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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
НОВА ТВ 
 
√ Васил Велев: Притеснява ни липсата на актуализация на бюджета 
На този етап мерките срещу COVID-19 не притесняват бизнеса, обясни той 
На този етап мерките срещу разпространението на коронавируса не притесняват бизнеса, но липсата на актуализация на 
бюджета – да. Това обясни в ефира на NOVA председателят на АИКБ Васил Велев. 
„Кризата не си е отишла. Тези бодряшки изказвания как има голям ръст в икономиката за второто тримесечие, всъщност 
това е голям ръст от ниска база. Защото миналата година по това време имаше голям спад. Този голям ръст сега едвам 
компенсира големият спад миналата година. Кризата не си е отишла, но тя е на петна. Ако не попаднеш в петното, си 
мислиш, че няма криза. Но ако попаднеш в петното, е много страшно”, каза Велев. 
Той обясни, че най-засегнатите от кризата са всички в сектор „Туризъм” – хотели, ресторанти, туроператори, екскурзоводи. 
Сериозно е пострадал и транспортният сектор, най-вече въздушният транспорт. 
„При чартърните полети има 80% спад”, обясни Велев. И припомни, че в актуализацията на бюджета са предвидени 30 
милиона подкрепа за тези компании. „Не е достатъчно, но е повече от нищо”, коментира Велев.  
Много силно засегнати са секторите на текстила и облеклото. По думите му една трета от компаниите, които шият 
официални дрехи, са спрели или ще спрат. „Хората не си купуват костюми, когато си стоят вкъщи. Дамите си стоят вкъщи и 
не се парфюмират, затова розовото масло се продава по-малко. Въздушният транспорт ще се възстановява още няколко 
години”, обясни Велев. 
„Подкрепата трябва да е хоризонтална, трябва да е функция на спада на продажбите. При спад на продажбите, по-малък 
работен ден, отсъстващият доход се поема от компаниите. Държавата да поема отсъстващия доход. Плюс подкрепа за 
фиксираните разходи на компаниите. При спад на продажбите по-голям от 30%, временната рамка на ЕК казва: Допустима 
е държавна подкрепа на фиксираните разходи на компаниите”, обясни Велев. 
Според него ако бюджетът не бъде актуализиран и помощта не стигне до бизнеса, това ще означава пропуснати 
възможности, по-бавно възстановяване, фалиране на компании, по-малко приходи в бюджета, изоставане от останалите 
европейски страни. 
За повече информация вижте видеото. 
 
Investor.bg 
 
√ Бизнесът: Липсата на актуализация на бюджета е притеснителна 
Ако помощта не стигне до бизнеса, това ще означава пропуснати възможности, по-бавно възстановяване, казва 
Васил Велев 
На този етап мерките срещу разпространението на коронавируса не притесняват бизнеса, но липсата на актуализация на 
бюджета – да. Това каза пред Нова тв председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил 
Велев. 
„Кризата не си е отишла. Тези бодряшки изказвания как има голям ръст в икономиката за второто тримесечие, всъщност 
това е голям ръст от ниска база. Защото миналата година по това време имаше голям спад. Този голям ръст сега едвам 
компенсира големият спад миналата година. Кризата не си е отишла, но тя е на петна. Ако не попаднеш в петното, си 
мислиш, че няма криза. Но ако попаднеш в петното, е много страшно”, каза Велев.  
Той обясни, че най-засегнатите от кризата са всички в сектор „Туризъм” – хотели, ресторанти, туроператори, екскурзоводи. 
Сериозно е пострадал и транспортният сектор, най-вече въздушният транспорт. 
„При чартърните полети има 80% спад”, обясни Велев. И припомни, че в актуализацията на бюджета са предвидени 30 
милиона подкрепа за тези компании. „Не е достатъчно, но е повече от нищо”, коментира Велев. 
По думите му силно засегнати са секторите на текстила и облеклото, а една трета от компаниите, които шият официални 
дрехи, са спрели или ще спрат. 
„Хората не си купуват костюми, когато си стоят вкъщи. Дамите си стоят вкъщи и не се парфюмират, затова розовото масло 
се продава по-малко. Въздушният транспорт ще се възстановява още няколко години”, обясни Велев. 
„Подкрепата трябва да е хоризонтална, трябва да е функция на спада на продажбите. При спад на продажбите, по-малък 
работен ден, отсъстващият доход се поема от компаниите. Държавата да поема отсъстващия доход. Плюс подкрепа за 
фиксираните разходи на компаниите. При спад на продажбите по-голям от 30%, временната рамка на ЕК казва: Допустима 
е държавна подкрепа на фиксираните разходи на компаниите”, обясни Велев.  

https://nova.bg/news/view/2021/08/21/337315/%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B8-%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%B0/
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Ако бюджетът не бъде актуализиран и помощта не стигне до бизнеса, това ще означава пропуснати възможности, по-бавно 
възстановяване, фалиране на компании, по-малко приходи в бюджета, изоставане от останалите европейски страни, каза 
още председателят на АИКБ. 
 
24 часа 
 
√ Васил Велев: Трябва томбола за ваксинирани - както търкаха билетчета, така и с имунизацията 
Необходима е по-агресивна рекламно-информационна кампания. Да се даде информация за това колко души в болниците 
са ваксинирани, колко са тежките случаи сред имунизираните. Трябва и томбола да се организира, помним как всички 
българи търкаха билетчета от лотарията - как може една нация да се разболее от хазарт, а не може да бъде убедена да се 
ваксинира. Това обясни председателят на АИКБ Васил Велев по Нова тв. 
Според него новата мярка, според която заведенията могат да работят на 100%, ако персоналът и клиентите са 
ваксинирани, е насърчителна, но тя няма да проработи. 
"По този начин едва ли ще се ускори ваксинацията", каза още той. 
На този етап мерките срещу разпространението на коронавируса не притесняват бизнеса, но липсата на актуализация на 
бюджета – да. 
„Кризата не си е отишла. Тези бодряшки изказвания как има голям ръст в икономиката за второто тримесечие, всъщност 
това е голям ръст от ниска база. Защото миналата година по това време имаше голям спад. Този голям ръст сега  едвам 
компенсира големият спад миналата година. Кризата не си е отишла, но тя е на петна. Ако не попаднеш в петното, си 
мислиш, че няма криза. Но ако попаднеш в петното, е много страшно”, каза Велев. 
Той обясни, че най-засегнатите от кризата са всички в сектор „Туризъм” – хотели, ресторанти, туроператори, екскурзоводи. 
Сериозно е пострадал и транспортният сектор, най-вече въздушният транспорт. 
„При чартърните полети има 80% спад”, обясни Велев. И припомни, че в актуализацията на бюджета са предвидени 30 
милиона подкрепа за тези компании. „Не е достатъчно, но е повече от нищо”, коментира Велев. 
Много силно засегнати са секторите на текстила и облеклото. По думите му една трета от компаниите, които шият 
официални дрехи, са спрели или ще спрат. „Хората не си купуват костюми, когато си стоят вкъщи. Дамите си стоят вкъщи и 
не се парфюмират, затова розовото масло се продава по-малко. Въздушният транспорт ще се възстановява още няколко 
години”, обясни Велев. 
„Подкрепата трябва да е хоризонтална, трябва да е функция на спада на продажбите. При спад на продажбите, по-малък 
работен ден, отсъстващият доход се поема от компаниите. Държавата да поема отсъстващия доход. Плюс подкрепа за 
фиксираните разходи на компаниите. При спад на продажбите по-голям от 30%, временната рамка на ЕК казва: Допустима 
е държавна подкрепа на фиксираните разходи на компаниите”, обясни Велев. 
Според него ако бюджетът не бъде актуализиран и помощта не стигне до бизнеса, това ще означава пропуснати 
възможности, по-бавно възстановяване, фалиране на компании, по-малко приходи в бюджета, изоставане от останалите 
европейски страни. 
 
Vesti.bg 
 
√ Васил Велев: Притеснява ни липсата на актуализация на бюджета 
На този етап мерките срещу COVID-19 не притесняват бизнеса 
На този етап не мерките срещу разпространението на коронавируса притесняват бизнеса, а липсата на актуализация на 
бюджета. Това заяви в ефира на NOVA председателят на АИКБ Васил Велев. 
„Кризата не си е отишла. Тези бодряшки изказвания как има голям ръст в икономиката за второто тримесечие, всъщност 
това е голям ръст от ниска база. Защото миналата година по това време имаше голям спад. Този голям ръст сега едвам 
компенсира големият спад миналата година. Кризата не си е отишла, но тя е на петна. Ако не попаднеш в петното, си 
мислиш, че няма криза. Но ако попаднеш в петното, е много страшно”, каза Велев. 
Той обясни, че най-засегнатите от кризата са всички в сектор „Туризъм” – хотели, ресторанти, туроператори, екскурзоводи. 
Сериозно е пострадал и транспортният сектор, най-вече въздушният транспорт. 
„При чартърните полети има 80% спад”, обясни Велев. И припомни, че в актуализацията на бюджета са предвидени 30 
милиона подкрепа за тези компании. „Не е достатъчно, но е повече от нищо”.  
Много силно засегнати са секторите на текстила и облеклото. По думите му една трета от компаниите, които шият 
официални дрехи, са спрели или ще спрат. 
„Хората не си купуват костюми, когато си стоят вкъщи. Дамите си стоят вкъщи и не се парфюмират, затова розовото масло 
се продава по-малко. Въздушният транспорт ще се възстановява още няколко години”, обясни Велев. 
 
