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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
АИКБ 
 
√ АОБР СЕЗИРА ИНСТИТУЦИИТЕ ЗА ВИСОКИТЕ ЦЕНИ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯТА 
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) изпрати сигнал до Главната прокуратура, 
Специализираната прокуратура, Софийската градска прокуратура, Министерството на вътрешните работи, 
Държавната агенция “Национална сигурност”, ГДБОП, Комисията за защита на конкуренцията. Основанието да се 
сезират тези институции са установени данни, позволяващи да се направи обосновано предположение за  извършено 
престъпление от общ характер, което със своите размери и обхват застрашава икономиката и националната 
сигурност на Република България. Отчитайки броя на лицата, имащи отношение и участие в постигането на 
конкретния резултат може също да се предположи, че е налице трайно структурирано престъпно сдружение, което 
има за цел извършване на престъпление. 
Повече информация ще намерите по-долу в пълния текст на сигнала и приложенията към него. Добавени са и няколко 
писма на браншови организации, тежко засегнати от високите цени и недостатъчното предлагане на електрическа 
енергия. 

 
ДО 
Г-Н ИВАН ГЕШЕВ, ГЛАВЕН ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
Г-ЖА ВАЛЕНТИНА МАДЖАРОВА, АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОКУРАТУРА 
Г-ЖА ИЛИАНА КИРИЛОВА, АДМИНИСТРАИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ НА СОФИЙСКА ГРАДСКА ПРОКУРАТУРА 
Г-Н БОЙКО РАШКОВ, МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ 
Г-Н ПЛАМЕН ТОНЧЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“ 
ГЛАВЕН КОМИСАР КАЛИН СТОЯНОВ, ДИРЕКТОР НА ГДБОП-МВР 
КОПИЕ ДО 
Г-Н ИВАН ИВАНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КЕВР 
Г-ЖА ЮЛИЯ НЕНКОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА 

СИГНАЛ 
ОТ 

Васил Георгиев Велев, в качеството му на председател на управителния съвет на Асоциация на индустриалния капитал 
в България, БУЛСТАТ: 121442528, с адрес: гр. София, Столична община, район Оборище, ул. „Тракия“ № 15 
Добри Димитров Митрев, в качеството му на главен секретар и член на управителния съвет на Българска стопанска 
камара – съюз на българския бизнес, БУЛСТАТ: 831391124, с адрес: гр. София, Столична община, район Оборище, ул. 
„Чаталджа“ № 76 
Цветан Атанасов Симеонов, в качеството му на председател на управителния съвет на Българска търговско-промишлена 
палата, БУЛСТАТ: 000703066, с адрес: гр. София, Столична община, район Оборище, ул. „Искър“ № 9 
Кирил Петров Домусчиев, председател на Конфедерация на работодателите и индустриалците в България – гласът на 
българския бизнес, БУЛСТАТ: 130439965, с адрес: гр. София, Столична община, район Триадица, ул. „Хан Аспарух“ № 8 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕШЕВ, 
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МАДЖАРОВА, 
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КИРИЛОВА, 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РАШКОВ, 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТОНЧЕВ, 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТОЯНОВ, 
Основание да Ви сезираме с настоящия сигнал са установени данни, позволяващи да се направи обосновано 
предположение за извършено престъпление от общ характер, което със своите размери и обхват застрашава икономиката 
и националната сигурност на Република България. Отчитайки броя на лицата имащи отношение и участие в постигането на 
конкретния целен резултат можем също да предположим, че е налице трайно структурирано престъпно сдружение, което 
има за цел извършване на престъпление. Затова, с оглед правомощията Ви, предоставяме на Вашето вниманието 
фактическите обстоятелства за посочените по-горе изводи, които са: 
На пазара на електрическа енергия осъществяван на Българската независима енергийна борса (БНЕБ), на платформата 
„Ден напред“ средната цена за 1 MWh базова мощност за периода 27 юли – 5 август 2021 г. е в диапазона 177.89 лв. – 
330.73 лв. – най-скъпата в цяла Европа, като по часове достига дори над 400.00 лв./MWh (вж. Приложение № 1 

https://bica-bg.org/wp-content/uploads/2021/08/SignalELEN.pdf
https://bica-bg.org/wp-content/uploads/2021/08/SignalELEN.pdf
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в PDF или MS Excel). Нещо повече – тази цена е с над 50% по-висока от средната за ЕС и с над 75% по-висока от цената на 
електроенергията в Германия, Франция, Австрия и Швейцария и над два пъти и половина над цената за същия период на 
предходната година. Този резултат е кумулативен ефект от една страна от повишеното търсене (в т.ч. с признаци за 
манипулиране на борсата) на платформата „Ден напред“, а от друга страна от недостатъчното и недобре структурирано 
предлагане на количества електрическа енергия от производителите на същите. 
Предметът на настоящия сигнал е недостатъчното предлагане на количества от производителите на електрическа енергия 
на платформата „Ден напред“ и в частност от държавното дружество ТЕЦ „Марица изток 2“ ЕАД, като посочваме следните 
конкретни факти, които ни позволяват да направим обосновано предположение за извършено престъпление от общ 
характер. 

1. През 2020 г. ТЕЦ „Марица Изток 2“ постига рекордна загуба от над 341 млн. лв., като натрупаната загуба (вкл. 
загуби от минали години) превишава 1.15 млрд. лв. Отрицателният финансов резултат за 2020 г. е почти 75% от 
реализираните от дружеството приходи и ТЕЦ-ът буквално е изправен пред несъстоятелност поради 
свръхзадлъжнялост, тъй като текущите му пасиви значително надвишават текущите му активи. 

2. Съгласно Решение № Ц-27 от 01.07.2021 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране държавното дружество 
ТЕЦ „Марица изток 2“ ЕАД е изцяло на печалба при ценови равнища на електроенергията над 220,83 лв./MWh, т.е. 
при тази цена на електроенергията дружеството покрива всички свои условно постоянни и променливи разходи 
свързани с производството на електроенергия. Всeки лев над тази цена носи на предприятието оперативна 
печалба. В същото решение № Ц-27 от 01.07.2021 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране, стр. 29 в 
таблица технико-икономически показатели са посочени както нетната електрическа енергия, прогнозна за 
периода 01.07.2021 г. – 30.06.2022 г. в размер на 6 501 789 MWh, така и размерът на прогнозните променливи 
разходи – 1 115 651 хил. лв. С други думи, експертите на КЕВР посочват, че при цена над 171,59 лв./MWh се 
покриват напълно променливите разходи на дружеството за производството на електроенергия, т.е. всеки лев над 
тази продажна цена (до 220,83 лв./MWh) ще намалява евентуалните загуби на дружеството от отчитаните условно 
постоянни разходи. 

3. Същевременно през конкретния период, 27 юли – 5 август 2021 г., държавното дружество ТЕЦ „Марица изток 2“ 
ЕАД не предлага електрическа енергия на платформа „Ден напред“ или предлага такава на 20-25 % от 
разполагаемия си капацитет. При инсталирана мощност от 1610 MW за общо 8-те блока и разполагаем капацитет 
на периода в диапазона – 1207-1063 MW (вж. Приложение №2 в PDF или MS Word), ТЕЦ „Марица изток 2“ ЕАД 
предлага енергия от едва 2 блока, добавяйки още един блок едва след публична обществена реакция и 
недоволство – съответно общо между 230 и 500 MW в отделните часови периоди (вж. Приложение № 3 
в PDF или MS Excel). 

4. Липсата на предлагане дори при непълен капацитет от страна на държавното предприятие ТЕЦ „Марица изток 2“ 
ЕАД лишава дружеството от потенциална печалба, която би могло да осъществи и в същото време задържа 
изкуствено висока цена на електроенергията на платформа „Ден напред“ на БНЕБ. 

Изложеното дотук илюстрира поведение, което в никакъв случай не може да се отнесе към отговорно, още по-малко към 
добро управление. Не се работи с наличния, а с подценен в пъти капацитет (усреднено около 400 MW при възможни 1207 
MW), не се използват възможностите за реализиране на печалби при подходящо ценово равнище, не се използват 
възможностите за намаляване на натрупани загуби, като недостатъчното предлагане в едно с редица оферти „купува“, 
които будят сериозни подозрение за манипулации на борсата, задържа високата цена и практически унищожава 
българската индустрия. 
Посоченото бездействие според нас е съставомерно деяние. Като се има предвид, че посоченият пример – 27 юли – 5 
август 2021 г. далеч не е инцидентен или изолиран случай, то е налице основателно според нас предположение, че става 
дума за продължавано престъпление. 
От гореизложеното се установява поредното бездействие и неупражняване на задължения от лица с управителни 
функции в ТЕЦ „Марица изток 2“ ЕАД и БЕХ, както и от страна на министъра на енергетиката като принципал, което е по 
същество ценообразуващ елемент на пазара на електроенергия, като пряко се отразява на конкурентоспособността на 
българската индустрия (която се конкурира с пазари със значително по-евтин ток), както и върху цените на стоки и услуги 
за крайните потребители. Така за пореден път българските граждани и българския бизнес ще платят за безотговорността 
и безстопанственото управление, което се е наложило като практика в българските държавни дружества, включително и 
най-вече в Енергетиката. Увреден е интересът както на Държавата и нейното дружество ТЕЦ „Марица изток“ 2, така и на 
трети лица – потребителите на електроенергия (промишлени предприятия, болници, училища, общински и държавни 
администрации и др.) 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕШЕВ, 
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МАДЖАРОВА, 
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КИРИЛОВА, 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РАШКОВ, 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТОНЧЕВ, 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТОЯНОВ, 
С оглед Вашата функция по осъществяване на надзор за законност в Република България и предвид изложените данни 
в настоящия сигнал, моля да разпоредите обстоятелствена проверка за установяване на фактите по случая и при 
преценка за достатъчно данни за извършени престъпления, да разпоредите образуване на съответните досъдебни 
производства. 
Приложения: Съгласно текста. 

https://bica-bg.org/wp-content/uploads/2021/08/Pr1_targoviaBNEB.pdf
https://bica-bg.org/wp-content/uploads/2021/08/Pr1_targoviaBNEB.xlsx
https://bica-bg.org/wp-content/uploads/2021/08/Pr2_instalirana_razpolagaema.pdf
https://bica-bg.org/wp-content/uploads/2021/08/Pr2_instalirana_razpolagaema.docx
https://bica-bg.org/wp-content/uploads/2021/08/Pr3_proizvodstvo.pdf
https://bica-bg.org/wp-content/uploads/2021/08/Pr3_proizvodstvo.xlsx
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С УВАЖЕНИЕ, 
ВАСИЛ ВЕЛЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АИКБ, 
РОТАЦИОНЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АСОЦИАЦИЯ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА 2021 Г. 
ОТ ИМЕТО И ПО ПОРЪЧЕНИЕ НА АИКБ, БСК, БТПП И КРИБ 

 
Писма от браншови организации, тежко засегнати от високите цени и недостатъчното предлагане 
на електрическа енергия на пазара, осъществяван от Българската независима енергийна борса (БНЕБ) на 
платформата „Ден напред“ 
  

▪ Браншова асоциация „Полимери“ – до министъра на енергетиката относно: Продължаващо драстичното 
нарастване на ценaта на електроенергията на БНЕБ; 

▪ Браншова асоциация „Полимери“ – до министъра на енергетиката относно: Драстичните цени на 
електроенергията на „Българската независима енергийна борса“ ЕАД; 

▪ Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ – до председателя на УС на АИКБ; 
▪ Българска асоциация за текстил, облекло и кожи (БАТОК) 

 
БНТ 
 
√ Асоциацията на работодателите сезира институциите за високите цени на тока  
Асоциацията на организациите на българските работодатели изпрати сигнал до Главната прокуратура, Специализираната 
прокуратура, Софийската градска прокуратура, Министерството на вътрешните работи, Държавната агенция "Национална 
сигурност", ГДБОП и Комисията за защита на конкуренцията. 
Основанието да се сезират тези институции са установени данни, позволяващи да се направи обосновано предположение 
за извършено престъпление от общ характер, което със своите размери и обхват застрашава икономиката и националната 
сигурност на Република България, съобщават от организацията. 
Отчитайки броя на лицата, имащи отношение и участие в постигането на конкретния целен резултат може също да се 
предположи, че е налице трайно структурирано престъпно сдружение, което има за цел извършване на престъпление, се 
казва още в съобщението. 
Ето и целия текст на сигнала: 
Основание да Ви сезираме с настоящия сигнал са установени данни, позволяващи да се направи обосновано 
предположение за извършено престъпление от общ характер, което със своите размери и обхват застрашава 
икономиката и националната сигурност на Република България. Отчитайки броя на лицата имащи отношение и 
участие в постигането на конкретния целен резултат можем също да предположим, че е налице трайно 
структурирано престъпно сдружение, което има за цел извършване на престъпление. Затова, с оглед правомощията 
Ви, предоставяме на Вашето вниманието фактическите обстоятелства за посочените по-горе изводи, които са: 
На пазара на електрическа енергия осъществяван на Българската независима енергийна борса (БНЕБ), на 
платформата „Ден напред“ средната цена за 1 MWh базова мощност за периода 27 юли - 5 август 2021 г. е в диапазона 
177.89 лв. - 330.73 лв. - най-скъпата в цяла Европа, като по часове достига дори над 400.00 лв./MWh (вж. Приложение 
№ 1). Нещо повече - тази цена е с над 50% по-висока от средната за ЕС и с над 75% по-висока от цената на 
електроенергията в Германия, Франция, Австрия и Швейцария и над два пъти и половина над цената за същия период 
на предходната година. Този резултат е кумулативен ефект от една страна от повишеното търсене (в т.ч. с 
признаци за манипулиране на борсата) на платформата „Ден напред“, а от друга страна от недостатъчното и 
недобре структурирано предлагане на количества електрическа енергия от производителите на същите. 
Предметът на настоящия сигнал е недостатъчното предлагане на количества от производителите на 
електрическа енергия на платформата „Ден напред“ и в частност от държавното дружество ТЕЦ „Марица изток 2“ 
ЕАД, като посочваме следните конкретни факти, които ни позволяват да направим обосновано предположение за 
извършено престъпление от общ характер. 
През 2020 г. ТЕЦ „Марица Изток 2“ постига рекордна загуба от над 341 млн. лв., като натрупаната загуба (вкл. загуби 
от минали години) превишава 1.15 млрд. лв. Отрицателният финансов резултат за 2020 г. е почти  75% от 
реализираните от дружеството приходи и ТЕЦ-ът буквално е изправен пред несъстоятелност поради 
свръхзадлъжнялост, тъй като текущите му пасиви значително надвишават текущите му активи. 
Съгласно Решение № Ц-27 от 01.07.2021 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране държавното дружество ТЕЦ 
„Марица изток 2“ ЕАД е изцяло на печалба при ценови равнища на електроенергията над 220,83 лв./MWh, т.е. при тази 
цена на електроенергията дружеството покрива всички свои условно постоянни и променливи разходи свързани с 
производството на електроенергия. Всeки лев над тази цена носи на предприятието оперативна печалба. В същото 
решение № Ц-27 от 01.07.2021 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране, стр. 29 в таблица технико-
икономически показатели са посочени както нетната електрическа енергия, прогнозна за периода 01.07.2021 г. - 
30.06.2022 г. в размер на 6 501 789 MWh, така и размерът на прогнозните променливи разходи – 1 115 651 хил. лв. С 
други думи, експертите на КЕВР посочват, че при цена над 171,59 лв./MWh се покриват напълно променливите разходи 
на дружеството за производството на електроенергия, т.е. всеки лев над тази продажна цена (до 220,83 лв./MWh) 
ще намалява евентуалните загуби на дружеството от отчитаните условно постоянни разходи. 
Същевременно през конкретния период, 27 юли - 5 август 2021 г., държавното дружество ТЕЦ „Марица изток 2“ ЕАД 
не предлага електрическа енергия на платформа „Ден напред“ или предлага такава на 20-25 % от разполагаемия си 

