера 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 

https://bnr.bg/post/101511266/industrialcite-sa-gotovi-na-protesti-zaradi-visokite-ceni-na-toka
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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. 
 
Dariknews 
 
√ Сезират МВР и ДАНС за цената на тока  
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 
пред 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 и МВР, защото от АИКБ подозират "че се 
извършва саботаж, престъпление или диверсия и се застрашава националната сигурност". 
Според Велев има оферти на борсата, които са „немислими“ и са направени, за да се манипулира борсата. 
 
NOVA TV 
 
√ Работодателските организации ще сезират ДАНС и МВР за цената на тока  
Това потвърди за NOVA председателят на УС на АИКБ Васил Велев 
Работодателските организации ще сезират ДАНС и МВР за цената на тока. Това съобщи за nova.bg председателят на 
Управителния съвет на АИКБ Васил Велев. 
„Ние имаме два пъти повече инсталирани мощности, отколкото употребяваме електроенергия. В същото време цената на 
електроенергията е най-висока в целия ЕС. Извършва се саботаж, престъпление”, заяви той и посочи, че тарифата е 
изкуствено завишена, което прави българските предприятия неконкурентоспособни. 
Преди ден бизнесът поиска оставки в енергетиката. След среща с премиера Стефан Янев работодателите настояха от 
постовете си да се оттеглят енергийният министърът, ръководствата на БЕХ и на държавния тец „Марица изток 2“. 
Причината – високите цени на борсовия ток. 
 
Монитор 
 
√ Скъпият ток спря леярните и машиностроенето  
От БЕХ предлагат забрана на безлимитната търговия с електроенергия 
Скъпият ток на борсата в сегмента „Ден напред“ от края на юли принуди леярните в страната да спрат работа. Комбинатът 
за цветни метали е спрял, а там са заети 1500 души. От началото на седмицата същото са направили и много от 
машиностроителните фирми у нас. Това каза за „Монитор“ Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния 
капитал в България (АИКБ). 
Шефът на БЕХ Валентин Николов каза за „Монитор“, че една от крачките за успокояване на пазара е в страната да има 
повече от една борса и за това има и изискване от европейските институции. Другите проблеми са в безлимитните 
договори на търговците. Според него, потребителите на промишлен ток трябва да сезират Комисията за защита на 
конкуренцията (КЗК) за безлимитните договори, защото това е 
липса на конкуренция и реално по този начин се изкривява пазарът. 
По думите му, другият начин е в Закона за енергетиката да се променят правилата на борсата. „Бизнесът сами си създадоха 
проблеми, като по тяхно настояване, на големите консуматори, форуърдният пазар бе махнат от борсата“, припомни той. 
„Освен това в резултат засиленото търсене за износ, особено за Гърция, вдига цените. Там има дефицит, защото преди 
няколко месеца бе спряна една от най-големите им въглищни централи. Ток от България за Гърция се транзитира и през 
съседните Северна Македония и Турция“, поясни шефът на БЕХ. 
Николов каза, още, че Полша прилага технически ограничения за износа и по този начин държи цените на тока за бизнеса 
ниски. За сряда те са били 87 евро/мвтч, а в Германия, - 101 евро. За сряда цената на борсата у нас достигна 285,11 лв. или 
над 146 евро. Шефът на БЕХ припомни, че 
шансът ни за по-евтин ток е пазарното обединение с Централна и Западна Европа. 
Проблемът обаче там е липсващият достатъчен технически капацитет за пренос на границите на Унгария, за който 
обещанието е да бъде осигурен най-късно до октомври тази година. 

https://bnt.bg/news/vasil-velev-aikb-sezirame-dans-i-mvr-za-visokite-ceni-na-toka-v301931-297641news.html?fbclid=IwAR1K1bzFh9DdDe9VbOnDfw7MzK_sVstvMoUKD5Z4LFPmCGpVf4Q0Q1cSHgE
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Според Васил Велев от АИКБ обаче страната няма нужда от още борси за търговия на електрическа енергия, защото така 
пазарът ни е малък и така ще стане още по-лесен за манипулиране. „Махането на безлимитните договори ще помогне, но 
най-важно е да се оптимизира управлението на предлагането. В случай, че дружествата на монополиста на пазара БЕХ 
предлага на разумни нива електроенергия няма как да се стигне до такива цени. Когато офертите на монополиста са на 
220 или 250 лв. за мегаватчас, как да се купи на 150? Държавната ТЕЦ „Марица изток -2“ може да продава на цена от 171 
лв./мвтч и така ще губи по-малко, отколкото, ако нищо е прави и да трупа загуби. Над тази цена пък, напр. 180 лв. 
централата ще може да си покрива част от загубата. Над 220 лв./мвтч държавният ТЕЦ е на печалба и са му покрити всички 
постоянни разходи. Цената за „Ден напред“ обаче е над 280 лв.“, каза още той. Според него в България 
не трябва да има цена за бизнеса над 220 лв./мвтч, 
за да е изгодна на икономиката на страната. „Износът обаче, основно към Гърция, дърпа голяма част от тока от България. 
Пазарът в южните ни съседи е съвсем отделен и там поддържат високи цени на активната енергия, за да може никой да 
не купува от тях, а само да им продават. За това и Италия не искаше да се връзва с тях и намериха причини да отложат 
обединението на пазарите, докато не стане това и с Германия и Франция, където енергията е по-евтина. Нашите хубавци 
избързаха и направиха обединението с Гърция. Така се натрупаха много негативни фактори - безлимитните договори на 
търговците, ограниченото предлагане на високи нива и за това и има спрени заводи“, добави Велев. 
Към 10:35 часа в сряда експортът на ток в България бе почти 900 мегавата, като общият товар за страната бе около 4600 
мегавата. На практика около една пета от произведената електроенергия у нас в момента отива за експорт. 
 
Дневник 
 
√ Работодатели ще сезират МВР и агенцията за национална сигурност за високите цени на тока  
Работодателски организации ще сезират МВР и Държавна агенция "Национална сигурност" за високите цени на тока за 
бизнеса, каза днес пред БНТ председателят на управителния съвет на "Асоциацията на индустриалния капитал в България" 
(АИКБ) Васил Велев. Според него основания за такъв сигнал има, защото става дума за "саботаж, престъпление или 
диверсия, които застрашават националната сигурност, заради спирането на първоешелонни предприятия". 
Василев смята, че става дума или за некомпетентност и безотговорност или за зловредно управление в полза на 
определени лица и в ущърб страната. "Има оферти на борсата, които са напълно немислими, те са направени, не за да се 
изпълняват, те са направени, за да се манипулира борсата", подчерта председателят на УС на АИКБ. 
По повод високата цена на тока вчера работодателските организации поискаха оставките на министъра на енергетиката и 
на шефовете на Българския енергиен холдинг (БЕХ) и "Марица-изток 2". Предвидена е и блокада на сградата на БЕХ. 
"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. В момента средната цена е 285 лв., но през деня стига до 330 лв. при дадена референтна цена от Комисията 
за енергийно и водно регулиране (КЕВР) 119 лв. 
Междувременно пред Би Ти Ви изпълнителният директор на БЕХ Валентин Николов, който беше уволнен от служебното 
правителство, но обжалва отстраняването си в съда и още е на поста, потвърди, 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. 
 
Рublics.bg 
 
√ Васил Велев, АИКБ: Сезираме ДАНС и МВР за високите цени на тока  
„Предприятията спират работа, защото иначе трябва да фалират, това е причината за протеста на работодателите“, 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 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. 
„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 председателят на УС на АИКБ. „Има оферти на борсата, които са напълно немислими, те са направени, за да се 
изпълняват, те са направени, за да се манипулира борсата“, подчерта още той. 
 
Econ  
 
√ АИКБ поискаха оставки в цялата енергетика „заради некомпетентно управление“ 
Това заяви Васил Велев след среща със служебния премиер Стефан Янев 
Упълномощен съм да поискам оставката ръководствата на Министерството на енергетиката, на Българския енергиен 
холдинг и на ТЕЦ 2. Това заяви след среща във нторник със служебния премиер Стефан Янев Васил Велев, председател на 

https://www.dnevnik.bg/biznes/2021/07/23/4235877_ministur_jivkov_osvobodi_rukovodstvoto_na_energiiniia/
https://www.dnevnik.bg/biznes/2021/07/23/4235877_ministur_jivkov_osvobodi_rukovodstvoto_na_energiiniia/
https://www.dnevnik.bg/biznes/2021/07/27/4237053_jalba_spria_vpisvaneto_na_novoto_rukovodstvo_na/
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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: Цената на тока се манипулира  
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 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. 
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. 
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. 
 
√ Напрежение между бизнеса и кабинета заради цената на тока  
Кабинетът и бизнесът не се разбраха за скъпия ток 
Държавната ТЕЦ "Марица-изток 2" ще работи при още по-голямо натоварване, за да осигури ликвидност на пазара на ток. 
Това стана ясно от думите на служебния ресорен министър Андрей Живков, който участва в срещата между премиера 
Стефан Янев и бизнеса, посветена на високите цени на електроенергията за бизнеса. 
Живков обясни, че централата работи, както не е работила в последните години - от 8 блока вече са включени 5, a 
oстаналите 3 са в ремонт. Недоволството се породи, тъй като цената трябваше да надхвърли 300 лв./мВтч, за бъде 
принуден ТЕЦ-ът да работи допълнително и да не се стигне до дефицит. "В момента цената на промишления ток е със 73% 
по-висока от тази в Германия и е най-скъпа в цяла Европа", посочи Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал. 
Цената на тока в България в сегмента "Ден напред" с дата на доставка 11 август е 145.77 евро/мВтч. 
 
Cross.bg  
 
√ България е с най-високи цени на тока за бизнеса в Европа  
През последните на юли и август България е с най-високи цени на тока за бизнеса в Европа. Това заяви в студиото на БТВ 
„Тази сутрин" председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев. Работодателите вече 
обявиха, че сезират ДАНС и МВР, а комисиятарегулатор започва проверка във връзка с цените на енергийната ни борса. 
Работодателите настояват и за оставки в министерството на енергетиката. 
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Тя е с 50% по-висока от средноевропейската и със 75% по-висока от средните пазари, на които изнася България. Това е 
повтарящо се явление, в България се случват такива процеси, които или за в резултат на безотговорност, безстопанственост 
или на зла умисъл, коментира Велев и добави, че десетки предприятия са спрели работа заради високите цени. 
Седмицата започна с цени на електроенергията на борсата в сегмента "ден напред" - над 300 лева за МВтч и остана висока 
и през следващите няколко дни. Сега с доставка за днес цената падна до 211 лв. за МВтч. 
Васил Велев обясни, че сега цената е близка до средноепропейската, но вижда и някои съмнителни за него неща. Имаме 
два до три пъти повече инсталирани разполагаеми мощности, отколкото е консумацията в страна. Няма дефицит, 
изкуствено е създаден такъв дефицит на борсата, чрез ограничаване на предлагането, коментира Велев. 
По думите му ще има протести ако ситуацията се промени и цената отново се вдигне. 
 
√ 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". 
 