Actualno.com 
 
√ Председателят на АИКБ: Много силно засегнати са секторите на текстила и облеклото 
"На този етап мерките срещу разпространението на коронавируса не притесняват бизнеса, но липсата на актуализация на 
бюджета – да." В това е категоричен председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил 
Велев. „Кризата не си е отишла. Тези бодряшки изказвания как има голям ръст в икономиката за второто тримесечие, 
всъщност това е голям ръст от ниска база. Защото миналата година по това време имаше голям спад. Този голям ръст сега 
едвам компенсира големият спад миналата година. Кризата не си е отишла, но тя е на петна. Ако не попаднеш в петното, 

https://nova.bg/news/view/2021/08/21/337315/%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B8-%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%B0/
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си мислиш, че няма криза. Но ако попаднеш в петното, е много страшно”, каза Велев в предаването "Събуди се" по НОВА 
ТВ. 
Той обясни, че най-засегнатите от кризата са всички в сектор „Туризъм” – хотели, ресторанти, туроператори, екскурзоводи. 
Сериозно е пострадал и транспортният сектор, най-вече въздушният транспорт. „При чартърните полети има 80% спад”, 
обясни Велев. И припомни, че в актуализацията на бюджета са предвидени 30 милиона подкрепа за тези компании. „Не е 
достатъчно, но е повече от нищо”, коментира Велев. 
Много силно засегнати са секторите на текстила и облеклото. По думите му една трета от компаниите, които шият 
официални дрехи, са спрели или ще спрат. „Хората не си купуват костюми, когато си стоят вкъщи. Дамите си стоят вкъщи и 
не се парфюмират, затова розовото масло се продава по-малко. Въздушният транспорт ще се възстановява още няколко 
години”, обясни Велев.„Подкрепата трябва да е хоризонтална, трябва да е функция на спада на продажбите. При спад на 
продажбите, по-малък работен ден, отсъстващият доход се поема от компаниите. Държавата да поема отсъстващия доход. 
Плюс подкрепа за фиксираните разходи на компаниите. При спад на продажбите по-голям от 30%, временната рамка на 
ЕК казва: Допустима е държавна подкрепа на фиксираните разходи на компаниите”, обясни Велев.  
Според него, ако бюджетът не бъде актуализиран и помощта не стигне до бизнеса, това ще означава пропуснати 
възможности, по-бавно възстановяване, фалиране на компании, по-малко приходи в бюджета, изоставане от останалите 
европейски страни. 
 
News.bg 
 
√ Липсата на актуализация на бюджета, а не COVID мерките притеснявали бизнеса 
На този етап мерките срещу разпространението на коронавируса не притесняват бизнеса, но липсата на актуализация на 
бюджета - да. Това заяви пред Нова телевизия председателят на АИКБ Васил Велев. 
Той бе категоричен, че кризата не си е отишла. 
Велев обясни, че "бодряшките" изказвания как има голям ръст в икономиката за второто тримесечие всъщност се отнасят 
за голям ръст от ниска база, тъй като миналата година по това време е имало голям спад. По негови думи настоящият голям 
ръст едва компенсира големият спад от миналата година. 
"Кризата не си е отишла, но тя е на петна. Ако не попаднеш в петното, си мислиш, че няма криза. Но ако попаднеш в 
петното, е много страшно", обясни Велев. 
Той посочи, че най-засегнатите от кризата са всички в туристическия сектор - хотели, ресторанти, туроператори, 
екскурзоводи. Сериозно е пострадал и транспортният сектор, най-вече въздушният транспорт. По негови думи при 
чартърните полети има 80% спад.  
Шефът на АИКМ припомни, че в актуализацията на бюджета са предвидени 30 милиона подкрепа за тези компании, което 
според него не е достатъчно, но е повече от нищо. 
Велев допълни, че силно засегнати са също секторите на текстила и облеклото. По думите му 1/3 от компаниите, които 
шият официални дрехи, са спрели или ще спрат. "Хората не си купуват костюми, когато си стоят вкъщи. Дамите си стоят 
вкъщи и не се парфюмират, затова розовото масло се продава по-малко. Въздушният транспорт ще се възстановява още 
няколко години", коментира той. 
Велев бе категоричен, че подкрепата трябва да е хоризонтална и да е функция на спада на продажбите. 
"При спад на продажбите, по-малък работен ден, отсъстващият доход се поема от компаниите. Държавата да поема 
отсъстващия доход. Плюс подкрепа за фиксираните разходи на компаниите. При спад на продажбите, по-голям от 30%, 
временната рамка на ЕК казва: Допустима е държавна подкрепа на фиксираните разходи на компаниите", обясни той. 
Велев предупреди, че ако бюджетът не бъде актуализиран и помощта не стигне до бизнеса, това ще означава пропуснати 
възможности, по-бавно възстановяване, фалиране на компании, по-малко приходи в бюджета и изоставане от останалите 
европейски страни. 
 
Cross.bg 
 
√ Бизнесът настоява за актуализация на бюджета 
На този етап мерките срещу разпространението на коронавируса не притесняват бизнеса, но липсата на актуализация на 
бюджета - да, заяви пред Нова телевизия председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев. 
Кризата не си е отишла, но тя е на петна. Ако не попаднеш в петното, си мислиш, че я няма, но ако си в петното, е много 
страшно, каза председателят на работодателската организация. 
Той напомни, че най-засегнатите от кризата са всички в сектор "Туризъм" - хотели, ресторанти, туроператори, 
екскурзоводи. Сериозно е пострадал и транспортният сектор, най-вече въздушният транспорт като спадът при чартърните 
полети е с 80%. Велев отбеляза, че в актуализацията на бюджета са предвидени 30 млн. лв .за подкрепа за тези компании, 
които оцени като недостатъчни, но "повече от нищо". Напомни, че и приземени, авиокомпаниите продължават да имат 
големи разходи за поддръжка на техниката и персонала. 
По думите му много силно засегнати са секторите на текстила и облеклото, а една трета от компаниите, които шият 
официални дрехи, са спрели или ще спрат. "Хората не си купуват костюми, когато си стоят вкъщи. Дамите си стоят вкъщи и 
не се парфюмират, затова розовото масло се продава по-малко", каза той. Добави към списъка на пострадалите и 
занаятчиите и производителите на сувенири. 

https://news.bg/politics/pensii-merki-za-biznesa-i-zdravni-harchove-aktualizatsiyata-na-byudzheta-be-predstavena-v-ns.html
https://news.bg/politics/pensii-merki-za-biznesa-i-zdravni-harchove-aktualizatsiyata-na-byudzheta-be-predstavena-v-ns.html
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Ако бюджетът не бъде актуализиран и помощта не стигне до бизнеса, това ще означава пропуснати възможности, по-бавно 
възстановяване, фалиране на компании, по-малко приходи в бюджета, изоставане от останалите европейски страни, 
подчерта представителят на бизнеса. 
 
Off News 
 
√ Васил Велев: Трябва томбола за ваксинирани - както всички търкаха билетчета от лотарията, така и с имунизацията 
Хората не си купуват костюми, като си седят вкъщи, дамите не се парфюмират. Кризата не си е отишла, обясни 
председателят на АИКБ 
Новата мярка, според която заведенията могат да работят на 100%, ако персоналът и клиентите са ваксинирани, е 
насърчителна, но тя няма да проработи. По този начин едва ли ще се ускори ваксинацията.  
Това обясни председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев по Нова тв.  
Необходима е по-агресивна рекламно-информационна кампания. Да се даде информация за това колко души в болниците 
са ваксинирани, колко са тежките случаи сред имунизираните. Трябва и томбола да се организира, помним как всички 
българи търкаха билетчета от лотарията - как може една нация да се разболее от хазарт, а не може да бъде убедена да се 
ваксинира, коментира още Велев.  
„Кризата не си е отишла. Тези бодряшки изказвания как има голям ръст в икономиката за второто тримесечие, всъщност 
това е голям ръст от ниска база. Защото миналата година по това време имаше голям спад. Този голям ръст сега едвам 
компенсира големият спад миналата година. Кризата не си е отишла, но тя е на петна. Ако не попаднеш в петното, си 
мислиш, че няма криза. Но ако попаднеш в петното, е много страшно”, каза Велев. 
Той обясни, че най-засегнатите от кризата са всички в сектор „Туризъм” – хотели, ресторанти, туроператори, 
екскурзоводи. Сериозно е пострадал и транспортният сектор, най-вече въздушният транспорт. „При чартърните 
полети има 80% спад”, обясни Велев.  
Много силно засегнати са секторите на текстила и облеклото. По думите му една трета от компаниите, които шият 
официални дрехи, са спрели или ще спрат. „Хората не си купуват костюми, когато си стоят вкъщи. Дамите си стоят вкъщи и 
не се парфюмират, затова розовото масло се продава по-малко. Въздушният транспорт ще се възстановява още няколко 
години”, обясни Велев.  
„Подкрепата трябва да е хоризонтална, трябва да е функция на спада на продажбите. При спад на продажбите, по-малък 
работен ден, отсъстващият доход се поема от компаниите. Държавата да поема отсъстващия доход. Плюс подкрепа за 
фиксираните разходи на компаниите. При спад на продажбите по-голям от 30%, временната рамка на ЕК казва: Допустима 
е държавна подкрепа на фиксираните разходи на компаниите”, обясни Велев. 
Според него ако бюджетът не бъде актуализиран и помощта не стигне до бизнеса, това ще означава пропуснати 
възможности, по-бавно възстановяване, фалиране на компании, по-малко приходи в бюджета, изоставане от останалите 
европейски страни.   
 
