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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
БСТВ 
 
√ "СТУДИО ИКОНОМИКА" с водещ НОРА СТОИЧКОВА (12.08.2021)  
Гости: Васил Велев - председател на УС на АИКБ, Ангел Божилов - енергиен експерт, Емил Марков – експерт в Институт за 
пътна безопасност. 
Теми: 
1. България е с най-високите цени на тока за бизнеса в Европа; 
2. АИКБ сезират МВР и ДАНС за високата цена на тока; 
3. Свободният пазар на ток – заплаха за националната сигурност; 
4. Успешни формули за съживяване на икономиката. 
Гост: Ангел Божилов - енергиен експерт: 
Теми: 
1. Енергетиката се превърна в заплаха за националната сигурност; 
2. саботаж ли е скъпият ток на борсите? 
Гост: Емил Марков – експерт в Институт за пътна безопасност: 
Теми: 
1. ИПБ: ТОЛ систамата в България работи на загуба; 
2. При премахване на контролния талон невръчените наказателни постановления ще нараснат до 70%; 
3. Състояние на съоръженията по пътищата в страната е плачевно; 
4. Колко сигурни са мантинелите на АМ „Хемус”?; 
5. ИПБ настоява за кодифициране на цялото законодателство; 
6. ИПБ с пътна карта за подобряване на безопасността; 
7. Увеличаването на катастрофите – резултат от политическата нестабилност. 
Вижте видеозапис с цялото предаване. 
 
Банкеръ 
 
√ Зам.-министърът на енергетиката Александър Николов е освободен  
Със заповед на министър-председателя Стефан Янев от длъжността заместник-министър на енергетиката е освободен 
Александър Николов, съобщиха от пресслужбата на Министерски съвет. Оттам обаче не споемн мотивите и причините за 
уволнението на служебният зам.-министър.  
Най-вероятно до решението се е стигнало, след като от бизнеса скочиха срещу високата цена на тока и поискаха оставки 
наред в енергетиката.  
Припомняме, че само преди два дни Василев Велев, председател на Асоциация на индустриалния капитал в България, 
след среща с премиера Стефан Янев заяви: "От началото на месеца цената на електроенергията в България е най-
скъпа в целия Европейски съюз. Причина за това е зловредното и некомпетентно управление на енергетиката в ущърб 
на икономиката и домакинствата. Искаме оставката на ръководството на Министерство на енергетиката, на 
Български енергиен холдинг (БЕХ) и на ТЕЦ „Марица изток 2". 
От името на работодателите той поиска анализ на поведението на ЕСО и НЕК. "И след него ръководствата им също да 
подадат оставки, каза още Васил Велев. Той обяви също, че работодателите са в протестна готовност. Според него хората, 
които са в управлението на енергетиката, трябва да бъдат сменени с добросъвестни, а не с такива, които извличат полза 
на гърба на домакинствата и на работещите. 
 
Economic.bg 
 
√ БEX cи пpaви ĸaĸвотo иcĸa c цeнитe нa бopcaтa 
Cлeд пpинyдитeлнoтo вĸлючвaнe нa тpи дoпълнитeлни блoĸa в „TEЦ „Mapицa изтoĸ 2“ цeнaтa нa тoĸa зa бизнeca вeчe 
e cpeднoeвpoпeйcĸa 
Днec ce виждa пъpвият peзyлтaт oт cpeщaтa нa бизнeca cъc cлyжeбния пpeмиep Cтeфaн Янeв oтпpeди няĸoлĸo дни. Toвa 
ĸaзa пpeдceдaтeлят нa Acoциaциятa нa индycтpиaлния ĸaпитaл в Бългapия (AИKБ) Bacил Beлeв в интepвю зa bТV. Toй 
ĸoмeнтиpa пaдaнeтo нa цeнитe нa тoĸa зa бизнeca нa Eнepгийнaтa бopca, ĸoитo днec вeчe ca близĸи дo cpeднoeвpoпeйcĸитe. 

https://bstv.bg/news/studio-ikonomika-s-vodeshch-nora-stoichkova-12-08-2021
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Ho зaщo тpябвaшe дa ce чaĸaт 15 дни? Имaмe двa дo тpи пъти пoвeчe инcтaлиpaни paзпoлaгaeми мoщнocти, oтĸoлĸoтo e 
ĸoнcyмaциятa в cтpaнaтa. Hямa дeфицит, изĸycтвeнo e cъздaдeн тaĸъв дeфицит нa бopcaтa – чpeз oгpaничaвaнe нa 
пpeдлaгaнeтo“, ĸoмeнтиpa Beлeв. 
Cпopeд нeгo Бългapcĸият eнepгиeн xoлдинг (БEX) имa гocпoдcтвaщo пoлoжeниe нa бopcaтa и e в cъcтoяниe дa нaпpaви 
вcяĸaĸвa цeнa нa eлeĸтpoeнepгиятa. 
Toй oтнoвo oбвини дъpжaвния „TEЦ „Mapицa изтoĸ 2“, ĸoйтo e ĸpaйнo нeeфeĸтивeн и тpyпa oгpoмни зaгyби, дoĸaтo paбoти 
нa минимaлнa мoщнocт, нo c oгpoмeн чиcлeн cъcтaв. 
„TEЦ „Mapицa изтoĸ 2“ paбoти c двa блoĸa oт oбщo oceм, paзпoлaгaйĸи c пepcoнaл зa двaнaдeceт. Bceĸи oт cлyжитeлитe, 
нaд 2000 дyши, ни cтpyвa нa нac пo 4000 лeвa мeceчнo. Te paбoтят пo 2 чaca нa дeн и пpaвят зaгyбa oт 300 млн. лв. нa 
гoдинa", ĸaзa Beлeв. 
И в дни, ĸoгaтo мoжe дa cпeчeли и дa нaмaли тaзи зaгyбa, тoй бeздeйcтвa. Toвa e или липca нa вcяĸaĸвa eĸcпepтизa и 
ĸoмпeтeнтнocт и бeзoтгoвopнocт нa yпpaвлeниeтo, или e cгoвop c тъpгoвци и мaнипyлиpaнe нa пaзapa. 
"Πъpвocтeпeнни пpeдпpиятия cпpяxa paбoтa. Cлeд тяx пo вepигaтa щe cпpaт и дpyги. Πpeдпpиятиятa нe мoгaт дa paбoтят 
дългo вpeмe нa зaгyбa. Зaceгa нямa фaлити. Πapитe oтивaт в джoбa нa няĸoи eнepгийни oлигapcи,“ ĸaтeгopичeн e Beлeв. 
Πpипoмнямe, чe paбoтoдaтeлcĸитe opгaнизaции oфициaлнo ceзиpaxa ДAHC и MBP зa нapyшeния, cпopeд тяx, вoдeщи дo 
peĸopднитe цeни нa тoĸa. Koмиcиятa зa eнepгийнo и вoднo peгyлиpaнe (KEBP) зaпoчнa пpoвepĸa във вpъзĸa c цeнитe нa 
eнepгийнaтa ни бopca. Днec paбoтoдaтeлитe cъбиpaт пoдпиcи зa пoдaвaнe нa cигнaлa дo Глaвнa пpoĸypaтypa, 
Cпeциaлизиpaнa пpoĸypaтypa, Гpaдcĸa пpoĸypaтypa и ГДБOΠ. 
Ceдмицaтa зaпoчнa c цeни нa eлeĸтpoeнepгиятa нa бopcaтa в ceгмeнтa "Дeн нaпpeд" нaд 300 лeвa зa MBтч и ce зaдъpжa 
виcoĸa и пpeз cлeдвaщитe няĸoлĸo. Ceгa цeнaтa пaднa дo 211 лв. зa MBтч. 
„Πpeз пocлeднитe дни нa юли и пpeз aвгycт cтpaнaтa ни e c нaй-виcoĸи цeни нa тoĸa зa бизнeca в Eвpoпa. He вĸлючвaм 
Гъpция, зaщoтo тaм имa cпeцифиĸa зapaди ocтpoвитe. B цeнaтa ce вĸлючвaт и дpyги ĸoмпoнeнти. Hиe oпpeдeлeнo имaмe 
нaй-виcoĸaтa цeнa нa eнepгeтиĸaтa в цялa Eвpoпa. 
Tя e c 50% пo-виcoĸa oт cpeднoeвpoпeйcĸaтa и cъc 75% пo-виcoĸa oт ocнoвнитe пaзapи, нa ĸoитo изнacя Бългapия. Toвa e 
пoвтapящo ce явлeниe, в Бългapия ce cлyчвaт тaĸивa пpoцecи, ĸoитo или ca в peзyлтaт нa бeзoтгoвopнocт, бeзcтoпaнcтвeнocт 
или нa злa yмиcъл“, cпoдeли в „Taзи cyтpин“ пpeдceдaтeлят нa Acoциaциятa нa индycтpиaлния ĸaпитaл. 
 
Мениджър 
 
√ Цената на тока за бизнеса остава над 200 лв. на мегаватчас  
Цената на електричеството за бизнеса остава над 200 лв. на мегаватчас, показва проверка на Мениджър Нюз. 
Търговията на пазарния сегмент „Ден напред” на Българската независима енергийна борса затвори при средна стойност 
на тока за утре от 220 лв. Тя достига близо 260 лв. на мегаватчас за някои пикови часове. 
Така цената остава сравнително висока, въпреки настояванията на бизнеса държавата да вземе мерки, като включи повече 
енергийни мощности. За сравнение по това време миналата година цената на електричеството на борсата бе в порядъка 
на 70-90 лв. на мегаватчас. Големите разходи за ток принудиха бизнесите у нас да затворят по-енергоемките си 
производства. Вчера председателят на АИКБ Васил Велев съобщи за Мениджър Нюз, че над 10 000 служители в различни 
заводи са били освободени в принудителен отпуск, тъй като високата цена на електричеството прави продукцията им 
неконкурентоспособна. За сравнение цената на тока в Германия например е също около 100 евро на мегаватчас. 
Причината за силното поскъпване на електроенергията у нас е от една страна високото търсене заради горещото време, 
по-бързо от очакваното възстановяване на икономическото търсене, а от  друга – недостатъчното мощности на пазара. 
В момента най-големия вълищен ТЕЦ у нас – Марица Изток 2 – работи с 5 от общо 8 блока и натоварване от 900 мегавата 
от 1600 мегавата инсталирани мощности. Преди протестите на бизнес организациите в началото на август обаче цената на 
тока на борсата надхвърли 400 лв. на мегаватчас, а ТЕЦ-2 въпреки това продължаваше да работи с едва 2 генерационни 
блока и капацитет от около 20%. 
Освен това търсенето на ток в съседните държави също е рекорндо и около 1000 мегавата (от произвежданите у нас около 
5000 мегавата електроенергия) се изнасят.  
 
√ Освободиха зам.-министър на енергетиката, предложен за министър от ИТН  
Със заповед на министър-председателя Стефан Янев от длъжността заместник-министър на енергетиката е 
освободен Александър Николов. Това съобщи пресслужбата на кабинета, като в него не са посочени мотивите за 
решението. Александър Николов беше номиниран за министър на енергетиката в проектокабинета на "Има такъв народ" 
с кандидат премиер Пламен Николов.  
Припомняме, че на 10 август от Асоциацията на организациите на българските работодатели поискаха оставки в 
енергетиката заради високите цени за бизнеса на електроенергията на свободния пазар. Председателят на АОРБ Васил 
Велев заяви, че се създава умишлен дефицит и ръст на цената на електроенергията в България. Според позицията на 
бизнеса този дефицит е в полза на определени лица, без да се конректизира. 
Велев се яви на среща със служебния премиер Стефан Янев в Министерски съвет като председател на организацията, 
обединяваща позициите на 4-те най-големи бизнес организации у нас – АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ. Той настоя за оставки на 
ръководствата на Министерството на енергетиката, на Българския енергиен холдинг и на държавния ТЕЦ "Марица Изток-
2". Според Велев управлението им се извършва в ущърб на хората, икономиката и индустрията и така на практика "има 
монопол на Българския енергиен холдинг на борсата". 

https://ibex.bg/%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0/%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4/%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4-2/
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Срещата в Министерски съвет бе организирана след като цената на електричеството на Българската независима енергийна 
борса надхвърли рекордните 400 лв. на мегаватчас от началото на август. Въпреки високите цени до миналата седмица 
ТЕЦ-2 не реагираше и работеше с около 20% от производствения си капацитет, което провокира бизнеса да поиска оставки. 
От днес 5 от общо 8 блока на ТЕЦа работят, останалите са в планов ремонт. Въпреки това капацитетът на централата в 
момента е на около 50% от всички 1600 мегавата инсталирани мощности на нея.  
 
News.bg 
 
√ Освободиха зам. енергийния министър Николов  
Със заповед на министър-председателя Стефан Янев от длъжността заместник-министър на енергетиката е освободен 
Александър Николов. 
Това съобщават от Министерски съвет. Новината идва след проведеното редовно заседание на правителството днес.  
В последната една седмица се създаде поредното напрежение във връзка с цените на електрическа енергия на свободния 
пазар. Миналата седмица работодателите предупредиха, че започват да изключват мощности, тъй като заради цените не 
могат да бъдат конкурентоспособни на европейския пазар. 
Работодателите 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. 
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 
 
√ Александър Николов е освободен от поста зам.-министър на енергетиката  
Служебният премиер Стефан Янев е освободил от длъжност зам.-министъра на енергетиката Александър Николов. Това 
съобщи правителствената пресслужба, без да се посочват мотиви за отстраняването. 
Александър Николов бе номиниран за министър на енергетиката във второто правителство на "Има такъв народ". Не е 
ясно дали това има връзка с отстраняването му от служебния кабинет. 
Факт е обаче, че номинираната от ИТН за министър на отбраната Теодора Генчовска, също вече не работи в 
администрацията на президента, където беше главен експерт. "Държавният глава никога не е ограничавал експертите в 
президентската институция да търсят своята професионална реализация и извън нея. Теодора Генчовска не е служител в 
президентската институция от 14 юли т.г.", оттовориха на "Сега" от президентството. Това означава, че Генчовска е 
напуснала работата си при президента два дни, след като бе обявен първият проектокабинет на ИТН с премиер Николай 
Василев. 
Възможно е причината за оставката на зам.-министърът на енергетиката Александър Николов да е свързана и с проблемите 
на пазара на електроенергия, след като цените на тока за индустрията, надминаха със 70% тези в Германия и други 
европейски пазари. В резултат на това редица енергоемки производства спряха временно работа, за да не трупат загуби. 
Тези дни недоволните работодателски организации се срещнаха и с премиера Стефан Янев и призоваха за оставки на 
ръководствата на държавните енергийни дружества, както и на министъра на енергетиката и неговите заместници. Според 
АИКБ и КРИБ причините за драстичното поскъпване на тока за индустрията са некомпетентност и безхаберие или 
умишлени действия в услуга на определени играчи на енергийния пазар. 
 
Vesti.bg 
 
√ Манипулативно високата цена на тока принуди КЦМ да спре работа 
Румен Цонев: Цената на тока се манипулира на „независимата“ Българска енергийна борса 
Манипулативно високата цена на тока принуди КЦМ да спре работа, съобщи Румен Цонев, председател на Съвета на 
директорите и главен изпълнителен директор на дружеството, в интервю пред Еconomic.bg. 
„Цeнaтa нa тoĸa ce мaнипyлиpa нa „нeзaвиcимaтa“  Бългapcĸa eнepгийнa бopca. Tя ce извъpшвa oт мoнoпoлиcтa, ĸoйтo 
oпepиpa нa тaзи бopca, и тoвa e Бългapcĸият eнepгиeн xoлдинг. Taзи цeнa e дaлeчe oт peaлнaтa, нямa нищo oбщo c цeнитe, 
ĸoитo cлeдвa дa ca в Бългapия. И ĸaĸтo знaeтe, тя e c 50 eвpo нa мeгaвaтчac пo-виcoĸa oт тaзи в Гepмaния. Hиe cмe члeн нa 
paбoтoдaтeлcĸитe opгaнизaции и чpeз тяx яcнo и дeфинитивнo cмe пocoчили пoзициятa cи. Πpocтo тpябвa чac пo-cĸopo 
pъĸoвoдcтвoтo нa БEX дa бъдe cмeнeнo. И тoгaвa щe мoжe дa ce пocтигнe пo-cпpaвeдливa цeнa нa тoĸa. B пpoтивeн cлyчaй 
бългapcĸaтa иĸoнoмиĸa ce yнищoжaвa“, предупреди Цонев. 
„He гoвopим зa KЦM, нитo зa мeтaлypгиятa. Toвa, ĸoeтo в нaчaлoтo нa ceптeмвpи ĸoмпaниитe щe видят в cмeтĸитe cи зa 
eлeĸтpoeнepгия, щe бъдe yжacявaщo. A тoвa ca вcичĸи ĸoмпaнии, ĸoитo бяxa зaдължeни дa cи ĸyпyвaт тoĸ oт бългapcĸaтa 
бopca – дaли caмocтoятeлнo или чpeз тъpгoвци, нямa ниĸaĸвo знaчeниe. Ha бopcaтa ce фopмиpaт cpeдни aвгycтoвcĸи цeни 
oт нaд 250-280 лв./мBтч“, отчете Цонев. 