√ Високите цени на тока за бизнеса са очаквани  
В последните седмици цените на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) бележат рекордни нива. Миналата 
седмица имаше дни, в които цената за мегаватчас надвишаваше 300 лв., а пиковата енергия минаваше границата от 400 
лв. Това резонно се отразява на разходите на бизнеса. Както знаете, вече всички небитови потребители купуват 
електроенергия именно от БНЕБ. Т.е. високата цена се отразява както на индустрията, хлебопроизводителите, така и на 
фризьорските салони и малките магазинчета. 
Това, естествено, се рефлектира и на цените, които потребителят трябва да заплати. Представителите на бизнеса резонно 
започнаха да недоволстват от високата цена на електроенергията за бизнеса в България. Тяхната продукция става все по-
скъпа и оттам и неконкурентоспособна. Никой обаче не се запита защо се стигна до тук. Проблемите в енергетиката у нас 
не са от вчера. 
Те се трупат повече от 30 години и всяко следващо правителство оставя проблемите и разрешаването им на следващото. В 
енергетиката нещата не се случват от днес за утре, а трябва планиране и визия за развитие. А всичко това липсва. 
Предишният министър на енергетиката Теменужка Петкова се хвалеше с това, че пазарът на електроенергия за бизнеса 
вече е изцяло либерализиран. Тя обяви това дори за голяма реформа в енергетиката. Но тогава никой не си зададе въпроса 
откъде и на каква цена ще идва електроенергията за свободната енергийна борса? 
Кой ще регулира търговците? Отговорите дойдоха именно тези дни, в които бизнесът у нас започна да плаща 
рекордно скъп ток. В България електроенергия все още има. 
Тя е достатъчно, за да задоволи както битовото потребление, така и нуждите на бизнеса. Но ТЕЦ "Марица Изток 2" от 
години работи на огромни загуби, които продължават да се трупат. Теменужка Петкова, докато беше в оставка, на няколко 
пъти "спаси" въглищната централа чрез заповеди, с които скъпата електроенергия от ТЕЦ-а бе включвана в регулирания 
пазар. 
В крайна сметка потребителите заплатиха тази сметка с по-голямото увеличение на цените на електроенергията. От 1 юли 
тази година средното повишение на цената на електроенергията е 4,4%. Договорите с двете американски централи 
ТЕЦ "Ей и ЕС Гълъбово" и ТЕЦ "КонтурГлобал Марица-изток 3" все още не са прекратени, въпреки заявките на 
правителството на ГЕРБ. В същото време цената на въглеродните емисии през последните седмици не спира да се 
покачва. 
Доскоро централата работеше само с един блок, предназначен за регулирания пазар. Макар че цената е висока, 
служебният енергиен министър Андрей Живков нареди Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) да определи 
квота на ТЕЦ "Марица Изток 2" на регулирания пазар в обем от 1 млн. мегаватчаса за регулаторния период (до 30 юни 2022 
г.). КЕВР определи цена, на която общественият доставчик НЕК изкупува електроенергията от държавната централа малко 
над 220 лева за мегаватчас. 



13 

 

В момента пазарните условия позволяват ТЕЦ "Марица Изток 2" да работи на печалба на свободния пазар, дори и при 
скъпите цени за въглеродни емисии. Защо не го прави, това вече е въпрос към ръководството на централата. Прави 
впечатление, че износът на електроенергия от България е нараснал главоломно. 
Износът на ток от България се е повишил с над 75% в първата седмица на август, 
показват данните на Електроенергийния системен оператор (ЕСО). През миналата година по същото време сме продали 
зад граница 2 123 182 мегаватчаса, а от 1 до 8 август 2021 г. - 3 720 903 мегавата. Това е само едната причина за високата 
цена на електроенергия за бизнеса у нас. 
Другата обаче е, че БЕНБ се "отвори" за пазара към Гърция (оттам и към Италия) - това е една от най-скъпите енергийни 
борси в Европа. 
Още тогава от Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) предупредиха, че обединението c 
гpъцĸия и итaлиaнcĸия пaзap нeминyeмo щe дoвeдe дo пoĸaчвaнe нa цeнитe зa eлeĸтpoeнepгиятa в пaзap "Дeн нaпpeд", 
тъй ĸaтo тeзи двa пaзapa в мoмeнтa ca нaй-cĸъпитe в цялa ĸoнтинeнтaлнa Eвpoпa. 
Точно това и се случи. Предположението е, че именно на тези пазари производителите на електроенергия у нас започнаха 
да продават електроенергията си, защото в южната ни съседка цената е по-скъпа дори от нашата рекордна. 
Все още липса физическа връзка с достатъчен капацитет за пренос на електроенергия на границите на Румъния с Унгария, 
а също и на подобни съоръжения между Унгария и Словакия и Австрия. На тези пазари цената на електроенергията е в 
доста по-нормални граници. Дори и да изнасяме ток за Гърция, бихме могли да внасяме по-евтин такъв от Румъния или 
Унгария, което би допринесло за нормализиране на цената. Но преди няколко месеца БНЕБ побърза да се свърже с гръцкия 
електроенергиен пазар. Очакванията са обединението на енергийните борси на България с Румъния (оттам и с Унгария) да 
стане факт в началото на есента. Истината е, че забавянето на това обединение се случва не по вина на БНЕБ. 
Но борсата можеше да изчака с обединението на нашата борса с тази на Гърция и Италия. 
Пазарните обединения са важни, защото в кризисни моменти (при свръхпроизводство или при аварии, технически 
прекъсвания на производството, липса на вятър или слънце и др.) няма да има рязко повишение или понижение на цените, 
тъй като бързо ще може да се внесе или изнесе енергия към някой от съседните пазари. Целта на обединенията е да се 
засили и ликвидността на пазара, от което допринася за по-добрата конкуренция и по-добрата цена. Но в случая засега у 
нас нещата не стават по този начин, защото когато имаме достъп само до скъпия ток, а не до евтиния, резултатите са видни. 
В опит да спре поскъпването на електроенергията по нареждане на Министерството на енергетиката и БЕХ, 
държавната ТЕЦ "Марица - Изток 2" вече работи с по-голяма мощност. 
Във вторник сутринта централата вече осигуряваше 730 мегавата от общия товар на системата, който към 8,46 часа бе 4053 
мегавата. 44% от него се падаше на големите кондензационно топлоелектрически централи, показваха оперативните 
данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО). Почти толкова - 42,76%, бе делът на атомната централа в Козлодуй. 
Въпреки това, цената на електроенергията за бизнеса и вчера бе скъпа - 285.10 лв. за мегаватчас, показват данните на БНЕБ 
за вчера в пазарния сегмент "Ден напред". 
По всяка вероятност цената на тока за бизнеса все пак ще понамалее. Другият въпрос е, че много хора искаха да се 
върви към пълна либерализация на електроенергийния пазар у нас. В същото време, когато цената на тока се повиши, 
всички отиват в сградата на Министерския съвет, откъдето да искат държавата да се намеси. Въпреки че наистина голяма 
част от електроенергията се предлага от държавни предприятия, в крайна сметка това би трябвало да е свободен пазар - 
т.е. търсенето да определя предлагането. Всеки говори за манипулации на борсата, но засега никой не е доказал подобно 
нещо. Може и да има, но след като не са доказани, значи поне засега няма нищо. 
А какво ще стане, когато и битовите потребители трябва да купуват електроенергия от свободния пазар?  
Според Плана за възстановяване битовите потребители трябва да започнат да получават ток не по фиксирани, а по борсови 
цени до края на 2024-а, или само след три години и половина. През тези оставащи около 3 години и половина липсва 
яснота как точно това ще се случи, защото във всички планове на държавата се говори за т.нар. "плавен преход". 
Никой обаче не пояснява в какво точно ще се изразява този "плавен преход". Проблемът е, че ТЕЦ "Марица - Изток" 2, 
пък и другите ТЕЦ-ове едва ли ще работят на въглища. Ако въобще работят, то те трябва да преминат на природен газ. 
Поне такива са плановете. 
В същото време цената на природния газ също бележи рекорди, които, по всичко изглежда, ще продължава да подобрява. 
Данните показват, че между 2009 г. и 2020 г. световното потребление на природен газ се увеличава с 30%. Повечето 
държави вече считат, че природният газ е надежден начин за намаляване на въглеродните емисии. Увеличеното търсене 
на природен газ показва тенденции да се увеличава. Това, естествено, повишава и цените. Така че не е ясно дори и 
въглищните централи да преминат на природен газ, което също е голямо капиталовложение, дали ще бъде изгодна 
инвестиция. В същото време алтернативите, които не са изкопаеми горива - като вятърната и слънчевата енергия - все още 
са в ранен етап на развитие в системата на енергийния преход. 
"Булгартрансгаз" планира изграждане на инфраструктура за пренос на водород и нисковъглеродни газообразни горива 
за захранване на електроцентрали и други потребители във въглищни региони в България. 
Това е записано в новия Десетгодишен план за развитие на мрежите на дружеството за периода 2021 - 2030 г. Новата 
инфраструктура с обща дължина около 175 км ще бъде част от газопреносната инфраструктура на "Булгартрансгаз". 
Планира се тя да бъде достъпна за всички потребители, включително въглищните топлоелектрически централи. До 
изграждането на достатъчно производствени мощности за водород, съществуващата газопроводна инфраструктура ще се 
използва за пренос на нисковъглеродни газообразни горива и техните смеси, пише още в плана. Дали обаче това ще се 
осъществи въобще и дали водородът у нас ще замести въглищата, предстои да видим. 
За решаване на големите проблеми, които предстоят пред страната ни, за да може България да постигне исканите 
резултати от т.нар. Зелена сделка, са потенциално важни реализирането на проектите за АЕЦ "Белене" и за изграждане на 
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блокове VII и VIII на АЕЦ "Козлодуй". Ако сега бяха изградени тези мощности или поне част от тях, цената на 
електроенергията за бизнеса, пък и за бита, може би щеше да е по-евтина. Освен това, вече със сигурност щяхме да сме 
започнали да изплащаме вложеното в изграждането на новите ядрени мощности. 
Защото утре, когато и битовите потребители са на свободния енергиен пазар, може да се наложи да се молим да 
купуваме ток от съседите си, но да няма кой да ни продаде, дори и скъп, защото всяка страна спира износа си, ако няма 
достатъчно електроенергия за собствения си пазар. А консумацията на електроенергия постоянно се повишава.  Но 
това е тема на следващ анализ, който предстои. 
 