Dnes.bg 
 
√ Липсата на актуализация на бюджета притесни бизнеса 
Кризата не си е отишла, заяви Васил Велев 
"На този етап мерките срещу разпространението на коронавируса не притесняват бизнеса, но липсата на актуализация на 
бюджета – да.", категоричен бе пред Нова тв председателят на АИКБ Васил Велев. 
"Кризата не си е отишла. Тези бодряшки изказвания как има голям ръст в икономиката за второто тримесечие, всъщност 
това е голям ръст от ниска база. Защото миналата година по това време имаше голям спад. Този голям ръст сега едвам 
компенсира големият спад миналата година. Кризата не си е отишла, но тя е на петна. Ако не попаднеш в петното, си 
мислиш, че няма криза. Но ако попаднеш в петното, е много страшно", каза Велев. 
Той обясни, че най-засегнатите от кризата са всички в сектор "Туризъм" – хотели, ресторанти, туроператори, екскурзоводи. 
Сериозно е пострадал и транспортният сектор, най-вече въздушният транспорт. 
"При чартърните полети има 80% спад", обясни Велев. И припомни, че в актуализацията на бюджета са предвидени 30 
милиона подкрепа за тези компании. "Не е достатъчно, но е повече от нищо", коментира още Велев. 
 
Дневник 
 
√ Бизнесът настоява за актуализация на бюджета 
На този етап мерките срещу разпространението на коронавируса не притесняват бизнеса, но липсата на актуализация на 
бюджета - да, заяви пред Нова телевизия председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев. 
"Кризата не си е отишла. Тези бодряшки изказвания как има голям ръст в икономиката за второто тримесечие (бел. ред. 
- статистиката отчете икономически растеж от 9.6% годишно), всъщност това е голям ръст от ниска база. Защото миналата 
година по това време имаше голям спад. Този голям ръст сега едвам компенсира големият спад миналата година. Кризата 
не си е отишла, но тя е на петна, каза председателят на работодателската организация. 
 
 
 
 

https://www.dnevnik.bg/biznes/2021/08/17/4243559_prez_jupril-juni_ikonomikata_raste_s_96/
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Дунав мост 
 
√ Председателят на АИКБ: Кризата е на петна и в петното е много страшно 
"На този етап мерките срещу разпространението на коронавируса не притесняват бизнеса, но липсата на актуализация на 
бюджета – да." 
Това обясни в ефира на NOVA председателят на АИКБ Васил Велев. 
„Кризата не си е отишла. Тези бодряшки изказвания как има голям ръст в икономиката за второто тримесечие, всъщност 
това е голям ръст от ниска база. Защото миналата година по това време имаше голям спад. Този голям ръст сега едвам 
компенсира големият спад миналата година. Кризата не си е отишла, но тя е на петна. Ако не попаднеш в петното, си 
мислиш, че няма криза. Но ако попаднеш в петното, е много страшно”, каза Велев.  
Той обясни, че най-засегнатите от кризата са всички в сектор „Туризъм” – хотели, ресторанти, туроператори, екскурзоводи. 
Сериозно е пострадал и транспортният сектор, най-вече въздушният транспорт. 
„При чартърните полети има 80% спад”, обясни Велев. 
 
Kmeta.bg 
 
√ Васил Велев: Не говорим за затягане на мерките, а за разхлабване 
Това е една насърчителна мярка за ваксиниране. Според нас няма да проработи. Не говорим за затягане на мерките, а за 
разхлабване. Това заяви председателят на АИКБ Васил Велев пред Нова телевизия по темата за новата мярка, при която 
заведенията могат да работят на 100% капацитет, ако са ваксинирани клиентите и персоналът. 
“Едва ли ще се ускори така ваксинирането. Трябва агресивна кампания със статистика колко са болни и колко са 
ваксинирани. Трябва да се организира и томбола”, смята той. 
Велев коментира и актуализацията на бюджета. 
“Лисата на актуалиализация на бюджета притеснява бизнеса, защото кризата не си е отишла”, каза той. 
И допълни, че 30 милиона лева са предвидени за въздушния транспорт, който е най-силно засегнат от кризата. 
 
Varna Utre 
 
√ Председателят на АИКБ: Кризата не си е отишла  
Изказванията, че има ръст в икономиката той коментира така – всъщност това е голям ръст от ниска база 
“На този етап мерките срещу разпространението на коронавируса не притесняват бизнеса, но липсата на актуализация на 
бюджета – да”, категоричен бе пред Нова тв председателят на АИКБ Васил Велев. 
“Кризата не си е отишла. Тези бодряшки изказвания как има голям ръст в икономиката за второто тримесечие, всъщност 
това е голям ръст от ниска база. Защото миналата година по това време имаше голям спад. Този голям ръст сега едва 
компенсира големият спад миналата година. Кризата не си е отишла, но тя е на петна. Ако не попаднеш в петното, си 
мислиш, че няма криза. Но ако попаднеш в петното, е много страшно”, каза Велев, цитиран от dnes.bg. 
Той обясни, че най-засегнатите от кризата са всички в сектор “Туризъм” – хотели, ресторанти, туроператори, екскурзоводи. 
Сериозно е пострадал и транспортният сектор, най-вече въздушният транспорт. 
“При чартърните полети има 80% спад”, обясни Велев. И припомни, че в актуализацията на бюджета са предвидени 30 
милиона подкрепа за тези компании. “Не е достатъчно, но е повече от нищо”, коментира още Велев. 

 
АИКБ 
 
√ ПОЗИЦИЯ НА АИКБ ОТНОСНО КАРТА ЗА РЕГИОНАЛНИТЕ ПОМОЩИ ЗА 2022-2027 Г. 
Публикуваме по-долу пълния текст на позицията на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) относно 
обявената за обществено обсъждане Карта на регионалните помощи за периода 2022 – 2027 г. и необходимостта от 
съществени промени в броя и границите на районите на планиране (NUTS 2) в Република България. 

 
ДО 
Г-ЖА ИВА МИТЕВА, 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 46-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 
Г-Н СТЕФАН ЯНЕВ, 
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 
Г-Н АТАНАС ПЕКАНОВ, 
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА  
ЕВРОПЕЙСКИТЕ СРЕДСТВА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 
Г-ЖА ВИОЛЕТА КОМИТОВА, 
МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 
 

https://bica-bg.org/wp-content/uploads/2021/08/Pismo_na_AIKB_vav_vrazka_s_granitzite_na_rayonite_za_planirane.pdf
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Г-Н АСЕН ВАСИЛЕВ, 
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 
Г-Н КИРИЛ ПЕТКОВ, 
МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 
Г-Н ХАЛИЛ ЛАТИФОВ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА,  
БЛАГОУСТРОЙСТВО И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ ПРИ 46-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ 
 
Г-Н ЛЮБОМИР КАРИМАНСКИ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ ПРИ 46-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ 
 
Г-Н ЙОРДАН ЦОНЕВ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА,  
ИНОВАЦИИ И ТУРИЗЪМ ПРИ 46-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ 
 