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/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
https://www.economic.bg/bg/a/view/manipulativno-visokata-cena-na-toka-prinudi-kcm-da-spre-rabota?fbclid=IwAR05uA2HhG2c28YKR6_qTaCXqIXgRTdBZEwqyIGomvOUh8ayrsu2qUC7ssk
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„Cpeднaтa цeнa зa пъpвитe шecт мeceцa нa тaзи гoдинa бeшe 114 лв./мBтч. И нямa ниĸaĸвo знaчeниe дaли cмe 
eнepгoинтeнзивни пpeдпpиятия. Бългapcĸaтa eнepгийнa бopca в мoмeнтa ce мaнипyлиpa и тoвa тpябвa дa бъдe paзбpaнo 
oт вcичĸи“, категоричен е Цонев. 
Предприемачът посочи диpeĸтopa нa БEX Baлeнтин Hиĸoлoв като отговорен за cĸъпият тoĸ. 
„Caмият тoй e oтгoвopeн зa виcoĸaтa цeнa. Eднa oт пpичинитe нaиcтинa e тaзи, ĸoятo тoй изтъĸвa. Ho тe ca cъздaли пpaвилaтa 
нa бopcaтa. И ocвeн зapaди бeзлимитнитe дoгoвopи нa тъpгoвцитe, цeнaтa pacтe зapaди мaнипyлиpaнoтo yчacтиe нa тeзи, 
ĸoитo пpeдлaгaт eлeĸтpoeнepгия нa Бългapcĸaтa eнepгийнa бopca, a тe ce ĸoнтpoлиpaт oт БEX. Умишлeнo вдигaт цeнитe и 
cлeд ĸaтo пocтигнaт зaвишeнa цeнa нa ceгмeнтa „Дeн нaпpeд“, пycĸaт тъpгoвe, нo изпoлзвaт пocтигнaтaтa oт тяx виcoĸa цeнa. 
Mнoгo xopa ce oблaгoдeтeлcтвaт oт тoвa cъcтoяниe нa бopcaтa. Mнoгo xopa!“, заяви Цонев и добави, че става въпрос за 
продавачи на eлeĸтpoeнepгия нa бopcaтa, cpeд тяx и дъpжaвни, и чacтни ĸoмпaнии. 
Цонев отчете, че КЦМ е бил принуден да спре производството, кoгaтo тaзи ceдмицa цeнaтa на тока cтигнa 320 лв./мBтч. 
Преустановяването на дейността ще продължи, докато „ce нopмaлизиpaт нeщaтa“. 
„Дъpжaвaтa зaдължитeлнo щe ce нaмecи, aĸo иcĸa бългapcĸaтa дъpжaвa дa имa иĸoнoмиĸa. Aĸo иcĸa дa имa caмo 
eнepгeтиĸa, щe ocтaнe бeзyчacтнa. Щe изнacят тoĸa и щe ce пpeвъpнeм в дъpжaвa, ĸoятo пpoизвeждa eдинcтвeнo pecypcи. 
Имa дъpжaви в cвeтa, ĸoитo пpoизвeждaт caмo пeтpoл, дpyги – caмo гaз. Hиe нe бивa дa cмe eднa oт тяx“, смята Цонев. 
Според него „цялoтo pъĸoвoдcтвo нa БEX тpябвa дa бъдe cмeнeнo. Cъдът бил cпpял зaпoвeдитe зa yвoлнeниe… Дa нaмepят 
дpyги нaчини. Ha pъĸoвoдни пoзиции тpябвa дa ca xopa, ĸoитo миcлят зa бългapcĸaтa дъpжaвa и зa иĸoнoмиĸaтa. He знaя 
дaли cъщитe xopa нe yпpaвлявaт и чacтни дpyжecтвa, ĸoитo имaт интepec oт тaзи виcoĸa цeнa нa тoĸa. Цялaтa иĸoнoмиĸa, 
вcичĸи ĸoмпaнии, нe caмo индycтpиятa, вcичĸи ca пoтъpпeвши oт тoвa, ĸoeтo ce cлyчвa.“ 
„Инфлaциятa идвa cлeд тoвa, нe ce ли пpeĸpaти oгpoмнaтa cпeĸyлa и мaнипyлaциятa, ĸoятo въpви в мoмeнтa. Toвa e в 
пpoдължeниe нa вeчe 10-15 дни, ĸaтo зaпoчнa oщe пpeз юли, и нeзaбaвнo тpябвa дa ce пpeĸpaти. Toвa e paбoтa нa бopcaтa, 
a нe нa вĸлючвaнeтo нa eднa или дpyгa мoщнocт. Изнocът нa тoĸ физичecĸи e лимитиpaн. Bcичĸo зaвиcи oт oгpoмнaтa 
мaнипyлaция, ĸoятo пpaвят нa бopcaтa, и БEX e oтгoвopeн зa тoвa“, алармира Цонев. 
„Либepaлизиpaният пaзap нe мoжe дa дoвeдe дo тpиĸpaтнo пoĸaчвaнe нa цeнaтa нa тoĸa. Hямa бopca, нa ĸoятo цeнaтa нa 
дaдeнa cтoĸa дa ce yвeличи тpиĸpaтнo в paмĸитe нa мeceц. Kaĸвo ce e cлyчилo в Бългapия, зa дa пocĸъпнe тoĸът? Hищo. 
Πpocтo нa бopcaтa ce пpaвят мaнипyлaции. Зa 6 дни бългapcĸaтa иĸoнoмиĸa e плaтилa нaд 70 млн. лв. Πpoвepeтe ĸъдe 
oтивaт тeзи пapи. Toвa щe дaдe ĸлючa нa вcичĸo“, категоричен е директорът на КЦМ. 
 
Дума 
 
√ КЦМ спря работа заради скъпия ток  
Манипулативно високата цена на тока е принудила КЦМ да спре работа. Това става ясно от интервю на Румен Цонев, 
председател на СД и главен изпълнителен директор на КЦМ 2000 Груп пред economic.bg. "Цената на тока се манипулира 
на "независимата" Българска енергийна борса. Тя се извършва от монополиста, който оперира на тази борса, и това е 
Българският енергиен холдинг. Тази цена е далече от реалната, няма нищо общо с цените, които следва да са в България. 
И както знаете, тя е с 50 евро на мегаватчас по-висока от тази в Германия", казва Цонев. Заради високите цени КЦМ е 
спряло производството си. И това ще е така докато се нормализират нещата, казва той. По неговите думи държавата 
задължително трябва да се намеси, ако иска България да има икономика. 
Вижда се първия резултат от срещата на бизнеса със служебния премиер Стефан Янев отпреди няколко дни, заяви пред 
бТВ председателят на АИКБ Васил Велев. Вчера цените на борсата бяха близки до средноевропейските. Седмицата започна 
с цени на електроенергията на борсата в сегмента "Ден напред" над 300 лева за МВтч и се задържа висока и през 
следващите няколко. Вчера цената падна до 211 лв. за МВтч. 
 
Standart News 
 
√ Уволниха номиниран от Слави за министър 
Заместник-министър на енергетиката Александър Николов, който бе номиниран от "Има такъв народ" за министър на 
енергетиката в проектосъстава, воден от Пламен Николов, е уволнен. 
Със заповед на министър-председателя Стефан Янев Николов е освободен от длъжност, съобщи правителствената 
информационна служба. 
На 10 август Асоциацията на организациите на българските работодатели поискаха оставки в енергетиката заради високите 
цени за бизнеса на електроенергията на свободния пазар. 
Искаме оставката на ръководството на Министерство на енергетиката, на Български енергиен холдинг (БЕХ) и на ТЕЦ 
„Марица изток 2“, заяви след среща в Министерски съвет председателят на АИКБ Васил Велев, който в момента ръководи 
на ротационен принцип Асоциацията на четирите работодателски организации. 
Оказа се, че изкупителната жертва е една - Николов. 
 
√ Къде е заровено кучето за скъпия ток  
* Работодателите подадоха сигнали в ДАНС и МВР за саботаж, КЕВР проверява пазара на електроенергия 
* Шефът на БЕХ Валентин Николов видя проблем в безлимитните догодори, парламентът или КЗК можел да го реши  
* Васил Велев: Безумните цени ще докарат галопираща инфлация 
Драмата със свободните цени на електроенергията продължи и през тази седмица. Независимо че ТЕЦ "Марица Изток 2" 
(МИ2) вече пусна пет от блоковете си, като четири работят за свободния пазар, цените остават високи. От 6 август 
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Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ е започнала проверка относно интегритета и прозрачността на пазара 
на търговия на едро с енергия за наличие на обосновано предположение за извършено нарушение през периода 15 юли - 
15 август 2021 г. 
КЕВР 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. 
Скъпият ток за бизнеса ще пришпори инфлацията. За това предупреди шефът на Асоциацията на индустриалния капитал в 
България /АИКБ/ Васил Велев."Πpeдпpиятиятa cпиpaт paбoтa, зaщoтo инaчe тpябвa дa фaлиpaт. Teзи, ĸoитo нямa дa cпpaт, 
щe пpexвъpлят цeнaтa нa тoĸa въpxy cтoĸитe. Щe ce пpeдизвиĸa гaлoпиpaщa инфлaция", oбяcни Beлeв пред Нова тв. И 
призова работещите в предприятията дa дoйдaт пpeд Бългapcĸия eнepгиeн xoлдинг /БЕХ/ и "дa пoиcĸaт ocтaвĸaтa, зa ĸoятo 
ниe вĸyпoм нacтoявaмe". 
"Ще блокираме БЕХ, защото там е заровено кучето - и в дъщерните му дружества", каза Велев.Члeнoвeтe нa Acoциaциятa 
нa opгaнизaциитe нa бългapcĸитe paбoтoдaтeли (AOБP) пpoдължaвaт дa иcĸaт ocтaвĸaтa и нa cлyжeбния eнepгиeн 
миниcтъp, и нa ръководството на TEЦ „Mapицa изтoĸ 2“ зapaди peĸopднo виcoĸитe цeни нa бopcoвия тoĸ. 
През минaлaтa ceдмицa 1 MBтч yдapи иcтopичecĸи вpъx oт 400 лeвa, като в пocлeднитe дни Бългapия e нa пъpвo мяcтo в 
Eвpoпa пo нaй-cĸъп тoĸ, c изĸлючeниe нa Гъpция.Работодателите обявиха, че са готови за национален протест, ако 
исканията им за овладяване на ситуацията не бъдат изпълнени. 
В сряда poтaциoнният пpeдceдaтeл нa АОРБ Васил Велев oбяви, чe ca пoдaдeни cигнaли в ДAHC и MBP зa cъмнитeлни 
cдeлĸи нa бopcaтa. 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.Cпopeд Велев тoвa e "aбcoлютнo бeзoбpaзиe". 
В понеделник той пусна гневен пост във Facebook:"Кой и в чия полза управлява българската енергетиката? Безпределни 
тъпанари или енергийна мафия? Или става дума за съботаж?", попита Велев. 
"Безхаберието, енергийната мафия и корупцията пак ни превзеха! После прави икономика?! Как? За какво да 
инвестираме? За да пълним джобовете на измамниците?! Всичко, което постигахме с протестите през 2015 година, отиде 
в канала. Само в рамките на месец!", написа в социалната мрежа и председателят на КРИБ Кирил Домусчиев.  Според 
работодателите, 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,“ казва председателят на УС на 
АИКБ.Acoциaциятa иcĸa ocтaвĸaтa нa pъĸoвoдcтвoтo нa БEX, зaщoтo нe e yвoлнил pъĸoвoдcтвoтo нa TEЦ „Mapицa изтoĸ 2“ 
и ocтaвĸaтa нa eнepгийния миниcтъp, зaщoтo 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 Beлeв. 
"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", обясни той.Зa сряда cpeднaтa цeнa бe 285 лв., нo пpeз дeня, ĸoгaтo paбoтят пoвeчeтo пpeдпpиятия, дocтигa дo 330 
лв. KEBP e дaла peфepeнтнa цeнa oт 119 лв. "Paзлиĸaтa e oчeвиднa.  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", посочи Bacил Beлeв.Според него имa oфepти 
нa бopcaтa, ĸoитo "ca нaпpaвeни, зa дa ce мaнипyлиpa бopcaтa. И тoвa в eднo c oгpaничeнaтa cвъpзaнocт нa нaшия пaзap", 
пoдчepтa той. 
Във вторник работодателите се срещнаха със служебния премиер Стефан Янев, след като му изпратиха гневно писмо да се 
намеси. На срещата са се разбрали, че тpябвa дa ce мoбилизиpaт вcичĸи peзepви, зa дa ce oпpaви cитyaция. От държавния 
ТЕЦ "Марица Изток 2" обявиха, че пускат пети блок. Но цената пак е висока. „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“, коментира Beлeв. Cпopeд нeгo peшeниeтo e дa ce cмeнят pъĸoвoдcтвaтa c дoбpocъвecтни 
cпeциaлиcти. 
„Зa пepиoдa 27 юли – 9 aвгycт стoпaнcĸитe пoтpeбитeли нaдплaтиxa 64 млн. лeвa 
зapaди изĸycтвeнo пoддъpжaн дeфицит и мaнипyлиpaнe нa пaзapa. B гoдинa, ĸoгaтo ce oпитвaмe дa пpeoдoлeeм 
нeгaтивитe oт пaндeмиятa. Oчaĸвaм пpeдпpиятия дa изпaднaт в лиĸвиднa ĸpизa и дa ce пpиcъeдинят ĸъм cпpeлитe paбoтa 
пpeз минaлaтa ceдмицa. Cтpaxyвaм ce, чe тoвa ca бaзoви мoщнocти и cпиpaнeтo мoжe дa дecтaбилизиpa цялaтa 
eлeĸтpoeнepгийнa cиcтeмa. He caмo eнepгoинтeнзивнaтa индycтpия e пocтpaдaлa, a и cpeдният и мaлъĸ бизнec, ĸoитo щe 
cи видят фaĸтypитe пpeз ceптeмвpи,“ ĸoмeнтиpa Константи Cтaмeнoв, председател на Упpaвитeлния cъвeт нa Бългapcĸa 
фeдepaция нa индycтpиaлнитe eнepгийни ĸoнcyмaтopи, пред  Есоnоmіс.bg. 
Според шефа на БЕХ Валентин Николов обаче,  проблемът е в безлимитните договори, които предлагат на борсата 
търговците на ток."Това е все едно да отидеш ти да си купиш тухли за къщата, да дойде строител на небостъргач и да каже, 
че взема неограничено количество тухли, без значение каква е цената. Това вдига цената и на твоите тухли", обясни той 
пред бТВ. 
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Според него единият от проблемите е износът на електроенергия. „B мoмeнтa Бългapия изнacя ĸoлĸoтo eдиния peaĸтop нa 
AEЦ „Бeлeнe“ – 1000 мeгaвaтчaca", каза той. 
Вторият е, че 80% от търговците търсят безлимитен ток, докато преди година това са правили между 5 и 10 на сто от 
купувачите на електроенергия. Сега всички търговци са предоговорили своите договори, които включват борсова цена 
плюс сигурна надбавка, а 
целият риск е за крайните потребители 
Николов, който е бе шеф на енергийната комисия в 44-тия парламент и внесе голямата част от поправките в закона за 
енергетиката относно пазарните реформи, смята, че нe тpябвa дa имa бeзлимитни дoгoвopи. „He мoжe дa ce пoзвoли нa 
тъpгoвцитe нa eлeĸтpичecĸa eнepгия, ĸoитo пpoдaвaт c нaдбaвĸa, нe мoжe дa им ce пoзвoлявaт тaĸивa дoгoвopи“, ĸaзa той. 
Според него проблемът може да се реши със законова корекция или с намесата на Комисията за защита на конкуренцията. 
"Има много голяма конкуренция на пазара, но няма конкурентен пазар заради безлимитните договори. Няма дефицит, 
при условие, че изнасяме. В момента енергетиката работи с всички възможни мощности. Вече работят 5 блока на ТЕЦ 
"Марица изток 2" и това не намали цената на тока", посочи директорът на БЕХ. 
Николов, който е в процедура по отстраняване от БЕХ заедно с цялото ръководство, каза, че не се смята за отговорен за 
поскъпването на цените на свободния пазар и отбеляза, че БЕХ като собственик на дружествата си по устав няма право да 
се меси в оперативното им ръководство и в действията на техните бордове. 
Бившият депутат на ГЕРБ заяви, че не смята служебният министър Андрей Живков за пряко виновен за създалата се 
ситуация с цените на тока. Според него част от проблема – както твърдят работодателите, е, че българският 
електроенергиен пазар е свързан само с Гърция и Италия и това стана преди връзката с Румъния, Унгария, Чехия и 
Словакия, където обаче забавянето не е по вина на България. По думите на Николов в момента цените на 
западноевропейските пазари са по-ниски от българските именно заради по-добрата свързаност на електроенергийните 
системи и борси. 
 