https://bica-bg.org/wp-content/uploads/2021/08/BAP_Pismo_M%D0%95_04_08_2021.pdf
https://bica-bg.org/wp-content/uploads/2021/08/BAP_Pismo_M%D0%95_09_08_2021.pdf
https://bica-bg.org/wp-content/uploads/2021/08/032-12082021-%D0%B4%D0%BE-%D0%90%D0%98%D0%9A%D0%91-%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE-%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0_signed.pdf
https://bica-bg.org/wp-content/uploads/2021/08/%D0%9E%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%BE-%D0%91%D0%90%D0%A2%D0%9E%D0%9A.pdf
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капацитет. При инсталирана мощност от 1610 MW за общо 8-те блока и разполагаем капацитет на периода в 
диапазона - 1207-1063 MW (вж. Приложение №2), ТЕЦ „Марица изток 2“ ЕАД предлага енергия от едва 2 блока, 
добавяйки още един блок едва след публична обществена реакция и недоволство – съответно общо между 230 и 500 
MW в отделните часови периоди (вж. Приложение № 3). 
Липсата на предлагане дори при непълен капацитет от страна на държавното предприятие ТЕЦ „Марица изток 2“ 
ЕАД лишава дружеството от потенциална печалба, която би могло да осъществи и в същото време задържа 
изкуствено висока цена на електроенергията на платформа „Ден напред“ на БНЕБ. 
Изложеното дотук илюстрира поведение, което в никакъв случай не може да се отнесе към отговорно, още по-малко 
към добро управление. Не се работи с наличния, а с подценен в пъти капацитет (усреднено около 400 MW при възможни 
1207 MW), не се използват възможностите за реализиране на печалби при подходящо ценово равнище, не се използват 
възможностите за намаляване на натрупани загуби, като недостатъчното предлагане в едно с редица оферти 
„купува“, които будят сериозни подозрение за манипулации на борсата, задържа високата цена и практически 
унищожава българската индустрия. 
Посоченото бездействие според нас е съставомерно деяние. Като се има предвид, че посоченият пример – 27 юли - 5 
август 2021 г. далеч не е инцидентен или изолиран случай, то е налице основателно според нас предположение, че 
става дума за продължавано престъпление. 
От гореизложеното се установява поредното бездействие и неупражняване на задължения от лица с управителни 
функции в ТЕЦ „Марица изток 2“ ЕАД и БЕХ, както и от страна на министъра на енергетиката като принципал, което 
е по същество ценообразуващ елемент на пазара на електроенергия, като пряко се отразява на 
конкурентоспособността на българската индустрия (която се конкурира с пазари със значително по-евтин ток), 
както и върху цените на стоки и услуги за крайните потребители. Така за пореден път българските граждани и 
българския бизнес ще платят за безотговорността и безстопанственото управление, което се е наложило като 
практика в българските държавни дружества, включително и най-вече в Енергетиката. Увреден е интересът както 
на Държавата и нейното дружество ТЕЦ „Марица изток“ 2, така и на трети лица – потребителите на 
електроенергия (промишлени предприятия, болници, училища, общински и държавни администрации и др.) 
С оглед Вашата функция по осъществяване на надзор за законност в Република България и предвид изложените данни 
в настоящия сигнал, моля да разпоредите обстоятелствена проверка за установяване на фактите по случая и при 
преценка за достатъчно данни за извършени престъпления, да разпоредите образуване на съответните досъдебни 
производства. 
 
Икономически живот 
 
√ Бизнесът обяви - организирана престъпна група манипулира пазара на ток  
Четирите работодателски организации сезираха главния прокурор, специализираната прокуратура, МВР и ДАНС във 
връзка със пазара на електроенергия. 
Според бизнеса „са установени данни, позволяващи да се направи обосновано предположение за извършено 
престъпление от общ характер, което със своите размери и обхват застрашава икономиката и националната сигурност на 
България. Отчитайки броя на лицата имащи отношение и участие в постигането на конкретния целен резултат можем също 
да предположим, че е налице трайно структурирано престъпно сдружение, което има за цел извършване на престъпление, 
заявяват работодателите. 
Те припомнят, че на пазара на електрическа енергия осъществяван на Българската независима енергийна борса (БНЕБ), на 
платформата „Ден напред“ средната цена за 1 MWh базова мощност за периода 27 юли – 5 август 2021 г. е в 
диапазона 177.89 лв. – 330.73 лв. – най-скъпата в цяла Европа, като по часове достига дори над 400.00 лв./MWh. Обръща 
се внимание, че тази цена е с над 50% по-висока от средната за ЕС и с над 75% по-висока от цената на електроенергията в 
Германия, Франция, Австрия и Швейцария и над два пъти и половина над цената за същия период на предходната година. 
Изтъква се недостатъчното предлагане на количества от производителите на електрическа енергия на платформата „Ден 
напред“ и в частност от държавното дружество ТЕЦ „Марица изток 2“ ЕАД. 
Бизнесът посочва и кнкретни факти, позволяващи да се напрами предположението за извършено престъпление от общ 
характер. 

1. През 2020 г. ТЕЦ „Марица Изток 2“ постига рекордна загуба от над 341 млн. лв., като натрупаната загуба (вкл. 
загуби от минали години) превишава 1.15 млрд. лв. Отрицателният финансов резултат за 2020 г. е почти 75% от 
реализираните от дружеството приходи и ТЕЦ-ът буквално е изправен пред несъстоятелност поради 
свръхзадлъжнялост, тъй като текущите му пасиви значително надвишават текущите  му активи. 

2. Съгласно Решение № Ц-27 от 01.07.2021 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране държавното дружество 
ТЕЦ „Марица изток 2“ ЕАД е изцяло на печалба при ценови равнища на електроенергията над 220,83 лв./MWh, т.е. 
при тази цена на електроенергията дружеството покрива всички свои условно постоянни и променливи разходи 
свързани с производството на електроенергия. Всeки лев над тази цена носи на предприятието оперативна 
печалба.  В същото решение № Ц-27 от 01.07.2021 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране, стр. 29 в 
таблица технико-икономически показатели са посочени както нетната електрическа енергия, прогнозна за 
периода 01.07.2021 г. – 30.06.2022 г. в размер на 6 501 789 MWh, така и размерът на прогнозните променливи 
разходи – 1 115 651 хил. лв. С други думи, експертите на КЕВР посочват, че при цена над 171,59 лв./MWh се 
покриват напълно променливите разходи на дружеството за производството на електроенергия, т.е. всеки лев над 
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тази продажна цена (до 220,83 лв./MWh) ще намалява евентуалните загуби на дружеството от отчитаните условно 
постоянни разходи. 

3. Същевременно през конкретния период, 27 юли – 5 август 2021 г., държавното дружество ТЕЦ „Марица изток 2“ 
ЕАД не предлага електрическа енергия на платформа „Ден напред“ или предлага такава на 20-25 % от 
разполагаемия си капацитет. При инсталирана мощност от 1610 MW за общо 8-те блока и разполагаем капацитет 
на периода в диапазона – 1207-1063 MW (вж. Приложение №2), ТЕЦ „Марица изток 2“ ЕАД предлага енергия от 
едва 2 блока, добавяйки още един блок едва след публична обществена реакция  и недоволство – съответно общо 
между 230 и 500 MW в отделните часови периоди. 

4. Липсата на предлагане дори при непълен капацитет от страна на държавното предприятие ТЕЦ „Марица изток 2“ 
ЕАД лишава дружеството от потенциална печалба, която би могло да осъществи и в същото време задържа 
изкуствено висока цена на електроенергията на платформа „Ден напред“ на БНЕБ. 

В сигнала се подчертава, че недостатъчното предлагане в едно с редица оферти „купува“, които будят сериозни 
подозрение за манипулации на борсата, задържа високата цена и практически унищожава българската индустрия. 
Според бизнеса гореизложеното установява поредното бездействие и неупражняване на задължения от лица с 
управителни функции в ТЕЦ „Марица изток 2“ ЕАД и БЕХ, както и от страна на министъра на енергетиката като принципал, 
което е по съществоценообразуващ елемент на пазара на електроенергия, като пряко се отразява на 
конкурентоспособността на българската индустрия (която се конкурира с пазари със значително по-евтин ток), както и 
върху цените на стоки и услуги за крайните потребители. 
Междувременно, по време на изслушване в парламента, министърът на енергетиката Живков информира, че е на 
ведомството е било много трудно да накара ръководството на държавната ТЕЦ “Марица изтокв 2” да включи 
допълнителни мощности, с което да се стабилизира цената на тока във въпросни сегмент “ден напред”. 
 
Мениджър 
 
√ Бизнесът изпрати сигнали до службите и КЗК да проверят високата цена на тока 
Асоциация на организациите на българските работодатели (АОБР) е изпратила сигнал до Министерството на вътрешните 
работи, Държавната агенция "Национална сигурност", ГДБОП, Комисията за защита на конкуренцията, Главната 
прокуратура, Специализираната прокуратура, Софийската градска прокуратура в който се иска да бъде разпоредена 
обстоятелствена проверка по темата с високите цени на тока. 
В сигнала си АОБР посочва, че според работодателите има поредно бездействие и неупражняване на задължения от лица 
с управителни функции в ТЕЦ "Марица изток 2" ЕАД и БЕХ, както и от страна на министъра на енергетиката като принципал 
и посочват, че е увреден интересът както на държавата и нейното дружество ТЕЦ "Марица изток" 2, така и на потребителите 
на електроенергия (промишлени предприятия, болници, училища, общински и държавни администрации и др.) 
Както е известно цената на електричеството за бизнеса надхвърли в някои пикови часове рекордните 400 лв. на мегаватчас 
от началото на август. Работодателите изтъкват, че тази цена е с над 50 на сто по-висока от средната за ЕС и с над 75 на сто 
по-висока от цената на електроенергията в Германия, Франция, Австрия и Швейцария и над два пъти и половина над цената 
за същия период на предходната година. Това принуди някои бизнеси да затворят производствата си, а над 10  000 души 
бяха освободени в принудителен отпуск.   
Според представители на бизнеса основната причина е неефективното управление на държавната ТЕЦ Марица Изток-2, 
която доскоро работеше едва на 20% от капацитета си. Днес централата работи с близо 1000 мегавата от 1600 мегавата 
мощност, като 3 от общо 8-те й блока са затворени за ремонт. 
Преди два дни председателят на организацията Васил Велев съобщи пред Мениджър Нюз, че според прокуратурата по 
случая. „Заключението на прокуратурата е, че ако има нарушение, то е административно. Тоест, според  прокуратурата 
безстопанствеността се оказва, че не е престъпление. Въпреки че КЕВР ясно е определил, че над цена от 171 лв. за 
мегаватчас ТЕЦ-2 трябва да е активен на пазара. В същото време цената е над 300 лв., но реакция от ТЕЦ-а няма, а 
служителите в него работят по 2 часа на ден и струват по 4000 лв. всеки на месец на данъкоплатците“, коментира още 
Велев. 
При преценка за достатъчно данни за извършени престъпления работодателите искат да се разпореди образуване на 
съответните досъдебни производства. 
Предмет на сигнала е недостатъчното предлагане на количества от производителите на електрическа енергия на 
платформата "Ден напред" и в частност от държавното дружество ТЕЦ "Марица изток 2" ЕАД. 
Основанието да се сезират тези институции са установени данни, позволяващи да се направи обосновано предположение 
за извършено престъпление от общ характер, което със своите размери и обхват застрашава икономиката и националната 
сигурност на България, се посочва в сигнала на работодателите. "Отчитайки броя на лицата имащи отношение и участие в 
постигането на конкретния целен резултат може също да се предположи, че е налице трайно структурирано престъпно 
сдружение, което има за цел извършване на престъпление", се допълва в сигнала. 
 
Дневник 
 
√ Сигналът на бизнеса за скъпия ток вече е в МВР, спецслужбите и прокуратурата 
Работодателски организации изпратиха писмо до МВР, Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС), Главна 
дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП), главния прокурор, Специализираната прокуратура и Софийската 
градска прокуратура, с което поискаха да се провери високата цена на тока за бизнеса. 
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Сигналът е подписан от ръководителите на Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска стопанска камара, 
Българска търговско-промишлена палата и Конфедерация на работодателите и индустриалците в България. Те искат 
обстоятелствена проверка за установяване на фактите по случая и при преценка за достатъчно данни за извършени 
престъпления да се образуват досъдебни производства. 
В сигнала се казва, че за високите цените на тока има данни, позволяващи да се направи обосновано предположение за 
извършено престъпление от общ характер, което със своите размери и обхват застрашава икономиката и националната 
сигурност на България. Допълва се, че е налице трайно структурирано престъпно сдружение, което има за цел извършване 
на престъплението. 
Работодателските организации посочват, че за периода 27 юли - 5 август 2021 г. на Българската независима енергийна 
борса (БНЕБ), на платформата "Ден напред", средната цена за 1 MWh базова мощност е в диапазона 177.89 лв. - 330.73 лв., 
като в отделни часове тя скача и над 400 лева. Това прави тока в България най-скъпия в цяла Европа, като с тези цени той 
е над 50% по-скъп от средното ниво за ЕС. 
Като причина за тези цени работодателите посочват повишеното търсене, недостатъчното и недобре структурирано 
предлагане на количества електрическа енергия, но и манипулиране на борсата. 
Те искат отговорните институции да проверят защо е имало недостатъчно предлагане на електроенергия от държавното 
дружество ТЕЦ "Марица-изток 2" ЕАД. В сигнала се посочват и конкретни факти, които показват, че дружеството не е 
работило при максимално натоварване, въпреки че това е можело да му донесе печалби, позволяващи намаляване на 
натрупаните дългове за 1.15 млрд. лв. 
"Изложеното дотук илюстрира поведение, което в никакъв случай не може да се отнесе към отговорно, още по-малко към 
добро управление. Не се работи с наличния, а с подценен в пъти капацитет, не се използват възможностите за реализиране 
на печалби при подходящо ценово равнище, не се използват възможностите за намаляване на натрупани загуби, като 
недостатъчното предлагане в едно с редица оферти "купува", които будят сериозни подозрение за манипулации на 
борсата, задържа високата цена и практически унищожава българската индустрия", се казва в сигнала. 
За работодателските организации това е престъпление, което е извършвано не само в цитирания период 27 юли - 5 август 
2021 г. Според тях трябва да се търси отговорност от ръководителите на ТЕЦ "Марица-изток 2" ЕАД, Български енергиен 
холдинг и министъра на енергетиката като принципал. 
 
НОВА ТВ 
 
√ АОБР сезира институциите за високите цени на електроенергията 
От там заявяват, че има основание за извършено престъпление 
Асоциацията на организациите на българските работодатели изпрати сигнал до Главната прокуратура, Специализираната 
прокуратура, Софийската градска прокуратура, Министерството на вътрешните работи, Държавната агенция „Национална 
сигурност”, ГДБОП и Комисията за защита на конкуренцията. 
От там обясняват, че основанието да се сезират тези институции са установени данни, позволяващи да се направи 
обосновано предположение за извършено престъпление от общ характер, което със своите размери и обхват застрашава 
икономиката и националната сигурност на Република България. 
„Отчитайки броя на лицата, имащи отношение и участие в постигането на конкретния целен резултат, може също да се 
предположи, че е налице трайно структурирано престъпно сдружение, което има за цел извършване на престъпление”, 
обясняват от АОБР. 
 
Дарик  
 
√ АОБР сигнализира прокуратурата и ключови институции за високите цени на тока 
Асоциация на организациите на българските работодатели (АОБР) е изпратила сигнал до Главната прокуратура, 
Специализираната прокуратура, Софийската градска прокуратура, Министерството на вътрешните работи, Държавната 
агенция "Национална сигурност", ГДБОП, Комисията за защита на конкуренцията, в който се иска да бъде разпоредена 
обстоятелствена проверка по темата с високите цени на тока. При преценка за достатъчно данни за извършени 
престъпления работодателите искат да се разпореди образуване на съответните досъдебни производства. 
Предмет на сигнала е недостатъчното предлагане на количества от производителите на електрическа енергия на 
платформата "Ден напред" и в частност от държавното дружество ТЕЦ "Марица изток 2" ЕАД. 
Основанието да се сезират тези институции са установени данни, позволяващи да се направи обосновано предположение 
за извършено престъпление от общ характер, което със своите размери и обхват застрашава икономиката и националната 
сигурност на България, се посочва в сигнала на работодателите. "Отчитайки броя на лицата имащи отношение и участие в 
постигането на конкретния целен резултат може също да се предположи, че е налице трайно структурирано престъпно 
сдружение, което има за цел извършване на престъпление", се допълва в сигнала. 
Сред аргументите, изложени в сигнала от работодателите, е това, че на пазара на електрическа енергия осъществяван на 
Българската независима енергийна борса (БНЕБ), на платформата "Ден напред" средната цена за 1 MWh базова мощност 
за периода 27 юли - 5 август 2021 г. е била в диапазона 177.89 лв. - 330.73 лв., което според АОБР, е най-скъпата в цяла 
Европа, като по часове е достигала дори над 400.00 лв./MWh . Работодателите изтъкват, че тази цена е с над 50 на сто по-
висока от средната за ЕС и с над 75 на сто по-висока от цената на електроенергията в Германия, Франция, Австрия и 
Швейцария и над два пъти и половина над цената за същия период на предходната година. 
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Този резултат е кумулативен ефект от една страна от повишеното търсене (в т.ч. с признаци за манипулиране на борсата) 
на платформата "Ден напред", а от друга страна от недостатъчното и недобре структурирано предлагане на количества 
електрическа енергия от производителите на същите, смятат работодателите. 
В сигнала си АОБР посочва, че според работодателите има поредно бездействие и неупражняване на задължения от лица 
с управителни функции в ТЕЦ "Марица изток 2" ЕАД и БЕХ, както и от страна на министъра на енергетиката като принципал 
и посочват, че е увреден интересът както на държавата и нейното дружество ТЕЦ "Марица изток" 2, така и на потребителите 
на електроенергия (промишлени предприятия, болници, училища, общински и държавни администрации и др.) 
 