Г-Н СЕРГЕЙ ЦВЕТАРСКИ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ 
 
Относно: Обявената за обществено обсъждане Карта на регионалните помощи за периода 2022 – 2027 г. и необходимостта 
от съществени промени в броя и границите на районите на планиране (NUTS 2) в Република България 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 
От дълги години в Република България съществува много сериозен проблем, свързан с районите на планиране на ниво 2 
(NUTS 2). Границите на тези райони в Република България изобщо не са очертани оптимално. Това създаде твърде 
неблагоприятна ситуация по отношение на регионалните помощи в областите с административни центрове в градовете 
Благоевград, Кюстендил, Перник и София (области София – град и Софийска област). Това неблагоприятно положение се 
поддържа от 2013 г. насам, като не се наблюдава никакъв стремеж към намиране на изход от възникналата ситуация. 
Не е тайна, че два от районите на ниво 2 в Република България към днешна дата, както и през 2018 г., данните от която са 
отчитани при определянето на параметрите, не отговарят на разпоредбите на член 3, ал. 2, не отговарят на разпоредбите 
на Регламент 1059/2003 г. за броя на населението в тези региони, което трябва да бъде между 800 хиляди и 3 милиона 
души (лица с местожителство в съответния регион). Това се отнася за Северозападния и за Северния централен район, 
които се намират под тази граница. От друга страна – изискването за населението на райони на ниво 1 (NUTS 1) е да бъде 
в границите между 3 и 7 милиона души. От 2019 г. насам може да се смята, че населението на Република България със 
сигурност е под 7 милиона души, иначе казано – цялата територия на страната може да влезе в един район на ниво 1. 
По мнение на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), консултирано с експерти в областта на 
регионалното развитие, оптималният вариант, който да осигурява положение, при което може да се постигне балансирано 
регионално развитие и максимално добри условия за публични и частни инвестиции в регионите, е въвеждането на 3 (три) 
региона на планиране на ниво 2 и на 1 (един) регион на планиране на ниво 1. 
В доклада на министъра на финансите към проекта на Картата на регионалните помощи 2022 – 2027 г. е посочено, че „в 
отговор на икономическите затруднения, породени от пандемията от COVID-19 и невъзможността с достатъчна 
степен на сигурност да се прогнозира въздействието на пандемията н средносрочен и дългосрочен план и да се узнае 
кои региони ще бъдат особено засегнати, ЕК планира да извърши средносрочен преглед на картите на регионалните 
помощи през 2023 г. При този преглед ще се вземат предвид последните налични статистически данни“. 
Същевременно е важно да се отбележи, че близо 40 % от назованите региони на планиране ниво 2 в ЕС, които попадат в 
покритието на регионалната помощ в държавите членки на ЕС към референтната 2018 г., не попадат в границите за брой 
население, посочени в член 3, ал. 2 от Регламент 1059/2003 г. Отчитайки и социално-икономическата и хуманитарни криза, 
предизвикана от пандемията, настояваме в партньорство с други държави членки на ЕС да бъде подкрепено 
преразглеждането на Приложение І към Регламент 1059/2003 г. с цел извеждането на актуални и адекватни статистически 
данни за регионите в Европейския съюз, както за определяне на ясни и точни правила за определяне на региони на 
планиране ниво 2 (NUTS 2), преди края на 2021 година. 
Критерият, по който трябва да се определят новите граници на регионите, e съотношението на БВП на глава от населението, 
съпоставен със средния БВП на глава от населението за ЕС. Целта трябва да бъде да се постигне съотношение, което да е 
под 55 на сто. Технически това може да стане, като към сегашния Югозападен район, включващ столицата, се добавят 
области с нисък БВП – на първо място Видинска, Монтанска и Врачанска, и ако трябва – и области от Северен централен 
район. Вероятно е възможно и друго деление на Северен, Южен и Черноморски район. 
Лансираните идеи за обособяване на София – град в отделен район не са особено целесъобразни, защото те не решават 
въпроса с недостигащото население в Северозападния и в Северния централен район. Отделно, така силно ще се затрудни 
отпускането на помощи за инвеститори, в това число и за местни инвеститори на територията на столицата. 
Тук е мястото да се отбележи, че поради много по-адекватното райониране на Гърция нивото на помощта в Солун е по-
високо отколкото това в София. При сегашното положение на нещата в България (новото старо положение) София – град, 
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Софийска област, Пернишка, Кюстендилска и Благоевградска област получават подкрепа с 20 % базов интензитет при 50 % 
интензитет за останалата страна. Както вече казахме, много по-развитият Солун получава по-голяма регионална подкрепа. 
В случай, че се приеме настоящето предложение на АИКБ, базовият интензитет на изброените пет области би трябвало да 
се покачи да 50 %, без останалите области в страната да загубят каквото и да е. 
Затова е необходима промяна в „регламент – приложението“ към Регламент 1059. За да може да се мотивира подобна 
промяна, е необходима основателна причина. Като такава основателна причина може да бъде посочена реформа в 
административното деление. Подобна административна реформа може да се окаже от полза и за финансирането на по-
голяма част от територията на Република България със средства от Фонда за справедлив преход – в момента Европейската 
комисия допуска финансирането само на три области. Ако се променят административните граници на областите, 
несъмнено ще бъде финансирана по-голяма част от територията на Република България. 
Напълно адекватни мотиви за промяна в районите на ниво NUTS 2 могат да бъдат съображения, свързани с концентрацията 
на населението, наличието на определени услуги за населението и /или бизнеса във всеки район на ниво 2, както и 
специализацията на определени райони на ниво NUTS 2 – примерно достъп до електроенергия, произвеждана от ВЕИ, 
дигитални услуги или други промени и перспективи, които биха били приети определено позитивно в Европейската 
комисия. 
Разбира се, би трябвало да се потърсят като съмишленици за подкрепа останалите седем държави, които са гласували 
„против“ на заседанието на Съвета през месец април 2017 г. От тях би трябвало да се потърси подкрепа за удължаване под 
някаква форма на живота на въглищните централи (с използване на преходни горива, търсене на водородни решения и 
други такива). Кризата в момента е напълно сериозно основание за търсене на такова развитие на нещата. 
По принцип картите за регионална помощ на държавите членки на ЕС трябва да бъдат одобрени през настоящата 2021 г. 
Те трябва да влязат в сила от 1 януари 2022 г. Това налага много спешни действия от страна на Република България. 
Подобни прецеденти в страните от ЕС има много. През 2013 г. много държави от ЕС правиха подобни промени – бяха 
сливани, разделяни и обособявани нови райони както на ниво NUTS 2, така и на ниво NUTS 3, на което ниво са сегашните 
области в България. Тези промени от 2013 г. се отразиха пряко върху картите за регионална помощ на тези държави след 
2015 г. Една от последните промени беше в Португалия и датира от края на мандата на Комисията „Барозу“. 
АИКБ заявява своята готовност да подкрепи морално и експертно всякакви действия в описаните по-горе насоки, 
независимо от времевия дефицит, в който се намира Република България. Все пак ние разполагаме с формалното 
основание за несъответствието на Северозападен и Северен централен с установените критерии в ЕС. Впрочем от данните 
на Евростат се вижда, че има и други, не малко на брой райони на планиране на ниво NUTS 2, които са с население под 800 
хиляди души или пък са с над 3 милиона жители. 
Имаме всички основания да смятаме, че в много от тях са извършени изкуствени раздробявания или пък обединения, за 
да се постигне по-нисък размер на параметъра БВП на глава от населението и да се ползват регионални помощи от ЕС. 
Като такива могат да се посочат: 

▪ Регион Норте (Португалия) с население, което е трайно над 3 милиона души; 
▪ Регион Андалусия (Испания) – с население 8 милиона души (!); 
▪ Регион Тесалия (Гърция) – с население от 720 хиляди души, което определено е под лимита от 800 хиляди. 

Във всички тези региони съотношението БВП на глава от населението е под 55 %, точно като по поръчка, за да се постигне 
максимален интензитет на помощта. Ние изобщо не коментираме дали тези изключения се толерират от Европейската 
комисия или става дума просто за пропуски, но всичко това ни навежда на мисълта, че Република България не трябва да 
стои бездейна при това положение. 
Благоприятно обстоятелство е, че картите на регионалните помощи в останалите държави от ЕС все още не са одобрени с 
изключение на картата на Република Чехия. Това показва, че все още има някакво пространство за маневриране, макар и 
в последния момент. 
Още един път подчертаваме, че АИКБ е готова да сътрудничи експертно и да подкрепи политически едно евентуално 
преосмисляне на броя и на границите на районите от второ ниво NUTS 2, за да бъдат постигнати по-благоприятни условия 
за получаване на регионална помощ за по-голяма част от територията на страната. 
 
С УВАЖЕНИЕ, 
ВАСИЛ ВЕЛЕВ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 
НА АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ 
 
News.bg 
 
√ АИКБ искат промени в Картата на регионалните помощи 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) обръщат внимание на Карта на регионалните помощи за 
периода 2022 - 2027 г. Те се обръщат с отворено писмо към премиера Стефан Янев, председателят на 46-то Народно 
събрание, част от служебните министри и народни представители. 
От дълги години в България съществува много сериозен проблем, свързан с районите на планиране на ниво 2 (NUTS 2). 
Границите на тези райони изобщо не са очертани оптимално. Това създаде твърде неблагоприятна ситуация по отношение 
на регионалните помощи в областите с административни центрове в градовете Благоевград, Кюстендил, Перник и София 
(области София - град и Софийска област). Това неблагоприятно положение се поддържа от 2013 г. насам, като не се 
наблюдава никакъв стремеж към намиране на изход от възникналата ситуация. Така започва писмото им. 
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Те уточняват, че не е тайна, че два от районите на ниво 2 у нас към днешна дата, както и през 2018 г., данните от която са 
отчитани при определянето на параметрите, не отговарят на разпоредбите - за броя на населението в тези региони, което 
трябва да бъде между 800 хиляди и 3 милиона души (лица с местожителство в съответния регион). Това са Северозападния 
и Северния централен район, които се намират под тази граница. От друга страна - изискването за населението на райони 
на ниво 1 (NUTS 1) е да бъде в границите между 3 и 7 милиона души. От 2019 г. насам може да се смята, че населението на 
България със сигурност е под 7 милиона души, иначе казано - цялата територия на страната може да влезе в един район 
на ниво 1. 
Според тях оптималният вариант, който да осигурява положение, при което може да се постигне балансирано регионално 
развитие и максимално добри условия за публични и частни инвестиции в регионите, е въвеждането на 3 (три) региона на 
планиране на ниво 2 и на 1 (един) регион на планиране на ниво 1. 
Отчитайки и социално-икономическата и хуманитарни криза, предизвикана от пандемията, настояват в партньорство с 
други държави членки на ЕС да бъде подкрепено преразглеждането на Приложение І към Регламент 1059/2003 г. с цел 
извеждането на актуални и адекватни статистически данни за регионите в Европейския съюз, както за определяне на ясни 
и точни правила за определяне на региони на планиране ниво 2 (NUTS 2), преди края на 2021 година. 
Критерият, по който трябва да се определят новите граници на регионите, e съотношението на БВП на глава от 
населението, съпоставен със средния БВП на глава от населението за ЕС. Целта трябва да бъде да се постигне съотношение, 
което да е под 55 на сто. Технически това може да стане, като към сегашния Югозападен район, включващ столицата, се 
добавят области с нисък БВП - на първо място Видинска, Монтанска и Врачанска, и ако трябва - и области от Северен 
централен район. Вероятно е възможно и друго деление на Северен, Южен и Черноморски район. 
Според тях лансираните идеи за обособяване на София - град в отделен район не са особено целесъобразни, защото те не 
решават въпроса с недостигащото население в Северозападния и в Северния централен район. Отделно, така силно ще се 
затрудни отпускането на помощи за инвеститори, в това число и за местни инвеститори на територията на столицата. 
Тук е мястото да се отбележи, че поради много по-адекватното райониране на Гърция нивото на помощта в Солун е по-
високо отколкото това в София. При сегашното положение на нещата в България (новото старо положение) София - град, 
Софийска област, Пернишка, Кюстендилска и Благоевградска област получават подкрепа с 20 % базов интензитет при 50 % 
интензитет за останалата страна. Както вече казахме, много по-развитият Солун получава по-голяма регионална подкрепа. 
В случай че се приеме настоящето предложение на АИКБ, базовият интензитет на изброените пет области би трябвало да 
се покачи да 50 %, без останалите области в страната да загубят каквото и да е. 
Затова е необходима промяна в "регламент - приложението" към Регламент 1059. За да може да се мотивира подобна 
промяна, е необходима основателна причина. Като такава основателна причина може да бъде посочена реформа в 
административното деление. 
Напълно адекватни мотиви за промяна в районите на ниво NUTS 2 могат да бъдат съображения, свързани с 
концентрацията на населението, наличието на определени услуги за населението и/или бизнеса във всеки район на ниво 
2, както и специализацията на определени райони на ниво NUTS 2 - примерно достъп до електроенергия, произвеждана 
от ВЕИ, дигитални услуги или други промени и перспективи, които биха били приети определено позитивно в Европейската 
комисия. 
От АИКБ отбелязват, че картите за регионална помощ на държавите членки на ЕС трябва да бъдат одобрени през 
настоящата 2021 г. Те трябва да влязат в сила от 1 януари 2022 г. Това налага много спешни действия от страна на България. 
Подобни прецеденти в страните от ЕС има много. През 2013 г. много държави от ЕС правиха подобни промени - бяха 
сливани, разделяни и обособявани нови райони както на ниво NUTS 2, така и на ниво NUTS 3, на което ниво са сегашните 
области в България. Тези промени от 2013 г. се отразиха пряко върху картите за регионална помощ на тези държави след 
2015 г. Една от последните промени беше в Португалия и датира от края на мандата на Комисията "Барозу". 
Те заявяват своята готовност да подкрепят морално и експертно всякакви действия в описаните по-горе насоки, 
независимо от времевия дефицит, в който се намира страната. Все пак ние разполагаме с формалното основание за 
несъответствието на Северозападен и Северен централен с установените критерии в ЕС. От данните на Евростат се вижда, 
че има и други, не малко на брой райони на планиране на ниво NUTS 2, които са с население под 800 хиляди души или пък 
са с над 3 милиона жители. 