Искра  
 
√ Васил Велев: България е с най-високи цени на тока за бизнеса в Европа  
През последните два месеца нашата страна е с най-високи цени на тока за бизнеса в Европа, заяви председателят на 
Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев. Работодателите вече обявиха, че сезират ДАНС и МВР. Отделно 
комисията регулатор започва проверка във връзка с цените на енергийната ни борса. Работодателите настояват и 
за оставки в Министерството на енергетиката. Велев коментира пред „bTV“: 
„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 нашата страна се случват такива процеси, които или са в резултат на безотговорност, 
безстопанственост или на зла умисъл.“ 
Председателят на Асоциациата добави, че десетки предприятия са спрели работа заради високите цени. Седмицата е 
започнала с цени на електроенергията на борсата в сегмента „ден напред“, която е надхвърляла над 300 лева за МВтч. Тя 
остана висока и през следващите няколко дни. Сегашната доставка цената се е понижила до 211 лева за МВтч. 
Васил Велев разясни, че сега стойността на електроенергията е близка до средноепропейската, но според него има доста 
съмнителни неща. По думите му има от два до три пъти повече инсталирани разполагаеми мощности, отколкото е 
консумацията в България. Той посочи: 
„Няма дефицит, изкуствено е създаден такъв дефицит на борсата, чрез ограничаване на предлагането.“ 
По думите на Велев ще има протести ако ситуацията се промени и цената отново се покачи. 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
Dariknews 
 
√ Министър Живков представи мерки срещу поскъпването на тока  
Депутатите изслушват служебния министър на енергетиката Андрей Живков по актуални теми. Инициаторите на питането 
са депутати от "Има такъв народ". 
Той коментира рекордно високите цени на електроенергията на Българската енергийна борса: "Последните дни се 
наблюдава рязко покачване на цените на електроенергията в пазарен сегмент „Ден напред”. Причините са много 
- повишената температура при нас и в съседните държави - Гърция, което увеличава потреблението неимоверно много. 
Независимо от това в електроенергийната система не е имало небаланси, застрашаващи електрозахравнето на 
потребителите”, каза Живков. 
Той обясни, че това, което Министерството на енергетиката е направило, са спешни мерки. 
По думите му министерството се е включило на оперативно ниво, за да може да влезе в пряк контакт с ТЕЦ "Марица изток" 
2 и да активира всички възможни мощности, за да може ликвидността на Българската енергийна борса да се увеличи. 
"Това стана с известно закъснени, тъй като нормално това е реакция на оперативното управление на ТЕЦ "Марица Изток", 
след това на БЕХ. Министерство на енергетиката няма преки задължения да наблюдава пазара и да реагира по отношение 
на мощностните", обясни министърът. 
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БНР 
 
√ Румен Радев ще се запознае с мерките за охрана на границата с Турция  
Президентът Румен Радев ще посети граничния пункт „Капитан Андреево“ и град Елхово. Държавният глава ще се запознае 
с мерките, предприети срещу засиления миграционен натиск към страната ни. 
Президентът Румен Радев ще посети съвместния контактен център за полицейско и митническо сътрудничество на 
граничния пункт „Капитан Андреево“ и ще се запознае на място с предприетите мерки за охрана на границата ни с Турция 
срещу бежанския натиск към страната ни. 
Държавният глава ще посети и Елхово, където ще разгледа Регионалния координационен център на дирекция „Гранична 
полиция“. 
Мерките за противодействие срещу мигрантския натиск към България са и една от темите на насроченото от президента 
за понеделник заседание на Консултативния съвет за национална сигурност. 
От МВР отчитат ръст на нелегално преминаващите през страната ни. За последната седмица у нас са задържани над 300 
бежанци, посочи главният секретар на МВР: 
„Профилът на мигрантите - основната част са мъже от Афганистан, включително и непълнолетни лица. Основният натиск 
се концентрира върху зелена граница Турция и част от границата на Гърция“. 
Граничният контрол остава засилен. При необходимост ще се увеличи броят на полицейските служители, командировани 
в районите на границата. 
„Нямаме никакво основание да се успокояваме. Ние отделяме в момента полицейски сили, включително от 
жандармерията, за да може да контролираме не само да не се пресича границата, а ако са успели мигранти да пресекат 
българската граница, да бъдат откривани във вътрешността на страната“, заяви служебният министър на вътрешните 
работи Бойко Рашков. 
В началото на август президентът обсъди по телефона усложнената миграционна обстановка с турския си колега Реджеп 
Ердоган. Страната ни очаква Турция да продължи, както досега да изпълнява споразуменията с ЕС в областта на 
незаконната миграция. 
 
√ Критики и към четвъртата версия на Плана за възстановяване на България  
Белгия, Люксембург и Португалия са първите държави, към които Европейския съюз направи плащания по Плана за 
възстановяване и устойчивост. Общата му стойност по последни изчисления е 806,9 милиарда евро, а с него ще се 
финансират провеждането на важни реформи и инвестиции в страните членки. 25 от 27-те държави в ЕС вече са 
представили своите планове, 16 от тях са окончателно одобрени, продължава оценката на други седем, сочат последните 
данни. Само две са страните, които все още не са представили планове, една от тях е България. Следващият краен срок за 
страната ни е средата на 2022 година. 
В момента у нас тече дискусия по четвъртата версия на Плана, публикувана за обществено обсъждане на 20 юли. Тя бе 
направена от служебното правителство. В нея са увеличени средствата за образование, здравеопазване и социалната 
сфера. Засилена е тежестта на сектор енергетика, за да се отговори на желанията за по-високи амбиции от страна на 
европейските институции.  Обновеният план внася промени в четири цели и добавя нови, става ясно от публикувания 
проект. Сериозно разместване има по проектите в „Зелена България“, а бюджетът е съвсем леко редуциран - от 37 на 36,8 
на сто. По-сериозно намаление - от 22 - на 17,8 и от 21 на 17 на сто има съответно по „Свързана България“ и „Справедлива 
България“. Сериозен ръст се вижда при „Иновативна България“, където делът на финансиране става 27,4 на сто при 20 % в 
първия вариант на плана. 
Новата версия бе представена от вицепремиера по еврофондовете в служебния кабинет Атанас Пеканов. Той бе 
категоричен, че страната ни няма краен срок и не е нужно да се бърза и че има теми и ресори, по които трябва да се 
произнесе парламента. Именно затова Планът на България трябва да бъде внесен от редовното, а не от служебното 
правителство. 
Колегата му в служебния кабинет - министърът на икономиката Кирил Петков определи промените като по-добри. Важните 
акценти са в образованието и иновациите, допълни служебният премиер Стефан Янев 
Новата версия на Плана за възстановяване и устойчивост получи доста критики като най-сериозни бяха те от страна на 
синдикатите от КНСБ. Те излязоха и със специално становище, в което обясниха, че в Плана липсват конкретни мерки и 
политики за справяне с демографската криза и за насърчаване на качествената заетост и намаление на неравенствата. 
Синдикатите изразиха тревога и от липсата на обща визия за енергийната трансформация на комплекса „Марица изток“ . 
„Това никак не е маловажно“, коментира регионалният представител на КНСБ в Стара Загора Галина Кирчева. Заложеното 
в плана изграждане на газова връзка към ТЕЦ Марица Изток 2 за нас е рискова инвестиция, допълни още тя 
Критики към националния план отправиха и от сектор Туризъм, както и от Българската хотелиерска и ресторантьорска 
асоциация и от Института за пазарна икономика. От Центъра за изследване на демокрацията пък бяха категорични, че ако 
в Плана не бъде записан конкретен срок за извеждане от експлоатация на въглищните централи той няма да бъде одобрен 
от Европейската комисия. За пропуски и промени заговори и заместник председателят на парламентарната група на Има 
такъв народ Филип Станев. Дали обаче ще има и пета редакция на Плана за възстановяване предстои да стане ясно. 
Още по темата чуйте в звуковия файл. 
 
√ Асен Василев: Ако няма актуализация на бюджета, ще се харчат пари от буфера  
Служебният финансов министър Асен Василев предупреди, че ако държавният бюджет не бъде спешно актуализиран от 
парламента, служебното правителство ще започне да харчи от заложения буфер от 398 милиона лева. 

https://bnr.bg/starazagora/post/101509388/kritiki-i-kam-chetvartata-versia-na-plana-za-vazstanovavane-na-balgaria


8 

 

Министърът обясни, че до момента Covid мерките са финансирани чрез вътрешни преструктурирания. 
Асен Василев каза още, че харчене от буфера означава министерствата да останат без пари за заплати и издръжка, като 
няма да може да се плаща и по мярката за запазване на заетостта 60 на 40. 
Служебното правителство умолява депутатите да сформират бюджетната комисия и да започне разглеждане на 
актуализацията на годишната план-сметка. 
Пари има – 2 милиарда лева ще съберат повече до края на годината, но те не могат да се харчат. Асен Василев: 
„Парите за здраве ще трябва да бъдат на база активиране на буфера, което означава всички тези министерства да останат 
без средства за изплащане на заплата и издръжка. 
Буферът е един член, записан в закона, който казва – вземете 5% от парите на министерство на вътрешните работи и ги 
използвайте за здраве, а МВР какво да прави?“ 
Дори с харчене на буфера бюджетът може да издържи до края на октомври, подчерта Василев. Той очерта възможен 
сценария без актуализация. 
„До края на октомври ще се справим криво-ляво, без 60 на 40. 
Може би ще има възможност да се продължат 50-те лева (добавка към пенсиите – б.р.) септември, за октомври не е ясно. 
Пари за избори ще има ноември месец, живот и здраве, ако има парламент, буквално в рамките на седмица до две 
седмици ще трябва да прави актуализация, за да вдигне разходните тавани – т.е. да ни даде възможност тези натрупани 
средства, които ги има, да бъдат похарчени. 
 
√ Ръст на вноса и износа на България с над 20% през първото полугодие на 2021 г.  
Българският общ износ и внос на стоки към и от Европейския съюз и трети страни нарасна рязко през първата половина на 
2021 г., показват предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ), които потвърждават по-нататъшното 
преодоляване на негативно въздействие на коронавирусната пандемия върху международната търговия на нашата 
държава година по-рано. 
През юни общият български износ нараства на годишна база с 27,8% до 5,6375 млрд. лева, докато общият внос в нашата 
страна се повишава с 33,2% до 6,4462 млрд. лева. Общото външнотърговско салдо през юни остава отрицателно и е в 
размер на 808,7 млн. лева спрямо. 
За първите шест месеца на настоящата година общият износ на България се увеличава с 20,8% до 31,9965 млрд. лева 
спрямо същия период на 2020 г., докато вносът на стоки в нашата страна се повишава с 24,8% до 35,6064 млрд. лева, а 
общото външнотърговско салдо за периода януари - юни 2021 г. е на дефицит от 3,6099 млрд. лева. 
Износът на стоки от България в посока страните от ЕС се повишава през юни с цели 28,3% спрямо година по-рано, а към 
трети страни нараства с 26,8%, докато вносът от Европейския съюз се увеличава с 26,4%, а от трети страни се увеличава с 
44,0%. 
За първите шест месеца на 2021 г. износът на стоки в посока ЕС се повишава с 2,43% спрямо същия период на 2020 г., а към 
трети страни с 14,4%.. В същото време вносът в България през периода януари - юни 2021 г. от ЕС нараства с 25,3%, а от 
трети страни с 24,2 на сто. 
 
√ Министерството на туризма изплати 1,3 млн. лв. на организации на екскурзоводите и планинските водачи 
Министерството на туризма обяви, че е изплатило 1 302 000 лв. по сключени договори с професионалните организации на 
екскурзоводите и планинските водачи. 
Дейностите по договорите, представляват услуги, свързани с иновативно рекламиране чрез онлайн презентации и турове, 
извършени от професионални екскурзоводи и планински водачи. 
Това е вид дигитална трансформация на традиционните подходи за осъществяване на маркетинг, посочват от 
министерството. 
По този начин ще бъде насърчено развитието на вътрешния туризъм и ще подпомогне финансово екскурзоводите в 
дългосрочен план. 
 
√ Румен Гълъбинов: Актуализация на бюджета е наложителна  
Интервю на Георги Марков с Румен Гълъбинов в предаването ''12+4'' 
"Актуализация на бюджета е наложителна. Освен в разходната, но и в приходната част. Възстановяването на икономиката 
протича проинфлационно - наблюдаваме процес на увеличаване на цени, който се отразява във възможност за увеличено 
събиране на косвени данъци - акцизи и ДДС. Това е тенденция и в глобалната икономика".  
Това каза пред БНР икономистът Румен Гълъбинов и допълни: "В същото време трябва да си зададем въпрос дали това 
проинфлационно възстановяване може да продължи по този начин още дълго време, ако не се актуализират доходите".  
По думите на Гълъбинов актуализация трябва да има по линия на антикризисните мерки, по линия на актуализация на 
пенсиите, на минималната работна заплата.  
"Важен е въпросът и за Националния план за възстановяване - дали ще съумеем да го изпратим до края на септември... 
Планът не е затворен документ, вероятно по някои от проектите ще се наложи да дадем допълнителна информация", 
допълни икономистът в предаването "12+4". Според него е добре да се помисли и за внасяне на проектобюджета за 
следващата година. Интервюто с Румен Гълъбинов можете да чуете в звуковия файл.  
 
√ Екатерина Михайлова: Много е важно как ще постъпи президентът при третия мандат 
Не насрочването на изборите ще бъде конституционна криза, смята бившият зам.-председател на парламента  
Интервю на Диана Дончева с проф. Екатерина Михайлова 

https://bnr.bg/post/101512140/rumen-galabinov-aktualizacia-na-budjeta-e-nalojitelna-i-v-razhodnata-i-v-prihodnata-chast
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„Виждали сме какво ли не в парламента, аз съм виждала доста нелицеприятни неща в българския парламент в зората на 
демокрацията и ми се струваше, че това е вече останало в миналото, но сега дойде с пълна сила. 
Но се върна политическото, което се беше загубило последните години и парламентът беше загубил своята същност на 
„говорилня“, коментира пред БНР проф. Екатерина Михайлова, дългогодишен политик, бивш депутат от СДС и заместник-
председател на Народното събрание, преподавател по конституционно право в момента. 
„Но за съжаление, това, което виждаме последните дни, не ме прави щастлива, защото то не дава ясен отговор ще има ли 
ясно управление с ясно мнозинство, за да се решават важните неща, като бюджета например, а това как ще стане, ако 
всеки вижда различни неща в тази актуализация“, каза още проф. Михайлова. 
„В гласуването вчера за неуспешния мандат на ИТН не виждам опасност и предпоставки за оспорване на актове и мандати 
в бъдеще. Все пак парламентът излезе от тази ситуация. Ако искат депутатите може да се организират и да направят една 
подписка до Конституционния съд с искане за тълкуване, ако НС в бъдеще попадне в подобна ситуация, като вчера", посочи 
още проф. Михайлова. 
По думите ѝ при третия мандат Конституцията казва, че нещата са в ръцете на Президента и той трябва да реши кое е най-
доброто решение: 
"Под това разбирам, че той може да даде мандата на политическа сила,  която има най-големи шансове да състави 
правителство, но е възможно той да реши, че по-доброто решение е да се отиде на избори. Тук е голямата отговорност на 
президента при третият мандат. Но е добре в следващите дни политиците да преглътнат, да забравят за тежките думи, но 
не съм оптимист и може би ще отидем на избори, които пък може да ни изненадат с нещо добро", заяви още проф. 
Михайлова. 
Според нея в следващите дни Народното събрание трябва да работи по това дали може да се проведат избори две в едно. 
"Сега смятам, че президентът ще забави даването на втория мандат, за да се актуализира бюджета преди това, което е 
много важно. Но не насрочването на изборите ще бъде конституционна криза", заяви тя. 
Още по темата в звуковия файл. 
 
√ Георги Стоев: Новото в момента е призивът на финансовия министър да се похарчи излишъкът  
Асен Василев трябва да има план Б за финансите на държавата 
Интервю на Диана Дончева и Марта Младенова с Георги Стоев 
„Ситуацията не е страшна, но е нетипична за едно служебно правителство да се колебае какво точно да направи с бюджета, 
гласуван от предишното правителство и той трябва да се изпълнява в тези рамки“, посочи пред БНР Георги Стоев, 
икономист, за неизвестните и рисковете, ако не бъде направена спешна актуализация на бюджета. 
„При преходни периоди на смяна на правителства новата власт винаги обяснява как предишната не е направила 
нещо точно накрая на мандата си както трябва. 
Това, което е ново в момента е призивът на финансовия министър да се похарчи излишъкът, който по принцип в 
България се прави с постановление на Министерския съвет, каквото постановление МС може да приеме и като служебно 
правителство. Но самата процедура е по-различна. Но това не е драматично особено. Но да - да се мисли за 
осъвременяване на пенсиите от първи октомври, като реформа предложена от служебен кабинет, това  е социален 
проблем, който не трябва се решава на коляно, това изисква дългосрочно решение", посочи още в "Преди всички" Стоев.  
"Сега по скоро в условишята на пандемия, на инфлационен натиск, трябва да се мисли в посока съкращаване на разходите 
от всички министерства, да речем от Министерство на туризма, да се насочат средства към Министерство на 
здравеопазването. 
Има обаче един друг момент - другата седмица може да се окаже, че нямаме НС, това НС може да не поиска да прави 
бюджетна комисия и има много хипотези, с които Асен Василев трябва да е готов да се справи и да има план Б. И тук вде 
неща - ако той вижда много тежко финансово състояние за някои групи от хора, трябва да се вземе това решение в МС, 
ако няма такава група хора, тогава се върви към съкращаване на разходите там където може и реформи", посочи още 
Георги Стоев. 
Относно средствата по мярката 60/40, пари за избори две в едно и че има средства за добавка за пенсионерите от 50 лв. 
само до септември Стоев посочи, че трябва да се каже ще се взема ли нов държавен дълг от правителството. 
"В тази ситуация ще говорим за начин, по който ще се изразходва излишъкът в бюджета, натрупан към момента, тоест 
става дума за политическо решение - дали тези пари да бъдат дадени на пенсионерите или на ресторантьорите? Това е 
политически въпрос, а не толкова финансов", смята Георги Стоев. 
Според него служебният кабинет трябва да се справи с предстоящи избори и да се справи с текущите въпроси на страната. 
Още по темата в звуковия файл. 
 
√ ЕК одобри допълнителни 120 млн. евро в подкрепа на малки и средни предприятия  
Европейската комисия одобри изменението на шест оперативни програми за Европейския фонд за регионално развитие  и 
Европейския социален фонд в България, Италия, Испания, Унгария и Германия в рамките на REACT-EU за общо 2,7 
милиарда евро. В България програма „Конкурентоспособност и иновации“ получава допълнителни 120 млн. евро. 
Тези ресурси ще бъдат използвани за подкрепа на оборотния капитал за малки и средни предприятия, като се очаква да 
се възползват около 2600 предприятия. 
 