Искра  
 
√ Васил Велев, АИКБ: Сезираме ДАНС и МВР за високите цени на тока  
Предприятията ще спрат работа, защото в противен случай трябва да фалират. Това е и причината зад недоволството и 
протеста на работодателите, каза пред „БНТ“ Васил Велев, председател на управителния съвет на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България /АИКБ/. 
Оставките на министъра на енергетиката и шефовете на Българския енергиен холдинг /БЕХ/ и ТЕЦ „Марица-изток 2“  бяха 
поискани заради рекордно високата цена на борсовия ток. 
Според Велев БЕХ трябва да бъде блокиран, „защото там е заровено кучето – и в дъщерните му дружества“. 
Реално, обясни специалистът, в България разполагаме с мощности, три пъти повече, отколкото потребяваме. Разумна 
причина за дефицит липсва. В същото време плащаме най-солидна цена за електроенергия в цяла Европа от началото на 
настоящия месец. 
285 лева е средната сума, като през деня достига до 330 лева. 119 лв. пък е референтната цена, дадена от КЕВР. 
Очевидно недоразуменията са обект на безотговорност и липса на компетентност или не по-малко вероятното разковниче 
– зловредно управление. То работи в полза на някои лица, но в ущърб на предприятията и държавата, допълни Васил 
Велев. 
Той подчерта, че официално ще бъдат сезирани ДАНС и МРВ, които следва да се заемат с казуса. „Немислими“ са 
предложените оферти на борсата, които са насочени с цел манипулация, констатира Велев от АИКБ. 
Имало е и предупреждения, че трябва да се свързваме с евтиния румънски пазар, а не със скъпия гръцки.  
Надеждите на експерта са компетентните органи от сигнализираните институции да си свършат адекватно работата, тъй 
като съмненията са, че се реализира „саботаж, престъпление или диверсия и се застрашава националната сигурност“. 
 
Burgasnews  
 
√ Васил Велев, АИКБ: Сезираме ДАНС и МВР за цените на тока  
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“. Това 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“. 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНР 
 
√ НС се произнася с решение по оттеглената премиерска кандидатура на Пламен Николов  
Народното събрание ще се произнесе с решение по депозирания отказ на номинирания от „Има такъв народ“ Пламен 
Николов да оглави правителство. 
Вчера след два председателски съвета беше решено, че заявлението, с което Николов оттегля кандидатурата си, ще бъде 
дебатирано и гласувано като първа точка в днешното пленарно заседание. 
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След  два опита на ръководството на законодателния орган вчера и експертното становище на бившия конституционен 
съдия Емилия Друмева, която е юридически секретар на президента, стана ясно, че именно парламентът трябва да се 
произнесе по казуса и без това няма как да продължи конституционната процедура с връчването на мандатите. 
Председателят на народното събрание Ива Митева обяви, че парламентарните групи са се съгласили да излязат с решение: 
„Парламентът просто да констатира подадената оставка и да констатира, че мандатът е приключил неуспешно. След като 
искат да има решение, след като искат да имаме дебат, обединили сме се всички парламентарни групи да го подпишем“. 
Оказа се, че не всички политически сили в парламента са били съгласни с решението на председателския съвет, стана ясно 
от думите на Николай Хаджигенов от „Изправи се БГ! Ние идваме!“. 
„Има такъв народ“ се притесняваха силно, че събранието може да гласува против и да не приеме оставката на премиера и 
да го направи насила премиер, което е в рамките на забавното, но това пък е изцяло по тяхната част“, коментира той. 
Освен безпрецедентния казус с оттеглената премиерска кандидатура, депутатите ще изслушат и служебния здравен 
министър Стойчо Кацаров във връзка с изграждането на Национална детска болница, управителя на НЗОК Петко Салчев. 
Предвидено е и изслушване на служебния министър на вътрешните работи Бойко Рашков за нарастващата битова 
престъпност. 
 
√ Служебният кабинет променя методиката за определяне линията на бедност  
Очаква се служебното правителство да одобри изплащането на еднократна финансова помощ на наследниците на 
загиналите при пожарите у нас. В началото на месеца двама горски служители загубиха живота си при потушаването на 
пожара в гората край село Петрово, община Сандански. 
Ще бъде променена и методиката за определяне линията на бедност у нас, като правителството предвижда през 
следващата година тя да е 413 лева. 
Линията на бедност за 2022 г. е съобразена с изследването на Европейския статистически институт, което отразява 
социално-икономическата среда у нас за 2019 г., но предвид промените в пандемичната 2020 г. и първите шест месеца на 
2021 г. се предлага стойност от 413 лв., като се отчита, че все още са налични рискове да се промени потреблението и 
нивата на заетост. 
За това подходът е консервативен е записано в мотивите. Но е посочено, че се гарантира да се обезпечат политиките към 
ограничаване на бедността у нас. Като частично ще се компенсира изоставането в линията на бедност през тази година, 
която тази година е 369 лв. 
Правителството ще приеме и доклада за касовото изпълнение на държавния бюджет за полугодието. Допълнително 
средства ще се отпуснат по бюджетите на Министерство на правосъдието, МЗХГ и Министерство на икономиката. 
На президента ще бъде предложено да издаде указ за назначаване на военнослужещ на длъжност и удостояване с висше 
военно звание, както и освобождаване от длъжност на офицери от висшия команден състав на армията.  
 
√ Комисията по ревизия на управлението изслушва служебния министър на земеделието  
Министърът на земеделието, храните и горите проф. Христо Бозуков ще бъде изслушан във временната парламентарна 
комисия за разследване на управлението през последните 5 години. 
Нарушенията в сектор „Дърводобив“ ще са във фокуса на внимание на комисията, оглавявана от Мая Манолова от 
„Изправи се БГ! Ние идваме!“. 
Освен министър Христо Бозуков ще бъдат изслушани редица представители на държавните предприятия в сектора. 
По традиция комисията ще изслуша и сигнали на граждани и неправителствени организации. 
Комисията набеляза 17 приоритета в работата си, като изслушванията и обсъжданията по тях се насрочват спрямо 
получените от депутатите отговори от ресорните институции. 
 
√ Новорегистрираните безработни отново са повече от започналите работа  
Новорегистрираните безработни отново са повече от започналите работа по данните за цялата страна. Това показват 
резултатите от специализираното наблюдение на пазара на труда заради Covid-19 на Националния статистически институт 
и Агенцията по заетостта. 
В последната наблюдавана седмица - от 2-ри до 8-и август, в бюрата по труда са записани 5500 души, а на работа са 
устроени 3600. 
Тенденцията новорегистрираните безработни в цялата страна да са повече от започналите работа е от края на юни. 
Областите с най-много нови записани в бюрата по труда за последната седмица са Пловдив, Благоевград и Хасково, където 
броят им е между два и три пъти повече от намерилите препитание. 
В последната наблюдавана седмица има и сериозен ръст на безработните в сравнение с периода 25 юли – 1 август, когато 
те бяха близо 3900 при 3600 постъпили на работа. 
От края на 2020 г. до момента регистрираните безработни са малко над 173 000, а постъпилите на работа – 152 000. 
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√ Рекордна за Европа температура беше регистирана в Сицилия  
Град Сиракуза на остров Сицилия регистрира рекордна за Европа температура от 48,8 градуса по Целзий. Пикът на 
африканския антициклон, обхванал най-сериозно южната част на Италия, ще е в четвъртък. 
Толкова висока температура досега не е регистрирана в Европа. В 13:14 ч. местно време, термометърът в квартал на 
Сиракуза стигна до 48,8 градуса по Целзий. Рекордът ще трябва да бъде потвърден от Световната метеорологична 
организация.  
Досегашното постижение беше на Атина от 1997 г. с 48 градуса по Целзий.  
Остров Сицилия е характерен с горещите си лета, но това, което се случва от почти месец насам, е много повече от всеки 
друг път. Кметът на Сиракуза Франческо Италия нарече ситуацията необичайна и допълни, че е доволен, че няма 
пострадали от рекордната температура. Безпокоят го жегите, "които въоръжават подпалвачите, защото пожарите 
опустошават местната екосистема, една от най-богатите и най-ценните в Европа".  
Срещу горещата извънредна ситуация доброволци от Гражданска защита патрулират в района и раздават вода на 
възрастните хора и на децата на обществените места. 
 
√ Ръст на германската инфлация през юли до 27-годишен връх от 3,8%  
Потребителската инфлация в Германия се ускори през юли до 27-годишен връх от 3,8% спрямо година по-рано, 
надвишавайки съществено  целевото инфлационно равнище на ЕЦБ от около 2 на сто, показват окончателни данни на 
официалната федерална статистика Destatis. 
Индексът на потребителските цени (CPI) се повиши през юли с 0,9% спрямо юни, като на годишна база инфлацията в 
Германия се ускори драматично до 3,8% от 2,3% през юни. Това е най-силното нарастване на инфлацията в страната от 
декември 1993 година, посочва Destatis. 
"Базовият инфлационен ефект, настъпил през юли 2021 г., се очакваше, тъй като преди година имаше временно 
намаляване на данъците, което се отрази и на потребителите, тъй като включваше понижаване на цените на редица 
продукти", посочи Кристоф-Мартин Май, ръководител на секцията за потребителски цени във Федералната статистическа 
служба Destatis. С оглед на коронавирусната криза властите в Германия понижиха временно ДДС през юли 2020 г. до 
декември 2020 г., което причини рязък спад на инфлацията през юли 2020 г. 
"Възходящият ефект върху цените се засилва от специалното ценово развитие за някои продукти, по-специално за 
енергийни продукти", добави той. 
Цените на храните скочиха през юли с 4,3% спрямо година по-рано, докато цените на услугите се повишиха с 2,2 на сто. 
Силен ръст от 9,8% отбелязаха транспортните цени, докато тези на дрехи и обувни принадлежности се увеличиха с 5 на 
сто. 
Изключвайки енергийните цени, потребителската инфлация нарасна през юли с 2,9% спрямо година по-рано, докато 
основната инфлация, изключвайки енергийните и цените на храните, се повиши с 2,7 на сто. 
Хармонизираната потребителска инфлация (индекс HICP според общите европейски стандарти) пък нарасна през юли с 
0,5% спрямо юни, когато се увеличи с 0,4% и се ускори на годишна база до 3,1% от 2,1% месец по-рано. По този начин 
хармонизираната инфлация в Германия остава трайно над целевото ниво на ЕЦБ от 2 на сто от април 2021 г. насам. 
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Графика на индекса CPI на Германия г./г. 

 
 

√ Ердоган готов да посредничи между талибаните и Кабул  
Президентът на Турция Реджеп Ердоган заяви, че е готов да се срещне с лидерите на талибаните и да посредничи за 
спиране на настъплението им срещу главните градове на афганистанските провинции. Турция продължава да смята, че 
може с военен контингент да осигурява безопасността на международното летище в Кабул. Според източник на 
американското разузнаване, цитиран от Ройтерс, обаче столицата на Афганистан може да бъде обсадена до 30 дни и да 
бъде превзета от талибаните в рамките на 3 месеца. 
Пакистанският премиер Имран Хан, който вече се е опитал да убеди лидерите на талибаните сключат мир с правителството 
в Кабул, заяви, че това не е възможно. „Те искат президентът Ашраф Гани първо да подаде оставка“, обясни Хан и допълни, 
че постигането на политическо споразумение изглежда трудно. 
Насилието в Афганистан нарасна рязко, след прекратяването на преговорите с талибаните. 
 
БНТ 
 
√ Стефан Янев: Призовавам депутатите да намерят време да дебатират актуализацията на бюджета  
В българския политически живот наблюдаваме трудно прогнозируема ситуация, сложна и за експертите. Това заяви в 
началото на днешното правителствено заседание служебният министър-председател Стефан Янев. 
Притеснява ни, че тази ситуация може да има негативно влияние върху стабилността в държавата. Всичко това води до 
неустойчивост и непредвидимост в политическата среда, допълни той. 
Отправям призив към депутатите да намерят време да дебатират необходимостта от актуализация на бюджета 
- на НЗОК и на Общественото осигуряване. Без такава актуализация през следващите месеци ще бъде много трудно 
както за задаващата се здравна криза, така и да се полагат онези мерки на държавата, необходими за бизнеса, така 
и по отношение на социалната система. 
За да избегнем напрежение през есента, нека народните представители да си спомнят какви са желанията на хората, които 
са ги изпратили там и най-вече желанието им за предвидимост, допълни премиерът. 
 