В. Банкеръ 
 
√ Бизнесът въстана срещу скъпия ток 
Бизнесът въстана срещу високите цени на енергийната борса у нас. Нивата на тока от 300, дори до 400 лв. за мвтч, 
изкараха извън релси голяма част от едрия индустриален бизнес у нас, като фабрики започнаха да спират 
производствата си. "Банкеръ" вече писа за това, но през тази седмица на бизнес организациите им прекипя и те 
поискаха оставката на цялото държавно енергийно ръководство. Причината за това е несправяне с наболелите 
въпроси в енергетиката, които все повече натежават и пречат на конкурентоспособността на българския бизнес. 
Исканията идват в момент на поредна политическа криза и несигурност в страната, която обяснява донякъде забавянето в 
реакциите на служебния премиер Стефан Янев и енергийния министър Андрей Живков. Именно липсата на реакция на 
държавата доведе до затваряне на предприятия и загуби за бизнеса, които никой няма да покрие. 
Все пак пускането на пълни обороти на ТЕЦ „Марица Изток 2“ успя до известна степен да стабилизира цените на 
електроенергията у нас, но те и в момента остават прекалено високи. Ако преди три месеца високи ни се струваха цените 
от 100 лв. на мегаватчас на пазар "Ден напред“, в момента това са по-скоро минималните стойности. А всеки ден почти се 
виждат базови цени от по над 200 лв./мвтч. 
Тези нива обхванаха целия регион на Югоизточна Европа, включително Сърбия и Унгария, като причините за това са 
няколко – сухото горещо време, липсата на достатъчна свързаност на пазарите, нивата на въглеродните квоти и отчасти на 
спекулата в цените. 
И понеже върху горепосочените проблеми не може да се влияе на вътрешно държавно ниво, от родния бизнес поискаха 
корекции в работата на енергийния пазар и възможност за включване на въглищната ТЕЦ "Марица Изток 2" на пазара. Това 
включване бе единственият възможен ход, колкото и парадоксално да изглежда на фона на Европейската зелена сделка.. 
Работодателите поискаха оставките 
на министъра на енергетиката, на ръководствата на Българския енергиен холдинг и на ТЕЦ „Марица Изток 2“. Настояваме 
за анализи на поведението на пазара на Електроенергийния системен оператор и на НЕК. И след такъв анализ, логичното 
е тези ръководства също да си подадат оставките, заяви председателят на Асоциацията на организациите на българските 
работодатели (АОБР) Васил Велев. 
Той бе категоричен, че в момента предлагането на електроенергията на свободния пазар у нас се извършва в ущърб на 
индустрията и икономиката, на тези, които пълнят бюджета. „Това не е от некадърност, а от умисъл. Не за първи път сме 
тук“, заяви още Велев и припомни, че за проблемите и настоящата ситуация е било многократно сигнализирано. 
"На практика имаме монопол на БЕХ на борсата: дружествата от групата разполагат и предлагат голямо количество енергия 
за доставка. Така се създава умишлен дефицит“, уточни Велев. 
Другата голяма грешка според него е пазарната интеграция с пазара на Гърция, който е най-скъпия в Европейския съюз. 
Предвидено е на по-късен етап през тази есен да интегрираме пазара и с Румъния. По този начин ще се даде възможност 
за свързване с енергийните пазари на Централна Европа, където има повече възможности и ликвидност. 
Велев даде за пример, че последните дни енергийните цени у нас са с 73% по-високи спрямо тези в Германия. „С търсене 
на конкретни мерки и решения проблемът няма да се реши – ще се реши за седмица, за месец, още от 2015 г. се 
занимаваме с този проблем“, припомни Велев. Затова е и настояването на АОБР да се смени енергийното ръководство на 
държавата с добросъвестно, което да работи в полза на бизнеса и домакинствата. 
„В протестна готовност сме. Настояваме за оставки, защото по друг начин проблема не може да бъде решен“, категоричен 
бе Велев. Според него досега БЕХ умишлено е предлагал малки количества на високи цени. „Задачата на енергетиката на 
целия ЕС е да достави електроенергия на добра цена, надеждна и новото изискване е да бъде чиста тази енергия. Нашата 
енергия нито е на добра цена, нито е надеждна“, смята Велев. 
Това, което можем да направим сега е да осигурим ликвидност на пазара, обясни и енергийният министър Андрей Живков 
след срещата с бизнеса. От Министерство на енергетиката са взели дейността на ТЕЦ „Марица Изток 2“на ръчно 
управление. 
В последните 2 седмици направихме всичко възможно и "ТЕЦ Марица изток 2" работи така, както в близките години не е 
работил. В момента работят 5 енергоблока от общо 8, като три от неработещите са в различни видове ремонти, обясни 
Живков. "Точно преди месец и половина също проведохме среща с тях – тогава темата беше дали да включваме „ТЕЦ 
Марица Изток 2“ на пазара или изобщо да не го включваме. Тогава изразиха мнение, че "ТЕЦ Марица изток 2 не трябва да 
се включи. Екипът ни се ангажира ТЕЦ-а да не остане с 1 млн. мегават часа, а при всяка възможна ситуация, която позволява 
пазарът, да може да дава ликвидност", посочи Живков. 
Според министъра това "изкривяване" на пазара не са от скоро и се дължи на наследени проблеми, голяма част които са 
свързани с липсата на регулация на свободния пазар на електроенергия. 
Според експерти по енергийни съоръжения ТЕЦ „Марица Изток 2“ ще започне в близко бъдеще да изпитва проблеми от 
техническо естество. Блоковете на централата си имат проектен живот и той има определен брой спирания и пускания. 
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Този брой обаче вече е превишен и това може да доведе до повреди в оборудването на блоковете. Това обаче е само една 
от причините ТЕЦ "Марица Изток 2" да не желае да работи на свободния пазар, дори когато цената е достатъчно висока, 
за да покрие себестойността си на разходите. Другата причина са квотите вредни емисии, които БЕХ трябва да купува при 
работата на централата. 
След скандала с високите цени и КЕВР се задейства да проверява работата на свободния пазар. От комисията на доц. Иван 
Иванов ще проверяват дали липсата на предлагане на ток от ТЕЦ "Марица Изток 2" не е повлияло на повишаване на цените. 
Работна група на КЕВР започна предварително проучване за наличие на обосновано предположение за извършено 
нарушение и ще подготви доклад. 
Изводите от докладите обаче няма да бъдат предоставени публично и само експертите на енергийната комисия ще имат 
достъп до тях. Така че докато хората ги удря скъпия ток, КЕВР ще продължи удобно да си седи на тъмно. 
 
Tribune.bg 
 
√ АОБР сезира институциите за високите цени на тока  
Заради високите цени на тока Асоциация на организациите на българските работодатели сезира Главната прокуратура, 
Специализираната прокуратура, Софийската градска прокуратура, Министерството на вътрешните работи, Държавната 
агенция “Национална сигурност”, ГДБОП, Комисията за защита на конкуренцията. 
Основанието да се сезират тези институции са установени данни, позволяващи да се направи обосновано предположение 
за извършено престъпление от общ характер, което със своите размери и обхват застрашава икономиката и националната 
сигурност на Република България. Отчитайки броя на лицата имащи отношение и участие в постигането на конкретния 
целен резултат може също да се предположи, че е налице трайно структурирано престъпно сдружение, което има за цел 
извършване на престъпление. 
Tribune.bg публикува пълния текст на писмото: 
„Затова, с оглед правомощията Ви, предоставяме на Вашето вниманието фактическите обстоятелства за посочените по-
горе изводи, които са: 
На пазара на електрическа енергия осъществяван на Българската независима енергийна борса (БНЕБ), на платформата 
„Ден напред“ средната цена за 1 MWh базова мощност за периода 27 юли - 5 август 2021 г. е в диапазона 177.89 лв. - 330.73 
лв. - най-скъпата в цяла Европа, като по часове достига дори над 400.00 лв./MWh (вж. Приложение № 1). Нещо повече - 
тази цена е с над 50% по-висока от средната за ЕС и с над 75% по-висока от цената на електроенергията в Германия, 
Франция, Австрия и Швейцария и над два пъти и половина над цената за същия период на предходната година. Този 
резултат е кумулативен ефект от една страна от повишеното търсене (в т.ч. с признаци за манипулиране на борсата) на 
платформата „Ден напред“, а от друга страна от недостатъчното и недобре структурирано предлагане на количества 
електрическа енергия от производителите на същите. 
Предметът на настоящия сигнал е недостатъчното предлагане на количества от производителите на електрическа енергия 
на платформата „Ден напред“ и в частност от държавното дружество ТЕЦ „Марица изток 2“ ЕАД, като посочваме следните 
конкретни факти, които ни позволяват да направим обосновано предположение за извършено престъпление от общ 
характер. 
1. През 2020 г. ТЕЦ „Марица Изток 2“ постига рекордна загуба от над 341 млн. лв., като натрупаната загуба (вкл. загуби от 
минали години) превишава 1.15 млрд. лв. Отрицателният финансов резултат за 2020 г. е почти 75% от реализираните от 
дружеството приходи и ТЕЦ-ът буквално е изправен пред несъстоятелност поради свръхзадлъжнялост, тъй като текущите 
му пасиви значително надвишават текущите му активи. 
2. Съгласно Решение № Ц-27 от 01.07.2021 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране държавното дружество ТЕЦ 
„Марица изток 2“ ЕАД е изцяло на печалба при ценови равнища на електроенергията над 220,83 лв./MWh, т.е. при тази 
цена на електроенергията дружеството покрива всички свои условно постоянни и променливи разходи свързани с 
производството на електроенергия. Всeки лев над тази цена носи на предприятието оперативна печалба. В същото 
решение № Ц-27 от 01.07.2021 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране, стр. 29 в таблица технико-икономически 
показатели са посочени както нетната електрическа енергия, прогнозна за периода 01.07.2021 г. - 30.06.2022 г. в размер на 
6 501 789 MWh, така и размерът на прогнозните променливи разходи – 1 115 651 хил. лв. С други думи, експертите на КЕВР 
посочват, че при цена над 171,59 лв./MWh се покриват напълно променливите разходи на дружеството за производството 
на електроенергия, т.е. всеки лев над тази продажна цена (до 220,83 лв./MWh) ще намалява евентуалните загуби на 
дружеството от отчитаните условно постоянни разходи. 
3. Същевременно през конкретния период, 27 юли - 5 август 2021 г., държавното дружество ТЕЦ „Марица изток 2“ ЕАД не 
предлага електрическа енергия на платформа „Ден напред“ или предлага такава на 20-25 % от разполагаемия си капацитет. 
При инсталирана мощност от 1610 MW за общо 8-те блока и разполагаем капацитет на периода в диапазона - 1207-1063 
MW (вж. Приложение №2), ТЕЦ „Марица изток 2“ ЕАД предлага енергия от едва 2 блока, добавяйки още един блок едва 
след публична обществена реакция и недоволство – съответно общо между 230 и 500 MW в отделните часови периоди 
(вж. Приложение № 3). 
4. Липсата на предлагане дори при непълен капацитет от страна на държавното предприятие ТЕЦ „Марица изток 2“ ЕАД 
лишава дружеството от потенциална печалба, която би могло да осъществи и в същото време задържа изкуствено висока 
цена на електроенергията на платформа „Ден напред“ на БНЕБ. 
Изложеното дотук илюстрира поведение, което в никакъв случай не може да се отнесе към отговорно, още по-малко към 
добро управление. Не се работи с наличния, а с подценен в пъти капацитет (усреднено около 400 MW при възможни 1207 
MW), не се използват възможностите за реализиране на печалби при подходящо ценово равнище, не се използват 
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възможностите за намаляване на натрупани загуби, като недостатъчното предлагане в едно с редица оферти „купува“, 
които будят сериозни подозрение за манипулации на борсата, задържа високата цена и практически унищожава 
българската индустрия. 
Посоченото бездействие според нас е съставомерно деяние. Като се има предвид, че посоченият пример – 27 юли - 5 август 
2021 г. далеч не е инцидентен или изолиран случай, то е налице основателно според нас предположение, че става дума за 
продължавано престъпление. 
От гореизложеното се установява поредното бездействие и неупражняване на задължения от лица с управителни функции 
в ТЕЦ „Марица изток 2“ ЕАД и БЕХ, както и от страна на министъра на енергетиката като принципал, което е по същество 
ценообразуващ елемент на пазара на електроенергия, като пряко се отразява на конкурентоспособността на българската 
индустрия (която се конкурира с пазари със значително по-евтин ток), както и върху цените на стоки и услуги за крайните 
потребители. Така за пореден път българските граждани и българския бизнес ще платят за безотговорността и 
безстопанственото управление, което се е наложило като практика в българските държавни дружества, включително и 
най-вече в Енергетиката. Увреден е интересът както на Държавата и нейното дружество ТЕЦ „Марица изток“ 2, така и на 
трети лица – потребителите на електроенергия (промишлени предприятия, болници, училища, общински и държавни 
администрации и др.) 
С оглед Вашата функция по осъществяване на надзор за законност в Република България и предвид изложените данни в 
настоящия сигнал, моля да разпоредите обстоятелствена проверка за установяване на фактите по случая и при преценка 
за достатъчно данни за извършени престъпления, да разпоредите образуване на съответните досъдебни производства“, 
се казва в писмото.   
 
В. Труд 
 
√ Асоциацията на работодателите: Престъпен заговор вдига цената на тока 
Подадоха сигнал в прокуратурата 
Престъпен заговор е причина за поскъпването на тока за бизнеса, смятат от Асоциацията на организациите на българските 
работодатели (АОБР). Има данни, позволяващи да се направи обосновано предположение за извършено престъпление, 
пише в сигнал на АОБР, изпратен до прокуратурата, ДАНС, ГДБОП, МВР и КЗП. 
Средната цена на тока на енергийната борса, на платформата “Ден напред” за периода 27 юли - 5 август е в диапазона 
177,89 лв. - 330,73 лв. - най-високата в Европа, като по часове достига и над 400 лв./MWh. Цената е с над 50% по-висока от 
средната за ЕС и с над 75% по-висока от цената на тока в Германия, Франция, Австрия и Швейцария. Същевременно за 
периода 27 юли - 5 август държавното дружество ТЕЦ “Марица изток 2” не предлага ток на платформа “Ден напред” или 
предлага електричество на 20-25% от капацитета си. От 8-те блока на ТЕЦ “Марица изток 2” работят само 2 блока. 
Бездействието на ръководствата на ТЕЦ “Марица изток 2” и БЕХ, както и на министъра на енергетиката, се отразява на 
българската индустрия и върху цените на стоките. Хората и бизнеса ще платят за безстопанственото управление, пише в 
сигнала на работодателите. 
 
√ Васил Велев, АИКБ: Сезираме ДАНС и МВР за високите цени на тока 
Предприятията спират работа, защото иначе трябва да фалират", това е и причината за протеста на работодателите. Това 
каза в предаването на БНТ "Денят започва" Васил Велев, председател на УС на АИКБ. 
Работодателските организации поискаха оставките на министъра на енергетиката и на шефовете на БЕХ и "Марица-изток 
2" заради рекордно високата цена на борсовия ток. 
"Ще блокираме "Българския енергиен холдинг (БЕХ), защото там е заровено кучето - и в дъщерните му дружества. Ние 
имаме два до три пъти повече инсталиорани мощности, отколкото потребяваме електроенергия, няма обективни причини 
за дефицит. В същото време цената на електроенергията е най-висока в целия ЕС, в цяла Европа от началото на август", 
обясни Велев. 
Средната цена е 285 лв., но през деня стига до 330 лв., КЕВР е дал референтна цена за 119 лв. 
"Очевидно става дума или за некомпетентност и безотговорност или това, което ние предполагаме - зловредно 
управление. Управление в полза на определени лица и в ущърб страната, в ущърб на предприятията, на чужди интереси", 
отбеляза Васил Велев. 
И обяви, че официално сезира ДАНС, МВР да се захванат с този случай. 
"Има оферти на борсата, които са напълно немислими, те са направени, за да се изпълняват, те са направени, за да се 
манипулира борсата", подчерта председателят на УС на АИКБ. 
Предупредили са, че не трябва да се свързваме със скъпия гръцки пазар, а с евтиния румънски. 
Сезират ДАНС и МВР, защото подозират "че се извършва саботаж, престъпление или диверсия и се застрашава 
националната сигурност, защото спряха първоешелонни предприятия". 
 