√ Кипър инвестира в прехода към кръгова икономика  
90 милиона евро ще инвестира Кипър в програми и проекти, които да улеснят прехода на страната към кръгова икономика, 
реши правителството с одобрения Национален план за действие. 

https://bnr.bg/post/101512186/parlamentarnite-formacii-obarnaha-pogled-kam-tretia-mandat
https://bnr.bg/post/101512281
https://bnr.bg/horizont/post/101511503/deputati-se-razminaha-v-mneniata-si-za-aktualizaciata-na-budjeta
https://bnr.bg/horizont/post/101511936/asen-vasilev-ochakva-do-kraa-na-godinata-prihodite-v-budjeta-da-sa-2-mlrd-lv-poveche-ot-zalojenite
https://bnr.bg/post/101512306
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Целта е Кипър по-бързо да премине към по-ефективния „зелен”, кръгов модел на икономика, обясни при представянето 
на плана министърът на промишлеността и енергетиката Наташа Пилиду. 
Кръговата икономика трябва да трансформира кипърската индустрия така, че бизнесът да стане по-конкурентен и 
жизнеспособен на местно и главно на международно ниво, подчерта тя. 
Използване на възобновяеми ресурси и оползотворяване на суровините, за да се намалят до минимум загубите в 
производството, е една от основните поставени цели. 
Планът предвижда стимули и субсидии за бизнеса за прилагане на кръговия модел. 1 млн. евро ще бъдат предоставени 
на фирмите за консултации и финансови насоки в тази област. 
През следващата година ще бъде обявена програма на обща стойност 13 млн. евро за стимулиране на компаниите да 
инвестират в проекти и практики за преход към кръговата икономика. 
Най-много средства – около 60 млн. евро правителството насочва за промяна в управлението на битовите отпадъци. Сред 
програмите, които ще се финансират, са разширяване на битовото компостиране и използването на разделно събраните 
отпадъци. 
 
√ Мащабна евакуация в Япония заради проливни дъждове  
Властите в Япония призоваха за евакуация на десетки хиляди души в отделни райони на западната част на страната заради 
безпрецедентните нива на проливни дъждове от последните дни и повишиха риска от наводнения и свлачища, предаде 
АФП. Очаква се валежите да продължат няколко дни в голяма част от страната. 
В южната префектура Нагасаки два къщи бяха ударени от свлачище – смята се, че около 50-годишна жена е загинала в 
инцидента.  
Хирошима е обявена най-висока степен на опасност за наводнение. Там на незадължителна евакуация подлежат близо 
70 000 души. Междувременно бе съобщено, че поне 21 души са загинали при проливните валежи в централната китайска 
провинция Хъбей. След седмици на рекордни наводнения в района е хаос. 
Китай е в хватката на безпрецедентни валежи през последните месеци, които според експерти ще стават все по-обичайни 
заради глобалното затопляне.  
 
БНТ 
 
√ Парламентът изслушва служебния премиер и министри  
Народното събрание провежда редовния си петъчен контрол. Участие в него ще вземат премиерът Стефан Янев, 
вицепремиерът и вътрешен министър Бойко Рашков и 11 министри от служебното правителство. 
Заседанието започва с изслушване на служебния министър на енергетиката Андрей Живков относно актуалното 
икономическо състояние на "Булгартрансгаз" и документацията по проекта "Балкански поток". 
Дали ще отпаднат екостикерите за автомобилите – на този въпрос депутати ще търсят отговор от министъра на транспорта 
Георги Тодоров. 
Министърът на енергетиката Кирил Петков ще говори по темите, свързани с ремонта на язовири, състоянието на ББР, 
работата на ВМЗ-Сопот, както и преодоляването на икономическите последици от коронавируса. 
На един въпрос ще отговаря и финансовият министър Асен Василев, който ще трябва да разясни за действията на 
изпълнителния директор на НАП Румен Спецов при продажба на дялове от компания негова собственост през 2016 г. 
Отбранителните способности на България – по тази тема информация ще дава ресорният министър Георги Панайотов. 
Депутатски въпроси са адресирани и към здравния министър Стойчо Кацаров. Те са свързани с реализацията на 
ваксинационния план на България, отменената наредба за хигиенни изисквания, както и работата на болниците в 
условията на пандемия. 
На 5 депутатски въпроса за развитие на инфраструктурата в страната ще отговаря регионалният министър Виолета 
Комитова, а колегата ѝ Николай Денков, който отговаря за образованието, ще трябва да разясни как ще бъдат преодолени 
дефицитите при електронното обучение. 
За работата на музей „Възраждане и Учредително събрание“ депутатите чакат информация от министъра на културата 
Велислав Минеков, а на няколко въпроса за околната среда ще отговаря екоминистърът Асен Личев. 
За заразени със салмонела пъпеши, внос от Германия, отговор ще даде земеделският министър Христо Бозуков. 
Парламентарният контрол ще завърши отново с енергийния министър Андрей Живков, който ще отговаря на два въпроса, 
свързани с либерализацията на пазара на електрическа енергия на едро и забавяне на изграждането на газовата връзка с 
Гърция. 
 
√ Пари има, но без актуализация на бюджета не могат да се насочат за пенсии, бизнес и здраве  
Министерският съвет поиска депутатите да отделят време, за да приемат спешно актуализацията на бюджета. Служебният 
премиер Стефан Янев определи политическата ситуация като трудна за прогнозиране и сложна дори за експертите. След 
заседанието на МС служебният финансов министър Асен Василев заяви, че в момента заради добрите приходи пари в 
държавата има достатъчно, но без актуализация законът не позволява те да бъдат насочени за пенсии, бизнес и здраве. 
Политическата ситуация в момента може да доведе до сериозна нестабилност в държавата, прогнозира служебният 
премиер. Затова и призова депутатите да намерят време за дебат по актуализацията на държавния бюджет и тези на 
здравната каса и общественото осигуряване. 
"Без такава актуализация в следващите месеци до края на годината, през есента ще бъде особено трудно и в 
условията на задаващата се здравна криза, както съветват специалистите, че тенденцията е точно такава, ще 
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бъде много трудно да се полагат онези мерки от държавата, които са необходими както по отношение на бизнеса, 
по отношение на стопанската инициатива на гражданите, така и по отношение на здравната система и нейната 
адекватност по овладяване на кризата, а също и по отношение на социалната система", заяви министър-
председателят. 
Депутатите да се съобразят с желанията на хората, които са ги избрали, за да се избегне социално напрежение наесен, 
посъветва още Янев. 
Финансовият министър пък обяви, че в момента пари в хазната има и то много, но според закона за бюджета, в който са 
разписани както приходната, така и разходната част, те не могат да се харчат без санкция на парламента с актуализиране 
на бюджета. 
Над 2 милиарда допълнителни приходи до края на годината над заложените в бюджета - е прогнозата на финансовия 
министър и то при тежка ковид криза. Ако тя не е толкова тежка, приходите могат да бъдат и по-високи. 
Приходите за първото шестмесечие на тази година са 24,758 милиарда лева или със 3,3 милиарда повече от миналата 
година. За шестте месеца има не дефицит, а излишък от 118,2 милиона лева. 
 

 
 
Предварителните данни показвали, че излишъкът ще нарасне значително до над 700 млн. лв. А добрата приходна част от 
бюджета се дължала отчасти на по-добрата икономическа ситуация и отчасти на по-добрата събираемост. 
"Тези пари ги има, събрани са или ще бъдат събрани до края на годината, но без санкция на парламента няма как да 
бъдат насочени към тези пера и те да отидат към хората, които имат нужда от тях", коментира Асен Василев. 
Затова и Василев "умолявал парламента да действа", за да може да има средства да бъдат посрещнати нуждите на 
българските граждани, които не са предвидени в текущия закон за бюджета. До момента извън заложените в него 1,196 
млрд., са дадени още 1,94 млрд. лв., тоест двойно над предвиденото. 
"Възможностите за допълнително преструктуриране на разходите, за да подпомагаме бизнеса и здравеопазването 
и пенсионерите, и да проведем новите избори, са много силно ограничени, тъй като вече сме използвали 1 млрд", 
обясни финансовият министър. 
 

 



12 

 

 
Важният въпрос сега по думите на Василев бил докога ще стигнат максимално одобрените в бюджета разходи. За момента 
било разчетено всичко да работи без проблем до края на август. След това можело да се правят допълнителни 
преструктурирания, да се активира и наличният буфер от над 350 млн., така че да се покрие помощта от 50 лева за 
пенсионерите през септември и октомври, но с много трудности и без допълнителната помощ 60 на 40 за бизнеса. 
 
√ Проблеми с балообразуването във ВУЗ заради профилирането в 11-и и 12-и клас  
Просветното министерство призова висшите училища до края на октомври да публикуват балообразуващите оценки, с 
които ще се кандидатства в тях. Причината - догодина завършва първият випуск по новия Закон за училищното 
образование и ще има нови различни матури - по общообразователни и по профилирани предмети. 
Според родители, директори на училища и омбудсмана има неясноти в балообразуването. Заради законов проблем пък 
медицинските университети искат балообразуване и с матурата по български език и литература. 
Какъв е проблемът, с който скоро ще се сблъскат дванадесетокласниците? Свързан е с профилирането в 11-и и 12-и клас и 
влизането във висше училище. Опасенията са, че когато се определят профилите в 7-ми и 10-и клас, учениците все още не 
са достатъчно добре ориентирани и могат да направят грешен избор. 
БНТ задава на заместник-министъра Генка Петрова следния въпрос: Ученикът е избрал профил с "химия", тоест насочил се 
е към медицината. В 12-и клас обаче решава, че иска да учи история. Какво следва? 
Отговорът - по новия закон ученикът полага задължително матура по български език от общообразователната подготовка 
и задължително матура по предмет от профилираната подготовка. Тъй като обаче той вече иска да учи история, предмет, 
който не е в профила му, трябва да положи допълнителна трета матура. 
"Той може да положи държавен зрелостен изпит по история, имат право учениците да положат два допълнителни 
ДЗИ по учебното съдържание, което е било включено в първия гимназиален етап", заяви проф. Генка Петрова, 
заместник-министър на образованието и науката. 
БНТ: А ако не иска да полага изпит, може ли да вземе оценката от свидетелството за завършен първи гимназиален 
етап? 
"Не, не може, трябва да положи ДЗИ", допълни проф. Генка Петрова. Така, който се е объркал с ориентацията, ще полага 
повече матури. 
БНТ: Но няма ли да стане прекалено много? 
"В Гърция са 7 държавните зрелостни изпити", коментира още проф. Генка Петрова. Сериозен казус възникна с 
медицинските университети. Тъй като медицината и стоматологията са регулирани професии, по наредба за 
балообразуващи се използват оценките по химия и биология от дипломата за средно образование. Което означава, че 
ученици, които не са избрали профил "химия и биология" в 11-и и 12-и клас, не могат да кандидатстват медицина. Това 
дискриминира например математическите и езиковите гимназии. 
"Тези кандидати също се представят достойно, идвайки от математически или езикови гимназии, те показват 
чудесни постижения и стават отлични лекари. Ето защо трябва да дадем равен шанс и на тези кандидати", отбеляза 
проф. Мариана Мурджева, ректор на Медицинския университет в Пловдив. 
Затова медиците предложиха промяна в наредбата като един от вариантите е балообразуваща да е оценката от матурата 
по български език и литература, която всички полагат и която показва грамотност. До края на октомври всички 
университети трябва да обявят балообразуващите си оценки. Министерството дава различни възможности. 
Оценката от матурата по български език, оценката от матурата по профилиращия предмет, оценките от допълнителните 
две матури, или оценката от матури, положени предишни години, оценките от дипломата за средно образование и от 
първи гимназиален етап. Университетите ще могат да слагат и коефициенти. 
"Примерно с по-висока тежест общообразователните предмети - държавният зрелостен изпит по български език и 
литература или с по-висока тежест профилиращия предмет", каза още проф. Генка Петрова. 
Междувременно медицинските университети отказаха да сложат по-висок коефициент за оценките от матурите по химия 
и биология, когато предметите са изучавани профилирано. Отново, за да няма дискриминация. 
 
Сега 
 
√ Фондът на фондовете осигури кредити на 53 фирми само за месец 
ББР чака одобрение от Брюксел за по-лесни заеми за бизнеса 
За първия месец от своето съществуване програмата "Възстановяване" за пострадалите от коронакризата бизнеси чрез 
гаранции от Фонда на фондовете (ФнФ), е осигурила реално кредити за 53 фирми. Общата стойност на получените заеми 
е 21 млн. лв., което прави средно по 400 000 лв. на заем. Това показва справка на ФнФ към края на юли, предоставена на 
"Сега". 
Стартът на програмата бе даден от служебните министри на финансите и икономиката Асен Василев и Кирил Петков през 
юни с гръмкото обещание, че ще мобилизира до 2,5 млрд. лв. финансиране, което да стигне до микро, малки и средни 
фирми от всички сектори под формата на банкови кредити без обезпечения. 
Оказва се, че ресурсът за гаранциите на Фнф пред търговските банки по тази програма са осигурените 158 млн. лв. от ОП 
"Иновации и конкурентоспособност" със същата цел още през лятото на 2020 г. За цяла година фондът е успял с този ресурс 
да гарантира пред търговските банки кредити за бизнеса за едва 18 млн. лв. Както писа "Сега" почти до началото на 2021 
г. ФнФ провеждаше протяжни процедури по изработването на финансови инструменти, избиране на банки-партньори 
и договаряне на условията за отпускане на кредитите.  

https://segabg.com/hot/category-economy/bogatiyat-fond-na-fondovete-e-podkrepil-krizata-edva-74-firmi
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Сега неангажираните около 140 млн. лева са насочени към новата програма "Възстановяване", посочват от Фонда на 
фондовете. 
"При новите условия програмата се развива с нарастващи темпове", заявяват от фонда и този път са уверени, че парите ще 
бъдат използвани изцяло и в срок. Потвърждение за това били отпуснатите за по-малко от месец заеми, както и фактът, че 
към края на юли други 181 кредита на обща стойност 184 млн. лева. са в процес на обработка от страна на банките. 
Преди седмица министърът на икономиката Кирил Петков обяви, че програма "Възстановяване" работи толкова добре, че 
вместо за пет месеца първият транш ще бъде усвоен за три. 
Припомняме, че изискванията към фирмите-кандидати за кредити по програмата на ФнФ са да имат поне 3-
годишна история, една от които да е на печалба. Максималният размер на заемите е до 3 млн. лв., но не повече от 70% от 
оборота за 2019 или 2020 г., до 7 години на изплащане и до 12-месечен гратисен период. Обещано бе кредитите да се 
отпускат в кратки срокове и с минимална административна тежест, без да е необходимо материално обезпечение, с 
изключение на личните гаранции, предоставени от собствениците. Предвижда се парите за гаранциите по програмата да 
бъдат увеличавани поетапно в следващите месеци.  
По същата гаранционна схема вече ще работи и ББР, чиято досегашна програма за портфейлни гаранции за ковид-кредити 
от 500 млн. лв. не се оказа много успешна. До момента от нея са се възползвали 2000 фирми с банкови заеми общо за 316 
млн. лв. Други 100 млн. лв. бяха пренасочени за безлихвени заеми за останали без работа физически лица. Така от 
ресурса неусвоени остават около 100 млн. лв. 
Новите условия за гаранциите на ББР бяха одобрени с решение на Министерския съвет миналата седмица и ще влязат в 
сила след положително становище от Европейската комисия, което се очаквало скоро. 
Фирмите вече ще имат информация дали са одобрени за кредитиране до 5 работни дни след предоставяне на всички 
необходими документи, а усвояването на средствата ще е възможно до 10 работни дни, обещават от ББР.  
АТАКА 
От ГЕРБ атакуваха министър Петков, че с преправените условия за кредитиране дава зелена светлина ББР 
да раздава високорискови и необезпечени кредити. "Това ще доведе до много големи провизии в бъдеще време и до 
отрицателен резултат поради завишения риск и до едно бъдещо източване на банката", обяви бившият министър на 
икономиката от правителството на ГЕРБ Лъчезар Борисов. 
От ГЕРБ твърдят също, че по програмата "Възстановяване" на Фонда на фондовете търговските банки в момента 
единствено рефинансирали съществуващи кредити на техни клиенти. "Програмата е от полза само на търговските банки, 
на практика не се интервенират пари на пазара в компании, което да допринесе за тяхното развитие", посочи Лъчезар 
Борисов. Според него подобно нещо ще се случи и с гаранциите на ББР. 
"Това не е вярно. По тази програма е забранено да се рефинансират кредити", отговори служебният министър Кирил 
Петков. По думите му държавата покрива само до 50% от риска, а останалите 50% се поемат от банките. Затова и банките 
сами подбират фирмите, на които отпускат заемите, каза още Кирил Петков. 
 