√ Инспекцията по труда след репортажа на БНТ: Случаят в Швеция съдържа всички сигнали за измама при търсене на 
работа  
Разпространеният по БНТ на 10 август случай на български сезонни работници в Швеция, които твърдят, че са оставени без 
подслон, работа и доходи, както е представен в медиите, съдържа всички белези на измама, за които Инспекцията по 
труда многократно е обръщала внимание. 
Лицата, по техни данни, са убедени да заминат от физическо лице без да имат информация то да е представител на 
регистрирана в Агенцията по заетостта фирма посредник, предприятие, което осигурява временна работа или на 
работодател, който ще командирова в рамките на предоставяне на услуги. Заплатили са такса, каквато при 
законосъобразно изпращане или командироване не може да бъде искана от лицата, търсещи работа. Заминали са без 
каквито и да е писмени документи, в които да са договорени условията им на труд и пребиваване в приемащата държава, 
да са налични данните на изпращащия ги, на работодателя в приемащата държава. При липса на тези данни Инспекциите 
по труда и в България, и в приемащата държава, са в обективна невъзможност да осъществят контрол. 
Въпреки липсата на достатъчно информация за осъществяване на контрол, Инспекцията по труда се самосезира и се 
полагат усилия да се установят повече данни за начина на изпращане на групата, за да бъде извършена проверка в рамките 
на правомощията на Агенцията. Прави се опит и за идентифициране на работодателя в Швеция с цел сигнализиране на 
местните контролни органи. 
Повече информация за правата и задълженията на търсещите работа мобилни работници се публикува периодично в сайта 
на Инспекцията по труда. Такава може да бъде открита и на https://www.gli.government.bg/bg/node/11419 

https://www.gli.government.bg/bg/node/11419
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Случаят съвпадна със създаването на кратко ръководство за справедлива сезонна работа от Европейския орган по труда 
(ЕОТ). Част от него е чек лист с въпроси, отговорите на които насочват дали изпращането за сезонна работа в рамките на 
Европейския съюз е законосъобразно. В брошурата са описани основни права, които гражданите на ЕС или граждани на 
държави извън ЕС, които законно пребивават в държави от ЕС, имат. Информацията обръща внимание и на равното 
третиране на работниците, социалното осигуряване, условията на труд и живот и др. Публикувани са и линкове към 
полезна информация и към данни на институции, с които лицата могат да се свържат при нарушени техни права и които са 
достъпни при онлайн разпространението на брошурата. 
"Вашето ръководство за справедлива работа“ е разработено в рамките на кампанията "Права през всички сезони“, 
насочена към повишаване на осведомеността на мобилните сезонни работници и техните работодатели относно правата 
и задълженията им. Инспекцията по труда е партньор на Агенцията по заетостта в провеждането на кампанията за 
България. Публикациите за кампанията в социалните мрежи могат да бъдат открити чрез хаштаг #Rightsforseasons. 
Информация за условията на труд в държавите членки е публикувана и на сайта на Мрежата за сътрудничество между 
европейските служби за заетост, в рубриката "Условия на живот и труд“  
https://eures.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=90&Itemid=757&lang=bg 
Информация за кампанията се публикува и в специално създадена секция на Европейския орган по труда  
https://www.ela.europa.eu/campaigns/rights-for-all-seasons 
 
Мениджър 
 
√ Президентът свиква Консултативния съвет за национална сигурност в понеделник  
Президентът Румен Радев свиква заседание на Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС). То ще се проведе 
на 16 август от 14:00 часа на „Дондуков“ 2, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.  
Официално обявени като теми на заседанието са "необходими финансови мерки за преодоляване на потенциална здравна 
и социално-икономическа криза от пандемията от COVID–19" и "мерки за противодействие на засиления миграционен 
натиск през границата на Република България с Република Турция“.   
За последно КНСН е заседавал през януари, 2020 година. 
 
√ Председателският съвет реши - НС гласува днес оттеглянето на Пламен Николов 
Вторият за деня кризисно свикан Председателски съвет на парламента е решил днес Народното събрание да гласува, че 
отхвърля кандидатурата на Пламен Николов за премиер. Така процедурата ще бъде приключена в парламента и ще се 
излезе от заплетения правен казус. Това съобщи Мая Манолова след като напусна втория за вчера Председателски съвет, 
който обсъди с конституционалисти дали парламентът следва да се произнесе по волеизявлението на кандидата на "Има 
такъв народ" за министър-председател Пламен Николов.  
Във вторник Пламен Николов оттегли съгласието си да бъде издигнат за министър-председател и да участва в процедурата 
по избора. Това обаче създаде безпрецедентен процедурен блокаж, тъй като президентският указ с името на предложения 
премиер и министри от проектокабинета на ИТН вече беше издаден и внесен в НС. Поредният внезапен ход на ИТН породи 
множество правни спорове между експерти как е редно да се процедира, така че всяка следваща стъпка да не се окаже в 
нарушение на конституцията и де факто да бъде нелегитимна. 
"След като чухме експертите на президентството и всички парламентарни групи, се обединихме около решението да бъде 
приключена ясно и недвусмислено конституционната процедура, като бъде внесен проект за решение, който ще бъде 
гласуван утре в пленарна зала. Който ще отчете и фактическата обстановка, че кандидатът за премиер министър по лични 
причини е оттеглил своята номинация", обясни Мая Манолова. 
"Парламентът е на ход", коментира пред журналисти проф. Емилия Друмева, секретар на президента Румен Радев по 
правни въпроси, на излизане от заседанието на Председателския съвет. Относно възможностите за действие на държавния 
глава, тя коментира: "Той не може и много да направи, защото в момента процедурата е в парламента". 
"Тази лична воля (на Пламен Николов, бел.ред.) трябва да бъде зачетена, за да може и Конституционната процедура да 
приключи нормално. Няма да гласуваме предложен състав на Министерския съвет, защото то остава безпредметно. 
Единствено ще се произнесем по волеизявлението на Пламен Николов, свързано с неговия мандат като кандидат за 
министър-председател", каза председателят на ПГ на ГЕРБ Десислава Атанасова. Тя предположи, че Ива Митева заедно с 
експертите от "Има такъв народ" ще подготвят такъв проект на решение. 
"Добре е, че колегите, които сутринта бяха против изобщо да има обсъждане и гласуване в пленарна зала, чуха и 
становището и аргументите на проф. Друмева, както и на колегите юристи от Президентството, които считат, че 
задължително трябва да има акт на Народното събрание", добави Атанасова.  
 
√ Разбор на видовете национални кризи в парламента  
Денят, в който депутатите трябваше да обсъждат и гласуват проектокабинета на първия мандатоносител се превърна в 
политически разбор на множащите се кризи пред които се изправя страната след безцпредентното оттегляне на 
предложенията на ИНТ за премиер и министри. 
Тон зададе Корнелия Нинова като очерта предстоящ мрачен сценарий. „От вчера започнахте - ако бъде даден мандат на 
БСП, ние няма да го подкрепим. И какво? Отиваме на трети избори? Зимата, в ковид криза, в икономическа криза, в 
социална криза, без бюджет и без пари за хората? Това ще бъде ваш избор", коментира тя от парламентарната трибуна. 
Тя добави към картината проблема с рекордно високите цени на тока, затварянето на предприятия, засиления мигрантски 

https://eures.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=90&Itemid=757&lang=bg
https://www.ela.europa.eu/campaigns/rights-for-all-seasons
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натиск, началото на нова ковид вълна и протеста на спешни медици. „Хората няма да издържат на ценовия шок през есента 
и зимата!“, предупреди Нинова. 
Според нея „проблемите могат да бъдат решени, само ако парламентът продължи да работи и съставим работещо редовно 
правителство.“ Нинова заяви от името на БСП, че са готови, ако „президентът даде третия мандат на нас, да проявим 
отговорност, да проявим диалогичност, да поканим всички без ДПС и ГЕРБ на разговори, да сложим на масата пет-шест 
важни неща, да сложим срок за изпълнение на тези неща, да започнем разговори със служебните министри дали приемат 
да се превърнат в редовно правителство.“ 
„Знаем си тежестта, 36 депутати са 36 депутати, народът е казал, че не можем да управляваме сами, както е казал на всички 
ни, и трябва да търсим някакво сечение помежду си“, посочи тя. 
Нинова призова и партиите да не се намесват в правомощията на президента.  "Не можете да казвате, че предупреждавате 
президента, че няма да подкрепите този или онзи трети мандат, за да внимавал на кого го дава. Не се месете в 
правомощията на президента."Не му поставяйте условия и не му извивайте ръцете и не ни подлагайте на пазарлъци - вие 
се откажете, ние ще го вземем, ще ви дадем това или онова", добави лидерът на БСП и призова към разум, спокойствие и 
диалогичност. 
Оценката за ситуацията на втората по големина парламентарна сила беше споделена пред журналисти от председателя 
на ПГ на ГЕРБ-СДС Десислава Атанасова. „Вече сме на ръба на конституционна криза“, коментира тя между двете 
заседания на Председателския съвет на парламента. 
Досега не е имало такъв прецедент, коментира тя. „Жалко е, че всички заявки за рестарт на държавността и връщане на 
парламентаризма просто бяха едни голи предизборни слогани. Всеки прави каквото си реши дори на ръба на 
Конституцията и закона. Никой не може да бъде задължен да стане министър-председател, но това не беше коректното и 
отговорно поведение спрямо държавата ни“, посочи още Десислава Атанасова. 
Председателят на ПГ на ГЕРБ-СДС постави публично въпроса и какъв акт ще последва от президентството. Според нея това 
волеизявление може „да доведе до нов указ, с който президентът да ни уведоми, че кандидатът е оттеглил своето желание 
да бъде министър-председател и мандатът не може да бъде изпълнен.“ 
Заместник-председателят на ГЕРБ Даниел Митов пък коментира пред журналисти, че се създава конституционен казус, 
който до момента не е стоял пред Народното събрание. По думите му, създадената ситуация „има един единствен 
сценарист и той се нарича Румен Радев.“ 
Попитан за възможността всички политически сили да седнат на масата за преговори в името на България, заместник-
председателят на ГЕРБ коментира, че това е далечна хипотеза, която не е много ясно дали изобщо е реалистична. По-
реално е да отидем на избори, смята той. 
Да започне нормален диалог за контракризисен кабинет, призова  в декларация от парламентарната трибуна Мая 
Манолова, председател на ПГ "Изправи се БГ!Ние идваме" /ИБГНИ/. Този кабинет „трябва да изведе страната от кризата, 
на основата на успешните министри от служебния кабинет с участието на професионалисти от гилдиите, без партийни лица 
за министри.“, посочи тя. За отбелязване е, че заявки за запазване на служебните министри в бъдещо правителство на 
няколко пъти в последните дни направи и Корнелия Нинова, включително и с декларацията от парламентарната трибуна 
днес. 
От своя страна Мая Манолова предложи още да се реализира „насочен мандат с времеви хоризонт от шест- осем месеца, 
който да изпълни дневния ред на българския народ“ и визира провеждането на съдебната реформа, преизчисление на 
пенсиите, актуализацията на бюджета, бюджета за следващата година, Плана за възстановяване и устойчивост. 
И апелира народните представители да се „вземат в ръце“. "Това е Народно събрание, а не е детска градина, не е 
махленска сбирка, не е шоу програма. Хората очакват решение на проблемите си, а не партийни сглобки и не хора без опит 
и без подготовка начело на държавата. Не може една партия да превръща българските граждани в заложници, за да 
удовлетвори партийния си интерес", заяви Манолова. 
В декларацията тя отговори на ИТН на въпроса им къде протестните партии виждат дългата ръка на ДПС. По думите й тя се 
крие зад разочароващата покана към ДПС да участват наравно с партиите на протеста в консултациите, в координираната 
атака на ГЕРБ, ДПС и ИТН срещу успешните министри от служебното правителство, както и в комисията "Буджака", внесена 
с подписите на ИТН, ДПС и ГЕРБ и включена извънредно в програмата на парламента от председателя на парламента. 
"Кой стои зад Вашите маневри?“, отправи въпрос към Манолова в пленарна зала лидерът на ДПС Мустафа Карадайъ. 
„Ако погледнете Вашата биография, най-вероятно там ще видите едно твърдо ДПС зад Вас. А в момента най-вероятно е 
политически център, за който цялата общественост знае,че е олигархично-медийна НПО група", отбеляза той. 
Политическите партии да си вземат поука, да загърбят егоизма си, да седнат да разговарят за политики, призова Карадайъ. 
„Независимо от всичко, ние от ДПС се надяваме на визия, работа в името на България и на всички български граждани, 
подчерта той. Днес имаме техните очаквания за промяна, за резултати, този път няма да мине номерът с анти-ДПС 
риторика да прикривате политическата си немощ, кризата няма да бъде решена с анти-ДПС говорене, обърна се Карадайъ. 
Нали ДПС не е на власт, а в изолация, нали мачкате избирателите на ДПС, посочи председателят на Движението. По думите 
му, докато няма смислен диалог, приоритет, политики, визия за развитие, няма как да има промяна, категоричен е 
Карадайъ. 
 