Bulgaria ON AIR 
 
√ Енергийният министър посочи причините за резкия скок в цената на тока 
След среша на Стефан Янев с АОБР с поста си се раздели зам.-министърът Александър Николов 
Високата цена на тока на свободния пазар принуди един от най-големите индустриални холдинги у нас - Комбината за 
цветни метали (КЦМ) в Пловдив, да спре работа за 10 дни. Това е и първото в 60-годишната история спиране на работата 
на компанията.  
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Съветът на директорите е принуден да вземе решението, след повишаването на цените от взима след предварителни 
изчисления, че по-високите цени на електроенергията на свободния пазар генерира разходи от над 200 000 лв. дневно за 
компанията.  
"За първите шест месеца цената на електроенергията на същата тази борса беше около 114 лв. за MWh. На трети август 
цената беше 330 лв. за MWh – тоест с 210 лв. повече за средномесечната цена. Тези 210 лв. за нашата компания са огромна 
сума, защото не е възможно да се произвежда цинк и никъде по света не се прави без съществен разход на 
електроенергия. Това е практически неприемливо за нас", заяви Румен Цонев. 
Цената е неприемвлива не само за КЦМ – Пловдив, но и за всички консуматори на електроенергия в България, с 
изключение на домакинствата. Заради ескалацията на цената депутатите извикаха в НС министъра на енергетиката.  
"Ние реагираме спрямо това каква е цената на тока на борсата, за да можем да регулираме до някаква степен. Факторите, 
които повишиха цената, са много – това е повишеното потребление при високите температури, това е обединението с 
Гърция, което се извърши през месец май, обединението на пазарите. Случи се че много от блоковете в централите бяха в 
ремонт", посочи енергийният министър Андрей Живков. 
По думите на енергийния министър ведомството 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 и това се е случило с включването на пет енергийни блока на ТЕЦ "Марица Изток 2". По думите му в момента 
се е увеличила и работата на Мини "Марица Изток", които работят вместо на 2, на 4 смени. Бизнесът обаче остава в 
готовност за протести. От там изразяват съмнения, че Българската независима електроенергийна борса се манипулира.  
"Има такива оферти – купува на цена 600 лв. за MWh през нощта. Някой може ли да си представи, че една такава оферта 
не е манипулативна", категоричен е председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил 
Велев.  
По изчисления на АИКБ от началото на август токът у нас е 73% по-скъп от този в Германия, но и най-скъпият в ЕС. 
От Асоциация на организациите на българските работодатели (АОБР) са изпратили сигнал до прокуратурата за работата на 
Българската независима електроенергийна борса .В началото на седмицата работодателските организации сезираха ДАНС 
и МВР за цената на тока. След тяхна среща със служебния премиер Стефан Янев с поста си се раздели зам.-министърът на 
енергетиката Александър Николов. 
Вижте повече в репортажа на Камелия Стоянова. 
 
News.bg 
 
√ Работодателите дадоха ТЕЦ „Марица изток 2“ и БЕХ на Гешев  
етирите национално представени работодателски организации - АИКБ, КРИБ, БСК и БТПП - внесоха сигнал до главния 
прокурор Иван Гешев за извършено престъпление от общ характер от ръководствата на БЕХ и ТЕЦ "Марица изток 2". 
Бизнесът смята, че двете държавни дружества умишлено поддържат ликвидността на енергийната система ниска, с което 
се уврежда интересът на държавата и нейното дружество ТЕЦ "Марица изток 2", както и на потребителите на 
електроенергия - промишлени предприятия, болници, училища, общински и държавни администрации и др. 
Според тях основанието са се сезира прокуратурата са установени данни, позволяващи да се направи обосновано 
предположение за извършено престъпление от общ характер, което със своите размери и обхват застрашава икономиката 
и националната сигурност на България. 
На пазара на електрическа енергия осъществяван на Българската независима енергийна борса (БНЕБ), на платформата 
"Ден напред" средната цена за 1 MWh базова мощност за периода 27 юли - 5 август 2021 г. е в диапазона 177.89 лв. - 330.73 
лв. - най-скъпата в цяла Европа, като по часове достига дори над 400.00 лв./MWh. Нещо повече, тази цена е с над 50% по-
висока от средната за ЕС и с над 75% по-висока от цената на електроенергията в Германия, Франция, Австрия и Швейцария 
и над два пъти и половина над цената за същия период на предходната година. Този резултат е кумулативен ефект от една 
страна от повишеното търсене (в т.ч. с признаци за манипулиране на борсата) на платформата "Ден напред", а от друга 
страна от недостатъчното и недобре структурирано предлагане на количества електрическа енергия от производителите 
на същите, обясняват те. 
Предметът на сигнала е недостатъчното предлагане на количества от производителите на електрическа енергия на 
платформата "Ден напред" и в частност от държавното дружество ТЕЦ "Марица изток 2" ЕАД, като посочваме следните 
конкретни факти, които ни позволяват да направим обосновано предположение за извършено престъпление от общ 
характер: 

1. През 2020 г. ТЕЦ "Марица Изток 2" постига рекордна загуба от над 341 млн. лв., като натрупаната загуба (вкл. 
загуби от минали години) превишава 1.15 млрд. лв. Отрицателният финансов резултат за 2020 г. е почти 75% от 
реализираните от дружеството приходи и ТЕЦ-ът буквално е изправен пред несъстоятелност поради 
свръхзадлъжнялост, тъй като текущите му пасиви значително надвишават текущите му активи. 

2. Съгласно Решение № Ц-27 от 01.07.2021 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране държавното дружество 
ТЕЦ "Марица изток 2" ЕАД е изцяло на печалба при ценови равнища на електроенергията над 220,83 лв./MWh, т.е. 
при тази цена на електроенергията дружеството покрива всички свои условно постоянни и променливи разходи 
свързани с производството на електроенергия. Всeки лев над тази цена носи на предприятието оперативна 
печалба. В същото решение № Ц-27 от 01.07.2021 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране, стр. 29 в 
таблица технико-икономически показатели са посочени както нетната електрическа енергия, прогнозна за 
периода 01.07.2021 г. - 30.06.2022 г. в размер на 6 501 789 MWh, така и размерът на прогнозните променливи 
разходи - 1 115 651 хил. лв. С други думи, експертите на КЕВР посочват, че при цена над 171,59 лв./MWh се 

https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/236010-ministar-zhivkov-posochi-prichinite-zad-rezkiya-skok-na-tsenata-na-promishleniya-tok
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покриват напълно променливите разходи на дружеството за производството на електроенергия, т.е. всеки лев над 
тази продажна цена (до 220,83 лв./MWh) ще намалява евентуалните загуби на дружеството от отчитаните условно 
постоянни разходи. 

3. Същевременно през конкретния период, 27 юли - 5 август 2021 г., държавното дружество ТЕЦ "Марица изток 2" 
ЕАД не предлага електрическа енергия на платформа "Ден напред" или предлага такава на 20-25 % от 
разполагаемия си капацитет. При инсталирана мощност от 1610 MW за общо 8-те блока и разполагаем капацитет 
на периода в диапазона - 1207-1063 MW (вж. Приложение №2), ТЕЦ "Марица изток 2" ЕАД предлага енергия от 
едва 2 блока, добавяйки още един блок едва след публична обществена реакция и недоволство - съответно общо 
между 230 и 500 MW в отделните часови периоди (вж. Приложение № 3). 

1. Липсата на предлагане дори при непълен капацитет от страна на държавното предприятие ТЕЦ "Марица изток 2" 
ЕАД лишава дружеството от потенциална печалба, която би могло да осъществи и в същото време задържа 
изкуствено висока цена на електроенергията на платформа "Ден напред" на БНЕБ. 

Според бизнеса изложеното дотук илюстрира поведение, което в никакъв случай не може да се отнесе към отговорно, още 
по-малко към добро управление. Не се работи с наличния, а с подценен в пъти капацитет (усреднено около 400 MW при 
възможни 1207 MW), не се използват възможностите за реализиране на печалби при подходящо ценово равнище, не се 
използват възможностите за намаляване на натрупани загуби, като недостатъчното предлагане в едно с редица оферти 
"купува", които будят сериозни подозрение за манипулации на борсата, задържа високата цена и практически унищожава 
българската индустрия. 
От гореизложеното се установява поредното бездействие и неупражняване на задължения от лица с управителни функции 
в ТЕЦ "Марица изток 2" ЕАД и БЕХ, както и от страна на министъра на енергетиката като принципал, което е по същество 
ценообразуващ елемент на пазара на електроенергия, като пряко се отразява на конкурентоспособността на българската 
индустрия (която се конкурира с пазари със значително по-евтин ток), както и върху цените на стоки и услуги за крайните 
потребители, заключват те. 
News.bg припомня, че вчера КЕВР започна да проучва високите цени на енергийната борса. 
Преди това работодалите поискаха оставки на ръководството на БЕХ и на министерството на енергетиката заради скъпия 
ток за бизнеса, след като миналата седмица обявиха, че спират мощности, защото при тези цени не могат да бъдат 
конкурентни. 
Два месеца преди това енергетици от ТЕЦ "Марица Изток 2" предупредиха, че при ограничение на централата може да се 
стигне до режим на тока. 
Шефът на АИКБ Васил Велев разкритикува плахостта на служебния министър Андрей Живков и неговия неуспешен опит да 
смени ръководството на БЕХ. Което пък ръководство обжалва в съда отстраняването си. От БЕХ категорично отричат да 
имат правото да регулират по някакъв начин цените и да се намесват на пазара. 
Работодателите не за първи път предупреждават за рисковете за бизнеса на енергийния пазар, най-вече заради 
неадекватното му управление, като през лятото на 2019 г. председателят на АИКБ Васил Велев публично обвини НЕК, 
че действа като организирана престъпна група. 
 
√ Отстраненият зам. енергиен министър все още не знае мотивите  
Или "Марица Изток 2" не разполага с необходимия административен капацитет да направи нормален модел на планиране 
и включване на мощностите, или съвсем целенасочено са намалявали количествата, така че да има систематичен риск, 
натиск от бизнеса и съответно политическа нестабилност". 
Това заяви отстраненият вчера зам.-министър Александър Николов в студиото на БиТиВи по повод напрежението и 
недоразуменията от последните седмици в енергетиката. Той твърди, че не знае защо е отстранен и не се интересува защо. 
Не иска да предполага връзка в номинацията си във втория проектокабинет на "Има такъв народ". 
По думите му Министерството на енергетиката трудно може да влияе на пазара на електрическа енергия, механизмите за 
контрол и натиск били в ръцете на Български енергиен холдинг. 
Според Николов държавните дружества могат да печелят добре от предлагане на електричество, но вместо това в 
момента печалбата отива в частни фирми. Нужно е обаче да се проследи следата на парите. 
Всеки загубен лев от производството на ток са 4 загубени лева в джоба на всеки гражданин на годишна база, и обратното, 
уточни бившият зам.-министър на енергетиката. 
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. 
 
Politika.bg 
 
√ Скъпият ток спря леярните и машиностроенето 
От БЕХ предлагат забрана на безлимитната търговия 

https://news.bg/energy/rabotodatelite-iskat-ostavki-nared-v-energetikata-me-beh-nek-i-eso-a-i-tets-maritsa-iztok-2.html
https://news.bg/energy/industriyata-pritesnena-ot-porednite-tsenovi-rekordi-na-toka-u-nas.html
https://news.bg/energy/industriyata-pritesnena-ot-porednite-tsenovi-rekordi-na-toka-u-nas.html
https://news.bg/politics/energetitsi-ot-tets-maritsa-iztok-2-shte-ima-rezhim-na-toka-pri-ogranichenie-na-tsentralata.html
https://news.bg/politics/energetitsi-ot-tets-maritsa-iztok-2-shte-ima-rezhim-na-toka-pri-ogranichenie-na-tsentralata.html
https://news.bg/energy/uvolniha-rakovodstvoto-na-beh.html
https://news.bg/crime/sadat-sprya-vpisvaneto-na-novoto-rakovodstvo-na-beh.html
https://news.bg/crime/sadat-sprya-vpisvaneto-na-novoto-rakovodstvo-na-beh.html
https://news.bg/energy/ostavki-ili-zakonovi-promeni-shte-svalyat-tsenata-na-toka.html
https://news.bg/energy/vasil-velev-ima-priznatsi-na-organizirana-prestapna-grupa-v-energetikata.html
https://news.bg/politics/plamen-nikolov-predstavi-mandata-na-itn-v-prezidentstvoto-smetki-ne-sa-praveni.html
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
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Скъпият ток на борсата в сегмента „Ден напред“ от края на юли принуди леярните в страната да спрат работа. Комбинатът 
за цветни метали в Пловдив е спрял, а там са заети 1500 души. От началото на седмицата същото са направили и много от 
машиностроителните фирми у нас. Това каза Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в 
България (АИКБ). 
Шефът на БЕХ Валентин Николов каза, че една от крачките за успокояване на пазара е в страната да има повече от една 
борса и за това има и изискване от европейските институции. Другите проблеми са в безлимитните договори на 
търговците. Според него потребителите на промишлен ток трябва да сезират Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) 
за безлимитните договори, защото това е липса на конкуренция и реално по този начин се изкривява пазарът. 
По думите му другият начин е в Закона за енергетиката да се променят правилата на борсата. „Бизнесът сам си създаде 
проблеми, като по тяхно настояване, на големите консуматори, форуърдният пазар бе махнат от борсата“, припомни той. 
„Освен това в резултат на засиленото търсене за износ, особено за Гърция, се вдигат цените. Там има дефицит, защото 
преди няколко месеца бе спряна една от най-големите им въглищни централи. Ток от България за Гърция се транзитира и 
през съседните Северна Македония и Турция“, поясни шефът на БЕХ. 
Николов каза още, че Полша прилага технически ограничения за износа и по този начин държи цените на тока за бизнеса 
ниски. За сряда те са били 87 евро/мвтч, а в Германия - 101 евро. За сряда цената на борсата у нас достигна 285,11 лв., или 
над 146 евро. Шефът на БЕХ припомни, че шансът ни за по-евтин ток е пазарното обединение с Централна и Западна 
Европа. Проблемът обаче там е липсващият достатъчен технически капацитет за пренос на границите на Унгария, за който 
обещанието е да бъде осигурен най-късно до октомври тази година. 
Според Васил Велев от АИКБ обаче страната няма нужда от още борси за търговия на електрическа енергия, защото пазарът 
ни е малък и така ще стане още по-лесен за манипулиране. „Махането на безлимитните договори ще помогне, но най-
важно е да се оптимизира управлението на предлагането. В случай че дружествата на монополиста на пазара БЕХ 
предлагат на разумни нива електроенергия, няма как да се стигне до такива цени. Когато офертите на монополиста са на 
220 или 250 лв. за мегаватчас, как да се купи на 150? Държавната ТЕЦ „Марица изток -2“ може да продава на цена от 171 
лв./мвтч и така ще губи по-малко, отколкото ако нищо е прави и да трупа загуби. Над тази цена пък, например 180 лв., 
централата ще може да си покрива част от загубата. Над 220 лв./мвтч държавният ТЕЦ е на печалба и са му покрити всички 
постоянни разходи. Цената за „Ден напред“ обаче е над 280 лв.“, каза още той. Според него в България не трябва да има 
цена за бизнеса над 220 лв./мвтч, за да е изгодна на икономиката на страната. „Износът обаче, основно към Гърция, дърпа 
голяма част от тока от България. Пазарът в южните ни съседи е съвсем отделен и там поддържат високи цени на активната 
енергия, за да може никой да не купува от тях, а само да им продават. Затова и Италия не искаше да се връзва с тях и 
намериха причини да отложат обединението на пазарите, докато не стане това и с Германия и Франция, където енергията 
е по-евтина. Нашите хубосници избързаха и направиха обединението с Гърция. Така се натрупаха много негативни фактори 
- безлимитните договори на търговците, ограниченото предлагане на високи нива и за това и има спрени заводи“, добави 
Велев. 
Към 10:35 часа в сряда експортът на ток в България бе почти 900 мегавата, като общият товар за страната бе около 4600 
мегавата. На практика около една пета от произведената електроенергия у нас в момента отива за експорт. 
 