√ Пълен абсурд - 36 законопроекта чакат в НС, а няма кой да ги разгледа 
Депутатите бълват предложения за намаляване на данъци и вдигане на пенсии, но не са избрали нито една постоянна 
комисия 
46-ото Народно събрание твори абсурд след абсурд.  Скоро ще се навърши месец от старта на парламента - първото 
пленарно заседание бе на 21 юли, а все още не е сформирана нито една постоянна комисия. Народните 
представители бълват законопроекти, но те стоят на трупчета, защото няма кой да ги разгледа. В същото време вече са 
съставени пет временни анкетни комисии, които се занимават със стари и не толкова стари скандали.  
До момента в деловодството на НС са заведени 36 проекта с различни предложения за корекции на закони, засягащи 
данъци, социално осигуряване, заетост, училища, изборен процес и какво ли още не. За да бъдат приети (или отхвърлени), 
те трябва първо да бъдат обсъдени и гласувани в съответните ресорни парламентарни комисии  - по бюджет и финанси, 
по социалната политика, по образованието, по правни въпроси и т.н., а после да се разгледат и в пленарната зала. Но 
улисани в политически схватки, компроматни войни и драми с мандати, отказали се кандидат-премиери и нехаресвани 
проектоминистри, депутатите досега не намериха време да свършат една от най-важните организационнни работи - да 
изберат постоянни комисии, които да започнат да придвижват проектозаконите към пленарната зала. 
Парадоксално е, че напоследък всички оживено коментират актуализацията на тазгодишния бюджет (някои твърдят, че 
няма нужда от корекции, но други плашат с апокалипсис, ако не се увеличат парите за пенсии и за разходи заради новата 
ковид вълна), служебното правителство дори внесе готови проекти за промени - в държавния и в "малките" бюджети  - на 
здравната каса и на НОИ, но в парламента няма кой да работи по тях. Политици от ляво и от дясно коментират 
ниските пенсии и колко е належащо осъвременяването им, но служебното правителство и партиите в НС имат различни 
визии и  "формули" за преизчисляване, а комисиите, които трябва да ги обсъдят сериозно и намерят най-доброто решение, 
не са учредени. 
Така поради липсата на постоянни комисии в НС бъдещето на бюджет 2021 и съответно плановете за държавните разходи 
в следващите месеци остават притеснително неясни.   
Въпреки това депутатите намериха време да сформират временни анкетни комисии, които да се ровят в миналото. До 
момента вече са съставени цели пет "разследващи" комисии: комисия по ревизията, която трябва да нищи прахосването 
на бюджетни средства и корупцията по времето на ГЕРБ; комисия за сараите на Доган в Росенец и бездействието на 
държавните органи; комисия за подслушването на политици и участници в протестите миналата година и др. За да 
отвърнат на ударите, ГЕБР и ДПС успяха да прокарат и парламентарна комисия, която да се занимава с бездействието на 
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държавата при застрояването на Буджака край Созопол (където издателят на медийната група на Капитал Иво Прокопиев 
има имот). 
Така вместо да вършат същинската си работа  - да творят закони, народните представители от реколта НС 46 се занимават 
с ревизии и разследвания. Въпросните временни комисии могат да произвеждат много шум и скандали, но общо взето са 
безплодни, защото темите, по които те работят, всъщност са за други институции - разследващи органи, ДАНС, 
прокуратура, съд.    
В очакване на Годо  
В момента "на опашка" в очакване да бъдат разгледани са се наредили 36 законопроекта, внесени от депутати от различни 
партии и от  служебния кабинет. БСП например предлага вдигане на данъчните облекчения за деца и премахване на 
общинските такси за ясли и градини, а също и сваляне на ДДС за лекарствата от 20% на 9 на сто. От Демократична 
България настояват да се вдигне летвата за задължителна регистрация по ДДС, Мая Манолова е внесла проектоуредба на 
лчиния фалит, а друг проект на "Изправи се.БГ! Ние идваме" предвижда премахване на синия контролен талон за 
шофьорите като хартиена отживелица. Част от предложенията са разумни, други - спорни, трети - откровено популистки. 
Така или иначе, засега няма кой да ги разглежда.   
А поведението на партиите в Народното събрание дотук все повече показва, че те не смятат да вършат това, за което са 
избрани - да подобряват законодателството, те се готвят за следващите предсрочни парламентарни избори и вече водят 
своите кампании. Най-лошото е, че вероятно и важната тема за състоянието на държавните финанси и за спорната 
необходимост от бюджетна актуализация ще бъде сведена до политическо надцакване.  
 
√ Само ДБ и ИБГНИ покрепят служебния кабинет за актуализация на бюджета  
Само две формации в парламента - "Демократична България" и "Изправи се БГ. Ние идваме" смятат, че спешно трябва да 
се актуализира бюджетът за тази година и подкрепят законопроекта на служебния кабинет. 
В четвъртък премиерът Стефан Янев и финансовият министър Асен Василев призоваха депутатите да започнат 
обсъжданията, за да се осигурят средства за посрещане на всички разходи, свързани с поредната ковид-криза. 
От първата политическа сила - "Има такъв народ", отново подчертаха, че не харесват варианта на служебния кабинет и 
имат свой проект за корекция на бюджета. Такъв законопроект обаче партията на Слави Трифонов все още не е внесла в 
парламента, нито е представила по някакъв начин. Финансовият експерт на ИТН Пламен Данаилов в сряда обясни 
единствено, че техният вариант е с по-големи приходи от планираните, но разходите остават без промяна. По думите му 
ръстът в приходите се дължи основно на инфлацията. 
Данаилов, който бе номиниран и за финансов министър във второто неслучило се правителство на ИТН, заяви, че в 
законопроекта на служебния кабинет "отсъстват ключови разходни пера" и даде пример с подпомагането на бизнеса 
заради високите цени на тока. Преди дни Данаилов отправи критика и към предложената актуализация на пенсиите, като 
обясни, че ИТН има свой вариант за преизчисляване на парите за старост, без да даде подробности. 
От ГЕРБ отхвърлят искането за актуализация на бюджета. Депутатът Александър Иванов заяви категорично, че тяхната 
партията няма да подпише "празен чек на второ служебно правителство на президента Румен Радев" и обяви призивите 
за корекция в бюджета "истерични".   
БСП ще направи анализ на проекта на служебния кабинет и тогава ще излезе със становище, заяви Румен Гечев от левицата. 
Самият Гечев заяви, че има сериозни съмнения за корекциите в приходна част.  
Припомняме, че служебният финансов министър Асен Василев обяви завишаване на приходната част на бюджета с 2 млрд. 
лв., а на разходата част - с 1.8 млрд. лв., при което бюджетният дефицит ще се свие от 3.9% на 3.6%. По думите на 
Василев без актуализация на бюджета няма да може да се харчат допълнително събраните приходи, което поставя под 
риск парите за повишение на пенсиите, както и за подпомагане на бизнеса и за бонуси на лекари на първа линия при 
новата ковид-вълна. 
„Част от допълнителните приходи са свързани с плащания, които ние сме направили и сега ЕС ни ги възстановява - около 
500 милиона евро, но това всъщност е един милиард лева. Другият милиард искам да видя откъде идва, тъй като от 
повишени приходи от данъци за един месец ми се вижда, не казвам съмнително, но обичам да видя нещата със 
собствените си очи. Освен това заложените пари по линия на плана за възстановяване са хипотетични“, каза Гечев. Той 
заяви още, че БСП има сериозни различия по начина, по който служебният кабинет предлага да се осъвременят пенсиите 
от 1 октомври. 
Единствено "Демократична България" безрезервно посочва, че ще подкрепи актуализирания вариант на бюджета на 
служебното правителство. "Фокусирането върху доходите и пенсиите е правилната политика на служебното правителство", 
коментира Владислав Панев, и се надява сформиране на бюджетна комисия и започване на обсъжданията да има още 
следващата седмица. 
За незабавна актуализация на бюджета, се обявиха и от ИБГНИ.   
„Това е единственият начин да бъдат гарантирани пенсиите на възрастните хора и надбавката от 50 лева. Това е 
единственият начин медиците на първа линия да имат своите допълнителни плащания на прага на Covid криза. Това е 
единственият начин бизнесът да получи подкрепа в условията на Covid и да има пари за социални плащания предвид 
тежката есен и зима, които очакват българските граждани заради скока на цените на ток, вода, парно“, заяви Мая 
Манолова. 
ИБГНИ обаче ще настоява преизчисляването на пенсиите да доведе до минимална пенсия от 369 лева, какъвто е прагът за 
бедност, а не до 340 лв., както предлага служебното правителство. 
От ДПС все още не са коментирали какво мислят за актуализацията на бюджета. 
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√ В приема за гимназиите още важи правилото "Учи, за да не работиш" 
У нас хората все още си представят монтьора или шлосера като работник с омазнени от масло ръце, а не като добре 
платен специалист  
Преди няколко години острият недостиг на кадри за икономиката принуди държавата да започне да дирижира приема в 
гимназиите, за да намали чувствителната преднина на езиковите профили в ориентацията на децата. Така 
професионалните паралелки започнаха да се увеличават, а другите - да намаляват. Този болезнен процес се оказа добре 
дошъл за някои гимназии с популярни профили като програмиране например, но така и не промени нагласата на 
обществото да гледа на бившите техникуми като на второ качество училища. Тази година не е изключение - 
професионалните училища пак останаха нежелани за учениците и с най-ниски балове за прием. Това доказа за пореден 
път, че с промяна на бройките нещата няма да се променят, а са необходими далеч по-всеобхватни усилия.  
Кога и как се скъса връзката? 
Има много причини за отлива от професионалните гимназии в годините на прехода. "Къде са заводите, в които да се 
реализират младежите от техникумите?", дава един пример учител по математика от Добрич. Със същия успех можем да 
попитаме и къде са младите в по-малките градове, след като ножицата между заплатите в София и в провинцията кара 
всяко будно дете да бяга от родния си град. 
"Комунистическата максима „Учи, за да не работиш“ нанесе и продължава да нанася най-голямата вреда в 
образователната ни система. Тази почва „натори“ ненужното количество студенти в направления като „Право“ и 
„Икономика“. Върху нея порасна и бележкарството в „елитните“ училища", казва Маргарита Илчева, учител по български 
език с 30 г. практика в професионалната гимназия по дизайн "Елисавета Вазова" в София. По думите й повече от 25 г. 
приемът след 7-и клас е бил напълно съзнателно ориентиран само към средните училища и езиковите гимназии. 
"Възможността за работа в чужбина и ниският прираст в страната ожесточиха средните училища срещу професионалните 
гимназии, защото влязоха в криворазбрана конкуренция за ученици. В нея имаше мръсни номера, като невъзможност да 
се разговаря с децата и техните родители за професии", споделя и преподавател от професионална гимназия в столицата, 
пожелал анонимност. 
"През последните години, с въвеждането на дуално обучение, бизнесът ни обръща гръб, защото трябва да дава заплата на 
учениците, а те не са достатъчно квалифицирани, за да заемат конкретна работна позиция", казва и Румяна Петрова, 
директор на Професионалната гимназия по търговия и ресторантьорство във Враца. Тя посочва и че гимназиите работят 
при много различни условия. "В Пловдив са с развързани ръце - бизнесът там иска да разкрие какви ли не 
паралелки. Печатарска фирма например бе изявила желание за цяла паралелка, която тя да поддържа. Във Враца имаме 
само 3 фирми, които работят с нас в областта на млекопреработката. Други две не искат ученици. Преди време търсихме 
фирми за производство на хляб, но те ни отказаха, защото хлябът се пече нощем", казва Петрова. 
"Второ качество" 
Въпреки многото добри изключения, уви, професионалните гимназии остават на опашката по образователни резултати. 
Ниският бал за прием в тях съвсем естествено означава, че в тях учат учениците, които не са успели да се класират за 
езикова или математическа гимназия. Така много от тези училища приемат по-немотивираните деца. "Мое дете се 
премести от математическата гимназия в Строителния техникум в Добрич, насърчавано от баща си, който навремето бе 
завършил същия техникум. Каква бе изненадата му, когато установи, че в час влизат само 4-5 деца?", разказва учител. 
Затова и масово го има явлението "завършил строителен техникум, но не може една плочка да сложи". 
"Патриархалната снобия, съчетана с ниското професионално самочувствие и на политици, и на държавни служители, 
доведе до унизяващо и негласно дискриминационно отношение към учителите, преподаващи в професионалните 
гимназии. Разбира се, те, преподавателите и ръководствата на бившите техникуми, бяха „пакетирани“ с учениците там 
като „второ качество“ хора. Родителите масово не знаеха, че издаваните свидетелства за професионална квалификация 
след държавните изпити са легитимни в ЕС", казва и Маргарита Илчева.  
Курсът към професионалното 
В резултат на предприетата от Красимир Вълчев реформа в приема понастоящем близо 60% от паралелките в осми клас са 
професионални, а 40 на сто - профилирани. Някои родители обаче виждат дискриминация в разкриването само на 
професионални и STEM паралелки, което според тях отнема на децата им правото да учат там, където желаят. "Как да 
накараш детето си да стане стругар, при положение че то иска да стане историк? Какво искаме да постигнем с нашите 
деца? Да ги подкрепим в техните мечти и да им помогнем да станат достойни граждани, или да ги принудим да правят 
нещо, което въобще не ги вълнува?", писаха преди 3 г. родители от Троян в петиция до министъра. 
"Регулирането на приема в последната година е добра стъпка. Но разкриването на професионална паралелка системно 
програмиране в една профилирана природоматематическа гимназия не прави тази гимназия професионална. Учениците 
я избират заради доброто име на гимназията, а не заради самото програмиране. Изкуствено се премества 
професионалното образование в средните училище и езикови и математически гимназии. А специалистите, 
работилниците и лабораториите са в професионалните гимназии", казва Петрова по повод започналото разкриване на 
професионални паралелки в средните училища, както и в езиковите и математическите гимназии.  
Има ли решение? 
Всички директори и учители от професионални гимназии са категорични, че бизнесът трябва да помага по-активно за 
подготовката на кадрите, от които има нужда. "В Добруджа земеделските производители се оплакват, че не могат да 
намерят комбайнер за 2-3 хил. лв. заплата. А защо не съберат пари и не закупят един хубав трактор за Аграрната гимназия 
например, за да могат учениците да работят качествено това, което ще учат", пита преподавател. Според него начинът 
професионалните гимназии да получат нова енергия е да организират обучението си в дуалната система - децата да учат 
и работят едновременно, като заедно с това им се гарантират работни места след завършване на средно образование. 
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Подкрепата от държавата, квалификацията на учителите, контролът върху реалната посещаемост в часовете са другите 
страни от решението. "Смятам, че е добър вариант средните училища да предлагат професионални паралелки, стига обаче 
да имат необходимите човешки ресурси и подходяща учебна среда. При нас работодателски организации предлагаха 
дуална паралелка в областта на логистиката, но въпреки че можехме да реализираме успешно съответния план-прием, се 
отказахме, защото профилът на гимназията не предполага човешки ресурси и материална база за съответната професия и 
специалност", казва директорът на Националната финансово-стопанска гимназия в София Мая Гешева. По думите ѝ някои 
родители виждат недостатък в това, че гимназията не предлага многообразие от специалности. "Никой не знае какви 
професии точно ще се търсят в бъдеще. Затова предлагаме фундаментални знания в областта на икономиката с акцент 
върху ключовите умения на XXI век, с които учениците да могат бързо да направят трансформацията от една сфера в друга", 
споделя тя. 
Други учители, с които "Сега" разговоря, подчертават колко е важна в случая личността на учителя - неговият 
професионализъм и съвест. "Всичко зависи от хората, от човешкия фактор и далновидното управление", смята и Мая 
Гешева. По думите ѝ сред най-сложното ще е преодоляването на стереотипите у родителите, наслагвани с години - че 
езикът отваря широки еврохоризонти. "У нас все още масово хората си представят монтьора или шлосера като работник с 
омазнени от масло ръце. Когато обаче родителите видят с очите си машините, роботите, високите технологии, с които се 
борави в момента, и бизнесът помогне за осигуряването на такива за гимназиите, нещата ще бъдат различни", смята тя. 
 
√ Ресторантьори блокираха кръстовища в големите градове 
Министърът на туризма призова за 9% ДДС за заведенията и догодина 
Собственици на заведения блокираха временно ключови кръстовища в София, Пловдив, Варна и Бургас малко след 16 часа 
в знак на протест срещу евентуално поредно ограничаване на дейността им заради надигащата се нова ковид-вълна. 
Организатор на протестите под наслов "Бизнесът отвръща на удара" са  Сдружението на заведенията в Българиия и 
Българска асоциация на заведенията, които остро реагираха на обявеното във вторник от шефа на РЗИ София затягане на 
мерките. Първоначално бе съобщено, че от сряда заведения, фитнеси и театри в София ще работят с 30% капацитет и с 
ограничение до 23 ч. Още същия ден обаче здравното министерство отхвърли този вариант. 
В София ресторантьори блокираха за кратко Орлов мост, след което се отправиха към здравното министерство. 
"Настояваме за нов план за справяне с ковид кризата, но в него да няма затваряне на заведения, а за загубите от 
намалените капацитети, искаме да бъдем компенсирани", заяви пред БНР Ричард Алибегов, председател на БАЗ. 
В Пловдив 40 собственици на заведения и техни служители с черпаци и тави блокираха ключовото кръстовище на Чифте 
баня. "Още едно затваряне ще доведе до поредно закриване на ресторанти и клубове. За разлика от предишните вълни 
на коронавируса, сега хората имат избор да се ваксинират, като така предпазват себе си и другите", коментира пред БНР 
ресторантьорът Александър Драгийски. 
По-рано днес служебният министър на туризма Стела Балтова призова по-ниската 9% ставка ДДС да се прилага за всички 
сектори, свързани с туризма, до края на 2022 г. Балтова направи това по време на изслушване в парламента за състоянието 
на сектора. 
Припомняме, че през миналата година заради коронакризата налогът бе намален временно до края на 2021 г. за 
рестораньорския бизнес, както и за турпораторите. Така тези услуги се изравниха с облагането на хотелските нощувки, 
които от край време са с 9% ДДС. 
Служебният министър на туризма призова също така депутатите от 46-ия парламент спешно да одобрят актуализация на 
бюджета за тази година. Така ще се даде възможност мярката за запазване на заетостта 60/40 да бъде продължена до края 
на годината (в сегашния бюджет парите са тази мярка са разчетени до август включително). С актуализация на бюджета ще 
се разпише и финансирането по мярката 80/0, при която държавата покрива 80% разходите за работодателите за заплати и 
осигуровки в случай на ново затваряне на бизнеси,като от тази мярка ще може да се възползват и самоосигуряващи се. За 
хотелите с ресторанти, които имат частично затваряне, ще може да се комбинират двете схеми, посочи Балтова.  
По думите й от актуализацията ва бюджета зависела и безвъзмездната 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 средномесечните приходи от 2020 към 2019 г. Така ще се компенсират 
и сезонните бизнеси", каза министърът. 
Балтова посочи, че подкрепя исканата от туроператорите 35 евро субсидия и за всеки доведен с автобусен превоз 
чуждестранен турист, но засега решението е само за самолетните туристи. 
„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 още каза министърът на туризма Стела Балтова по време на изслушването й в парламента. 
 