√ Кацаров: В момента няма никакви пари за компенсации, трябва актуализация на бюджета  
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 пред Нова 
телевизия здравният министър в служебния кабинет д-р Стойчо Кацаров. Той обаче уточни, че към момента данните за 
страната не изискват налагането на ограничения. 

https://nova.bg/news/view/2021/08/11/336372/%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%89%D0%B5-%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%B5-%D0%B2-%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8/
https://nova.bg/news/view/2021/08/11/336372/%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%89%D0%B5-%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%B5-%D0%B2-%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8/
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Кацаров каза, че не може да бъде упрекнат, че налага страх или прилага някакви мерки за дискриминация, тъй като 
ограниченията в плана са предвидени за всички събития на закрито, а не само за заведения за хранене, дискотеки или 
барове. Той също така подчерта, че ограничителните мерки в страната са от най-либералните в цяла Европа. 
„Мерките в „оранжевата зона” предвиждат намаляване на капацитета. В момента ограничението е до 50%. Ако страната 
влезе в „оранжевата зона”, планът предвижда намаляване на този капацитет до 30%, а не затваряне. Нито има затваряне, 
нито има дискриминация”, категоричен е здравният министър. 
Той потвърди, че при евентуелен локдаун обектите, където работят изцяло ваксинирани служители и приемат само 
ваксинирани клиенти, те ще могат да продължат да работят при условията, при които работят в момента. 
Министърът коментира и актуализацията на бюджета. По думите му, ако тя не се приеме, правителството няма да има 
възможност да изплати компенсации. „Доколкото знам, по отношение на мерките за подпомагане - няма никакви пари в 
момента. За първа линия сме изплатили средствата за юни и юли от резерви на здравното министерство и на други 
министерства. За август вероятно парите няма да стигнат за изплащане дори на помощта за медиците на първа линия”, 
уточни Кацаров. 
„Всичките ни усилия да съставим план и да създадем организация за противодействие на новата епидемична вълна ще 
отидат на кино, ако не се извърши актуализация на бюджета. Без тези средства нито можем да изплатим компенсации на 
хора, нито да изплатим допълнителните възнаграждения на хората на първа линия. Ще срещнем проблеми и с 
осигуряването на лекарства“, добави той. 
Той 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. 
 
√ И в София се предвижда да има карантинни хотели  
"В мандата на служебния кабинет се определиха първите карантинни хотели в "Албена" и в Несебър. В момента сме в 
процес на договаряне на такива места, включително и в София, предвид прогнозите за развитието на епидемичната 
обстановка". Това каза министърът на туризма Стела Балтова по време на изслушването й в парламента. 
Тя отчете, че първите резултати за възобновяване на жизнеспособността на сектора са налице. "Повече от 2,5 млн. туристи 
са пътували в страната от началото на летния сезон до момента", посочи Балтова.  
Министърът информира депутатите за предприетите от министерството на туризма мерки в подкрепа на бизнеса, чиято 
работа е затруднена заради пандемията. Сред мерките, които са свързани с подкрепа и възстановяване на 
жизнеспособността на сектора, министърът изтъкна насочените към позиционирането и запазването на България като 
"зелена зона" възможно най-дълго. 
"Ако днес отворите картата на Re-open EU, България отново е "зелена зона", заяви Балтова. 
Министърът на туризма напомни, че заедно със здравното ведомство е разработен здравен протокол за прилагане на 
противоепидемични мерки при извършване на туристическа дейност през летния сезон и е създаден бюлетин с 
актуализирана информация. Освен това е подготвен и стикер за туристически обекти "100 процента ваксинирани", а 
първият вече е поставен в хотел к.к. "Албена". 
"В мандата на служебния кабинет се подготви нотификацията на третата фаза на държавната помощ, която е факт и е с 
увеличен таван на помощта за всяка фирма. В трета фаза са предвидени облекчени условия за кандидатстването. То ще се 
извършва изцяло по електронен път. В рамките на помощта, допълнително е дадена възможност за предоставяне на 
подкрепа по тази схема и на предприятия, които към 31 декември 2019 г. вече са били в затруднено положение, при 
положение, че те не са обект на процедура в колективна несъстоятелност", заяви още Балтова.   
Служебният министър на туризма Стела Балтова апелира мярката 9 процента ДДС за всички сектори в туризма да се 
приложи до края на 2022 г. Тя напомни, че за сектора действа мярката 60/40, която е с нов дизайн и изброи други мерки 
за безвъзмездно подпомагане на бизнеса, който ще бъде засегнат от прилагането на ограничителни действия според 
здравния план противоепидемичен план. Мерките са разписани в предложения от служебния кабинет законопроект за 
актуализация на държавния бюджет, като министърът каза, че се надява той да бъде приет от НС. Сред тях министърът 
посочи мярката за запазване на заетостта 80/0, според която се предвижда да се покрива 80% от осигурителния доход на 
засегнатите лица, като ще се поемат 80% от осигурителните вноски от страна на работодателя. "Тази мярка е разширена с 
включване и на самоосигуряващите се лица", допълни министърът. 
Освен това ще има безвъзмездна финансова помощ за екскурзоводите като самонаети лица на базата на минимален 
средномесечен доход от 2019 г. "Ще има и мерки за покриване на оперативни разходи на база процент върху сумата на 
спада от приходите 2020 към 2019 г. на средномесечна основа. Така ще се компенсират и сезонните бизнеси и ресурсът 
ще се разпредели по-справедливо", каза Балтова. "При ниво 3 по здравния план, когато част от дейността в бранша няма 
да може да се извършва, ще важи новият дизайн на мярката 60/40, както и дотацията от 35 евро на седалка, а при ниво 4 
- когато например къщи за гости ще са отворени при специален режим, а за ресторанти и кафенета ще е разрешена само 
доставката по домовете, ще се се запази и мярката за запазване на заетостта - комбинирано според обхвата ограничаване 
на дейностите - при над 50% спад, да се прилагат мерките 80/0, 60/40 и 50/50 съответно при 30 и 20% спад", обясни 
министър Балтова. 
 
√ Минеков прие оставките на ръководството на НДК  
Министърът на културата в служебния кабинет Велислав Минеков приема оставките на шефовете на НДК, съобщиха от 
ведомството. В късния следобед във вторник, тримата членове на Света на директорите изненадващо обявиха, че се 
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оттеглят. Борислав Велков, Ангел Митев и Красимир Петков депозираха молбите си за освобождаване от постовете до 
министъра на културата и обясниха в съобщение до медиите, че е време "за нови хоризонти и промяна".  
„Пожелаваме успех на следващия управленски екип, който да направи онези  задълбочени реформи и преструктуриране, 
които са належащи, за да може НДК да оцелее", написа досегашното ръководство на НДК в съобщението си до медиите. 
От вчерашната реакция на министерството на културата става ясно, че решението за оставките е било предшествано от 
работна среща, на която били обсъждани изводи от извършен от министерството одит. Ръководството на НДК е било 
поканено от екипа на институцията, а на самата среща са били обсъдени констатациите от извършения от министерството 
одит, както и взетите управленски решения, свързани с развитието на НДК.  
"Уговорена беше нова целева среща по възникналите проблеми и намиране на работещи и законосъобразни решения. 
След края на работната среща МК бе уведомено за депозираните молби за освобождаване. Министерство на културата 
ще се съобрази с изразената лична воля на Съвета на директорите на НДК, но се надява до промяната в управленските 
органи сегашният Съвет на директорите да прояви професионализъм и отговорност.", отбелязват от министерството. 
Уточнението завършва с изразяване на благодарност от името на министър Велислав Минеков и екипът на МК и пожелания 
за успех към досегашното ръководство на НДК. 
За Министерството основен приоритет продължава да бъде НДК да се развива като водещ и отговарящ на съвременните 
стандарти конгресен и културен център, пише още в позицията на МК. 
 