 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
 
БНР 
 
√ КСНС обсъжда мерки за преодоляване на нова Covid вълна  
Мерки за преодоляване на нова вълна на коронавируса ще бъдат обсъждани днес на заседанието на Консултативния съвет 
за национална сигурност, свикано от президента Румен Радев за 14.00 часа. Тема на срещата ще бъдат и мерките срещу 
засиления миграционен натиск към България.  
Радев свиква КСНС на фона на политическо напрежение между парламентарните партии след неуспешен първи опит за 
съставяне на работно правителство и настъпваща четвърта вълна на коронавируса у нас. 
През последната седмица премиера и министрите от служебния кабинет многократно призоваха депутатите за спешна 
актуализация на бюджета, за да може страната ни да се справи с нова Covid вълна. За това настоява и президентът Румен 
Радев, който обвърза връчването на втория проучвателен мандат за съставяне на правителство с актуализацията на 
бюджета: 
"Има тревожни въпроси, които изискват актуализацията на този бюджет. Ние не можем да оставим хората в 
наближаващата пандемична криза без финансова подкрепа, без социална подкрепа, няма как да стане. Аз искам да видя 
ясния ангажимент на българския парламент. От това ще си проличи кой работи за хората и кой ще е хаос". 
КСНС ще обсъди и мерки за противодействие на бежански натиск през границата ни с Турция. 
В петък държавният глава направи оглед по въздух и суша на съоръженията на българо-турската граница. Радев коментира, 
че събитията в Афганистан водят до нарастване на потока от мигранти. 
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"България е сухопътна граница, външна за ЕС, на пътя на този мигрантски поток, така че рискът за нас даже се увеличава, 
разбира се  трябва да работим още по-активно и с нашите европейски партньори за осигуряване на необходимите 
средства, за по сериозен ангажимент в контекст и постоянен диалог с Турция, която поема най-голямата тежест". 
 
√ НСИ: Повишаване на заетостта с близо 2% и двойно по-силно увеличаване на работната заплата към края на юни  
Според предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно 
правоотношение в България се увеличават в края на юни 2021 г. с 42,7 хиляди, или с 1,9% спрямо първото тримесечие, 
достигайки 2,31 милиона. Спрямо второто тримесечие на 2020 година наетите лица в страната нарастват с 65,4 хиляди. 
В същото време средната месечна работна заплата в страната нараства през второто тримесечие с 4,3% до 1525 лева 
спрямо предходното тримесечие и се повишава с цели 14,1% спрямо година по-рано. 
Спрямо първото тримесечие на 2021 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности 
„Хотелиерство и ресторантьорство“ - ръст с 32%, „Административни и спомагателни дейности“ - с 5,1% и „Култура, спорт и 
развлечения“ - с 4,3%. 
Най-голямо намаление на наетите по трудово и служебно правоотношение пък е регистрирано в дейностите 
"Образование" - с 1,3% и ШПреработващата промишленост" - с 0,4 на сто. 
Най-голям относителен дял на наетите по трудово и служебно правоотношение продължава да има в дейностите 
"Преработваща промишленост" (20,7%) и "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети" (16,8%), показват експресните 
данни на НСИ. 
В същото време средната брутна месечна работна заплата през второто тримесечие на 2021 година е в размер на 1542 
лева, като нараства спрямо предходното тримесечие с 4,3 на сто. 
През април 2021 г. средната брутна месечна работна заплата е била в размер на 1542 лева, през май се е понижила до 
1530 лв., преди още малко да се понижи през юни до 1505 лева, показват предварителни данни на НСИ. 
 

Графика на средната брутна работна заплата по месеци 

 
 
Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата през 
второто тримесечие на настоящата година спрямо предходното тримесечие, са: "Хотелиерство и ресторантьорство“ - ръст 
с цели 30,5%, и „Култура, спорт и развлечения“ - с 22,8%, докато  намаление на заплатите с 1,3% е регистрирано в 
икономическата дейност „Операции с недвижими имоти“. 
На годишна база средната месечна работна заплата през периода април - юни 2021 година нараства с 14.1% спрямо 
второто тримесечие на 2020 година, като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Хотелиерство и 
ресторантьорство“ - с 44,7%, „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - с 31,1%, и „Култура, спорт и развлечения“ - с 
25, 2 на сто. 
Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2021 г. 
нараства с 19,5% в обществения сектор, а в частния сектор – с 12,3 на сто. 
Икономическите дейности с най-високо средно месечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно 
правоотношение през третото тримесечие на настоящата година са "Създаване и разпространение на информация и 
творчески продукти; далекосъобщения" (със средна заплата от 3709 лева), "Финансови и застрахователни дейности" 
(заплата от 2368 лева) и "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" 
(средна заплата от 2233 лева). 
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В същото време най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности "Хотелиерство и ресторантьорство" 
(със средна заплата от 936 лева), "Други дейности" (996 лева) и "Селско, горско и рибно стопанство" (1077 лева). 
 
√ НБТ настоява за осигуряване на 60 млн. евро за туризма от отпуснатите средства по европрограма ОПИК  
Националният борд по туризъм настоява държавата да осигури 60 милиона евро за малките и средните фирми в туризма 
от отпуснатите допълнително 120 милиона евро от Европейската комисия по Оперативна програма 
„Конкурентоспособност и иновации". 
Според изпълнителния директор на организацията Полина Карастоянова средствата трябва да бъдат използвани за 
подпомагане на българските хотели, заведения, туроператори, екскурзоводи и авиокомпании. 
Субсидиите трябва да бъдат предвидени за подпомагане на бранша, особено при очакваната нова вълна на пандемията. 
Освен това е необходимо да се предвидят и повече средства за реклама на България в чужбина за предстоящия зимен 
сезон и за лято 2022 г., посочват още от националния борд по туризъм. 
 
√ Браншовата камара "Пътища": Строителни фирми са изправени пред фалит  
Строителни фирми са изправени пред фалит, не могат да дават заплати и да плащат на доставчици. А пътищата в страната 
се рушат заради спрени регулярни ремонти. 
Това се казва в позиция на Българската Браншова Камара "Пътища" до президента, премиера и ресорните ведомства. 
Причините - спрените плащания от страна на Агенция “Пътна инфраструктура” за около 800 млн. лв. по фактурирани и 
сертифицирани дейности. 
Фалитът на фирми ще има лавинообразен ефект за множеството доставчици и подизпълнители. Това ще доведе до 
освобождаване на много квалифицирани работници, пише в позицията на бранша. 
Строителите предупреждават, че вече трети месец АПИ не възлага рутинни дейности по поддържане на пътищата, въпреки 
подходящото за това време. Така пътищата няма да са подготвени за зимата. 
На срещите с ръководството на министерството на регионалното развитие от камарата не са получили яснота за бъдещите 
действия за поддържане на пътищата. 
Ако не бъдат предприети действия за изплащане на дължимите суми, пътните фирми са готови на протестни действия, се 
казва още в позицията на пътните фирми. 
 
√ История за микробизнес  
Ако се питате какво е микробизнес – Боряна Маврова и Пламен Солаков от Димитровград на драго сърце ще ви отговорят, 
ще ви разведат из малкия си цех и ще ви дадат да опитате масло от черен кимион. Вкусът ще ви изненада, меко казано, но 
маслото има редица ползи за здравето. 
Боряна и Пламен са приятели от детинство – тя дълги години работи по проекти за субсидиране в областта на селското 
стопанство, а Пламен е музикант – китарист-басист, днес той свири в Общинския духов оркестър на Димитровград и в 
Общинското джаз трио. 
Преди две години те започват малко производство на масло от черен кимион, което в България все още не е така 
популярно, но на Изток от България то се произвежда и употребява отдавна. Казват, че още в Библията и Корана е 
споменавано като „маслото, което лекува всички болести освен смъртта“. 
Как се прави микробизнес и с какво се гордеят Боряна и Пламен? Как се съвместява музиката с подобно производство и 
как младите предприемачи виждат бъдещето на своето начинание? 
Чуйте в звуковия файл. 
 
√ ЕК предостави на Италия 24,9 млрд. евро по Плана за възстановяване и устойчивост  
Европейската комисия изплати в петък на Италия 24,9 милиарда евро от общо договорените 191,5 милиарда евро по 
Механизма за възстановяване и устойчивост, одобрен преди малко повече от година, за подпомагане на засегнатите 
страни от коронавирусната пандемия. 
Италия е една от първите страни, получили предварително финансиране. 
Изплатената сума е 13% от общо договорените над 191 милиарда евро. Останалите 87% Италия ще получи въз основа на 
изпълнението на поставените цели. От цялата сума към 68,9 милиарда евро са безвъзмездни средства, а 122,6 милиарда 
евро са заеми. 
От ЕК уточняват, че предварителното финансиране на Италия ще помогне да се започне изпълнението на нейния план за 
възстановяване и устойчивост. Той включва зеления преход с модернизирането на железопътния, автомобилния и 
обществен транспорт, дигитализацията, укрепването на икономическата и социална структура. 
Еврокомисарят по бюджета Йоханес Хан каза, че сътрудничеството с Италия и солидната подготовка в рамките на 
Европейската комисия е позволило средствата да бъдат разпределени в рекордно кратко време и със събраните ресурси 
ще може бързо да се задоволят нуждите на всички държави членки. 
 
√ Успешна евакуация на посолството на САЩ в Кабул  
Американското посолство в Афганистан е напълно евакуирано, потвърди говорителят на Държавния департамент на САЩ 
Нед Прайс. 
"Целият персонал на посолството се намира на територията на международното летище "Хамид Карзай", чийто периметър 
е обезопасен от американската армия“, каза Прайс. 

https://bnr.bg/post/101512181
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По-рано днес Асошиейтед прес цитира съобщение Държавният департамент и Министерството на отбраната на САЩ, 
според което Вашингтон ще изпрати още около 6000 войници на летището в Кабул, за да поемат контрола на въздушното 
движение, след като талибаните обкръжиха столицата, което накара САЩ да започнат да изтеглят персонала от 
консулството. 
Този ход ще се фокусира единствено върху разрешаването на американския и съюзническия персонал да напусне страната, 
като осигури международното летище в Кабул, се казва още в изявлението. 
Преди това президентът Джо Байдън обеща да изпрати 5000 военнослужещи, за да осигури "контролирано и безопасно" 
изтегляне на американския персонал. 
Междувременно няколко големи авиокомпании, сред които Юнайтед еърлайнс, Бритиш еъруейз и Върджин Атлантик 
съобщиха, че променят маршрути, за да избегнат въздушното пространство на Афганистан. 
Засегнати са най-вече полетите от Съединените щати до Индия, самолетите преминават над Пакистан и Иран. 
 
√ Талибаните влязоха в Кабул, властта капитулира 
Бунтовниците поели контрол над резиденцията на афганистанския президент 
Талибански бойци са заели резиденцията на афганистанския президент в Кабул, съобщи агенция Ройтерс, като се позова 
на двама бунтовнически командири. 
Според няколко източника самият президент Ашраф Гани е напуснал Афганистан, най-вероятно за Таджикистан.  
Талибаните навлязоха по-рано днес в Кабул като обясниха, че целта им е да предотвратят плячкосване на града, след като 
правителствените войски и полицията се саморазпуснаха. От местна болница съобщиха за поне 40 ранени при престрелки 
в покрайнините на града. 
Преди минути от американското посолство съобщиха за стрелба по летището в Кабул, където е в ход масово евакуиране 
на дипломати и афгански сътрудници. 
Двама представители на талибаните заявиха пред Ройтерс, че преходно правителство за каквото се говореше по-рано днес 
няма да има и че очакват да получат цялата власт над Кабул и Афганистан. Преди това се твърдеше, че преходното 
правителство най-вероятно ще бъде оглавено от бившия вътрешен министър и посланик в Германия Али Ахмад Джалали. 
Ройтерс го описва и като част от академичната общност, базирана в САЩ. 
По-рано беше съобщено, че делегация на афганистанското правителство ще отпътува за Катар още днес, където ще се 
срещне с представители на талибаните, за да се обсъди предаването на властта, като на разговорите ще присъстват и 
представители на САЩ. 
Очевидци твърдят, че по пътя си към Кабул талибанските бойци не са срещнали сериозна съпротива. Часове преди да 
обградят Кабул, те постепенно превзеха последните големи градове, намиращи се под контрола на правителството, както 
и американски военни бази и граничен пункт с Пакистан. 
Хората в Кабул масово напускаха града след новините за напредъка на талибаните. Стотици хора се стичаха пред 
банкомати, за да изтеглят спестяванията си. 
Действащият министър на вътрешните работи Абдул Сатар Мирзаквал заяви: 
„Безопасността и сигурността на Кабул е гарантирана. Той няма да бъде атакуван и ще има мирно предаване на властта на 
преходно правителство. Защитата на всичките ни сили е наша отговорност“. 
НАТО описва ситуацията като „изискваща по-спешни действия, откогато и да е било“. 
АП пише, че служители на посолства са горили документи, за което свидетелствал димът над тях. 
Говорител на талибаните заяви пред Би Би Си, че очаква „мирно предаване на властта възможно най-скоро“. 
„В бъдеще ще работим за отворено ислямско правителство, в което всички афганистанци ще могат да участват“, добави 
говорителят. 
Талибаните твърдят, че няма да спират работата и на болниците и спешните служби. 
Говорителят на талибаните заяви още, че няма да има репресии и правата на жените ще бъдат уважавани, но също така, 
че политиката по наказанията като екзекуции, убийства с камъни и ампутации ще бъде оставена на съда. 
Бойците уверяват, че няма да нахлуват в домовете на хората и ще предложат амнистия на работилите с афганистанското 
правителство или чужди сили. 
Талибаните превзеха почти цял Афганистан за малко повече от седмица, въпреки стотиците милиарди долари, похарчени 
от САЩ и НАТО за почти две десетилетия за изграждането на афганистанските сили за сигурност, отбелязва АП. 
По повод случващото се в Афганистан заместник-председателят на Европейската комисия Маргаритис Схинас заяви, че е 
нужна бърза реорганизация на правилата за миграция и получаване на убежище в Европейския съюз. 
Ройтерс посочва, че много страни членки на блока са притеснени, че развитието на ситуацията в Афганистан може да 
предизвика повторение на миграционната криза в Европа от 2015-а и 2016 г., когато на континента пристигнаха над един 
милион души. 
Повече от 250 000 души от страната са потърсили спасение в Кабул, откъдето пък западните държави се опитват да 
евакуират своите граждани. 
 
√ БВП на Япония нарасна през второто тримесечие с 1,3% на годишна база  
Брутният вътрешен продукт на Япония се повиши с 1,3 % на годишна база през второто тримесечие на 2021 г., показват 
предварителни данни на японския кабинет, оповестени в понеделник. 
Данните са по-силни от осредните очаквания на финансовите пазари за икономическа експанзия с 0,7 на сто и следват 
спада на БВП с 3,9% през първите три месеца на годината. 
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На сезонно коригирана тримесечна база брутният вътрешен продукт нарасна през периода април - юни с 0,3% след свиване 
а с 0,1% в началото на годината, надвишавайки прогнозата за повишение с 0,2 на сто. 
Капиталовите разходи в Япония се увеличиха през второто тримесечие с  1,7%, след като те се свиха през първите три 
месеца на годината с 1,2 на сто. 
Външното търсене на японски стоки и продукти обаче се сви с 0.3 % спрямо предходното тримесечие, което отбеляза спад 
с 0,2%, но в същото време износът нарасна с 2,9 на сто. 
Частното потребление пък нарасна през второто тримесечие с 0,8%, наваксвайки част от спад с 1,5% в началото на 2021 г. 
Представянето на японската икономика през второто тримесечие се оказа по-добро от очакваното въпреки наложените 
по това време нови противоепидемични рестрикции заради нарастването на заразените с Covid-19. 
 
БНТ 
 
√ Проф. Кантарджиев: Да спазваме леките мерки, за да не се налагат по-тежки  
Страната вече е в оранжевата зона по разпространение на COVID-19, по-рано от това, което предполагаше Министерството 
на здравеопазването. В София заразените са 146 на 100 000 души за 14 дни. Това заяви в сутрешния блок на БНТ "Денят 
започва" проф. д-р Тодор Кантарджиев. 
По думите му предпоставките за по-бързото разпространение са три - на първо място, че става въпрос за делта варианта, 
както и че доста хора се събират на малки разстояния, а третото - забавената ваксинация. 
Проф. Кантарджиев коментира, че сега първо боледува младото, активно население. 
Според него винаги при нас мерките са били навременни. Когато спазваме леките мерки, не се налага прилагането на по-
тежки. Сега коронавирусът засяга горните дихателни пътища, не е толкова характерна загубата на обоняние, но и не бива 
да се подценява опасността, каза Кантарджиев. 
По негови изчисления в момента 10 болни от COVID-19 заразяват 13 души. 
 