√ Банковите такси са скочили с 20% за година  
100 млн. лв. повече от такси са събрали от клиентите си търговските банки у нас през първото полугодие в сравнение с 
миналата година. Това показват публикуваните наскоро данни на БНБ за състоянието на банковата система към края на 
юни 2021 г. 
Постъпленията от такси и комисиони за първите шест месеца достигат 684 млн. лв. За същия период на м.г. приходите по 
това перо са били 580 млн. лв., т.е. ръстът за година е 18%.  
С увеличението на таксите за различни банкови услуги през последните години финансовите институции опитват да 
компенсират намалялата доходност от лихви заради ниските им нива. Затова и през месец-два трезорите вдигат 
тарифата на различни операции, като най-много поскъпват най-масово използваните от граждани и фирми услуги.  
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Според проучване на специализирания сайт "Моите пари" през първото полугодие на 2021 г. цената за поддържане на 
разплащателни сметки, операции с тях и ползване на дебитни карти е скочила с 20% в сравнение с м.г. Така например 
обслужването на разплащателна сметка с дебитна карта към нея вече струва месечно между 3.10 и 4.60 лв., при 
положение, че само два пъти в месеца титулярът тегли средства от банкомат на същата банка. Ако парите се теглят от 
банкомат на друга банка, месечният разход нараства до 5.10 лв.- 6.60 лв.  
От "Моите пари" съветват: закривайте сметките с малки средства по тях, особено ако не ги ползвате. Защото банките в най-
добрият случай ще приберат 30 лв. като годишна такса, въпреки че цяла година по сметката може да не е правена нито 
една транзакция. Някои банки с по-високи тарифи ще изпразнят сметката с 48 лв. 
Ако пък поддържате две банкови сметки и се налага всеки месец от едната да правите превод към другата, най-добре 
използвайте електронно банкиране. Цената на онлайн превод е 1 лв., т.е. 12 лв. годишно, докато ако първо теглите парите 
в брой и после на каса ги внасяте по втората сметка разходът ще излезе двоен. 
Какви са разходите по банковите сметки? 
 

 
Източник: "Моите пари" 

  
28% РЪСТ НА ПЕЧАЛБАТА 
Приходите от такси растат с 18%, докато тези от основната дейност на банките - лихвите от кредити, отбелязват доста 
скромен ръст от едва 3%. За първото полугодие банките отчитат нетна доходност от лихви в размер на 1.343 млрд. лв., 
докато година по-рано тези нетни приходи са били 1.305 млрд. 
В същото време банковата система отчита впечатляващ ръст от 28% на печалбата за първите шест месеца. Положителният 
финансов резултат на банковата система за периода януари-юни е 658.6 млн. лв., при 515.2 млн. лв. през м.г.  
За доброто представяне освен по-високите такси и комисиони заслуга имат и направените по-ниски разходи за  обезценка 
на евентуални лоши кредити. В края на юни тези провизии са за 307 млн. лв., което е със 73 млн. лв. по-малко от първата 
половина на 2020 г. По линия на лихвите върху спестявания банковата система също силно е намалила разходите си, след 
като повечето финансови институции вече не предлагат никаква доходност върху спестяванията. 
 
√ Съдебни съобщения се предават и чрез залепване по врати и пощи  
Какво представлява връчването на съобщения от съда чрез залепване по врати и пощенски кутии? На какви изисквания 
трябва да отговарят, за да са валидни? 
"Съобщението се връчва лично или чрез друго лице." Това е записано в чл.43 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК) по 
отношение на начина на кореспонденция между съда и страните в един граждански съдебен процес. По правило 
връчването става лично на адресата на съобщението, което му изпраща съдът. Когато съобщението не може да бъде 
връчено лично, тогава се връчва на друго лице, което е съгласно да го приеме. Това може да е близък, съсед, работодател. 
Много често и те отказват да приемат съобщения. Тогава се стига до един друг метод, който се използва през последните 
години, но продължава да е обект на сериозни дискусии. Става дума именно за връчване чрез залепване на уведомление. 
"Когато ответникът в продължение на един месец не може да бъде намерен на посочения по делото адрес и не се намери 
лице, което е съгласно да получи съобщението, връчителят залепва уведомление на вратата или на пощенската кутия, а 
когато до тях не е осигурен достъп - на входната врата или на видно място около нея", разпорежда ГПК. Изрично е 
посочено, че когато има достъп до пощенската кутия, връчителят пуска уведомление и в нея. 
След много оплаквания срещу този метод той все пак остана, но след като бяха направени няколко промени. Една от тях 
е, че при невъзможност ответникът да бъде намерен на посочения по делото адрес, това се констатира не веднага, а най-
малко с три посещения, с интервал от поне една седмица между всяко от тях, като най-малко едно е в неприсъствен ден. 
По стар обичай и от това ново правило бе направено изключение. То не се прилага, "когато връчителят е събрал данни, че 
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ответникът не живее на адреса, след справка от управителя на етажната собственост, от кмета на съответното населено 
място или по друг начин и е удостоверил това с посочване на източника на тези данни в съобщението". 
Изрично е посочено, че в уведомлението, което се залепва, се посочва, че книжата са оставени в канцеларията на съда, 
когато връчването става чрез служител на съда или частен съдебен изпълнител. Когато ответникът не се яви да получи 
книжата, съдът служебно проверява неговата адресна регистрация. Ако посоченият адрес не съвпада с постоянния и 
настоящия адрес, съдът разпорежда връчване по настоящия или постоянния адрес. Съдът служебно проверява и 
местоработата на ответника и разпорежда връчване по местоработата, съответно местослуженето или мястото за 
осъществяване на стопанска дейност. 
Съобщението се смята за връчено с изтичането на срока за получаването му от канцеларията на съда. Когато установи 
редовността на връчването, съдът разпорежда съобщението да се приложи към делото и назначава особен представител 
на разноски на ищеца. Възнаграждението на особения представител се определя от съда, съобразно фактическата и 
правната сложност на делото. 
Разпоредбите по връчването чрез залепване се прилагат съответно и за съобщения на подпомагаща страна, както и за 
връчване на заповед за изпълнение. Те се прилагат за връчването на съобщения на свидетел, вещо лице и неучастващо в 
делото лице, като съобщението се пуска в пощенската кутия, а когато до нея не е осигурен достъп - чрез залепване на 
уведомление. 
 
√ Талибаните превзеха Кандахар 
САЩ евакуират посолствoто си в Афганистан 
Талибаните превзеха Кандахар, вторият по големина град в Афганистан, предадоха новинарските агенции. Кандахар е и 
мястото, където ислямистката групировка се появи за първи път през 90-те години на миналия век, припомня в. ''Гаридън''. 
САЩ и други странни започнаха да полагат основите за спешната евакуация на посолствата си в Афганистан, тъй като 
столицата Кабул е заплашена от ускоряващата се кампания на талибаните. 
Някои държави вече са започнали да изтеглят персонала от посолствата, а САЩ и Турция преговарят за план за сигурност 
на летището в столицата Кабул, който би бил от съществено значение в случай на евакуация. 
Американските граждани бяха предупредени да напуснат страната незабавно. Германия също каза на своите граждани да 
напуснат Афганистан. 
Междувременно Германия заплаши, че ще преустанови финансовата подкрепа за Афганистан, ако талибаните придобият 
пълна власт над страната и приложат законите на шериата, заяви външният министър Хайко Маас пред телевизия ZD, 
предаде Politico. 
''Ние предоставяме 430 млн. евро на Афганистан всяка година, но няма да дадем и стотинка, ако талибаните превземат 
страната и въведат шериата'', каза той. 
Въпреки съпротивата от афганистанските правителствени сили, бунтовниците набират скорост. Те завзеха ключови точки 
в цялата страна, включително югоизточния град Газни в четвъртък, десетата провинциална столица за тази седмица. 
Според американските власти талибаните може да успеят да превземат столицата Кабул в рамките на 90 дни. 
Междувременно няколко държави от ЕС са загрижени за евентуално увеличаване на броя на търсещите убежище в Европа 
поради влошаващата се ситуация в Афганистан. 
Германия, Австрия, Белгия, Нидерландия, Гърция и Дания се опитаха да окажат натиск върху Европейската комисия да 
разреши депортирането на афганистански имигранти, въпреки големите сътресения в страната, но след това някои 
обърнаха позицията си. Държавният секретар на Холандия Аннеке Брукерс-Кнол  ще спре депортациите и ще предостави 
нови шансове на афганистанците да поискат убежище. Германското вътрешно министерство също наложи забрана за 
депортации в Афганистан. 
На въпрос дали Комисията смята, че Афганистан е безопасна страна, в която да се върнат лица, търсещи убежище, 
говорител на ЕС отговори, че това зависи от страните членки. 
 
Мениджър 
 
√ Депутатите най-накрая проговориха за актуализацията на бюджета  
Темата за актуализацията на бюджета най-накрая влезе в полезрението на депутатите. Представители на повечето 
политически сили направиха днес първи коментари по неколкократните настоявания и на служебния финансов 
министър Асен Василев, и на служебното правителство, които няколко пъти призова депутатите да се заемат с тази задача, 
с мотива, че в противен случай няма да има пари за пенсии и за подкрепа на бизнеса, пострадал от мерки срещу COVID. 
Финансовият служебен министър днес той изнесе нови данни, според които "приходната част в бюджета се движи 
изключително добре". Това, според него, се дължало отчасти на по-добрата икономическа ситуация в страната и отчасти 
на по-добрата събираемост. 
По думите му, приходите в бюджета за първото шестмесечие са в размер на 24,8 млрд., което е с 3,3 млрд. повече в 
сравнение със същия период за изминалата година, 
"Приходите, които са данъчни и неданъчни, събирани от НАП и Агенция "Митници", са с 3,6 млрд. повече. Имаме по-малко 
приходи от постъпления от средства от Европейския съюз - с 300 млн. по-малко, което формира и 3,3 млрд. повече приходи. 
Разходите по консолидираната фискална програма са 24 млрд., което е 46,9% от годишните отчети, което формира за 
първото шестмесечие не дефицит, а излишък в размер на 118,2 млн.", уточни още финансовият министър. 
Проектът за актуализация на бюджета предвижда по-нисък от предварително заложения дефицит заради 2 млрд. лв. 
повече приходи, но и повече разходи за пенсии. В разходите са предвидени и 2 месеца с тежки противоепидемични мерки 
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при евентуална нова вълна на заразата. Представянето му от служебния финансов министър Асен Василев бе на 22 
юли.  Текстът бе одобрен без промени от служебния кабинет няколко дни след това. 
Отключването на плащанията по новата финансова рамка може да стане само след одобрение от парламента, а партиите 
започнаха да изразяват силни различния спрямо предложените крайни разчети. 
Към момента обаче парламентът дори няма назначена Комисия за бюджет и финанси, в която да се гледат детайлите, 
преди актуализацията да влезе за гласуване в пленарна зала. Сформирането ѝ  се очаква да стане другата седмица. 
От партията, която спечели най-голяма електорална подкрепа – Има такъв народ  - обявиха, че имат желание да 
преразгледат 400-те млн. лв., заделени по мярката 60/40 за подкрепа на запазване на заетостта. Депутатът от ИТН Пламен 
Данаилов, който беше предложен за финансов министър от Слави Трифонов в несбъднатия проектокабинет на Пламен 
Николов, посочи, че средствата за болнични са твърде малко. 
„Не само за болните, но и за контактните лица, които трябва да бъдат карантинирани 2 седмици, няма предвидени 
средства в бюджета на НОИ“, обяви Данаилов. 
Той обясни, че ИТН имат своя актуализация на бюджета, която е трябвало да бъде внесена в парламента след неслучилото 
се одобрение на техния кабинет. 
От втората партия ГЕРБ обявиха, че няма да коментират актуализацията преди да е назначена ресорна комисия. 
От БСП също обявиха, че имат сериозни различия спрямо предложения от служебния кабинет вариант.   
От ДБ коментираха, че фокусирането върху ниските доходи и ниските пенсии от страна на служебния кабинет е правилна 
политика, тъй като въпросните хора с ниски доходи трябва да бъдат защитени. 
От ИБГНИ обявиха, че ще предложат минималната пенсия да се увеличи до 369 лв., а не на 340 лв., както е в проекта на 
Асен Василев. Тази партия също така настоя за въвеждането на мярка 75/0 за самоосигуряващите се лица.   
„Мениджър Нюз“ започва задочен дебат по темата, в който, в няколко поредни дни ще търси и публикува експертни 
мнения от специалисти с опит в публичните финанси. 
 
√ Стефан Янев има притеснения за стабилността в държавата 
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.  
"Това, което ни притеснява е, че тази динамика и процеси могат да имат негативно отношение както върху политическата 
среда в страната, така и да предизвикват известни притеснения за стабилността в държавата. Това, което наблюдаваме, 
води до неустойчивост и непредвидимост в политическата среда", посочи Стефан Янев 
Той отправи 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", посочи Янев. 
Премиерът отбеляза също, че към момента ситуацията с пожарите е овладяна. "Има няколко огнища, които са под контрол 
на органите, които се грижат да овладеят ситуацията. Независимо от това, температурите са екстремни и призовавам 
българските граждани да бъдат бдителни и внимателни в техните стопански и бдителни дейности, за да не създават 
условия за нови пожари", апелира той.  
 
√ Линията на бедност в България вече ще се изчислява по методологията на Евростат  
Методологията, по която се определя линията на бедност в България, ще се уеднакви с използваната в изследването на 
Евростат "Статистика на доходите и условията на живот (SILC)". Това предвиждат промени в Методиката за определяне на 
линията на бедност в страната, които бяха одобрени от правителството, съобщи пресслужбата на кабинета.  
По този начин ще се унифицират използваните данни за определяне на бедността и ще се постигне сравняемост на данните 
в международен план, тъй като всички документи на Европейската комисия (ЕК) в областта на бедността и социалната 
защита се основават на данните от изследването SILC. Определената от изследването линия на бедност се използва и във 
всички национални стратегически и нормативни документи, уточняват от МС. 
Промяната ще доведе до използването на единен показател, както за определяне на линията на бедност за страната, така 
и за всички национални политики в социалната област и документи на ЕК, свързани с бедността и социалното включване. 
По този начин ще се постигне по-добра свързаност между политиките за правата на хората с увреждания, социалното 
подпомагане, минималната работна заплата, социалното включване и други. 
С изменението на методиката се дава възможност при взимане на решения в условия на извънредност, когато 
статистическите или прогнозните данни са повлияни от неикономически структурни трансформации, линията на бедност 
да се определи в съответствие с конкретните годишни процеси и възможностите на бюджета, поясняват от пресслужбата 
на МС. 
 
√ Пеканов: Изпращането на Плана за възстановяване зависи от политическата ситуация  
Моментът на изпращането на плана зависи от политическата ситуация. Това обясни вицепремиерът по управление на 
европейските средства Атанас Пеканов, който днес отговаряше на въпроси на граждани и медии в рубриката "Властта 
говори! Открито" във Facebook страницата на Министерския съвет. До момента в нея се включиха министърът на 
икономиката Кирил Петков и министърът на културата Велислав Минеков. Целта е да се даде гласност на темите и 
проблемите, които вълнуват хората в най-голяма степен. 
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Атанас Пеканов обясни, че при встъпването му в длъжност основният приоритет е бил Планът за възстановяване и 
устойчивост. "Започнахме доста интензивна работа веднага по него, за да можем в кратък срок да направим подобрения, 
да публикуваме ревизираната версия и да стигнем до обществено обсъждане, което тече в момента. За да се случи всичко 
това тече един сложен и комплексен процес за координация между министерствата", обясни Пеканов. 
По думите му, не трябва европейските средства, които са за сближаване, да подпомагат дивергенцията в страната, тоест да 
се фокусират в един регион. Той посочи, че в Националния план за възстановяване и устойчивост е имало такъв елемент. 
"Специално за София бяха отделени 560 млн. лева, да, може би от 12,6 млрд. лева те не изглеждат толкова много, но 
всъщност са много, защото това е единственият град, за който имаше отделени специално такива средства за два проекта, 
другите програми са за цялата страна. Ние намалихме един от тях, имахме желание да намалим и другия, но след силна и 
доста разгорещена дискусия с госпожа Фандъкова, която каза, че няма възможност да финансира своя собствен проект за 
метрото, той остана, но другият проект беше намален с 200 млн. лева", обясни вицепремиерът. 
Пеканов отбеляза, че кратките срокове за работа по последната версия на плана не са позволи да бъдат анализирани 
нуждите на отделните градове - в транспорта или други сфери, защото това би забавило подготовката му. 
"Смятам, че именно в тази посока трябва да вървим и такива са индикациите, които получавам от ЕК", добави той и уточни, 
че е било посочено, че по Оперативна програма "Транспорт" не може да се развива само метрото в София, но и транспортът 
и в другите градове. 
"Няма да е редно в последните дни или в последния ден на служебния кабинет да изпратим Националния план за 
възстановяване и устойчивост, защото такава е индикацията от европейските институции: "не ни го изпращайте, за да 
дойде някой след това и да каже след два дни - не, не, може ли да ни го върнете". Моментът на изпращането на плана 
зависи от политическата ситуация", каза още Пеканов. 
В момента се опитваме да адресираме критиките и препоръките, които бяха изложени от парламентарните групи по плана, 
допълни той. "Бяхме критикувани за отпадането на проекта за напоителни системи, според мен некоректно, защото 
проектът не беше допустим, но се опитахме да увеличим средства за сектор "Земеделие" и го направихме - с още 170 млн. 
лева за последните две седмици", каза вицепремиерът и допълни, че сега се прави анализ на това как най-ефективно да 
се използват тези средства. 
Една от основните критики към предишната версия Националния план за възстановяване и развитие беше, че не са 
заложени достатъчно мерки и реформи в сферата на върховенството на закона, каза вицепремиерът в отговор на друг 
въпрос. Той изтъкна, че по темата е имало дискусия с Министерството на правосъдието и с НПО. "Мисля, че имаме 
напредък. Възложихме нова стъпка, която да повиши отчетността на главния прокурор", каза Пеканов, но изтъкна, че е 
трудно да се заложат стъпки от служебното правителство. 
Вицепремиерът уточни, че сега се водят дискусии с парламентарните групи за това те да намерят консенсус и на какви 
реформи са готови в тази сфера. "В плана за възстановяване всичко което заложим, след като подпишем договора и 
получим парите, ние трябва да го изпълним. Не е добре и да обещаваме нещо, което в парламента няма да се случи в 
бъдещ период", каза още Атанас Пеканов.  
 