 
БТА 
 
√ Асоциацията на индустриалния капитал в България настоява за промени в броя и границите на районите на планиране 
от второ ниво 
Асоциация на индустриалния капитал в България /АИКБ/ настоява за промени в броя и границите на районите на 
планиране от второ ниво. Това се посочва в позиция на асоциацията относно обявената за обществено обсъждане Карта 
на регионалните помощи за периода 2022 - 2027 г. и необходимостта от съществени промени в броя и границите на 
районите на планиране (NUTS 2) в Република България. Позицията е изпратена до медиите, до председателя на 
парламента, ресорните парламентарни комисии, премиера и ресорните министри. 
По мнение на АИКБ, консултирано с експерти в областта на регионалното развитие, оптималният вариант е въвеждането 
на три региона на планиране на ниво 2 и на един регион на планиране на ниво 1. От асоциацията смятат, че преосмислянето 
на границите на районите е необходимо, за да бъдат постигнати по-благоприятни условия за получаване на регионална 
помощ за по-голяма част от територията на страната. 
От дълги години в страната съществува много сериозен проблем, свързан с районите на планиране на ниво 2 (NUTS 2), 
посочват от АИКБ. "Границите на тези райони в България изобщо не са очертани оптимално. Това създаде твърде 
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неблагоприятна ситуация по отношение на регионалните помощи в областите с административни центрове в градовете 
Благоевград, Кюстендил, Перник и София (области София - град и Софийска област). Това неблагоприятно положение се 
поддържа от 2013 г. насам, като не се наблюдава никакъв стремеж към намиране на изход от възникналата ситуация", 
отбелязват още от асоциацията. 
"Лансираните идеи за обособяване на София-град в отделен район не са особено целесъобразни, защото те не решават 
въпроса с недостигащото население в Северозападния и в Северния централен район. Отделно, така силно ще се затрудни 
отпускането на помощи за инвеститори, в това число и за местни инвеститори на територията на столицата", отбелязват от 
АИКБ. 
 
24 часа 
 
√  Работодатели настояват за промени в районирането и регионалните помощи 
От дълги години в Република България съществува много сериозен проблем, свързан с районите на планиране на ниво 2 
(NUTS 2). Границите на тези райони в Република България изобщо не са очертани оптимално. 
Това се посочва в позиция на Асоциация на индустриалния капитал в България относно обявената за обществено 
обсъждане Карта на регионалните помощи за периода 2022 – 2027 г. и необходимостта от съществени промени в броя и 
границите на районите на планиране (NUTS 2). 
Според АИКБ това е създало твърде неблагоприятна ситуация по отношение на регионалните помощи в областите с 
административни центрове в градовете Благоевград, Кюстендил, Перник и София (области София - град и Софийска 
област). 
"Това неблагоприятно положение се поддържа от 2013 г. насам, като не се наблюдава никакъв стремеж към намиране на 
изход от възникналата ситуация", пишат още от АИКБ. 
"Не е тайна, че два от районите на ниво 2 в Република България към днешна дата, както и през 2018 г., данните от която са 
отчитани при определянето на параметрите, не отговарят на разпоредбите на член 3, ал. 2, не отговарят на разпоредбите 
на Регламент 1059/2003 г. за броя на населението в тези региони, което трябва да бъде между 800 хиляди и 3 милиона 
души (лица с местожителство в съответния регион). Това се отнася за Северозападния и за Северния централен район, 
които се намират под тази граница. От друга страна - изискването за населението на райони на ниво 1 (NUTS 1) е да бъде 
в границите между 3 и 7 милиона души. От 2019 г. насам може да се смята, че населението на Република България със 
сигурност е под 7 милиона души, иначе казано - цялата територия на страната може да влезе в един район на ниво 1. 
По мнение на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), консултирано с експерти в областта на 
регионалното развитие, оптималният вариант, който да осигурява положение, при което може да се постигне балансирано 
регионално развитие и максимално добри условия за публични и частни инвестиции в регионите, е въвеждането на 3 (три) 
региона на планиране на ниво 2 и на 1 (един) регион на планиране на ниво 1. 
В доклада на министъра на финансите към проекта на Картата на регионалните помощи 2022 – 2027 г. е посочено, че „в 
отговор на икономическите затруднения, породени от пандемията от COVID-19 и невъзможността с достатъчна степен на 
сигурност да се прогнозира въздействието на пандемията н средносрочен и дългосрочен план и да се узнае кои региони 
ще бъдат особено засегнати, ЕК планира да извърши средносрочен преглед на картите на регионалните помощи през 2023 
г. При този преглед ще се вземат предвид последните налични статистически данни“. 
Същевременно е важно да се отбележи, че близо 40% от назованите региони на планиране ниво 2 в ЕС, които попадат в 
покритието на регионалната помощ в държавите членки на ЕС към референтната 2018 г., не попадат в границите за брой 
население, посочени в член 3, ал. 2 от Регламент 1059/2003 г. Отчитайки и социално-икономическата и хуманитарни криза, 
предизвикана от пандемията, настояваме в партньорство с други държави членки на ЕС да бъде подкрепено 
преразглеждането на Приложение І към Регламент 1059/2003 г. с цел извеждането на актуални и адекватни статистически 
данни за регионите в Европейския съюз, както за определяне на ясни и точни правила за определяне на региони на 
планиране ниво 2 (NUTS 2), преди края на 2021 година. 
Критерият, по който трябва да се определят новите граници на регионите, e съотношението на БВП на глава от населението, 
съпоставен със средния БВП на глава от населението за ЕС. Целта трябва да бъде да се постигне съотношение, което да е 
под 55 на сто. Технически това може да стане, като към сегашния Югозападен район, включващ столицата, се добавят 
области с нисък БВП – на първо място Видинска, Монтанска и Врачанска, и ако трябва - и области от Северен централен 
район. Вероятно е възможно и друго деление на Северен, Южен и Черноморски район. 
Лансираните идеи за обособяване на София – град в отделен район не са особено целесъобразни, защото те не решават 
въпроса с недостигащото население в Северозападния и в Северния централен район. Отделно, така силно ще се затрудни 
отпускането на помощи за инвеститори, в това число и за местни инвеститори на територията на столицата. 
Тук е мястото да се отбележи, че поради много по-адекватното райониране на Гърция нивото на помощта в Солун е по-
високо отколкото това в София. При сегашното положение на нещата в България (новото старо положение) София – град, 
Софийска област, Пернишка, Кюстендилска и Благоевградска област получават подкрепа с 20 % базов интензитет при 50 % 
интензитет за останалата страна. Както вече казахме, много по-развитият Солун получава по-голяма регионална подкрепа. 
В случай че се приеме настоящето предложение на АИКБ, базовият интензитет на изброените пет области би трябвало да 
се покачи да 50 %, без останалите области в страната да загубят каквото и да е. 
Затова е необходима промяна в „регламент - приложението“ към Регламент 1059. За да може да се мотивира подобна 
промяна, е необходима основателна причина. Като такава основателна причина може да бъде посочена реформа в 
административното деление. Подобна административна реформа може да се окаже от полза и за финансирането на по-
голяма част от територията на Република България със средства от Фонда за справедлив преход – в момента Европейската 
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комисия допуска финансирането само на три области. Ако се променят административните граници на областите, 
несъмнено ще бъде финансирана по-голяма част от територията на Република България. 
Напълно адекватни мотиви за промяна в районите на ниво NUTS 2 могат да бъдат съображения, свързани с концентрацията 
на населението, наличието на определени услуги за населението и /или бизнеса във всеки район на ниво 2, както и 
специализацията на определени райони на ниво NUTS 2 – примерно достъп до електроенергия, произвеждана от ВЕИ, 
дигитални услуги или други промени и перспективи, които биха били приети определено позитивно в Европейската 
комисия. 
Разбира се, би трябвало да се потърсят като съмишленици за подкрепа останалите седем държави, които са гласували 
„против“ на заседанието на Съвета през месец април 2017 г. От тях би трябвало да се потърси подкрепа за удължаване под 
някаква форма на живота на въглищните централи (с използване на преходни горива, търсене на водородни решения и 
други такива). Кризата в момента е напълно сериозно основание за търсене на такова развитие на нещата. 
По принцип картите за регионална помощ на държавите членки на ЕС трябва да бъдат одобрени през настоящата 2021 г. 
Те трябва да влязат в сила от 1 януари 2022 г. Това налага много спешни действия от страна на Република България. 
Подобни прецеденти в страните от ЕС има много. През 2013 г. много държави от ЕС правиха подобни промени – бяха 
сливани, разделяни и обособявани нови райони както на ниво NUTS 2, така и на ниво NUTS 3, на което ниво са сегашните 
области в България. Тези промени от 2013 г. се отразиха пряко върху картите за регионална помощ на тези държави след 
2015 г. Една от последните промени беше в Португалия и датира от края на мандата на Комисията „Барозу“. 
АИКБ заявява своята готовност да подкрепи морално и експертно всякакви действия в описаните по-горе насоки, 
независимо от времевия дефицит, в който се намира Република България. Все пак ние разполагаме с формалното 
основание за несъответствието на Северозападен и Северен централен с установените критерии в ЕС. Впрочем от данните 
на Евростат се вижда, че има и други, не малко на брой райони на планиране на ниво NUTS 2, които са с население под 800 
хиляди души или пък са с над 3 милиона жители. 
Имаме всички основания да смятаме, че в много от тях са извършени изкуствени раздробявания или пък обединения, за 
да се постигне по-нисък размер на параметъра БВП на глава от населението и да се ползват регионални помощи от ЕС. 
Като такива могат да се посочат: 
Регион Норте (Португалия) с население, което е трайно над 3 милиона души; 
Регион Андалусия (Испания) – с население 8 милиона души (!); 
Регион Тесалия (Гърция) – с население от 720 хиляди души, което определено е под лимита от 800 хиляди. 
Във всички тези региони съотношението БВП на глава от населението е под 55 %, точно като по поръчка, за да се постигне 
максимален интензитет на помощта. Ние изобщо не коментираме дали тези изключения се толерират от Европейската 
комисия или става дума просто за пропуски, но всичко това ни навежда на мисълта, че Република България не трябва да 
стои бездейна при това положение. 
Благоприятно обстоятелство е, че картите на регионалните помощи в останалите държави от ЕС все още не са одобрени с 
изключение на картата на Република Чехия. Това показва, че все още има някакво пространство за маневриране, макар и 
в последния момент. 
Още един път подчертаваме, че АИКБ е готова да сътрудничи експертно и да подкрепи политически едно евентуално 
преосмисляне на броя и на границите на районите от второ ниво NUTS 2, за да бъдат постигнати по-благоприятни условия 
за получаване на регионална помощ за по-голяма част от територията на страната". 
 