√ Нови изисквания за влизане в Испания от 16 август  
Българските граждани, пътуващи за Испания, ще трябва да представят тест за COVID-19, сертификат за ваксинация или 
документ за преболедуване на коронавирус при влизане в страната. По информация на българското посолство в Мадрид 
мярката влиза в сила от 16 август 2021 г. и не важи за пътниците, идващи от Северозападна България, съобщиха от МВнР. 
При влизане в Испания българските граждани, пристигащи от районите Северен Централен, Североизточен, Югозападен, 
Югоизточен и Южен Централен, трябва да представят един от следните документи: 

• Документ за завършена ваксинационна схема срещу COVID-19 /14 дни след поставянето на последната доза/. За 
завършена ваксинационна схема се приема поставянето на съответен брой дози от ваксини на производители, 
официално признати от ЕС; 

• Документ, показващ отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизането в страната изследване по 
метода на полимеразната верижна реакция (PCR) 

• Бърз антигенен тест за доказване на COVID-19, проведен до 48 часа преди влизането в страната, считано от 
вписаната в документа дата на проведеното изследване; 

• Документ, издаден от медицинско заведение, удостоверяващ преболедуването на COVID-19 – валиден от 11-тия 
ден след направен положителен PCR тест до 180-ия ден; 

• Дигитален сертификат на ЕС за COVID-19, удостоверяващ едно от горепосочените изисквания. 
Продължава извършването на санитарен контрол на всички международни пътници, влизащи в страната на случаен 
принцип – контрол на температурата и визуален контрол на общото състояние. 
Остава в сила и попълването на Формуляра за санитарен контрол, публикуван на сайта на Министерство на 
здравеопазването на Испания, както и получаването на QR код след попълването му. Децата на възраст под 12 години са 
освободени от задължението да представят диагностични тестове, но следва да имат попълнен Формуляр за санитарен 
контрол. 
 
√ Ердоган: Турция ще работи с Пакистан за предотвратяване на нова вълна от бежанци  
Турция ще работи с Пакистан за стабилизирането на Афганистан и предотвратяване на нов потоп от бежанци. Това заяви 
президентът Реджеп Тайип Ердоган. "Турция е изправена пред нарастваща миграционна вълна от афганистанци, 
преминаващи през Иран", каза той, заедно с колегата си от Пакистан Ариф Алви. 
"Ще продължим усилията за възстановяване на стабилността в региона, започвайки с Афганистан", каза Ердоган. "За да 
направим това, трябва да продължим и засилим сътрудничеството си с Пакистан. Решени сме да мобилизираме всички 
средства, с които разполагаме, за да успеем", допълни още турският лидер. 
Пакистанският президент беше в Истанбул за пускане на вода на боен кораб, построен от Турция за южноазиатската 
държава, която граничи с Афганистан и е ключов регионален играч. 
Турция разполага с няколкостотин войници, разположени в Афганистан и предложи да поеме отговорността за сигурността 
на международното летище в Кабул, след като САЩ приключи военното си изтегляне до края на август, при условие че 
САЩ осигурят финансова и логистична подкрепа. 
Ердоган също предложи да се срещне с лидера на талибаните за разговори. 
Пристигането на афганистански мигранти на източната граница на Турция се превърна в гореща политическа тема в Анкара, 
като опозицията притиска правителството да предприеме решителни мерки за спиране на притока. Правителството 

https://spth.gob.es/
https://spth.gob.es/
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реагира, като засили изграждането на гранична стена с Иран през последните дни. "С тази стена ние напълно ще спрем 
пристигащите", каза Ердоган. 
 
Икономически живот 
 
√ Доскорошен зам. министър допусна саботаж с цените на тока  
Доскорошният заместник-министър на енергетиката Александър Николов допусна, че е възможно кризата с цената на тока 
да е предизвикана от действия с цел саботаж на стабилността. 
Пред бТВ той коментира, че като човек, който се занимава с цифри и вероятности, гледайки колко неща са се навързали 
съвсем случайно в най-критичния период, в който трябва да има ток на нормални цени, чисто статистически е вероятно да 
има нещо отвъд рационалното. 
Припомняме, четирите работодателски организации сезираха прокуратурата, ДАНС и МВР, изтъквайки, че има обосновано 
предположение за наличието на ОПГ, отговорно за кризата с цената. 
По думите на бившия зам. министър „при пазара на електроенергия съществува така наречената игра на нула – за да 
спечелите вие, трябва да загубя аз или обратното“. Когато губи системата и обществото, печели някой друг, подчерта 
Николов и препоръча да се проследи основното – пътят на парите и кой печели в момента от стреса и хаоса в системата. 
Енергийният експерт обърна внимание, че когато вместо печалбата да остане в държавните дружества отива в частни, 
може да се проследи кои са частните интереси, които са работели, когато цените на тока са били най-високи. Той се 
съгласи, че част от тези дружества са ТЕЦ „Варна“ и на Ковачки, 
Александър Николов, който в четвъртък беше освободен от поста със заповед на премиера Янев заяви, че няма представа 
защо е уволнен. Енергийният министър Живков също не е имал отговор на този въпрос. 
По думите му, мотив не може да бъде кризата с цената на тока, тъй като това оперативно не е зависело от министерството. 
 
√ Договорите на "Автомагистрали" започнаха да взимат "жертви"  
„Автомагистрали – Черно море“ АД са станали жертва на договор, който е свързан с наддоговаряне от „Автомагистрали“ 
ЕАД, за което въпросите трябва да се насочат към бившите ръководители на държавното търговско дружество, АПИ и МРРБ 
как са мислели да решат този въпрос, защото има много такива случаи. Това коментира регионалният министър Комитова 
по повод протестите на работещи в „Автомагистрали – Черно море“ АД заради неизплатени възнаграждения. 
По думите на Комитова, въпросите са два – юридически, доколко е състоятелен договорът, за което тя смята да сезира 
прокуратурата, и дали министерството има право да плаща по този договор. 
Комитова повтори констатацията си, че държавната компания “Автомагистрали” си е позволила да извърши 
свръхдоговаряне, да дава работа на фирми, без да има осигурено финансиране. 
Днес сме изправени пред много сериозен юридически проблем. При тези договори, в които не е осигурено финансирането 
в бюджета и се нарушават множество закони, ако имахме всичките пари, дори да платим, влизаме в хипотеза да нарушим 
няколко закона. В момента нямаме парите, очакваме актуализация на бюджета, подчерта регионалният министър. 
От брифинга й стана ясно, че бюджетът на АПИ за миналата година е бил 380 млн. лв., а е възложена работа за 1,5 млрд. 
лв., като министърът изтъкна, че не знае дали това е измама, умишлена политика или предишното редовно правителство 
е имало предвид да направи нещо друго. 
Заместник-министър Захари Христов посочи от своя страна, че договорът е за 59 млн. лв. и срок от 5 години, като 
„Автомагистрали“ ЕАД наема 9 подизпълнителя. За две години – от август 2019 г., когато е подписан, до момента сумата е 
нараснала на 368 млн. лв. възложени работи. 
Извършените от „Автомагистрали – Черно море“ АД дейности досега са за 65 млн. лв. Само те надвишават общата рамка 
на договора от 59 млн. лв., подчерта Христов. 
Фирмите, към които все още не са извършени разплащания, са много, обяви Комитова. Искаме бюджет от 1,5 млрд. лв., за 
да си разплатим всички сметки за тази година, допълни тя. 
„Автомагистрали – Черно море“ АД работи по отсечката Чирпан – Стара Загора от АМ „Тракия“ в платното в посока София 
– Бургас, по договор от 11.01.2021 г., който за първия участък от 17 км е трябвало да приключи на 25 март. На 24 март с 
анекс срокът е удължен до 19 април. За останалата част от общо 40 км срокът, отново с анекс, е удължен до 30 юни. 
Строежът е завършен на 17 юли. 
 
√ Кои области са с най-високообразована работна сила  
Анализът на Зорница Славова е от бюлетина на Института за пазарна икономика 
Специално за изданието „Регионални профили: показатели за развитие“ ИПИ получава данни от Националния 
статистически институт (НСИ) за образованието на работната сила на областно ниво. Последните такива, за 2020 г., са част 
и от предстоящото девето издание на изследването. Данните показват делът на населението на възраст между 25 и 64 
навършени години по степени на завършено образование. 
Средно за страната 17% от населението на 25-64 г. са с основно и по-ниско образование, 54% – със средно, а 29% – с висше 
образование. На областно ниво столицата отново е с най-високообразованата работна сила. Делът на висшистите достига 
57%, а населението с основно и по-ниско образование е едва 4%. Сред областите с най-високообразованото население се 
отличават Велико Търново, Русе, Варна. Областта с най-ниско образовано население пък е Търговище, където 38% от 
работната сила е с основно и по-ниско образование. Останалите области с неблагоприятна структура са Сливен, Кърджали, 
Силистра, Разград, Монтана. 
 

https://ikj.bg/novini/biznesat-obyavi-organizirana-prestapna-grupa-manipulira-pazara-na-tok/
https://www.regionalprofiles.bg/bg/
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Базата данни, покриваща вече цяло десетилетие, позволява да проследим и тенденциите в образоваността на работната 
сила. В периода 2009-2020 г. общо за страната делът на населението на 25-64 г. с основно и по-ниско образование намалява 
с 5 пр. пункта, а този на висшистите се повишава с 6 пр. пункта. 
Регионалните данни показват големи различия между отделните области. Най-много се увеличават висшистите в 
областите Русе, столицата, Плевен и Бургас (с над 10 пр. п.), като в Бургас и Русе това е съпроводено със силно свиване на 
населението с основно и по-ниско образование. В област Смолян нискообразованите също се свиват значително – с 18 пр. 
пункта. На другата крайност – с увеличаване на дела на работната сила с основно и по-ниско образование, са областите 
Монтана, Сливен, Враца, Видин, Ямбол и Търговище. Случаят на област Монтана е особено неблагоприятен, защото за 
десет години едновременно със силното повишаване на дела на ниско образованите (с 11 пр. п.) висшистите намаляват (с 
4 пр. п.). Тенденциите в областите Габрово и София също са интересни – при тях и висшистите, и нискообразованите 
намаляват за сметка на увеличаването на хората със средно образование. Причина за това е силно индустриалния облик 
на тези две области и нуждата и привличането именно на кадри със средно образование. 
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Прегледът на данните позволява да се направят няколко важни извода: 
1) Взаимовръзката между наличието на университети и студенти и дела на висшистите сред населението е изключително 
силна. В десетте области с най-голям дял на висшистите (включително столицата, Пловдив, Русе, Велико Търново, Плевен) 
относителният брой на студентите е десетократно по-висок от този в десетте области с най-нисък дял на населението с 
висше образование (включително Монтана, Пазарджик и Търговище, в които няма университети и филиали на такива).     
2) Данните за образованието на работната сила и тези за брутната добавена стойност на секторно ниво показват ясна 
взаимовръзка между структурата на икономиката и нивото на образование: 

• Областите с голям дял на аграрния сектор имат висок процент на работната сила с основно и по-ниско образование 
– Добрич, Кърджали, Монтана, Разград, Силистра, Търговище; 

• Индустриализираните области имат нужда и привличат повече хора със средно образование – Габрово, София, 
Стара Загора, Пазарджик, Кюстендил, Смолян; 

• Най-много висшисти има в областите с най-висок дял на сектора на услугите – столицата и Велико Търново. 
3) Докато намаляването на населението с основно и по-ниско образование е положителна тенденция, увеличаването на 
висшистите не трябва да е самоцелно и навсякъде. В редица случаи, особено във високоиндустриализираните области, 
пазарът на труда има нужда от работна сила със средно образование. През 2020 г. едва половината от завършилите през 
последните пет години висшисти работят на позиция, изискваща висше образование, което е огромно разхищение на 
ресурси за всички страни (подробности за това тук).  
 
Мениджър 
 
√ Радев връчва следващ мандат за правителство след нови консултации с партиите  
Все още не са изчерпани всички възможности за съставяне на правителство, ще бъдат проведени консултации с 
парламентарно представените партии, преди връчване на следващия мандат. Това стана ясно от коментар на президента 
Румен Радев по време на посещението му в РД на "Гранична полиция" - Елхово, където инспектира готовността на страната 
ни да посрещне засилен миграционен натиск. Президентът обвързва връчването на следващия мандат и с актуализацията 
на бюджета. На журналистически въпрос кога ще връчи втория мандат, той отговори с въпроса „А кога българският 
парламент ще актуализира бюджета?“. 
Той добави, че актуализацията на бюджета е основната причина, поради която свиква в понеделник Консултативния съвет 
за национална сигурност. 
„Има важни и тревожни въпроси, които изискват актуализацията на бюджета. Не можем по безотговорен начин да се 
отнасяме към българските граждани. Ние не можем да оставим хората в наближаващата пандемична криза без финансова 
и социална подкрепа – за бизнеса, за здравеопазването, за медиците на първа линия, допълни той. 
Относно напрежението в парламента от последните дни и декларациите на партиите, Радев беше лаконичен: „Мисля, че 
тук по-правилна оценка биха дали психолози”, предаде Нова тв. 
„Служебното правителство не е излъчено от партии. То е излъчено с указ на президента и няма как да остане в наследство 
на партиите. Те са призвани да търсят идеи, да ги защитават и да излъчат кадрови решения. Нашите партии могат да ни 
предложат много в това отношение. Нека им дадем шанс, но времето изтича”, категоричен е той. 
Радев отбеляза също, че не иска да говори за нови избори преди да са се изчерпали всички опции за съставяне на редовно 
правителство с широка парламентарна подкрепа. „Дали изборите ще бъдат 2 в 1 - мисля, че това е срещу философията на 
българския конституционен модел. Няма как този парламент, ако реши да си тръгва, да го направи, без да насрочи 
президентски избори - това вече би било конституционна криза”, уточни държавният глава. 
Миграционният натиск по границата с Турция е засилен, съобщи началникът на Гранична полиция главен комисар Деян 
Моллов, който беше заедно с президента на инспекцията в Елхово. Вече е изпратено подкрепление от жандармерията. 
Има и план при влошаване на ситуацията да се включат и военни, уточни той.  
 
√ Председателят на НС свиква извънредно заседание относно полицейското насилие  
Председателят на 46-ото Народно събрание Ива Митева свиква извънредно заседание на Народното събрание на 17 август 
(вторник) от 10:00 ч. във връзка с публикуваните кадри с насилие над протестиращи миналата година. 
"С възмущение, болка и тревога гледах публикуваните кадри с насилието над протестиращите млади хора през лятото на 
2020 г. Споделям това не само като председател на Народното събрание и юрист, но и като гражданин, жена и майка". 
Това се казва в изявление на Митева, изпратено до медиите и публикувано на интернет страницата на парламента. 
"Българският парламент, като еманация на волята на народа и гарант за върховенството на закона, не може да остане 
настрана от показаното във видеоматериалите", посочва тя. 
"С правото, дадено ми от Конституцията, ще свикам извънредно заседание на Народното събрание на 17 август 2021 г. 
(вторник) от 10.00 часа за изслушване на министъра на вътрешните работи за предприетите действия за установяване на 
лицата, превишили правомощията си, наложените наказания и взетите мерки за недопускане на подобни прояви", заявява 
председателят на парламента. 
 
√ Правителството не планира да въвежда допълнителни ограничения за бизнеса  
"На този етап не се очакват допълнителни ограничения и затваряне на бизнеси заради нарастващите случаи на Covid-19". 
Това заяви пред БНР д-р Александър Златанов, заместник-министър на здравеопазването. 

https://ime.bg/bg/articles/ikonomika-i-administraciya-vs-medicina-i-pedagogika/
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Броят на новите случаи на COVID у нас отново започна да се увеличава и в събота премина границата от 1000 на ден за 
първи път от средата на май месец. 
Златанов подчерта, че страната съвсем скоро е влязла в жълтата зона по заболеваемост от коронавируса и в Европа сме на 
20 място. Той добави, че няма разнопосочни мнения в екипа на здравните власти за това как трябва да се подхожда в 
борбата с пандемията: "Екипът има много ясен план, който е рамката, но се издават и конкретни заповеди. Няма неяснота". 
Според него по-скоро е било грешка или объркване на директора на РЗИ-София д-р Данчо Пенчев, който преди дни обяви 
пред БТВ предстоящо въвеждане на по-строги противоепидемични мерки в София. 
Заместник-министърът на здравеопазването призова отново за самодисциплина и спазване на противоепидемичните 
мерки: "Спазването на мерките сега е много по-важно, за да не попаднем в червената зона. Или да си дадем да достигнем 
до червената зона много по-късно, когато повече хора ще са добили пълен имунитет след ваксинацията, а не да добиват 
имунитет през боледуване. ... Не е личен избор носенето на маска, личен избор е решението на човека какво ще направи 
със себе си. Когато това засяга обществото, това вече не е личен избор, а задължение на човека - с оглед на здравето на 
обществото". 
 