√ КЕВР започна проучване за ценовите рекорди на енергийната борса  
Има ли допуснати нарушения при формирането на цените на тока на свободния пазар у нас за периода 15 юли-15 август 
ще проверява работна група от КЕВР. Проверката е наредена със заповед на председателя на КЕВР и е формулирана като 
"предварително проучване за наличие на обосновано предположение за извършено нарушение на чл. 3 и чл. 5 от 
Регламента през периода 15 юли - 15 август 2021 г. 
Чл. 3 от този регламент гласи: "В съвета, даден от Европейския комитет на регулаторите на ценни книжа и Групата на 
европейските регулатори в областта на електроенергията и природния газ, беше потвърдено, че съществуващото 
законодателство може да не обхваща надлежно въпроси, свързани с интегритета на пазарите на електроенергия и газ, и 
беше препоръчано да се обмисли създаването на подходяща законодателна рамка, пригодена към енергийния сектор, 
която да предотвратява пазарни злоупотреби и да взема предвид специфични за сектора условия, които не са обхванати 
от други директиви и регламенти." 
Чл. 5, съответно постановява: "Пазарите за търговия на едро с енергия обхващат както пазари на продукти, така и пазари 
на деривати, които са жизненоважни за енергийните и финансовите пазари, като ценообразуването в двата сектора е 
взаимосвързано. Те включват, наред с другото, регулирани пазари, многостранни търговски системи и извънборсови (OTC) 
сделки и двустранни договори, преки или с посредници." 
Заради започналото проучване от КЕВР вече са изискали подробна информация от ТЕЦ "Марица-Изток 2" ЕАД, от ЕСО ЕАД 
и от "Българската независима енергийна борса" ЕАД, която да покаже дали неучастието на генериращи мощности на ТЕЦ 
"Марица-Изток 2" ЕАД на пазара "Ден напред" влияе върху динамиката на цените на едро на електроенергията. Трите 
дружества трябва да предоставят информацията в 10-дневен срок. 
След получаване на исканите данни работната група на КЕВР ще направи анализ, въз основа на който ще бъде изготвен 
доклад за резултатите от извършеното предварителното проучване. Докладът ще бъде обсъден на заседание на КЕВР. В 
зависимост от изводите и констатациите в него регулаторът ще реши дали да образува производство за установяване на 
нарушение на чл. 3 и чл. 5 от Регламент /ЕС/ 1227/2011, се посочва в съобщението на КЕВР. 
 
√ Рекорден ръст на цените в най-голямата икономика на Европа  
Потребителските цени в Германия през юли се повишиха с 3,8 % на годишна база. Това е рекордно темпо от 1993 г. насам, 
според Федералната статистическа служба на страната (Destatis). През юни потребителските цени в страната скочиха с 2.3 
% на годишна база. Основната икономика на Европа е изправена пред 5,4 % увеличение на цените на суровините от юли 
2020 г. до юли 2021 г., което е над средното. Инфлацията се свързва и с повишаването на цените на енергията, отбелязват 
от Destatis. 
По -рано беше съобщено, че ръководството на Европейската централна банка (ЕЦБ) иска да осигури по -стабилен ръст на 
цените в Еврозоната и обяви въвеждането на нова цел за инфлация на ниво от 2 процента годишно. 
Предишната политика предвиждаше гъвкав критерий за инфлация, която трябваше да бъде малко под 2 процента 
годишно. Сега целевото ниво е строго определено на около два процента, но при определени условия може да бъде 
надвишено. 
Инфлацията в Еврозоната се повиши до рекордно високо ниво за две години, след като страните започнаха да премахват 
коронавирусните ограниченияс. Потребителските цени през май са се повишили с 2 % на годишна база, надминавайки 
прогнозите на икономистите. 
 
√ Американската комисия по борсите поиска повече контрол над криптовалутите  
Председателят на Американската комисия по ценните книжа и борсите Гари Генслър е изпратил писмо до сенатори в САЩ, 
в което настоява за повече власт и инструменти, за да упражнява повече контрол над сектора на криптовалутите, предаде 
Блумбърг. Сред сенаторите е Елизабет Уорън, която вече няколко пъти обърна внимание, че секторът на виртуалните 
валути трябва да бъде по-строго регулиран. 
Генслър иска повече ресурси, а също така и правомощия да разпише нови регулации, които да станат задължителни за 
борсите за криптовалути, както и за новия тип платформи за децентрализирани финанси DeFi. 
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“Трябват ни повече ресурси, за да спираме транзакции, продукти и платформи, които заобикалят регулаторните 
изисквания“, коментира Генслър. 
В по-ранни негови коментари става ясно, че допълнителните регулации ще важат преди всичко за т. нар. „стабилни койни“. 
Това са криптовалути, които имат за цел да поддържат фиксиран курс към долара и чиито основатели твърдят, че успяват 
да правят това на базата на големи резерви. В последните месеци обаче излиза все повече информация за един от 
водещите стабилни койни – Tether – че може би резервите му са много по-малко отколкото се твърди, което поставя под 
риск инвеститорите, които държат такива активи. Ежедневно с Tether се правят сделки надхвърлящи 100 млрд. долара, 
като основната му полза е понижаването на разходите при влизане или излизане от сделка за други криптовалути. 
Успоредно с това една от най-големите американски борси за криптовалути Coinbase стана публична компания през април 
тази година. Нейната пазарна капитализация в момента се оценява на 56 млрд. долара, като големия интерес към борсата 
накара  и други подобни платформи – като Kraken и Binance да обявят, че подготвят листване. Това обаче доведе до 
допълнителен интерес от страна на регулаторите в страната.   
 
√ САЩ призоваха ОПЕК да увеличи производството на петрол  
Белият дом призова Организацията на страните производителки на петрол спешно да увеличи производството на петрол, 
за да се спре повишаването на цените на горивата, предадоха международните агенции. Опасенията са, че високите цени 
на горивата ще попречат на усилията за възстановяване на икономиката след COVID кризата. 
От началото на годината цената на петрола, произвеждан от ОПЕК, се повиши от 54 долара на над 70 долара на барел – 
тоест с 30%. 
ОПЕК произвежда около 40% от глобалните доставки на петрол. В топ 10 на страните, които добиват нефт, са още САЩ, 
Русия, Канада, Китай и Бразилия – които не са част от организацията. 
В съобщение на Белия дом се казва, че решението на ОПЕК да произвежда с 400 000 барела дневно повече петрол „просто 
не е достатъчно в настоящия критичен момент за възстановяването на глобалната икономика“. Организацията има 
капацитет да предостави още 6 000 000 барела дневно, които възнамерява постепенно да пуска да пазара.  
„В разговори сме с основни членове на ОПЕК+ за ключовото значение на конкуренцията на глобалния енергиен пазар. 
ОПЕК+ трябва да положат повече усилия, за да подкрепят възстановяването на икономиката“, коментира Джейк Съливан, 
съветник по националната сигурност на САЩ. 
Цените на горивата в САЩ – както и навсякъде другаде по света – бележат чувствително повишение в последните месеци. 
Стойността  на галон бензин е вече 3,19 долара, което се равнява на 1,40 лв. на литър. В САЩ обаче няма високи акцизи на 
горивата, както е в ЕС. Цената на бензина там е с 40% по-висока за последната една година. 
По данни на Fuelo бензинът в България започна да  поскъпва в началото на 2021 г., като цената му се повиши от 1,82 лв. 
през януари до 2,27 лв. в момента  (25%). 
 
√ Цените на петрола се стабилизираха след призива на САЩ за увеличение на производството  
Цените на петрола записаха леко повишение в ранната търговия в четвъртък, след като САЩ призова големите доставчици 
да засилят производството. Това засили опасенията за доставките на фона на облекчаването на ограничителните мерки 
срещу разпространението на коронавируса, предаде Ройтерс. 
Към 8:30 часа българско време сортът Брент поскъпна с 0,03 долара, или 0,04%, до 71,47 долара за барел, докато цената 
на американския лек суров петрол WTI се повиши с 0,02 долара, или 0,03%, до 69,27 долара за барел. 
„Цените на петрола вървят нагоре за трети пореден ден, след като инфраструктурния план на президента Джо Байдън 
повиши надеждите за рефлация, подкрепяйки перспективите за търсене на енергия“, коментира Маргарет Янг, стратег в 
DailyFX. 
Във вторник американският Сенат одобри двупартийният план за развитие на инфраструктурата на САЩ на стойност 1 
трилион долара, който ще подобри транспортните системи в страната и вероятно ще доведе до стартирането на 
строителни проекти, които ще имат нужда от много енергия. 
 Вчера администрацията на Джо Байдън призова Организацията на страните износителки на петрол и нейните съюзници, 
известни като групата ОПЕк+, да увеличат производството, за да спрат нарастването на цените на горивата. 
През юли страните от ОПЕК се договориха да увеличат добива си с по 400 млн. барела на ден всеки месец от август, 
докато  не покрият напълно рекордното съкращение от 10 млн. барела на ден, въведено през 2020 г. заради спада на 
търсенето, предизвикан от пандемията. 
Все още обаче има опасения, че увеличението няма да бъде достатъчно, за да отговори на търсенето, тъй като САЩ и 
Европа облекчават ограничителните мерки срещу пътуванията. 
 
√ Европейски инвеститори налели 1 млрд. долара в злато само в рамките на месец  
Инвеститорите на европейските пазари са налели около 1 млрд. долара в борсово търгувани фондове (ETF), инвестиращи 
в сферата на златото, само в рамките на месец юли тази година, предаде Файненшъл таймс. 
Тези инвестиции се равняват на 17 тона злато. 
Според данни на Световния съвет по златото в същия период американските инвеститори са продали активи в злато на 
стойност 400 млн. долара. 
Така общата стойност на активите на инвестиращите в злато ETF-и се увеличава с 0,5% в рамките на месец юли. 
Общата сума на инвестираните в различни свързани със златото активи се оценяват на около 6 млрд. по-малко в сравнение 
с обема им в началото на 2021 г. 
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През юли цената на златото се движеше между 1770 долара и 1820 долара за тройунция, но в началото на август се понижи 
рязко до около 1700 долара. Стойността на златото е далеч под рекорда от миналата година, когато достигна 2100 долара 
за тройунция, въпреки сигналите за силно повишавана на инфлацията в рамките на 2021 г. 
 