3e-news.net 
 
√ АИКБ: Районирането на страната трябва да се преразгледа, предложеното лишава от европари много от тях 
С промяна на административните граници ще бъде финансирана по-голяма част от територията на България, 
смятат от бизнес организацията 
От дълги години в България съществува много сериозен проблем, свързан с районите на планиране на ниво 2 (NUTS 2). 
Границите им изобщо не са очертани оптимално. Това създаде твърде неблагоприятна ситуация по отношение на 
регионалните помощи в областите с административни центрове в градовете Благоевград, Кюстендил, Перник и София 
(области София - град и Софийска област). Това неблагоприятно положение се поддържа от 2013 г. насам, като не се 
наблюдава никакъв стремеж към намиране на изход от възникналата ситуация. Поради тази причина въпросното 
райониране трябва да бъде преразгледано. Това посочват в своя позиция от Асоциацията на индустриалния капитал в 
България (АИКБ) по повод обявената за обществено обсъждане Карта на регионалните помощи за периода 2022 – 2027 г. 
и необходимостта от съществени промени в броя и границите на районите на планиране. Документът е изпратен до 
председателя на парламента, премиера, вицепремиера по управлението на европейските средства, министрите на 
регионалното развитие, на финансите и на икономиката, до председателите на парламентарните комисии по регионална 
политика, по бюджет и финанси и по икономика, както и до председателя на НСИ. 
От АИКБ отбелязват , че не е тайна, че два от районите на ниво 2 към днешна дата, както и през 2018 г., от която са отчитани 
данните при определянето на параметрите, не отговарят на разпоредбите на член 3, ал. 2 на Регламент 1059/2003 г. за 
броя на населението в тези региони, което трябва да бъде между 800 хиляди и 3 милиона души (лица с местожителство в 
съответния регион). Това се отнася за Северозападния и за Северния централен район, които се намират под тази граница. 
От друга страна - изискването за населението на райони на ниво 1 (NUTS 1) е да бъде в границите между 3 и 7 милиона 
души. От 2019 г. насам може да се смята, че населението на Република България със сигурност е под 7 милиона души, което 
иначе казано може да се тълкува, че цялата територия на страната може да влезе в един район на ниво 1. 
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По мнение на АИКБ, консултирано с експерти в областта на регионалното развитие, оптималният вариант, който да 
осигурява положение, при което може да се постигне балансирано регионално развитие и максимално добри условия за 
публични и частни инвестиции в регионите, е въвеждането на 3 региона на планиране на ниво 2 и на един на ниво 1. 
В доклада на министъра на финансите към проекта на Картата на регионалните помощи 2022 – 2027 г. е посочено, че „в 
отговор на икономическите затруднения, породени от пандемията от COVID-19 и невъзможността с достатъчна степен на 
сигурност да се прогнозира въздействието на пандемията в средносрочен и дългосрочен план и да се узнае кои региони 
ще бъдат особено засегнати, ЕК планира да извърши средносрочен преглед на картите на регионалните помощи през 2023 
г. При този преглед ще се вземат предвид последните налични статистически данни“. 
Същевременно е важно да се отбележи, че близо 40% от назованите региони на планиране ниво 2 в ЕС, които попадат в 
покритието на регионалната помощ в държавите членки на ЕС към референтната 2018 г., не попадат в границите за брой 
население, посочени в член 3, ал. 2 от Регламент 1059/2003 г. „Отчитайки и социално-икономическата и хуманитарни 
криза, предизвикана от пандемията, настояваме в партньорство с други държави членки на ЕС да бъде подкрепено 
преразглеждането на Приложение І към Регламент 1059/2003 г. с цел извеждането на актуални и адекватни статистически 
данни за регионите в Европейския съюз, както за определяне на ясни и точни правила за определяне на региони на 
планиране ниво 2 (NUTS 2), преди края на 2021 г.“, призовават от АИКБ. 
Според бизнес организацията критерият, по който трябва да се определят новите граници на регионите, e съотношението 
на БВП на глава от населението, съпоставен със средния БВП на глава от населението за ЕС. Целта трябва да бъде да се 
постигне съотношение, което да е под 55 на сто. Технически това може да стане, като към сегашния Югозападен район, 
включващ столицата, се добавят области с нисък БВП – на първо място Видинска, Монтанска и Врачанска, и ако трябва - и 
области от Северен централен район. Вероятно е възможно и друго деление на Северен, Южен и Черноморски район. 
В същото време, според АИКБ, лансираните идеи за обособяване на София – град в отделен район не са особено 
целесъобразни, защото те не решават въпроса с недостигащото население в Северозападния и в Северния централен 
район. Отделно, така силно ще се затрудни отпускането на помощи за инвеститори, в това число и за местни инвеститори 
на територията на столицата. 
От АИКБ посочват като добър пример Гърция, определяйки я за много по-адекватно районирана, поради което нивото на 
помощта в Солун е по-високо отколкото това в София. При сегашното положение на нещата в България София – град, 
Софийска област, Пернишка, Кюстендилска и Благоевградска получават подкрепа с 20% базов интензитет при 50% 
интензитет за останалата страна. 
В случай че се приеме настоящето предложение на АИКБ, базовият интензитет на изброените пет области би трябвало да 
се покачи да 50%, без останалите области в страната да загубят каквото и да е. Затова е необходима промяна в „регламент 
- приложението“ към Регламент 1059. За да може да се мотивира подобна промяна, е необходима основателна причина. 
Като такава може да бъде посочена реформа в административното деление. Подобна административна реформа може да 
се окаже от полза и за финансирането на по-голяма част от територията на Република България със средства от Фонда за 
справедлив преход – в момента Европейската комисия допуска финансирането само на 3 области. Ако се променят 
административните граници на областите, несъмнено ще бъде финансирана по-голяма част от територията на Република 
България. 
Напълно адекватни мотиви за промяна в районите на ниво NUTS 2 могат да бъдат съображения, свързани с концентрацията 
на населението, наличието на определени услуги за населението и /или бизнеса във всеки район на ниво 2, както и 
специализацията на определени райони на ниво NUTS 2 – примерно достъп до електроенергия, произвеждана от ВЕИ, 
дигитални услуги или други промени и перспективи, които биха били приети определено позитивно в Европейската 
комисия. 
От АИКБ подчертават, че би трябвало да се потърсят като съмишленици за подкрепа останалите седем държави, които са 
гласували „против“ на заседанието на Съвета на ЕС през април 2017 г. От тях би трябвало да се потърси подкрепа за 
удължаване под някаква форма на живота на въглищните централи (с използване на преходни горива, търсене на 
водородни решения и други такива). Кризата в момента е напълно сериозно основание за търсене на такова развитие на 
нещата. 
По принцип картите за регионална помощ на държавите членки на ЕС трябва да бъдат одобрени през настоящата 2021 г. 
Те трябва да влязат в сила от 1 януари 2022 г. Това налага много спешни действия от страна на Република България. 
Подобни прецеденти в страните от ЕС има много. През 2013 г. много държави от ЕС правиха подобни промени – бяха 
сливани, разделяни и обособявани нови райони както на ниво NUTS 2, така и на ниво NUTS 3, на което ниво са сегашните 
области в България. Тези промени от 2013 г. се отразиха пряко върху картите за регионална помощ на тези държави след 
2015 г. Една от последните промени беше в Португалия и датира от края на мандата на Комисията „Барозу“. 
АИКБ заявява своята готовност да подкрепи морално и експертно всякакви действия в описаните по-горе насоки, 
независимо от времевия дефицит, в който се намира Република България. Все пак ние разполагаме с формалното 
основание за несъответствието на Северозападен и Северен централен с установените критерии в ЕС. Впрочем от данните 
на Евростат се вижда, че има и други, не малко на брой райони на планиране на ниво NUTS 2, които са с население под 800 
хиляди души или пък са с над 3 милиона жители. 
От АИКБ смятат, че има всички основания да смятат, че в много от районите на планиране на ниво 2 са извършени 
изкуствени раздробявания или пък обединения, за да се постигне по-нисък размер на параметъра БВП на глава от 
населението и да се ползват регионални помощи от ЕС. Като такива могат да се посочат: 
- Регион Норте (Португалия) с население, което е трайно над 3 милиона души; 
- Регион Андалусия (Испания) – с население 8 милиона души; 
- Регион Тесалия (Гърция) – с население от 720 хиляди души, което определено е под лимита от 800 хиляди. 
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„Във всички тези региони съотношението БВП на глава от населението е под 55%, точно като по поръчка, за да се постигне 
максимален интензитет на помощта. Ние изобщо не коментираме дали тези изключения се толерират от Европейската 
комисия или става дума просто за пропуски, но всичко това ни навежда на мисълта, че Република България не трябва да 
стои бездейна при това положение“, се отбелязва в позицията на АИКБ. 
Според документа благоприятно обстоятелство е, че картите на регионалните помощи в останалите държави от ЕС все още 
не са одобрени с изключение на картата на Република Чехия. Това показва, че все още има някакво пространство за 
маневриране, макар и в последния момент. 
„Още един път подчертаваме, че АИКБ е готова да сътрудничи експертно и да подкрепи политически едно евентуално 
преосмисляне на броя и на границите на районите от второ ниво NUTS 2, за да бъдат постигнати по-благоприятни условия 
за получаване на регионална помощ за по-голяма част от територията на страната“, завършва позицията. 
 