√ Износът на България нараства с близо 21% за полугодието  
Стоки на стойност 31 996,5 млн. лв. са изнесени от България за първите шест месеца на годината, което е с 20,8% повече в 
сравнение със същия период на 2020 година, съобщи НСИ. 
През юни 2021 г. общият износ на стоки възлиза на 5 637,5 млн. лв. и нараства с 27,8% спрямо същия месец на предходната 
година. 
През периода януари - юни 2021 г. общо в страната са внесени стоки на стойност 35 606,4 млн. лв. (по цени CIF), или с 24,8% 
повече спрямо същия период на 2020 година. 
През юни 2021 г. общият внос на стоки нараства с 33,2% спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 6 446,2 
млн. лева. 
Търговия с трети страни 
През периода януари - юни 2021 г. износът на стоки от България за трети страни се увеличава с 14,4% в сравнение със същия 
период на 2020 г. и е на стойност 10 580,7 млн. лева. 
Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Съединените американски щати, Сърбия, Обединеното 
кралство, Република Северна Македония и Руската федерация, които формират 56.0% от износа за трети страни. 
През юни 2021 г. износът на стоки от България за трети страни нараства с 26,8% спрямо същия месец на предходната година 
и е в размер на 1 838,6 млн. лева. 
Вносът на стоки в България от трети страни през периода януари - юни 2021 г. се увеличава с 24,2% в сравнение със същия 
период на 2020 г. и е на стойност 13 970,7 млн. лева (по цени CIF). 
Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Турция, Руската федерация, Китай и Украйна. 
През юни 2021 г. вносът на стоки в България от трети страни нараства с 44,0% спрямо същия месец на предходната година 
и е в размер на 2 690,0 млн. лeвa. 
Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни през периода януари - юни 2021 г. е 
отрицателно и е в размер на 3 390,0 млн. лева . 
През юни 2021 г. външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) с трети страни също е отрицателно и е на стойност 851,4 
млн. лева. 
Търговия с ЕС 
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През периода януари - май 2021 г. износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 23,4% спрямо същия период на 2020 
г. и е в размер на 17 616.9 млн. лева. Основни търговски партньори на България са Германия, Румъния, Италия, Гърция, 
Белгия и Франция, които формират 70,5% от износа за държавите - членки на ЕС. 
През май 2021 г. износът за ЕС нараства с 31,4% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3 363,2 млн. 
лева. 
Вносът на стоки в България от ЕС през периода януари - май 2021 г. се увеличава с 25,0% спрямо същия период на 2020 г. 
и е на стойност 17 879,5 млн. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Румъния, 
Италия, Гърция, Нидерландия и Унгария. 
През май 2021 г. вносът на България от държавите - членки на ЕС, нараства с 50,4% спрямо същия месец на предходната 
година и е в размер на 3 682,7 млн. лева. 
Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС през периода януари - май 2021 г. е отрицателно и е на 
стойност 262.6 млн. лева. 
 
√ СЕМ стартира процедурата за избор на генерален директор на БНР  
Съветът за електронни медии стартира процедурата за избор на генерален директор на Българското национално 
радио. Крайният срок за подаване на документите на кандидатите е 17 часа на 16 септември, а самият избор ще бъде на 
27 октомври. 
До провеждането на процедурата за избор нов ръководител се стигна, след като досегашният генерален директор Андон 
Балтаков подаде неочаквано оставка по лични причини и пожела договорът му за управление на БНР да бъде прекратен от 
6 август.  
За временно изпълняващ длъжността беше избран Милен Митев. 
По закон в тримесечен срок СЕМ трябва да избере с конкурс нов генерален директор на Националното радио.  
 
√ Три четвърти от хората по света смятат, че икономическото възстановяване ще отнеме поне още две години  
Повечето хора по света не вярват, че държавите им ще се възстановят икономически от пандемията през следващата 
година. Това показва глобално прочуване на Ipsos за Световния икономически форум, в което са участвали 21 500 души от 
29 страни, включително САЩ, Индия и Япония, предава „Бизнес Инсайдър“. 
Само 7% от общия брой анкетирани смятат, че икономиката на тяхната стана вече се е възстановила от пандемията. 
Повечето респонденти отговарят, че ще бъдат нужни още две до три години за икономическо възстановяване на техните 
държави (средно 35% от запитаните), а още повече смятат, че това ще отнеме повече от три години (средно 39% от 
анкетираните). 
Процентът на респондентите, които смятат, че страната им вече се е възстановила от пандемията, е най-висок в Китай – 
56%. От друга страна, само 7% от американците казват, че страната им се е възстановила икономически, докато 62% смятат, 
че това ще отнеме поне две години. 
Макар че глобалния консенсус сред запитаните е, че икономическото възстановяване ще отнеме поне две години, 
мненията за това кой носи най-голяма отговорност за възстановяването варират силно. Средностатистически половината 
от анкетираните в 29-те държави смятат, че тази отговорност трябва да бъде поета от правителството или големия бизнес. 
Повечето американци обаче са на мнение, че възстановяването е в ръцете на потребителите. Респондентите са могли да 
дадат повече от един отговор на този въпрос. 
В Китай, където мнозинството смята, че икономиката вече се е възстановила, ръста на туристите и трафика по пътищата са 
считани от 90% от анкетираните за основните признаци за поне частичното преодоляване на кризата. 
В глобален мащаб 79% от респондентите са на мнение, че връщането на техни познати на работа или преместването на 
ново работно място са знаци за поне частично възстановяване. 
Отварянето на нови бизнеси се счита за знак за частично или пълно възстановяване от 76% от запитаните в световен мащаб 
и от 86% от американците. 
В САЩ през последните няколко месеца се появиха множество нови бизнеси. Според доклада Economic Average на Yelp 
през първото тримесечие на годината са били създадени 146 486 бизнеса. Според доклада това ниво е с 2% по-ниско от 
същия период на 2020 г. и с 4% по-високо в сравнение с първото тримесечие на 2019 г. 
 
√ Подем на британската икономика след вдигането на локдауна  
Икономиката на Великобритания нарасна по-силно от очакваното през месец юни, след като облекчаването на 
ограничителните мерки срещу разпространението на короанвируса подкрепи водещият в страната сектор на услугите, 
предаде Блумбърг. 
Брутният вътрешен продукт на Обединеното кралство е нараснал с 1% през юни, сочат данните на Службата за национална 
статистика (ONS). Очакванията бяха за ръст от 0,8%. 
По този начин икономическият ръст за второто тримесечие достигна 4,8%, което е малко под прогнозираното от 
Английската централна банка повишение от 5% 
От ONS посочват, че след този резултат британската икономика е само на 2,2% под нивото си от преди пандемията, която 
се превърна в причината за най-тежката рецесия от три века в страната. Бързото темпо на растеж вероятно ще се 
стабилизира, след като първоначалната еуфория от премахването на локдауна отшуми и броят на заразените с COVID-19 
отново нарасне. 
„Данните от днес показват, че икономиката ни се възстановява. Знам, че все още има предизвикателства за преодоляване, 
но съм уверен в силата на британската икономика“, коментира финансовият министър Риши Сунак. 
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Общият износ на стоки, с изключение на благородни метали, се понижи с 2,2% през юни в резултат на спад от 5,6% на 
износа за страни извън ЕС. 
Промишленото производство се понижи през второто тримесечие, а добива на петрол и природен газ достигна най-
ниското си ниво от 1997 г. 
Макар че разпространението на Делта варианта на коровируса постави под въпрос датата за връщането на служителите в 
офисите, магазините и ресторантите отвориха врати през юни и получиха допълнителна подкрепа сред премахването на 
локдауна през следващия месец. 
Решението на премиера Борис Джонсън да отмени по-голямата част от ограничителните мерки постави бизнеса в ситуация 
на търсене на персонал, което доведе до ръст на заплатите и на цените на стоки и услуги. 
Това е и причината Английската централна банка да изразява опасения относно нарастващата инфлация. Миналата 
седмица представители на АЦБ заявиха, че финансовата институция  вероятно да затегне паричната политика през 
следващите три години и ще свие действащата от десетилетие програма за стимулиране, която помогна на икономиката 
да се справи с финансовата криза, Брекзит и COVID-19. Централните банкери прогнозират, че тази година инфлацията ще 
достигне 4%, което е два пъти по-висока стойност от целевата. 
 
√ Износът на Великобритания за ЕС отново е на нивата от преди Брекзит  
Износът на стоки от Великобритания за Европейския съюз достигнаха до нивата от преди Брекзит за втори месец през юни, 
половин година след като Лондон и Брюксел скъсаха с близките си търговски отношения, предаде Блумбърг. 
Обединеното кралство е изнесло стоки за общо 14,3 млрд. паунда за ЕС и е внесло такива за 19,1 млрд. паунда от блока, 
показват данните на Службата за национална статистика (ONS). 
Дефицитът на Великобритания с 27-те страни членки на ЕС е нараснал със 7,4% в сравнение с месец май. 
Променящите се тенденции в търговията на Обединеното кралство с ЕС и останалата част на света ще покажат дали проекта 
на правителството за т.нар. „Глобална Великобритания“, която разчита по-малко на търговията с Европа, ще бъде успешен. 
Според експерти пълният ефект от Брекзит върху британската икономика няма да се материализира в скоро време. 
Въпреки лошият старт на годината, износът на Великобритания за Европа се е възстановил в по-голямата си част, макар че 
той изостава в сравнение с по-широкото възстановяване на глобалната търговия, коментира икономистът от ING Джеймс 
Смит. „Това предполага, че бизнесите се адаптират към новите процеси, въведени след излизането на Великобритания от 
ЕС“, добави той. 
 
√ Спутник V може да стане ключово перо в износа на Русия  
За година от регистрирането на руската ваксина срещу COVID-19 Спутник V бе напълно потвърдено, че препаратът е 
качествен и безопасен. Той е одобрен вече в 69 страни, а над 10 са започнали собствено производство. Спутник V може да 
се превърне в "златно перо от износа на Русия", пише в. "Росийская газета", цитиран от БТА. 
Руските данни за ефективността и безопасността на ваксината са потвърдени с изследвания в Аржентина, ОАЕ, Унгария и 
Сан Марино. Не са установени никакви отсрочени последици след прилагането й - нито тромбози, нито миокардит, цитира 
московският официоз шефа на научния център по епидемиология "Гамалея" Александър Гинцбург. 
Вдигнати са редица ограничения върху използването на Спутник V - с препарата може да се ваксинират болни от рак, 
бременни и хора над 60 години. Скоро ще бъде разрешено поставянето на ваксината и на деца. 
Ефективността на препарата срещу варианта Делта на новия коронавирус е близо 83 на сто; защитата от тежко боледуване 
достига над 95 процента, изтъква руският здравен министър Михаил Мурашко. 
Сключени са споразумения в други страни, предимно в Индия, да бъдат произведени 1,24 милиарда дози Спутник V, 
достатъчни за 620 милиона души. Освен това до май т. г. Москва договори износ на повече от 205 милиона дози, но засега 
са доставени малко над 16 милиона (главно в Аржентина, Мексико и Унгария) тъй като приоритет бе масовата ваксинация 
в самата Русия, посочва вестникът. 
Според експерти от Руския икономически университет "Плеханов", през 2021 г. страната може да спечели от продажби на 
Спутник V 10-15 милиарда долара, а за две години доставки в чужбина - 30 милиарда долара. Показатели, съпоставими с 
ключови пера от износа на Русия, изтъква "Росийская газета". 
При все това Спутник V още не е регистрирана от Европейската агенция по лекарствата и не е в списъка на одобрените от 
Световната здравна организация ваксини срещу COVID-19. Очаква се процедурите да приключат наесен, отбелязва руският 
всекидневник. 
 
√ Инвестициите в недвижими имоти в Русия могат да надхвърлят 5-годишен максимум  
Обемът на инвестициите в недвижими имоти в Русия до края на 2021 г. може да се увеличи с 16% до 330 млрд. рубли в 
сравнение с 2020 г. и да надмине предишните пикови стойности за 2016 и 2017 г. Това съобщава ТАСС, позовавайки се на 
информация на консултантската компания CBRE.  
"В края на 2021 г. обемът на инвестициите в недвижими имоти в Русия може да надхвърли предишните пикови стойности 
от 2016 и 2017 г. (тогава годишните инвестиции достигнаха около 300 млрд. рубли) и възлизат на около 330 млрд. рубли. 
През 2020 г. обемът на инвестициите възлиза на 285 милиарда рубли. Според нашите прогнози ръстът може да бъде 16%", 
се казва в проучването на CBRE. 
В края на второто тримесечие на 2021 г. обемът на инвестициите в недвижими имоти в Русия възлиза на 117 млрд. рубли 
(1,3 млрд. евро), което е най-високата тримесечна стойност за 3,5 години от края на 2017 г. и е два пъти по-висока от тази 
в същия период на миналата година. Като цяло през първата половина на годината обемът на инвестициите в руски 
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недвижими имоти се е увеличил с 50% - до 188 милиарда рубли (2,1 милиарда евро) в сравнение със същия период на 
миналата година (125 милиарда рубли), според CBRE. 
"Подобряването на икономическата ситуация в повечето страни по света и увеличаването на степента на ваксинация 
стимулират активно възстановяване на инвестициите. В Русия наблюдаваме увеличение на обема на инвестициите в 
жилищния сегмент, докато преобразуването на сделките в сегментите на търговските недвижими имоти остава на ниско 
ниво. Независимо от това, инвеститорският интерес се увеличава, очакваме увеличение на инвестициите в търговски 
недвижими имоти до края на годината", коментира изпълнителният директор на CBRE в Русия Владимир Пинаев.  
Според CBRE европейските инвестиционни пазари се възстановяват през второто тримесечие на 2021 г. Благодарение на 
високата инвестиционна активност във Великобритания и Германия, общите инвестиции в европейски недвижими имоти 
достигнаха 70 млрд. евро през второто тримесечие на 2021 г., което е с 45% повече спрямо същия период на миналата 
година. 
 
√ МАЕ понижи прогнозата си за световното търсене на петрол  
Корекция надолу въведе Международната агенция за енергия (МАЕ) в новата си прогноза за световното търсене на 
петрола. В августовския доклад МАЕ прогнозира нарастването в световен план да е около 5,3 милиона барела на ден (мбд). 
През юли агенцията очакваше засилване на търсенето с 5,4 мбд. 
Така през 2021 година потреблението на петрол в света може да нарасне до 96,2 мбд. За 2022 година МАЕ запазва 
прогнозата си за засилване на търсенето с 3,2 мбд. 
Понижената оценка за възстановяването на търсенето е свързана на първо място с въвеждането на нови ограничителни 
мерки в няколко азиатски страни, ключови вносители на петрол, заради разпространението на новия вариант на КОВИД-
19. Това потенциално може да ограничи мобилността в тези региони. МАЕ отбелязва, че понижението на оценката е най-
вече именно за второто полугодие. 
Световното търсене е нараснало с 3,8 мбд през юни на месечна основа благодарение на възобновяването на транспортната 
дейност в Северна Америка и в Европа, според доклада на МАЕ, цитиран от Франс прес. През юли обаче показателят рязко 
намалява заради новото разпространение на пандемията. 
Страните производителки на петрол извън групата ОПЕК+ тази година ще увеличат добива си с 0,6 мбд, очаква МАЕ. 
През 2022 година показателят ще нарасне до 1,7 мбд, като 60 процента от това увеличение ще се пада на производителите 
от САЩ, предава БТА. 
Агенцията припомня, че през тази и следващата година и страните от ОПЕК+ възстановяват добива на петрол с 400 000 
барела на ден месечно. През юли световните доставки са нараснали с 1,7 мбд, тъй като Саудитска Арабия спря 
доброволните ограничения, поддържани от февруари. 
Запасите от петрол в страните от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) през юни са намалели 
с 50,3 милиона барела до 2,88 милиарда барела, посочва МАЕ. Това е със 131 милиона барела под средното 5-годишно 
равнище, ако се вземе предвид периодът от 2016 до 2020 година, и с 66 милиона барела по-малко спрямо периода от 2015 
до 2019 година. 
 
√ Петролът поевтиня на фона на прогнозата на МАЕ за световното търсене  
Цените на петрола се понижиха за втори пореден ден в ранната търговия в петък, след като Международната агенция по 
енергетика предупреди, че ръстът на търсенето на суров петрол и неговите производни продукти се е забави рязко на фона 
на нарастващия брой на заразените с COVID-19 в световен мащаб, който принуди редица правителства отново да въведат 
ограничения върху пътуванията. 
Към 8:30 часа българско време сортът Брент поевтиня с 0,67 долара, или 0,94%, до 70,64 долара за барел, докато цената 
на американския лек суров петрол WTI се понижи с 0,71 долара, или 1,03%, до 68,38 долара за барел. Въпреки тези 
резултати и двата бенчмарка вървят към минимален седмичен ръст. 
Ръста на търсенето на суров петрол на практика спря през месец юли и ще продължи да се повишава при по-бавно темпо 
през останалата част на 2021 г. на фона на разпространението на варианта Делта на коронавируса, заявиха от МАЕ в 
четвъртък. 
„Ръстът през втората половина на 2021 г. бе понижен рязко, тъй като въведените ограничителни мерки срещу COVID-19 в 
няколко водещи страни потребителки на петрол, особено в Азия, ще намалят мобилността и консумацията на петрол“, 
коментират от МАЕ. 
 В същото време ОПЕК запази прогнозата си за възстановяване на търсенето на петрол в световен мащаб през тази година 
и допълнителен ръст през 2022 г. Организацията на износителките на петрол повиши и очакванията си за доставките през 
следващата година от други производители, включително шистовите компании в САЩ. 
Goldman Sachs, от своя страна, намали прогнозата си за глобалния петролен дефицит до 1 млн.  барела на ден от 2,3 млн. 
барела дневно в краткосрочен план, тъй като търсенето ще намалее през август и септември. Банката също така очаква 
възстановяването на търсенето да продължи на фона на нарастващите нива на ваксинация. 
 