√ Европейските борси продължават да регистрират рекорди  
Европейските акции достигнаха нови рекордни нива в ранната търговия в сряда и бяха на път да запишат най-дългата си 
печеливша серия от два месеца на фона на оптимизма за икономическото възстановяване на региона, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 се повиши с 0,65 пункта, или 0,14%, до 472,97 пункта, достигайки рекорден връх за 
осма поредна сесия. Немският показател DAX напредна с 16,73 пункта, или 0,11%, до 15 787,44 пункта. Водещият индекс 
на Лондонската борса FTSE 100 отчете ръст от 33,61 пункта, или 0,47%, до 7 194,65 пункта. Френският измерител CAC 40 се 
повиши с 22,02 пункта, или 0,32%, до 6 842,23 пункта 
В глобален мащаб търговията на пазарите бе в тесни диапазони, тъй като инвеститорите чакаха данните за 
потребителските цени в САЩ, които могат да дадат повече яснота за това кога Федералният резерв ще започне да свива 
програмата си за изкупуване на активи. 
Макар че опасенията около затягането на паричната политика и нарастващия брой на заразените с Делта варианта на 
коронавируса, особено в Азия и САЩ, натежаха върху глобалните пазари, европейските акции продължават да се 
представят силно. 
„Фактът, че ЕС задмина САЩ с ниво на ваксинация от около 70% изглежда беше подминат от пазарите“, коментира Шон 
Дарби от Jefferies. 
„При по-внимателен анализ на данните може да видим, че вариантът Делта не пречи много на търсенето, а доверието на 
потребителите се оказва устойчиво“, добави той. 
Акциите на ABN Amro поскъпнаха с 4,56%, след като нидерландската банка заяви, че ще поднови изплащането на 
дивиденти на фона на по-добрите от очакваното финансови резултати през второто тримесечие. 
Анализаторите очакват 148,1% ръст на печалбата на компаниите от STOXX 600 през второто тримесечие спрямо същия 
период на предходната година, показват данни на Refintiv IBES. В началото на сезона на отчетите прогнозата бе за ръст от 
104,3% . 
Акциите на компанията за киберсигурност Avast се повишиха с 2,24%, след като американския и конкурент Norton обяви, 
че ще я придобие в сделка за до 8,6 млрд. долара. 
Цената на германския индустриален концерн Thyssenkrupp AG се понижи с 7,23%, след като компанията намали прогнозата 
си за целогодишния свободен паричен поток. 
Акциите на британската компания за доставка на храна Deliveroo поевтиняха с 3,75% въпреки удвояването на стойността 
на поръчките, подадени към платформа през първата половина на годината. 
Нови рекорди за Dow и S&P 500 
Американските борсови индекси записаха смесени резултати във вторник, като Dow и S&P 500 достигнаха нови рекорди 
на фона на решението на Сената на САЩ да одобри инфраструктурния план за 1 трлн. долара, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете ръст от 162,82 пункта, или 0,46%, до 35 264,67 пункта, поведен от поскъпването 
на акциите на Caterpillar с 2,48%. Широкообхватният показател Standard & Poor’s 500 напредна с 4,4 пункта, или 0,1%, до 
4 436,75 пункта. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq се понижи със 72,09 пункта, или 0,49%, до 14 788,09 
пункта, след като ръстът на доходността по американските държавни ценни книжа се отрази негативно на технологичните 
акции. 
Инфраструктурният план, който включва 550 млрд. долара нови харчове за транспорт и широколентов интернет, се очаква 
да подкрепи икономиката на фона на забавянето на растежа при новото отваряне. 
Акциите на компаниите, които може да се възползват от инфраструктурния план, поскъпнаха, като цената на книжата на 
стоманодобивната компания Nucor се повиши с 9,58%. 
Печалби регистрираха и в банковия сектор, който получи подкрепа от скока на доходността по облигациите. Акциите на 
Wells Fargo, Goldman Sachs и Bank of America поскъпнаха съответно с 2,01%, 2,02% и 1,87% 
Компаниите от енергийния сектор се възстановиха от тежките загуби в предходната сесия, след като във вторник петролът 
поскъпна. Цените на книжата на  Exxon Mobil и Chevron се повишиха с  1,71% и 1,81% 
Акциите, свързани с възобновяването на икономиката, също възстановиха част от загубите си от понеделник. Книжата на 
Norwegian Cruise Line поскъпнаха с 4,7%, а на American Airlines – с 1,85%. 
Акциите на AMC поскъпнаха в началото на търговията но завършиха сесията със спад, след като компанията отчете по-
слаби от очакваното резултати за второто тримесечие. Операторът на най -голямата кино мрежа в света също така съобщи, 
че ще започне да приема биткойн като разплащателно средство в локациите си в САЩ през тази година. 
Вниманието на инвеститорите е насочено към индексите на потребителските цени и на цените на производител, които са 
показател за нивото на инфлация. Те ще бъдат публикувани съответно в сряда и четвъртък. 
Очаква се и изказване на редица представители на Федералния резерв, включително на включително председателят на 
Фед в Чикаго Чарлз Еванс и на Естер Джордж от Канзас Сити. Инвеститорите ще следят за сигнали за потенциално свиване 
на програмата на централната банка за изкупуване на облигации. 
Печалби в Азия 
Основните индекси на водещите фондови борси в Азиатско-тихоокеанския регион записаха предимно повишения в сряда 
на фона на поскъпването на петрола, което подкрепи компаниите от сектора, предаде Си Ен Би Си. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 се повиши със 182,36 пункта, или 0,65%, до 28 070,51 пункта, като 
акциите на Inpex поскъпнаха с 0,89%. 
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В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite отчете ръст от 2,69 пункта, или 0,08%, до 3 532,62 пункта, докато 
по-малкият показател Shenzhen Composite напредна с 3,21 пункта, или 0,13%, до 2 487 пункта. Хонконгският измерител 
Hang Seng се повиши с 54,54 пункта, или 0,2%, до 26 660,16 пункта, като акциите на Petrochina, CNOOC и Sinopec поскъпнаха 
съответно с 3,41%, 0,87% и 1,96% 
В Южна Корея показателят Kospi записа спад от 22,57 пункта, или 0,7%, до 3 220,62 пункта. 
Австралийският бенчмарк ASX 200 напредна с 21,7 пункта, или 0,29%, до 7 584,3 пункта. Акциите на Santos и Beach Energy 
поскъпнаха с 1,43% и 2,97% 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха предимно понижения в ранната търговия. Основният индекс 
SOFIX отчете спад от 0,59 пункта, или 0,10%, до 579,40 пункта. BGBX40 напредна с 0,62 пункта, или 0,49%, до 128,40 пункта. 
BGTR30 се повиши с 4,45 пункта, или 0,71%, до 629,44 пункта. BGREIT регистрира ръст от 0,31 пункта, или 0,19%, до 164,79 
пункта.  
 
√ Еврото се разменя за 1,1741 долара 
Курсът на еврото се стабилизира над прага от 1,17 долара, информираха германски финансови издания. 
В междубанковата търговия тази сутрин единната европейска валута се търгуваше за 1,1741 долара, почти колкото снощи. 
Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1718 долара. 
 
Cross.bg  
 
√ Етичната комисия в СУ подхваща плагиатството на Петър Илиев  
И трите сигнала за плагиатство срещу преподавателя в Алма матер и предложен за вицепремиер и министър на 
вътрешните работи от ИТН Петър Илиев са допустими и ще бъдат разгледани от Етичната комисия в Софийския университет 
"Св. Климент Охридски". Това потвърдиха от най-старото висше училище пред „Труд", но уточниха, че комисията не 
заседава публично и не се знае кога тя ще започне работа по сигналите. 
Казусът включва книгата на Илиев "Компетенцията на Народното събрание", издадена през 2015 г. В нея има дословно 
копирани пасажи без цитиране от доктората "Парламентарен контрол" на преподавателя в СУ доц. Наталия Киселова, 
защитен през 2008 г., твърдят юристи от фейсбук групата „Правна лудост". Историята е от 2015 г., но едва сега бяха 
подадени сигнали към ректора на Алма матер. 
Междувременно от ИТН застанаха плътно зад Илиев и казаха, че всеки, който заяви публично, че има плагиатство, ще се 
срещне с Петър Илиев в съда. Последният пък се позова на давността, която в случая била изтекла и обяви, че стои зад 
всяка дума в книгата си, която се оказа изтеглена от пазара. 
Проверката за допустимост на сигналите е извършена от заместника на ректора на СУ проф. Николай Витанов. 
Сега на ход е Етичната комисия, която работи по свои нови, вътрешни правила и трябва да излезе със становище. След това 
се очаква от ректора проф. Анастас Герджиков да вземе крайното решение по въпроса плагиат ли е Илиев. 
 
√ БАН открива 170 места за прием на докторанти  
Академията обявява конкурс за прием на редовни и задочни докторанти от 13 август до 13 октомври 
Българската академия на науките (БАН) стартира конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за академичната 
2021/2022 година. В срок от 13 август до 13 октомври кандидатите ще имат възможност да подадат молба за участие в 
конкурса до директора на обучаващата организация. Бъдещите възпитаници на Академията могат да избират между над 
130 докторски програми в общо 9 научни направления в БАН с усреднена акредитация от 9.28 от Националната агенция за 
оценяване и акредитация (НАОА) и да придобият диплома, която се признава и цени високо в целия свят. 
Българската академия на науките, която е най-старата научна институция у нас, ще предложи на кандидат-докторантите 
специализирано обучение в 9 научни направления: „Информационни и комуникационни науки и технологии“, „Енергийни 
ресурси и енергийна ефективност“, „Нанонауки, нови материали и технологии“, „Биомедицина и качество на 
живот“, „Биоразнообразие, биоресурси и екология“, „Климатични промени, рискове и природни ресурси“, „Астрономия, 
космически изследвания и технологии“, „Културно-историческо наследство и национална идентичност“ и „Човек и 
общество“, изцяло съобразени със съвременните научни изисквания. Кандидатите за докторанти трябва да подадат молба 
за участие в конкурса до 13 октомври 2021 г. заедно с всички необходими придружаващи документи. 
Обучението на докторанти в БАН се осъществява чрез записване в редовна или задочна форма на обучение, фиксирани в 
закона за висшето образование. По време на процеса по придобиване на научната степен „доктор“, те ще имат 
възможността да черпят знания от научно ръководство от експерти на световно ниво в съответните области, както и да се 
включват в международни изследователски проекти, чрез които да обменят опит с чуждестранни професионалисти от 
сферата. Сред най-големите предимства на Академията е достъпът до обновени научни лаборатории и модерна 
инфраструктура, специално създадени за спецификата на изследователските дейности. 
„Щастлив съм да обявя началото на кампанията в БАН по прием на докторанти за 2021/2022 година. С всеки изминал ден 
Българската академия на науките се превръща във все по-иновативно пространство за провеждане на научни изследвания 
и реализиране на проекти. През 2020 г. при нас се обучаваха общо 360 докторанти, а голяма част от тях днес са сърцето на 
Академията. Очакваме с нетърпение тазгодишните кандидати, които вярваме, че ще се превърнат в неизменна част от 
успеха на българската наука. На добър час, колеги!“, коментира акад. Юлиан Ревалски, председател на Българска академия 
на науките. 

https://www.bas.bg/?page_id=1804
https://www.bas.bg/?page_id=1806
https://www.bas.bg/?page_id=1806
https://www.bas.bg/?page_id=1808
https://www.bas.bg/?page_id=1810
https://www.bas.bg/?page_id=1810
https://www.bas.bg/?page_id=1812
https://www.bas.bg/?page_id=1814
https://www.bas.bg/?page_id=1816
https://www.bas.bg/?page_id=1816
https://www.bas.bg/?page_id=1568
https://www.bas.bg/?page_id=1818
https://www.bas.bg/?page_id=1818
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Сред основните преимущества на докторантите в БАН е и целевото обучение, което се провежда от „Кариререн център“ 
към Академията и което ежегодно запознава докторантите и учените с възможностите за бъдеща кариера в науката и 
бизнеса. През последните години такива обучения проведоха огранизаторите на програмата на „За жените в науката“ – 
L’OREAL и ЮНЕСКО, като през 2020 г. носител на националната стипендия по програмата бе д-р Радослава Бекова от 
„Институт по океанология“ – БАН. Докторантите на Академията несъмнено работят върху иновативни изследвания, като 
друг успешен проект е този на д-р Елица Петкучева, която разработва обещаваща алтернатива за устойчиво използване на 
енергия с цел предотвратяване на прогресивното изменение на климата. Д-р Мария Шрьодер, настоящ докторант в БАН, 
който се завърна в България от Германия, за да развива научната си кариера у нас, в момента тества иновативна терапия 
за лечение на рак, таргетираща само туморните клетки в организма. 
Повече информация относно провеждането на конкурса за придобиване на образователна и научна степен „доктор“, както 
и необходимите документи за него, кандидатите могат да получат от сайта на Центъра за обучение към БАН, както и на 
имейл: tdc-phd@cu.bas.bg. Пълен списък със свободните позиции можете да откриете тук, а за конкретните научни теми 
на докторантурите е необходимо кандидатите да се обърнат към съответните научни звена на БАН, в които ще се обучават. 
 