Евроком 
 
√ АИКБ: Има проблеми с районирането и регионалните помощи при някои области 
"Това неблагоприятно положение се поддържа от 2013 г. насам" 
От дълги години в Република България съществува много сериозен проблем, свързан с районите на планиране на ниво 2 
(NUTS 2). Границите на тези райони в Република България изобщо не са очертани оптимално. 
Това се посочва в позиция на Асоциация на индустриалния капитал в България относно обявената за обществено 
обсъждане Карта на регионалните помощи за периода 2022 – 2027 г. и необходимостта от съществени промени в броя и 
границите на районите на планиране (NUTS 2) в Република България. 
Според АИКБ това е създало твърде неблагоприятна ситуация по отношение на регионалните помощи в областите с 
административни центрове в градовете Благоевград, Кюстендил, Перник и София (области София - град и Софийска 
област). 
"Това неблагоприятно положение се поддържа от 2013 г. насам, като не се наблюдава никакъв стремеж към намиране на 
изход от възникналата ситуация", пишат още от АИКБ. 
"Не е тайна, че два от районите на ниво 2 в Република България към днешна дата, както и през 2018 г., данните от която са 
отчитани при определянето на параметрите, не отговарят на разпоредбите на член 3, ал. 2, не отговарят на разпоредбите 
на Регламент 1059/2003 г. за броя на населението в тези региони, което трябва да бъде между 800 хиляди и 3 милиона 
души (лица с местожителство в съответния регион). Това се отнася за Северозападния и за Северния централен район, 
които се намират под тази граница. От друга страна - изискването за населението на райони на ниво 1 (NUTS 1) е да бъде 
в границите между 3 и 7 милиона души. От 2019 г. насам може да се смята, че населението на Република България със 
сигурност е под 7 милиона души, иначе казано - цялата територия на страната може да влезе в един район на ниво 1. 
По мнение на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), консултирано с експерти в областта на 
регионалното развитие, оптималният вариант, който да осигурява положение, при което може да се постигне балансирано 
регионално развитие и максимално добри условия за публични и частни инвестиции в регионите, е въвеждането на 3 (три) 
региона на планиране на ниво 2 и на 1 (един) регион на планиране на ниво 1. 
В доклада на министъра на финансите към проекта на Картата на регионалните помощи 2022 – 2027 г. е посочено, че „в 
отговор на икономическите затруднения, породени от пандемията от COVID-19 и невъзможността с достатъчна степен на 
сигурност да се прогнозира въздействието на пандемията н средносрочен и дългосрочен план и да се узнае кои региони 
ще бъдат особено засегнати, ЕК планира да извърши средносрочен преглед на картите на регионалните помощи през 2023 
г. При този преглед ще се вземат предвид последните налични статистически данни“. 
Същевременно е важно да се отбележи, че близо 40 % от назованите региони на планиране ниво 2 в ЕС, които попадат в 
покритието на регионалната помощ в държавите членки на ЕС към референтната 2018 г., не попадат в границите за брой 
население, посочени в член 3, ал. 2 от Регламент 1059/2003 г. Отчитайки и социално-икономическата и хуманитарни криза, 
предизвикана от пандемията, настояваме в партньорство с други държави членки на ЕС да бъде подкрепено 
преразглеждането на Приложение І към Регламент 1059/2003 г. с цел извеждането на актуални и адекватни статистически 
данни за регионите в Европейския съюз, както за определяне на ясни и точни правила за определяне на региони на 
планиране ниво 2 (NUTS 2), преди края на 2021 година. 
 
Икономически живот 
 
√ Губим пари от европомощи заради лошо райониране на страната 
Необходими са спешни действия от страна на България за преодоляване на сериозния проблем свързан с районите на 
планиране на ниво 2 (NUTS 2). 
На това обръщат внимание от АИКБ в писмо до председателя на парламента, премиера и министри от кабинета. 
Изтъква се, че границите на тези райони в България изобщо не са очертани оптимално. Това е създало твърде 
неблагоприятна ситуация по отношение на регионалните помощи в областите с административни центрове в градовете 
Благоевград, Кюстендил, Перник и София (области София – град и Софийска област). Въпросното неблагоприятно 
положение се поддържа от 2013 г. насам, като не се наблюдава никакъв стремеж към намиране на изход от възникналата 
ситуация, подчертават от АИКБ. 
Отбелязва се, че два от районите на ниво 2 в България към днешна дата не отговарят на разпоредбите на Регламент 
1059/2003 г. за броя на населението в тези региони, което трябва да бъде между 800 хиляди и 3 милиона души (лица с 
местожителство в съответния регион). Това се отнася за Северозападния и за Северния централен район, които се намират 
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под тази граница. От друга страна – изискването за населението на райони на ниво 1 (NUTS 1) е да бъде в границите между 
3 и 7 милиона души. От 2019 г. насам може да се смята, че населението на Република България със сигурност е под 7 
милиона души, иначе казано – цялата територия на страната може да влезе в един район на ниво 1. 
По мнение на АИКБ, което е консултирано с експерти в областта на регионалното развитие, оптималният вариант, който 
да осигурява положение, при което може да се постигне балансирано регионално развитие и максимално добри условия 
за публични и частни инвестиции в регионите, е въвеждането на 3 (три) региона на планиране на ниво 2 и на 1 (един) 
регион на планиране на ниво 1. 
Критерият, по който трябва да се определят новите граници на регионите, e съотношението на БВП на глава от населението, 
съпоставен със средния БВП на глава от населението за ЕС. Целта трябва да бъде да се постигне съотношение, което да е 
под 55 на сто. Технически това може да стане, като към сегашния Югозападен район, включващ столицата, се добавят 
области с нисък БВП – на първо място Видинска, Монтанска и Врачанска, и ако трябва – и области от Северен централен 
район. Вероятно е възможно и друго деление на Северен, Южен и Черноморски район. 
В писмото се коментира, че лансираните идеи за обособяване на София – град в отделен район не са особено 
целесъобразни, защото те не решават въпроса с недостигащото население в Северозападния и в Северния централен 
район. Отделно, така силно ще се затрудни отпускането на помощи за инвеститори, в това число и за местни инвеститори 
на територията на столицата. 
Обръща се внимание, също така, че поради много по-адекватното райониране на Гърция нивото на помощта в Солун е по-
високо отколкото това в София. При сегашното положение на нещата в България (новото старо положение) София – град, 
Софийска област, Пернишка, Кюстендилска и Благоевградска област получават подкрепа с 20 % базов интензитет при 50 % 
интензитет за останалата страна. Както вече казахме, много по-развитият Солун получава по-голяма регионална подкрепа. 
В случай че се приеме предложението, от АИКБ уверяват, че базовият интензитет на изброените пет области би трябвало 
да се покачи да 50 %, без останалите области в страната да загубят каквото и да е. 
От асоциацията смятат, че напълно адекватни мотиви за промяна в районите на ниво NUTS 2 могат да бъдат съображения, 
свързани с концентрацията на населението, наличието на определени услуги за населението и /или бизнеса във всеки 
район на ниво 2, както и специализацията на определени райони на ниво NUTS 2 – примерно достъп до електроенергия, 
произвеждана от ВЕИ, дигитални услуги или други промени и перспективи, които биха били приети определено позитивно 
в Европейската комисия. 
Като съмишленици за подкрепа могат да бъдат потърсени останалите седем държави, които са гласували „против“ на 
заседанието на Съвета през месец април 2017 г. От тях би трябвало да се потърси подкрепа за удължаване под някаква 
форма на живота на въглищните централи (с използване на преходни горива, търсене на водородни решения и други 
такива). Кризата в момента е напълно сериозно основание за търсене на такова развитие на нещата. 
В заключение от АИКБ припомнят, че картите за регионална помощ на държавите членки на ЕС трябва да бъдат одобрени 
през настоящата 2021 г. и да влязат в сила от 1 януари 2022 г., както и това, че асоциацията е готова да сътрудничи 
експертно и да подкрепи политически едно евентуално преосмисляне на броя и на границите на районите от второ ниво 
NUTS 2, за да бъдат постигнати по-благоприятни условия за получаване на регионална помощ за по-голяма част от 
територията на страната. 
 