√ Енергийният министър:„Балкански поток“ засега не носи допълнителни приходи  
Реализацията на проекта „Балкански поток“ засега не носи допълнителни приходи. Въпреки че са инвестирани 2,5 млрд. 
лева, печалбата на "Булгартрансгаз" тази година ще е същата, както предишната. Това съобщи служебният министър на 
енергетиката Андрей Живков по време на изслушване в парламента за "Балкански поток" и за финансовото състояние на 
преносния оператор. Според изнесените от него данни чистата печалба на „Булгартрансгаз“ за първите 6 месеца на 
годината, който оперира проекта на наша територия, е била 55 млн. лв., докато в същия период на миналата година, при 
това по време на първата вълна от пандемията – тя е била 60 млн. лв. 
Както е известно „Балкански поток“ доставя руски газ по дъното на Черно море до Турция, а от там – през България и 
Сърбия – за Югоизточна Европа. По този начин се заобикаля Украйна, която досега беше транзитна страна за руските 
доставки на газ. 
„Към края на годината очакванията резултат е 100-120 млн. лв., което е колкото резултата отпреди реализацията на 
проекта. Похарчени са 2-3 млрд. лв., а резултатът е същият“, коментира Живков от парламентарната трибуна. 
Според него ако плановете са инвестицията от 2,5 млрд. лв. за изграждането на тръбата на българска територия да се 
възвърне след 10 години, това би означавало печалбата да се увеличи най-малко с 250 млн. лв. „Към момента обаче това 
не изглежда възможно“, коментира още Желязков. 
Относно високата цена на тока за бизнеса министърът коментира, че управлението на държавния ТЕЦ Марица Изток-2 ще 
стане по-добро, когато му се назначат подходящи мениджъри. Той добави, че е разпоредено съкращаване на ремонта на 
осми блок на централата. В момента 5 от общо 8 блока на ТЕЦ-а работят, останалите 3 са в планов ремонт. Включването 
им обаче стана едва след натиск от страна на бизнеса, тъй като поради ограниченото предлагане цената на 
електричеството надхвърли 400 лв. намегаватчас в началото на август. Въпреки рекордната цена и становището на КЕВР, 
че при цена над 172 лв. на мегаватчас ТЕЦ-ът трябва да увеличи предлагането на ток, ръководството на Марица Изток-2 не 
включи допълнителни мощности преди призивите за оставки от страна на бизнес организациите у нас. 
 
√ Средната заплата у нас нараства до 1525 лв. през второто тримесечие  
През второто тримесечие на 2021 г. средната месечна работна заплата e 1525 лв. и нараства спрямо първото тримесечие 
на 2021 г. с 4.3 на сто, съобщи Националният статистически институт. 
Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 30.5 
на сто, "Култура, спорт и развлечения" - с 22.8 на сто, и "Селско, горско и рибно стопанство" - с 9.5 на сто. Намаление на 
заплатите с 1.3 на сто е регистрирано в икономическа дейност "Операции с недвижими имоти". 
Средната брутна месечна работна заплата за април 2021 г. е 1 542 лв., за май - 1 530 лв., и за юни - 1 505 лева. 
През второто тримесечие на 2021 г. средната месечна работна заплата нараства с 14.1 на сто спрямо второто тримесечие 
на 2020 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 44.7 на сто, 
"Хуманно здравеопазване и социална работа" - с 31.1 на сто, и "Култура, спорт и развлечения" - с 25.2 на сто. 
Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите по трудово и служебно 
правоотношение през второто тримесечие на 2021 г. са: "Създаване и разпространение на информация и творчески 
продукти; далекосъобщения" - 3 709 лева; "Финансови и застрахователни дейности" - 2 368 лева; "Производство и 
разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - 2 233 лева. 
Най-нископлатени са били наетите в икономическите дейности: "Хотелиерство и ресторантьорство" - 936 лева; "Други 
дейности" - 996 лева; "Селско, горско и рибно стопанство" - 1 077 лева. 
Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2021 г. в 
обществения сектор нараства с 19.5 на сто, а в частния - с 12.3 на сто. 
 
√ Прокуратурата: Има повдигнати обвинения по полицейската агресия, разследването продължава  
Във връзка с кадрите с полицейско насилие по време на протестите през юли 2020 г. от Софийската районна прокуратура 
(СРП) съобщиха, че 4-ма служители на Министерството на вътрешните работи са привлечени към наказателна отговорност. 
Под ръководството и надзора на СРП са образувани 65 броя досъдебни производства във връзка с хулигански действия и 
причинени телесни повреди по време на протестите през лятото на 2020 г. Двадесет и четири /24/ броя от тях вече са 
приключени и внесени в съда. С влязъл в сила съдебен акт са осъдени 4 лица. 
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"По повод публикуваните видеоклипове, съдържащи кадри на „полицейско насилие“, Софийска районна прокуратура 
наблюдава досъдебно производство за извършено престъпление по чл.131, ал.1, т.2 във връзка с чл.130, ал.1 от НК - 
причиняване на телесни повреди от полицейски служители при изпълнение на службата им", съобщават още от СРП. 
В хода на разследването са разпитани множество свидетели, изискани и приобщени са записи от видеокамери, 
включително записът от камера под колоните на МС. Изготвена е видео-техническа експертиза от експерти от СДВР. 
Изискани и приобщени са медицински и други относими документи. Назначени и изготвени са съдебно-медицински 
експертизи. 
Разследването продължава и е взето на специален надзор. 
 
√ Гешев: Изслушване на главния прокурор би било нарушение на разделението на властите  
Съществува трайна практика на Конституционния съд, която изключва осъществяването на парламентарен контрол върху 
работата на конкретни магистрати и по неприключили дела. Така главният прокурор Иван Гешев коментира за БТА 
заявеното от депутати намерение да поискат изслушването му в рамките на насроченото за вторник извънредно заседание 
на парламента.  
След публикувания видеозапис с кадри с полицейско насилие над протестиращи миналото лято, председателят на 
парламента Ива Митева свика извънредно заседание на Народното събрание на 17 август 2021 г. (вторник) от 10.00 часа 
за изслушване на министъра на вътрешните работи за предприетите действия за установяване на лицата, превишили 
правомощията си, наложените наказания и взетите мерки за недопускане на подобни прояви.  
"Искане за изслушване на главния прокурор в извънредно заседание или искане за изготвянето на доклад по конкретни 
дела би представлявало нарушение на принципа на разделение на властите и накърняване на независимостта на 
съдебната власт. Но дори и да не беше така, няма как да предоставя информация по конкретни дела, защото по закон 
нямам право да я знам и да разполагам с нея. Това би било нарушение на Конституцията и законите на страната", посочи 
главният прокурор.  
Той допълни, че уважава работата на Народното събрание като най-висш орган в една парламентарна република, каквато 
е България и заяви, че очаква да види каква информация ще изискат от Прокуратурата народните представители.  
Гешев допълни, че отправеното искане за неговото изслушване по конкретния казус следва да се разглежда през призмата 
на спазване на основните принципи на Европейския съюз и в частност върховенство на правото.  
"Според Конституцията, нито имам правото, нито задължението да контролирам конкретни дела или още по-малко 
решенията на конкретни магистрати. Нещо повече, това би представлявало нарушение на българското законодателство и 
основни конституционни принципи от моя страна", заяви още Иван Гешев.  
 
√ БНБ предупреди за засечени опити за фишинг атаки от нейно име  
Българската народна банка предупреди, че от нейно име се изпращат злонамерени електронни съобщения за получен 
валутен превод. 
От миналия четвъртък насам са констатирани няколко случая на разпространение на електронни комуникации със 
злонамерени електронни съобщения от името на Българската народна банка. Имейлите се изпращат привидно от адрес, 
който се визуализира като Банков мениджър <bnb.bg>. В съобщението адресатите му се уведомяват, че имат получен 
валутен превод и трябва да следват указанията в приложен линк към съобщението, уточняват от БНБ. 
Българската народна банка няма регистрирани имейл сървъри в домейни от типа bnb.bg и не изпраща до гражданите 
съобщения с подобно съдържание. Такъв тип съобщения представляват опит за фишинг атака и са заплаха за 
потребителите, като събраната по този начин чувствителна клиентска информация може да бъде използвана със 
злонамерена цел. 
От БНБ изрично предупреждават при получаване на подобно електронно съобщение, адресатите да НЕ го отварят, както и 
прикачените към него файлове и да НЕ следват съдържащите се в тях линкове, за да не станат жертва на компютърна 
измама. 
 
√ Мицотакис направи размествания в гръцкото правителство  
Министър-председателят на Гърция Кириакос Мицотакис направи някои размествания в правителството в отговор на 
тревогите и недоволството заради мащабните пожари, които обхванаха южната ни съседка в последните две седмици. 
Това пише Kathimerini, цитирана от Агенция "Фокус".  
Христос Триантопулос, досега генерален секретар по икономическата политика, е назначен за вицепремиер по въпросите 
на държавната помощ и възстановяването от природни бедствия.  
Христос Скерцос ще напусне поста вицепремиер, за да поеме поста началник на администрацията. Зоната му на 
отговорност няма да бъде засегната. 
Йоанис Ойконому ще напусне Министерството на развитието на селските райони и храните, където бе заместник, за да 
стане говорител на правителството. Аристотелия Пелони ще остане заместник-говорител.  
Ойкониму ще бъде заменен от Йоргос Стелиос, който досега беше зам.-министър на цифровото управление. Длъжността 
на Стелиос в Министерството на цифровото управление ще бъде заета от Теодорос Ливаниос, досега вицепремиер.  
Новите министри положиха клетва в Президентския дворец в петък. 
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√ ЕП очаква "Северен поток 2" да бъде въведен в експлоатация веднага след завършването му  
ЕС очаква "Северен поток 2" да бъде въведен в експлоатация веднага след завършването му в края на тази година. Това 
съобщи официалният представител на партията "Алтернатива за Германия" в комисията по икономика и енергетика на 
Бундестага Щефан Котре в интервю за вестник "Известия", предава ТАСС. 
"Очакваме газопроводът да може да бъде пуснат в експлоатация веднага след завършването му, във всеки случай до края 
на тази година", каза депутатът и подчерта значението на проекта за германската икономика. 
Депутатът от Европейския парламент (ЕП) Гунар Бек от своя страна докладва за силна съпротива сред представителите на 
политическите сили на ЕС относно стартирането на газопровода. 
"Все още има силно противопоставяне на проекта в Европейския парламент. Това се отнася не само за Полша и някои други 
страни от Източна Европа и балтийските държави. Самопровъзгласили се за апостоли на морала в лицето на "Зелените" от 
Германия или либералните партии на Франция все още отхвърлят проекта", обясни Гунар Бек. 
Според депутата, проектът е голям успех на руската икономическа дипломация. Той обаче отбеляза, че ако партията "Союз-
90" или "Зелените" спечели на есенните парламентарни избори, ФРГ може да попречи на проекта. 
Bloomberg вече съобщи, че САЩ и Германия са близо до споразумения, които биха предполагали възможността за 
налагане на санкции срещу Москва от Берлин, ако властите на ФРГ смятат, че Руската федерация използва енергийни 
ресурси, за да окаже натиск върху Украйна. 
Руската страна многократно е подчертавала, че "Северен поток 2" е търговски проект и се изпълнява съвместно с 
европейски партньори. Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков изрази недоумение от опитите на редица 
държави да определят съдбата на газопровода при политически мотивирани обстоятелства.  
 
√ Китай с исторически рекорд в продажбите на електромобили  
Потреблението на автомобили в Китай продължава да се възстановява, като продажбите на тези с нови енергии (NEV) е 
било рекордно високо през първите седем месеца на годината, според данни на Министерството на търговията. 
През периода януари-юли продажбите на автомобили с нови енергии в страната са се утроили от преди година до близо 
1,48 милиона бройки, надминавайки общите продажби за 2020 г. Само през юли продажбите са скочили със 160 процента 
на годишна база до 271 000 бройки, предава радио Китай. 
Автомобилните производители са продали 14,76 милиона превозни средства през първите седем месеца на годината, 
което е ръст от 19,3% на годишна база. 
Въпреки това продажбите през юли са спаднали с 11,9% в сравнение със същия период на 2020 г. до над 1,86 милиона 
бройки, отбелязвайки трето месечно свиване. 
Според Министерството на търговията забавянето на общите продажби на автомобили от май насам се дължи на високата 
база от същия период на миналата година, както и недостига на автомобилни чипове. 
Данните на министерството показват също бум на пазара на автомобили втора ръка през първите седем месеца, когато са 
били търгувани над 9,89 милиона бройки или ръст от 46% на годишна база. 
 
√ Путин разтревожен от природните бедствия с "безпрецедентен" мащаб  
Президентът Владимир Путин изрази безпокойство от природните бедствия с "безпрецедентен" мащаб в Русия, която е 
изправена пред опустошителни горски пожари в Сибир и наводнения на юг, предадоха Франс прес и ТАСС, цитирани от 
БТА. 
"Мащабът и естеството на природните бедствия в някои райони са абсолютно безпрецедентни", каза Путин на заседание, 
излъчено по телевизията. Той призова правителството да "действа бързо и ефективно" по екологичните проблеми. 
Руският президент посочи проливните дъждове в южната част на страната, където само за няколко часа количеството им 
достига обичайната месечна норма на валежите, както и горските пожари в Сибир и Далечния изток, утежнени от сушата 
и разпространявани от силните ветрове. 
Всичко това показва колко е важно "в бъдеще да се ангажираме задълбочено и системно с програмата за климата и 
околната среда", добави Путин. 
Горските пожари в Сибир вече са опустошили над 16,6 милиона хектара, особено в Якутия - обширна, но рядко населена 
територия, където димът покри градовете, принуждавайки властите да обявят неработен ден в петък. 
Руското министерство на гражданската отбрана, извънредните ситуации и ликвидирането на последствията от стихийните 
бедствия, чийто ръководител пристигна в Якутия в четвъртък, обяви, че е създало център за специални операции за борба 
с пожарите, срещу които се борят около 5000 души. 
ДПА информира, че 9000 спасители в момента се борят с пламъците и че Путин е наредил броят им да бъде увеличен. 
Димът от пожарите в Якутия предизвика по-високи от нормалните нива на сероводород чак в Челябинск, на 3800 км 
югозападно. НАСА съобщи преди седмица, че този дим е достигнал и до Северния полюс, припомня АФП. 
В Южна Русия и Крим проливните дъждове предизвикаха наводнения и евакуацията на стотици хора, а близо 100 000 души 
днес останаха без ток. 
 
√ Афганистанското правителство ще сдаде мирно властта на талибаните  
Афганистанският вътрешен министър Абдул Сатар Мирзаквал заяви, че ще има "мирно предаване на властта" на преходно 
правителство, което да подготви идването на власт на талибаните. Екстремистката организация е  близо до установяване 
на пълен контрол на страната, след като вчера навлезе в столицата Кабул от няколко страни, съобщи Франс прес. 
"Афганистанците не трябва да се тревожат (...). Няма да има щурм срещу града (Кабул). Ще има мирно предаване на властта 
на преходно правителство", заяви министърът във видеопослание. 

https://tass.ru/ekonomika/12120171
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Вестник "Техеран таймс" съобщи, че афганистанският президент Ашраф Гани води преговори с представители на 
талибаните в президентския дворец, предаде ТАСС. Малко след това обаче беше съобщено, че самолетът на 
афганистанския президент Ашраф Гани се готви да го евакуира от Афганистан. Това предаде ливанският телевизионен 
канал "Маядин". 
Афганистанската охрана на двореца е сменена с американски военни. До двореца стоят в очакване три хеликоптера на ВВС 
на САЩ. По данни на вестника бившият афганистански президент Хамид Карзай и външният министър Мохамад Ханиф 
Атмар призовават Гани да подаде оставка. 
Говорителят на талибаните Забиула Муджахид потвърди пред Би Би Си, че в президентския дворец се водят преговори за 
мирна смяна на властта. Преговорите са организирани от ръководителя на Висшия съвет за национално помирение Абдула 
Абдула, предаде Ройтерс. 
По данни на телевизия "Толо нюз" предаването на властта в Афганистан ще се състои в президентския дворец в Кабул, 
съобщи ТАСС. 
Ройтерс съобщи, че ключови дипломати от американското посолство в Кабул продължават работата си от територията на 
столичното летище, където бяха прехвърлени с хеликоптери от посолството. Дипломати от ЕС са преместени на тайно 
място и са в безопасност. 
САЩ призоваха други страни да преместят дипломатите си на летището за последваща евакуация от страната. 
Албанският премиер Еди Рама обяви вчера сутринта, че страната му ще приеме афганистански бежанци, които бягат от 
управлението на талибаните, съобщи информационният сайт Екзит. 
Афганистан има 33 млн. души население. 
С изявлението си Рама потвърди информациите, че американското правителство е поискало Албания да подслони 
бежанци от Афганистан, които очакват да получат американска виза. 
Албанският премиер каза още, че не знае дали правителството на Косово е било помолено да направи същото. Рама обаче 
изрази надежда, че ако това бъде поискано от Прищина, тя също ще приеме молбата на САЩ. Той освен това спомена, че 
Албания вече се е съгласила да приеме няколкостотин. 
През уикенда Канада също обяви, че ще приеме 25 хиляди бежанци от Афганистан. 
 