√ Европейските борси отново се оцветиха в зелено  
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа записаха предимно повишения в ранната търговия в четвъртък 
на фона на силното представяне на застрахователите, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 се повиши 0,29 пункта, или 0,06%, до 474,61 пункта, след като регистрира ръст в 
последните осем сесии. Немският показател DAX напредна с 44,47 пункта, или 0,28%, до 15 870,6 пункта. Водещият индекс 
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на Лондонската борса FTSE 100 отчете спад от 8,31 пункта, или 0,12%, до 7 211,83 пункта. Френският измерител CAC 40 се 
повиши с 8,88 пункта, или 0,13%, до 6 866,87 пункта. 
Акциите на британския застраховател Aviva поскъпнаха с 4,28%, след като компанията съобщи, че ще върне поне 4 млрд. 
паунда на своите акционери. 
Цената на книжата на Zurich Insurance Group AG се повиши с 3,74%, след като застрахователят обяви 60% ръст на 
оперативната печалба за първото полугодие. 
Акциите на Aegon NV скочиха с 7,27%, след като нидерландският застраховател отчете по-добри от очакваното финансови 
резултати за второто тримесечие 
Акциите на Deutsche Telekom поскъпнаха с 2,67%, след като телекомуникационната компания повиши прогнозата си 
печалба за втори път тази година, 
В сряда бенчмаркът STOXX 600 записа най-дългата си печеливша серия от месец юни насам на фона на оптимизма около 
темпото на ваксинация в Европа, който подсили вярата на инвеститорите в икономическото възстановяване на региона.  
Междувременно стана ясно, че британската икономика е нараснала с 1% през месец юни, надминавайки очакванията за 
повишение от 0,8%. Този резултат се дължи на възобновяването на работата на редица бизнеси от хотелиерския и 
ресторантьорския сектор, след като правителството на Обединеното кралство премахна редица от ограничителните мерки 
срещу разпространението на коронавируса в страната. 
Акциите на Cineworld Group се повишиха с 4,93%, след като британският оператор на кино салони заяви, че обмисля 
листване на Уолстрийт. 
Цената на книжата на TUI се повиши с 1,15%, след като туроператорът обяви, че резервациите за почивки са нараснали с 
1,5 млн. от май насам. 
Акциите на Stock Spirits Group скочиха с цели 43,96%, след като фондове, свързани с компанията за частни инвестиции CVC, 
се съгласиха да придобият базирания в Лондон производител на водка в сделка, оценявана на 767 млн. паунда. 
Нови рекорди за Dow и S&P 500 
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса записаха предимно повишения в сряда на фона на данните за 
инфлацията в САЩ, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете ръст от 220,3 пункта, или 0,62%, до 35 484,97 пункта, подкрепен от поскъпването 
на акциите на Caterpillar и Home Depot с 3,55% и 1,67%. Широкообхватният показател Standard & Poor’s 500 напредна с 
10,95 пункта, или 0,25%, до 4 447,7 пункта. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq се понижи с 22,95 пункта, 
или 0,16%, до 14 765,13 пункта. 
В сряда стана ясно, че юлският индекс на потребителските цени в САЩ е нараснал с 5,4% спрямо същия месец на миналата 
година. Очакванията на анализаторите бяха за ръст от 5,3%. От правителството  посочиха, че на месечна база индексът на 
потребителските цени се е повишил с 0,5% през юли. 
Фокусът на инвеститорите обаче бе насочен към основната инфлация, в която не влизат волатилните цени на храните, 
тютюневите изделия и на енергията. Тя нарасна с 0,3% на годишна база при прогноза за повишение от 0,4%. На годишна 
база ръстът е 4,3%. 
„Окуражаващо е, че темпото на ръст се забавя малко на месечна база, което подкрепя виждането, че последните 
повишения на цените са преходни и свързани с отварянето на икономиката“, Майк Лоуенгарт, управляващ директор за 
инвестиционни стратегии в E*TRADE Financial. „Макар че инфлацията продължава да е гореща, инвеститорите вече са я 
взели предвид“, добави той. 
В същото време цените на употребяваните автомобили, които са считани за индикатор на неконтролирана инфлация, 
нараснаха само с 0,2% през юли, след като скочиха с цели 10% предходния месец. 
Данните за инфлацията подкрепят позицията на Федералния резерв, че ръста на цените е преходен и че се дължи на 
икономическото възстановяване от рецесията, която бе предизвикана от пандемията. 
Междувременно доходността по 10-годишните американски държавни книжа се понижи, след като президентът на клона 
на Федералния резерв в Далас Робърт Каплан заяви, че централната банка ще започне да свива програмите си за 
изкупуване на активи през октомври. 
Понижения в Азия 
Основните индекси на водещите фондови борси в Азиатско-тихоокеанския регион записаха предимно понижения в 
четвъртък, след като данните за инфлацията в САЩ показаха, че ръстът на цените не е толкова голям, колкото се очакваше, 
предаде Си Ен Би Си. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 се понижи с 55,49 пункта, или 0,2%, до 28 015,02 пункта. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite отчете спад от 7,88 пункта, или 0,22%, до 3 524,74 пункта, докато 
по-малкият показател Shenzhen Composite изтри 8,66 пункта, или 0,35%, достигайки до 2 478,38 пункта. Хонконгският 
измерител Hang Seng се понижи с 142,34 пункта, или 0,53%, до 26 517,82 пункта. Акциите на производителя на 
електрически автомобили Li Auto поевтиняха с около процент след дебюта й на борсата в Хонконг. 
В Южна Корея показателят Kospi записа спад от 12,24 пункта, или 0,38%, до 3 208,38 пункта. 
Австралийският бенчмарк ASX 200 напредна с 3,9 пункта, или 0,05%, до 7 588,2 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха предимно повишения  в ранната търговия. Основният индекс 
SOFIX отчете спад от 0,46 пункта, или 0,08%, до 579,04 пункта. BGBX40 напредна с 0,19 пункта, или 0,15%, до 128,13 пункта. 
BGTR30 се повиши с 1,09 пункта, или 0,17%, до 626,12 пункта. BGREIT регистрира ръст от 0,32 пункта, или 0,19%, до 165,14 
пункта.  
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√ Еврото се задържа над прага от 1,17 долара  
Курсът на еврото и днес остана стабилен над прага от 1,17 долара, информираха германски финансови издания. 
В междубанковата търговия тази сутрин единната европейска валута се разменяше за 1,1738 долара. 
Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1739 долара. 
 
Cross.bg  
 
√ Министърът на енергетиката представя мерки срещу поскъпването на тока  
Министърът на енергетиката Андрей Живков ще представи пред депутатите предприетите от ведомството мерки за 
овладяване на кризата от поскъпване на тока, търгуван на борсата, както и информация за актуалното състояние на 
дружеството „Булгартрансгаз". 
В парламентарния контрол, премиерът Стефан Янев ще отговаря на въпроси, свързани с горските пожари в страната от 
последните дни, а министъра на вътрешните работи Бойко Рашков, ще представи действията на МВР за провеждане 
изборите и за борба с купения вот. 
Реализирането на ваксинационния план и парите, предвидени за здравеопазване в Плана за възстановяване и 
устойчивост, са въпросите на депутати, на които ще отговаря министърът на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров. 
 
√ Реализацията на „Балкански поток“ не е оказала влияние върху приходите на „Булгартрансгаз“  
Реализацията на проекта „Балкански поток" на практика не е оказала влияние върху приходите, които постъпват в 
дружеството „Булгартрансгаз". Това стана ясно при изслушването на служебния министър на енергетиката Андрей Живков 
в парламента. 
Финансовите резултати на дружеството в годините преди и след пускането в действие на проекта са съотносими, уточни 
министърът: 
„Похарчени са 2,5 - 3 млрд. лв., а резултатът е същия като предната година. Ако се твърди, че инвестицията от 2,5 млрд. 
лева ще се възвърне за 10 години, това означава, че тя трябва да увеличи годишния приход грубо с 250 млн. лева". 
В Министерство на енергетиката не е постъпвала официална информация за унищожаване на документи в 
„Булгартрансгаз", каза още министър Живков в отговор на въпрос на депутата от „Има такъв народ" Иван Хиновски. 
Министър Живков изрази притеснение, че финансовото състояние на „Булгартрансгаз" застрашава реализацията на нови 
проекти 
„Казах, че имаме притеснения, че, ако финансовата дейност и финансовата част на „Булгартрансгаз" се развива по този 
начин, има опасност да бъдат застрашени нови проекти. Не мога да ви кажа какви нови проекти има, защото, когато 
изисках инвестиционната програма на „Булгартрансгаз", тя не бе предоставена на министерството. Исках на нейна база да 
направя анализ дали има опасност за инвестиционната програма". 
 
√ Стела Балтова: Сезонът върви благоприятно  
В карантинните хотели на морето вече има настанени. Има достатъчно места за болните". Това заяви в студиото на 
„Здравей, България" министърът на туризма Стела Балтова. По думите й сезонът върви благоприятно въпреки епидемията. 
Тя допълни, че предстои сериозен анализ на картината с препълнените курорти по морето. 
Трябва да се помисли по какъв начин ще се подходи през следващия сезон, за да има паркоместа и за тези, които идват с 
автомобили по морето. Това са не само българи. Туристи от съседните държави също идват с автомобили. Трябва да се 
направи ново управление на плажните ивици, за да има места за всички, посочи Балтова. 
Делът на българите тази година е около 1.7 млн. за последните 3 месеца спрямо чужденците, уточни министърът на 
туризма. 
2021 година е много по-трудна от предишната, но благодарение на спазване на правилата и указанията, ние успяхме да 
постигнем България да се намира в „зелената зона" много дълго време. Убедена съм, че българските предприемачи в 
туристическия сектор и авиопревозите ще заслужат овациите, както ги заслужиха лекарите и учителите. Сезонът върви 
благоприятно и считам, че ще успеем да го доразвием така, както е в момента до края на месец август, а защо не и през 
септември, добави министър Балтова. 
От миналата седмица са започнали проверки по морските ни курорти за това дали се спазват мерките срещу коронавируса, 
коментира още министърът на туризма. 
 
√ Гърция разкри дали планира нов локдаун  
Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис обяви, че няма да има нов локдаун заради разпространението на COVID-19 в 
страната, предаде ДПА. "Ваксинираните няма да плащат заради малкото неваксинирани хора", посочи той на 
пресконференция в Атина. 
В отговор на въпрос какво ще стане, ако броят на заразените в страната продължи да се увеличава идните месеци, 
Мицотакис отговори: "Икономиката ще работи, обществото няма да бъде затваряно""Отговорът на Делта варианта на 
коронавируса не е локдаун, а ваксинация като основна защитна мярка и проява на здрав разум", посочи още премиерът. 
Той е обезпокоен от намаляващия брой на хората, които искат да се ваксинират, но свърза тази тенденция с летните 
ваканции. Същевременно премиерът изрази увереност, че нивото на ваксинация в страната отново ще се увеличи след 
края на летния сезон. Гръцкото правителство е сред първите в ЕС, наложили частична задължителна ваксинация, в частност 
при здравни служители и при военните. 
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Властите в Атина обявиха, че само ваксинирани хора и граждани, прекарали вируса, ще могат да влизат в закрити зони за 
забавления, включително в театри и кина. Случаите на коронавирус в последните седмици се увеличават. Най-засегнати 
са местата с много възможности за нощен живот като Атина и някои острови. Заради това на о-в Закинтос и в Ханя (Крит) 
бе въведен вечерен час. 
В сряда в Гърция са регистрирани 3605 новозаразени. 
 
√ 60 години от началото на строежа на Берлинската стена  
Навършват се 60 години от началото на строежа на Берлинската стена. 
Президентът на Германия Франк Валтер Щайнмайер ще присъства на церемония, на която ще бъде почетена паметта на 
жертвите, застреляни при опита си да преминат стената. 
28 години тя разделя Източен и Западен Берлин и се превръща в един от символите на Студената война. 
На 9 ноември 1989 г. границата е отворена и Берлинската стена пада. 
 
√ Преглед на вестниците 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Над 30 вдишвания в минута при деца над 5 г,. показател за COVID; 
в. Труд - 46-ят парламент вече е пътник; 
в. Телеграф - Олиото надолу, газът нагоре; 
в. Монитор - Промените в климата идат с пожари и градушки; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Кой куче, кой - грозен водещ, овъртолени черва: Нов парламентарен дух!; 
в. 24 часа - Ще се спират заплати наесен, ако не се оправи бюджетът, предупреди правителството на Янев; 
в. Труд - Разширяват синята зона в София с 8000 места; 
в. Труд - Повече българи с пенсия за стаж в чужбина; 
в. Телеграф - Отпушиха мандата; 
в. Телеграф - Местят детската болница в Правитествена; 
в. Монитор - Парламентът прие от втория опит оттеглянето на Пламен Николов; 
в. Монитор - Пет БГ области светнаха в оранжево; 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Мария Капон, депутат от "Изправи се БГ! Ние идваме!": Все още мисля, че Слави иска да направи добро за 
България - понякога в световната дипломация се сменят преговарящите, за да се тръгне напред; 
в. Труд - Петър Берон, бивш председател на СДС, пред "Труд": Чалгата и простотията се отглеждат вече 30 години; 
в. Телеграф - Ръководителят на екипа, гасил в РСМ инж. Георги Пармаков: Всяка сутрин местните ни посрещаха с баница 
и матеница; 
в. Монитор - Арх. Дора Иванова - създател на Фондация "Проект Бузлуджа": Мемориалът на Бузлуджа е тест за 
европейското ни мислене; 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Шестима уважавани българи - трима с леви идеи и трима с десни: Изход от кризата? Как и кой; 
в. Труд - Политическият експеримент със и в България; 
в. Телеграф - Въздухът чист, в морето фекалии; 
в. Монитор - Вулкан или бутилка вино. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Какви са законовите възможности за съставяне на правителство след проваления първи мандат? Коментар в 
студиото на доц. Наталия Киселова; 

- Скандали, остри нападки и провалени възможности в парламента през седмицата. Какво следва? Анализ на 
политолога Юрий Асланов и журналиста Нидал Алгафари; 

- След успехите на българските олимпийци. Как държавата ще подпомага развитието на спорта? Гост в студиото е 
служебният министър на спорта Андрей Кузманов; 

- Обраха парите от дарителска кутия в столично заведение. Задържан ли е крадецът?; 
Нова телевизия, „Здравей България" 

- На прага на политичската криза! На ход е Румен Радев! Очаквайте председателя на съвета по стратегическо 
развитие при президента - Александър Маринов; 

- Столична детска градина иска от родителите декларация, че са ваксинирани! Има ли дискриминация?; 
- В пика на сезона - оправда ли почивката на Черноморието очакванията на българските туристи? Разговор с 

министър Стела Балтова. 
 
√ Предстоящи събития в страната на 13 август 
София 

- От 8.30 часа вицепремиерът Атанас Пеканов ще участва в рубриката „Властта говори! Открито" във фейсбук 
страницата на Министерския съвет. 

- От 9.00 ч ще се проведе заседание на Народното събрание. 
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- От 12.00 часа пред Паметника на медицинските чинове, загинали във войните (в градинката пред ВМА) с 1-
минутно мълчание ще бъде почетена паметта на всички лекари, медицински сестри, полицаи, доброволци и 
граждани, загинали при спасяването на човешки живот по повод Деня на спасението. 

- От 18.00 часа пред НДК ще се състои опит за постигане на световен рекорд по едновременно чукане на дърво. 
*** 
Благоевград 

- От 9.30 часа в зала „22-ри септември" ще се проведе заседание на Общинския съвет. 
*** 
Бургас 

- От 10.30 до 19.00 часа на Остров „Света Анастасия" ще се проведе празничен базар на изкуствата - художествени 
и ръчно изработени произведения. 

- От 15.00 часа на пл. „Тройката" ще се състои демонстрационно шоу в рамките на 7-ото издание на „Burgas Skate 
Open". 

- От 18.30 часа в Дома на писателя предстои премиера на „В градините на Богородица" - литературно пътешествие 
с Мариана Праматарова из манастирите с името на Божията майка у нас и на Балканите. 

- От 20.30 часа в Експозиционен център "Флора" ще започне „Купон на Флората '21" с оперен концерт 
„Наздравица". 

*** 
Варна 

- От 10.00 часа в Градската художествена галерия „Борис Георгиев" ще се проведе конференцията „Варна - 
Вулкан", посветена на известната артфабрика в града. 

*** 
Добрич 

- От 16.30 часа в бизнес-залата на Общината ще се проведе тържествено посрещане на олимпийската шампионка 
Стойка Кръстева. 

*** 
Елхово/с. Капитан Андреево 

- От 12.30 в РДГП - Елхово президентът Румен Радев ще разгледа Регионалния координационен център. Той ще 
посети и Тристранния съвместен контактен център за полицейско и митническо сътрудничество на ГКПП 
„Капитан Андреево". 

*** 
Свищов 

- От 10.00 часа в зала 1 на Общината ще се проведе съвместна приемна на Община Свищов, Дирекция „Социално 
подпомагане" и Бюрото по труда. 

*** 
Стара Загора 

- От 10.00 часа в библиотека „Родина" ще се състои инициативата „Забавно лято в библиотеката‘ с Програмите 
„Пожелах да представя", „Четем книгата - гледаме филма" и „Нека ни е весело". 

- От 10.00 часа в Регионалния исторически музей ще се проведат Летни занимания в Регионален исторически 
музей на тема „Играя и се уча в музея". 

- От 19.30 часа на сцената пред Общината ще се проведе безплатен открит урок по танци „Усещане за жена - в 
света на тангото". 

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