√ Русия съобщи за голям петролен разлив в Черно море  
На 7 август в Черно море край руския град Новоросийск се е разлял петрол. Първоначално се съобщаваше, че площта на 
разлива е около 200 квадратни метра, но Институтът за космически изследвания на Руската академия на науките (РАН) 
оценява площта на петролните петна на почти 80 квадратни километра, предава TACC. 
Разливът на петрол е станал по време на товаренето на танкера кораб Minerva Symphony, плаващ под гръцки флаг през 
извънбордово швартово устройство от терминала на Каспийския тръбопроводен консорциум (КТК). Разливът е станал на 
шест километра от брега. 
Според КТК причината за изпускането на суровия петрол е разрушаването на вътрешната кухина на хидравличния 
компенсатор на извънбордния швартов апарат. Мястото на разлива е локализирано. По време на ликвидирането на 
последиците от аварията, доставката на петрол в морския терминал на КТК е била временно спряна. 
КТК отбеляза, че за да се локализират последиците от изпускането на нефт, е включен професионален аварийно-
спасителен екип, изградени са бонови заграждения, задействани са четири системи за събиране на суровия петрол и 
резервоари за складирането му. 
Консорциумът оцени площта на разлива на около 200 кв. м, а обемът на разлетия нефт около 12 кубически метра. По -
късно Институтът за космически изследвания на Руската академия на науките, използвайки сателитни данни, оцени 
петролната петна в района на Новоросийск на почти 80 квадратни километра. 
На свой ред работниците от делфинариума на Болшой Утриш близо до Анапа са открили петролни петна в морето. 
Вицепремиерът на Русия Виктория Абрамченко е възложила на „Росприроднадзор" да оцени реалните мащаби на 
изпускането на петрол край Новоросийск и да провери информацията на Руската академия на науките за подценяването 
на обемите на разливите. „Роспотребнадзор" ще оцени щетите, след като определи продължителността на изпускане на 
суров петрол. 
Предприятие „Росриболовство" е готово да окаже подкрепа при оценката на последиците от разлива на петрол, както и 
да съдейства за мерки за отстраняването му. 
Южната транспортна прокуратура извършва проверка по случая. 
 
√ Преглед на вестниците 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Партиите пак гледат към избори, но пари и за тях няма; 
в. Труд - До Созопол България граничи с Прокопиев; 
в. Телеграф - Морето тройно по-скъпо през уикенда; 
в. Монитор - Липса на пари оряза учените от чужбина; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Даниел Митов е премиерът на ГЕРБ, пак взима мандата за миг и го връща; 
в. 24 часа - Повече пари за регионите извън София до 2027 г.; 
в. Труд - Избори 2 в 1 на 24 октомври; 
в. Труд - ДНСК поиска забрана на строежите в Синеморец; 
в. Телеграф - Пълен шах в парламента; 
в. Телеграф - Вертолет и 200 души спасиха Рила; 
в. Монитор - Парламентът отпушва с решение днес мандатната въртележка; 
в. Монитор - По 2660 лв. COVID помощи за екскурзоводите; 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Проф. Румяна Коларова, политолог: Служебният кабинет да стане редовен с 3-ия мандат? Ще е знак за пълен 
разпад на партийността; 
в. Труд - Богдан Милчев, шеф на Института за пътна безопасност, пред "Труд": Политическият популизъм е по-лош от 
синия шофьорски талон; 
в. Телеграф - Ваканция на морето - обир посред бял ден; 
в. Монитор - Проф. Михаил Константинов, експерт по избори: По-добре избори 2 в 1, но машинният вот ще изплаши още 
повече хората; 
Водещи анализи 

http://edu.bas.bg/documents/2021_07_13_obyava.pdf
mailto:tdc-phd@cu.bas.bg
http://edu.bas.bg/documents/2021_07_13_spec.pdf
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в. 24 часа - Олимпиадата доказа, че всеки лев в спорта си струва, но стига да има стратегия; 
в. Труд - Минираният диалог бе взривен, но какво ни чака зад ъгъла; 
в. Телеграф - Кристина Малчева, медицинска сестра в ЦСМП-София: Чувстваме се унизени от новата методика; 
в. Монитор - Наука без пари не се прави. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- „Златните момичета" от ансамбъла по художествена гимнастика - специални гости на „Денят започва"; 
- Нови избори или правителство с неясна подкрепа? Христо Иванов и позицията на „Демократична България"; 
- Какъв кабинет ще предложи ГЕРБ при втори мандат?; 
- Готова ли е БСП с предложение, ако получи трети мандат?; 
- Какво следва след конституционния прецедент? Коментар на бившия конституционен съдия Благовест Пунев; 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Гласуване с предизвестен край. На живо от Народното събрание - ще обсъдят ли депутатите оттегления кабинет 

„Николов"?; 
- Задънена улица за управлението. Има ли изход от политическата криза? Разговори с Александър Симов от БСП, 

Атанас Атанасов от „Демократична България" и Костадин Ангелов от ГЕРБ; 
- След завръщането у нас - олимпийските шампионки от ансамбъла по художествена гимнастика - пред NOVA. 

 
√ Предстоящи събития в страната на 12 август 
София 

- От 9.00 ч. ще се проведе заседание на Народното събрание. 
- От 10.00 ч. в Министерски съвет ще се проведе заседание на служебното правителство. 
- От 15.30 часа във фоайето на Министерството на вътрешните работи министър Бойко Рашков ще се срещне с 

участвалите в Олимпийските игри в Токио спортисти, служители на МВР. 
- От 11.00 часа в централата на ПП АБВ ще се проведе пресконференция. 
- В 11.00 в Зала 1 на Столична община общинските съветници от Комисията по транспорт към СОС Зафир Зарков и 

Ваня Тагарева и Румяна Милова, ръководител на дирекция "Паркиране и мобилност" в ЦГМ, ще представят 
предложения за промени в Наредбата за организация на движението на територията на Столична община, които 
въвеждат нови правила за "Служебен абонамент", обхвата на "Зелена зона" и други. 

- От 09.00 ч. в заседателната зала на ул. „Оборище" №44 ще се проведе Ден на отворените врати за дирекция 
„Спорт и младежки дейности". 

- От 11:30 ч. в БТА ще се проведе пресконференция на партия „Възраждане". 
- От 10.00 до 12.00 ч. в парк „Герена" ще се проведат демонстрации по стрийт фитнес. 
- От 16.00 до 19.00 ч. филиалът на Центъра за подкрепа на личностното развитие - Център за изкуства, култура и 

образование „София" (ж.к. Надежда на ул. "Свети Никола Нови" №22) ще приветства с добре дошли всички, 
които имат желание да участват в арт ателиета и работилници за развитие на таланта и творческите умения. 

- Oт 16.00 часа в двора на Дневния консултативен център за деца, юноши и родители на бул. „Сливница", бл. 212, 
вх. Г, с арт програма ще бъде представена авторска изложба на Ивет Димитрова, студентката в Националната 
художествена академия. 

- От 16.00 до 19.30 ч. до детска площадка „Слона" в Борисовата градина ще се проведат уъркшопи с интерактивни 
игри, срещи с психолози, дискусии за психичното здраве, демонстрации по спортно ориентиране, разпъване на 
палатка и други. 

- От 17.00 ч. в Борисовата градина, под езерото с лилиите, ще се състои събитие по повод Международния ден на 
младежта. 

*** 
Благоевград 

- От 9.00 ч. в парк „Бачиново" ще се проведат спортна инициатива и дискусия под надслов „Спри мобилните, бъди 
мобилен". 

- От 11.00 часа в зала № 5 в Общината кметът Илко Стоянов ще даде пресконференция по актуални теми, свързани 
с работата на общинска администрация. 

- От 18.30 ч. пред „Ларго мол" ще се проведе Холи-фестивал. 
*** 
Бургас 

- От 20.30 ч. в Летния театър ще започне концерт на Николина Чакърдъкова. 
- От 20.30 ч. на Открита сцена „Охлюва" предстои прожекция на филма „Иван Василиевич сменя професията си" с 

режисьор Леонид Гайдай. 
*** 
Враца 

- От 10.00 ч. в Детския отдел на библиотеката ще се проведе „Лято в библиотеката". 
*** 
Добрич 
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- От 17.30 ч. в Градски парк „Свети Георги" ще се състои събитие по повод Международния ден на младежта на 
тема „Трансформиране на хранителните системи: Младежките иновации за човешкото здраве и здравето на 
планетата". 

- От 19.00 ч. в Летния театър ще се проведе благотворителен концерт „И ние можем! Дайте ни шанс!" за децата 
със специални потребности на Добрич. 

*** 
Дряново 

- От 19.00 ч. на ларгото ще се състои концерт на LOCKDOWN PARTY BAND. 
*** 
Монтана 

- От 10.00 ч. в Общински младежки дом ще се проведе представяне на проекта „Изграждане на Младежки център 
в град Монтана". 

*** 
Сопот 

- В 17.30 ч. в зала „Хаджи Гьока Павлов" ще се състои обществено обсъждане на План-сметката на Община Сопот 
за 2022 г. 

*** 
Стара Загора 

- От 10.00 до 12.00 ч. във филиал „Лозенец" на библиотека „Родина", ул. „Кап. Петко Войвода" 54, ще се проведат 
Летни предизвикателства в библиотеката: „Магията на книжките" - четене и разказване на истории, литературни 
игри и викторини; Творителница" да измайсторим сами и много други забавни и полезни занимания. 

- От 10.00 до 13.00 ч. в Регионалния исторически музей ще се проведат Летни занимания на тема „Шарен гайтан - 
гиздава носия". 

- От 18.00 часа пред сградата на Общината ще започне програма за отбелязване на Международния ден на 
младежта. 

- От 20.00 ч. на сцената пред Общината ще се състои концерт на Веси Бонева. 
- От 21.00 ч. в Античен форум „Августа Траяна" ще се играе балетът „Дон Кихот". 

*** 
Търговище 

- От 10.00 до 12.00 ч. в Регионална библиотека „Петър Стъпов" ще се състоят прожекции на любими детски филми. 
*** 
Шумен 

- От 19.00 ч. в залата на втория етаж в Регионалната библиотека „Стилиян Чилингиров" ще бъде прожектиран 
новият български документален филм „Петолиние на паметта", посветен на музикалната фамилия Владигерови. 

- От 20.30 ч. на лятната сцена в парк „Студентски" ще се проведе концерт на Александър и Константин 
Владигерови. 

*** 
Ямбол 

- От 16.00 ч. в Градския парк на сцената до фонтана участниците в младежкото изложение ще бъдат приветствани 
от заместник-кмета на община Ямбол Енчо Керязов, който ще награди младежи с постижения в областта на 
културата, науката и спорта. 

- От 18.00 ч. в Градския парк ще започне дискусията между институции, младежки организации и млади хора по 
теми, които са важни за младежите, наречена „Младежко кафене". 

- От 20.30 ч. в Градския парк ще се проведе концерт на Криско. 

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