√ Колко плати САЩ за войната в Афганистан  
Американското военно присъствие в Афганистан започна след атентата на 11 септември 2001 г. Тогава американският 
президент Джордж Буш настоя талибаните,  които  де факто управляваха Афганистан, да предадат Осама  бин Ладен. 
Отказът на  талибаните да направят това доведе до началото на  военните действия срещу тях. 
Близо 20 години по-късно на 13 април тази година американският президент Джо Байдън обяви, че САЩ ще изтегли 
всичките си военни части от Афганистан до септември месец. Това стана след като през февруари 2020 г. САЩ и талибаните 
сключиха условен мирен договор в столицата на Катар – Доха. Според него американските  части трябва да се изтеглят в 
следващите 14 месеца. 
Американската армия имаше присъствие в Афганистан в продължение на малко под 20 години – по-малко, отколкото трае 
еднакво злополучната война във Виетнам (продължила 18 години). Окончателна победа над талибаните не бе постигната. 
Днес техните сили влязоха в столицата Кабул и получиха уверение, че демократично избраната власт в Афганистан ще им 
сдаде мирно властта. 
Реномираната информационна агенция Associated Press посочва какви са разходите и щетите на войната, като ползва 
основно данните на професора по политология и публични финанси Линда Билмс от Университета Харвард: 
Хора, напуснали Афганистан: над 2,6 млн. души 
Загинали – 2448 американски войници, 3846 американски служители, 66 000 афганистански войници и полицаи, 1144 
войници от други страни от НАТО, 47 245 афганистански граждани, 51 191 талибани, 72 журналисти. 
Заеми, с които САЩ финансират военните операции в Афганистан и Ирак: 2 трлн. долара 
Лихви на тези заеми към 2050: 6,5 трлн. долара 
Различни социални помощи за афганистански и иракски военни ветерани, които САЩ обещават да  платят на  4 млн. души, 
участвали в конфликта: над 2 трлн. долара 
Година, в която тази сума ще достигне своя пик: 2048 г. 
 
√ Юли тази година е бил най-топлият месец в историята на Земята от 142 години 
Юли е бил най-горещият месец в историята на метеорологичните наблюдения, обяви американската Национална агенция 
на океанските и атмосферни изследвания (NOAA), предаде АФП, цитирани от БТА. 
„Юли обичайно е най-топлият месец от годината, но юли 2021 г. бе най-топлият, регистриран някога“, заяви Рик Спинрад, 
администратор в NOAA. 
Според агенцията комбинираната температура на повърхността на земята и над морската вода е била 0,93 градуса по 
Целзий над средното за XX век, което прави изминалия юли най-горещият от началото на метеорологичните измервания 
пред 142 г. 
Все пак според европейските метеоролози юли 2021 г. е бил третият най-горещ в глобален мащаб. 
 
√ Европейските акции се насочват към четвърти пореден седмичен ръст  
Европейските акции достигнаха нови рекордни стойности в ранната търговия в петък и бяха на път да запишат четвърти 
пореден седмичен ръст на фона на оптимизма около силния сезон на отчетите и стабилното икономическо 
възстановяване, предаде Ройтерс. 

https://apnews.com/article/middle-east-business-afghanistan-43d8f53b35e80ec18c130cd683e1a38f
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Общият европейски индекс STOXX 600 се повиши 1,03 пункта, или 0,22%, до 475,87 пункта, достигайки рекорден връх за 
десета поредна сесия. Макар че темпото на растеж на бенчмарка се забавя заради по-слабата лятна търговия, последният 
случай на 10-дневна печеливша серия е от декември 2006 г. 
Немският показател DAX напредна с 85 пункта, или 0,53%, до 16 022,51 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса 
FTSE 100 отчете ръст от 22,48 пункта, или 0,31%, до 7 215,71 пункта. Френският измерител CAC 40 се повиши с 31,11 пункта, 
или 0,45%, до 6 913,58 пункта. 
И европейските и американските акции достигнаха рекордни нива миналата седмица, подкрепени от очакванията за по-
добри корпоративни печалби и силните икономическите данни, въпреки че азиатските акции бяха възпрепятствани от 
опасенията за затягане на регулаторния контрол в Китай и бързото разпространение на Делта варианта на коронавируса. 
Междувременно спекулациите, че Федералния резерв на САЩ може скоро да започне да свива програмата си за 
изкупуване на облигации, останаха на заден план, след като данните за потребителските цени в САЩ показаха, че 
инфлацията не е толкова силна, колкото се очакваше. 
„Пазарите на акции почти удвоиха стойността си от началото на пандемията, като инвеститорите се питат докъде може да 
стигне бичия пазар“, коментира Гейр Лоде от Federated Hermes 
„На фона на по-високата инфлация и регулаторния натиск вярваме, че стойностните акции ще се представят по-добре от 
акциите на растежа“, добави той. 
Цената на книжата на Adidas се повиши с 2,47%, след като германската компания за спорни стоки обяви, че ще продаде 
бранда Reebok на Authentic Brands Group за 2,1 млрд. евро. 
Акциите на Zooplus скочиха с цели 40,55%, след като търговецът на стоки за домашни любимци прие оферта за поглъщане 
на стойност 3 млрд. евро от американската компания за частни инвестиции Hellman & Friedman. 
Ръст на Уолстрийт 
Американските борсови индекси завършиха сесията в четвъртък с повишения, като Dow Jones и S&P 500 записаха поредни 
рекорди на фона на иначе вяла търговия, предаде , предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете ръст от 14,88 пункта, или 0,04%, до 35 499,85 пункта. Широкообхватният показател 
Standard & Poor’s 500 се повиши с 13,13 пункта, или 0,3%, до 4 460,83 пункта. Индексът на високотехнологичните дружества 
Nasdaq напредна с 15,13 пункта, или 0,35%, до 14 816,26 пункта. 
В рамките на S&P500 най-добре се представиха секторите на здравеопазването и технологиите, които се повишиха 
съответно с 0,8% и 0,6%. Акциите на Salesforce и Apple поведоха ралито на Dow, поскъпвайки съответно с 2,52% и 2,08%. 
„Въпреки сравнително спокойната търговия, днес има още няколко движения под повърхността на S&P 500“, пише 
анализаторът на Goldman Sachs Крис Хъси. 
„Промишлеността, материалите и енергетиката водеха печалбите на S&P 500 през последните няколко сесии, подкрепени 
отчасти с от надеждите за увеличаване на разходите за инфраструктура. Днес обаче те регистрираха най-лошите резултати. 
Наблюдаваме ротация обратно към дългосрочните акции за растеж като например тези в технологичния и здравния 
сектор“, добави той. 
В четвъртък Министерството на труда на САЩ съобщи, че броят на подадените за първи път заявления за помощи при 
безработица е достигнал 375 хил. през седмицата до 7 август, отговаряйки на предварителните прогнози. Данните за 
подадените предходната седмица заявления бяха ревизирани от 385 хил. на 387 хил. 
Междувременно стана ясно, че цените, плащани от американските производители и други бизнеси за труд, материали и 
други стоки са нараснали отново през юли. Индексът на цена на прозиводител, изключвайки волатилните цени на храните, 
търговските услуги и енергията, нарасна с 0,9% през юли спрямо прогноза за ръст от 0,5%. 
Тази данни идват, след като в сряда Министерството на труда на САЩ съобщи, че юлският индекс на потребителските цени 
в страната 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. 
Основната инфлация, в която не влизат волатилните цени на храните, тютюневите изделия и на енергията, нарасна с 0,3% 
на годишна база при прогноза за повишение от 0,4%. 
Акциите на Micron се понижиха с 6,37%, след като Morgan Stanley прогнозира забавяне на пазара на чипове за памет и 
понижи рейтинга на книжата на компанията. 
Загуби в Азия 
Основните индекси на водещите фондови борси в Азиатско-тихоокеанския регион записаха предимно понижения в петък, 
поведени от загубите на компаниите свързани с конгломерата Samsung,  предаде Си Ен Би Си. 
В Южна Корея показателят Kospi записа спад от 37,09 пункта, или 1,16%, до 3 171,29 пункта, като акциите на Samsung 
Electronics поевтиняха с 3,38% , на Samsung C&T- с 0,74%, на Samsung Life Insurance - с 0,39% и на Samsung SDS – с 1,96%, 
До тези загуби се стигна, след като днес зам.-председателят на Samsung Electronics Ли Дже-йон бе освободен от затвора. 
Министерството на правосъдието на Южна Корея съобщи по-рано тази седмица, че той е отговарял на условията за условно 
освобождаване. Той прекара в затвора 18 месец заради ролята си в мащабен корупционен скандал. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 се понижи с 37,87 пункта, или 0,14%, до 27 977,15 пункта. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite отчете спад от 8,44 пункта, или 0,24%, до 3 516,3 пункта, докато по-
малкият показател Shenzhen Composite изтри 9,60 пункта от стойността, или 0,39%, завършвайки сесията при ниво до 
2 468,74 пункта. Хонконгският измерител Hang Seng се понижи със 126,2 пункта, или 0,48%, до 26 391,62 пункта. 
Австралийският бенчмарк ASX 200 напредна с 40,7 пункта, или 0,54%, до 7 628,9 пункта. 
У нас 
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Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха смесени резултати в ранната търговия. Основният индекс SOFIX 
отчете спад от 0,24 пункта, или 0,04%, до 583,40 пункта. BGBX40 се повиши с 0,45 пункта, или 0,35%, до 129,19 пункта. 
BGTR30 напредна с 2,91 пункта, или 0,46%, до 631,73 пункта. BGREIT се понижи с 0,44 пункта, или 0,27%, до 164,54 пункта. 
 
Cross.bg  
 
√ Преглед на вестниците 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - стр. 1, 2, 3 - 100% седмичен скок на заразени и 10 млн. млади афганистанци. Какъв е планът ни? 
в. Труд - стр. 1, 4 - Случаят "Петков" влиза в Конституционния съд 
в. Телеграф - стр. 1, 4, 5 - Опустошиха с АТВ 1000 дка в балкана 
в. Монитор - стр. 1, 5 - Броим поне 1554 лв. за година стаж за пенсиониране 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - стр. 4, 5 - Скандални запис е гледан в съда при обжалване на наказанието на Андон Андонов 
в. 24 часа - стр. 6, 7 - Христо Иванов вече готов да си говори с БСП. След твърдо "не" от Слави партията му ще мълчи седмица 
в. Труд - стр. 2 - Хората на Кацаров усукват за локдаун 
в. Труд - стр. 3 - Парламентът заседава извънредно заради полицейското насилие 
в. Телеграф - стр. 2 - Ива Митева свиква извънредно парламента 
в. Телеграф - стр. 7 - CОVID плъзна в детски лагер в Приморско 
в. Монитор - стр. 2, 3 - Гонят семейства с деца от хотели и ресторанти 
в. Монитор - стр. 4 - Извънредно заседание на НС заради кадрите с полицейско насилие 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - стр. 14, 15 - Ивайло Калфин икономист: Управление за половин година е несериозно. Партиите трябва да 
преодолеят егоизма на лидерите си и да търсят съгласие за пълен мандат 
в. Труд - стр. 16, 17 - Старши комисар Атанас Михов, директор на Областна дирекция на МВР-Варна: Наркотиците са бичът 
това лято - водят до кражби и грабежи 
в. Телеграф - стр. 13 - Венцислав Гергов, старши научен сътрудник I степен по праистория: Преди 7 хил. години е имало по-
красиви и разумни хора 
в. Монитор - стр. 11 - АРХ. ВЛАДИМИР МИЛКОВ, председател на УС на Камарата на архитектите в България (КАБ): Нужен е 
нов ЗУТ, настоящият е окончателно изчерпан 
Водещи анализи 
в. 24 часа - стр. 13, 16, 17 - Седем разказа за България след 11 юли Какво се случи между ИТН, ДБ и "Изправи се"? 
в. Труд - стр. 19 - Летният политпопулизъм руши Конституцията 
в. Телеграф - стр. 12 - Новите Каубои 
в. Монитор - стр. 10 - Когато вече не е шега 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Политическо напрежение и реакции след показването на кадрите с полицейското насилие над протестиращи. 
Гост - депутатът от "Демократична България" Ивайло Мирчев. 

- За актуализацията на бюджета, третия мандат и политическите битки на БСП говори лидерът на партията 
Корнелия Нинова. 

- Преди предстоящия Консултативен съвет за национална сигурност. За конфликта в Афганистан и миграционния 
натиск - анализ на журналистите Георги Милков и Мохамед Халаф. 

- Стратегии и планове за ограничаване на ковид на прага на четвъртата вълна - проф. д-р Тодор Кантарджиев. 
- Как ще продължи строителството на големите пътни проекти? Говори заместник-министърът на регионалното 

развитие и благоустройстовото Захари Христов. 
- Щастлива развръзка на история, която ви разказхме в "Денят започва" - задържаха крадеца на пари от кутия за 

дарения, а средствата възстанови непознат дарител. 
БТВ, "Тази сутрин" 

- Ексклузивно - за пръв път в телевизионно студио заедно - световнопризнатите български футболисти Димитър 
Бербатов, Стилиян Петров и Мартин Петров! За състоянието на българския футбол, предстоящия конгрес на БФС 
и какво стои зад дългогодишното им приятелство. 

Нова телевизия, „Здравей, България" 
- Побой зад колоните на Министерския съвет. Какво ще последва след кадрите с полицейско насилие на 

протестите? 
- Актуализация на всяка цена. Какви са рисковете за парите в държавата? Гост вицепремиерът Атанас Пеканов. 
- Развитие на 5G мрежата. Какви са нагласите на българите според последно проучване? 
- Психология на златния медал. Кой е човекът, помогнал на олимпийската ни шампионка Ивет Горанова да 

повярва в себе си? 
 
√ Предстоящи събития в страната на 16 август 
София. 
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- От 14.00 часа на „Дондуков" 2 ще се проведе заседание на Консултативния съвет за национална сигурност на тема 
„Необходими финансови мерки за преодоляване на потенциална здравна и социално-икономическа криза от 
пандемията от COVID-19. Мерки за противодействие на засиления миграционен натиск през границата на 
Република България с Република Турция". 

*** 
Балчик. 

- От 17.00 часа в Държавен културен институт-Културен център „Двореца" ще бъде представена изложбата 
„Мечтание". 

*** 
Бургас 

- От 18.00 часа в Експозиционен център „Флора" ще започне концерт „Акустично" на група „Горещ пясък". 
- От 18.30 часа в Дома на писателя ще започнат „Тийнейджърски истории" с автор Атанасия Петрова, с участието на 

деца от Театрална школа „Детско царство". 
- От 20.30 часа на Летния театър ще започне концерт на Любо Киров „Целуни ме". 

*** 
Видин. 

- От 10.00 часа в Регионална библиотека „Михалаки Георгиев" ще се проведе пресконференция по проекта „Книжни 
пътеки и мобилни библиотеки от Северозападна България до Скандинавия". 

*** 
Добрич. 

- От 9.00 часа в Народно читалище „Йордан Йовков - 1870 г." ще се проведе Летен детски център за игри и 
забавления „Млад възрожденец". 

- От 10.30 часа в Художествената галерия ще се проведе Лятната работилница за въображение. 
- От 11.00 часа в Малката зала на Общината ще бъдат връчени наградите на победителите във фотоконкурса 

„Любими места в Добрич". 
*** 
Нова Загора. 

- От 18.30 часа в града ще се проведе протест с искане за отмяна на проекта за разрушаване на жп гара „Нова 
Загора". 

*** 
Русе. 

- От 11.00 часа в зала „Свети Георги" на Областна администрация ще се проведе извънредно заседание на Общото 
събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК" ООД 
- Русе. 

*** 
Стара Загора. 

- От 10.00 часа в Детски отдел на библиотека „Родина" ще се състои инициативата Забавно лято в библиотеката с 
програма „България - позната и непозната": Най-интересни места в България. Арт работилничка „Сръчковци". 

*** 
Търговище. 

- От 11.00 часа в Регионалната библиотека ще се състои детското поетично утро За децата с обич от Дора Габе". 
*** 
Шумен. 

- От 19.00 часа в голяма зала на ДКТ „Васил Друмев" ще бъде представена постановката „Михал Мишкоед". 

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