3e-news.net 
 
√ Васил Велев: Дефицитът на ток е изкуствен, прави индустрията ни неконкурентоспособна 
Заради правни недомислици за 11 години от България са изтекли 37 млрд. евро, а са привлечени едва 13 млрд., казва 
председателят на АИКБ 
Дефицитът на електроенергия у нас и рекордно високите цени са изкуствено създадени. Няма как да се говори за дефицит, 
когато разполагаме с над 10 000 МВт мощности, а реалното потребление варира между 3 000 и 5 000 МВт. А нереално 
високите цени на електроенергията са по-скоро резултат на целенасочени действия, отколкото на случайни. Такова мнение 
изрази председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев по време на 
пресконференция на Асоциация „Хидроенергия“ и Сдружение на производителите на екологична енергия. Според думите 
му всичко случило се в последните седмици на пазара на електроенергия е довело до огромни разходи на индустрията, 
което от своя страна я прави неконкурентоспособна. „Как да сме конкурентноспособни като цените на електроенергията 
са 73% по-високи от тези в Германия, за която нашата индустрия генерира най-голям износ?“, риторично пита Велев. 
„През първата декада на август ТЕЦ Марица Изток 2 работеше с два от своите осем блока, разполагайки с персонал в пъти 
повече от необходимия за поддръжка на активните блокове. За всеки от работещите над 2000 работници и служители, 
които работят по два часа на ден при един такъв режим, домакинствата и бизнесът плащат по над 4000 лева месечно“, 
каза Велев. 
Той посочи още, че от друга страна високата цена на тока се обуславя и от факта, че сме свързани с гръцкия пазар, който е 
и най-скъпият в Европа по дефиниция. Председателят на АИКБ стана поредният, който разкритикува, че първо сме се 
свързали с пазара на електроенергия в Гърция, вместо с този в Румъния, който ни дава достъп до останалия европейски, 
където цените са далеч по-ниски и конкурентни. Велев отбеляза още, че тази „грешка“ е била допусната въпреки 
енергичната съпротива на работодателските организации у нас. 
Той отбеляза и че част от нормативната уредба също е причина за ситуацията с цените на тока. Според думите му е налице 
е сериозният казус с Наредбата за ползването на повърхностни води. Заради правни недомислици, но и поредните 
неслучайни действия, над 250 ВЕЦ-а, генериращи най-чистата и евтина енергия в страната, са изправени пред риск от 
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спиране. Велев отбеляза, че това не са никак малки мощности, а стотици мегавати, които балансират електроенергийната 
система и са фактор за поддържане на по-ниска цена. 
Председателят на АИКБ коментира, че задачата на управлението на енергетиката не е да създава условия, при които 
няколко енергийни олигарси да спечелят много пари, а обществото да плаща огромни сметки и индустрията да губи 
конкурентоспособност. Десетки големи предприятия и десетки хиляди служители са принудени да спрат работа, защото 
високите сметки за ток ги водят неминуемо към фалит. 
„Ситуацията е изкуствено създадена – пускат се манипулативни оферти през нощта за покупка на ток на принципа „не по-
малко от 300 евро на Мвт/ч“, което показва, че цената изкуствено се изкривява. Оферти „купувам само над тази висока 
цена“ очевидно манипулират цената, за да се манипулира кривата на търсене и равновесната точка”, каза Велев. 
Той уточни още, че работодателските организации в страната категорично ще подкрепят усилията на Асоциация 
„Хидроенергия“ за регулиране на един правен абсурд, за да не се случи така, че и техните мощности да се добавят към 
наболелия проблем с неработещи енергийни източници поради независещи от тях причини. 
Председателят на АИКБ даде и пример, че в резултат и на такава правна несигурност от България за последните 11 години 
са изтекли 37 милиарда евро капитали при привлечени едва 13 млрд. евро. 
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БНР 
 
√ Таван от 100 000 евро на субсидиите би засегнал 705 фермери  
Само 705 фермери ще бъдат засегнати, ако България реши да въведе таван от 100 хиляди евро на субсидиите през 
следващия програмен период, сочи анализ на земеделското министерство. 
Той е на базата  на данни от 2019-та година, а все още не е решено дали и какъв таван ще бъде наложен у нас. 
Идеята да се сложи горна граница на субсидията, която земеделците могат да получават, се основава на желанието да се 
осигурят повече средства за дребните фермери за сметка на ограничаване на парите, които се плащат на най едрите. 
От анализа на агроведомството става ясно, че ако България въведе таван от сто хиляди евро, земеделските производители, 
които няма да попаднат в неговия обхват, са близо 60 хиляди. За 2019 г. те са взели над 66 процента от общата сума на 
директните плащания. 
Тези, които биха попаднали в корекцията, са 705 стопани, които преди две години са получили една трета от всички 
субсидии. 
Земеделското министерство работи върху няколко различни варианта за разпределяне на субсидиите, за които обаче са 
нужни още по-детайлни анализи за ефекта, който ще се постигне с тях българското земеделие. 
Засега налагането на таван не е взето като окончателно решение. 
 
√ Ангелин Цачев: В края на октомври България ще може да търгува ток с цяла Европа 
Към края на октомври се очаква пазарното обединение с Румъния да е факт и страната ни да може да търгува ток с цяла 
Европа. Това каза в интервю за БНР изпълнителният директор на Електроенергийния системен оператор Ангелин Цачев. 
Пазарното обединение с Румъния трябваше да стане в края на миналата година, но се забави заради закъснението на 
междинния проект, който трябваше да обедини границите на Унгария, Австрия и Полша. 
Забавяне на нашето обединение със северната ни съседка повече не може да има, казва Ангелин Цачев. 
„Тестовете по проекта се стартира на 20 септември и се очаква стартиране на пазарното обединение между 26 октомври 
и 29 октомври“. 
След това страната ни ще може да търгува той с цяла Европа. 
„Ако има достатъчно капацитет на всички граници, през които трябва да премине енергията, можем да търгуваме и с 
Германия, и с Белгия, и с Франция, Люксембург и т.н.“ 
Ангелин Цачев отхвърли тезата, че пазарното обединение с Гърция, което стана факт преди това с Румъния, е една от 
причините наскоро токът на нашата борса да бъде най-скъпият в Европа. 
По-скоро влияние на цените оказват недостигът на ток в целия регион на Югоизточна Европа и износът, който прави 
страната ни. 
„Износът е огромен. В момента изнасяме между 25 и 30 хиляди мегаватчаса на денонощие, приблизително произведената 
енергия от един блок на АЕЦ „Козлодуй излиза от страната в рамките на едно денонощие“, каза Ангелин Цачев. 
Очаквайте още по темата след 10 ч. по програма „Хоризонт“ на БНР. 
 
√ Депозитите до 10 000 лева намаляват  
Дребните вложители изчерпват своите спестявания в банките, а по-големите -инвестират в недвижими имоти, сочи 
експертен анализ. 
Данните на БНБ за първата половина на годината показват, че на тримесечна база депозитите до 10 000 лева намаляват. 
Ако и през следващите месеци тенденцията остане, това ще бъде признак, че кризата започва да изчерпва спестяванията 
на домакинствата:  
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"Условията, които налага кризата, принуждават хората, които са загубили или са намалили своите доходи, да прибягнат 
към спестявания. В случай на нужда със сигурност ще прибегнем към тях. Все пак това са спестявания и за такива цели", 
коментира финансовият анализатор Иван Стойков. 
По-големите депозити също намаляват, но средствата от тях изтичат в инвестиции в недвижими имоти, каза още Стайков: 
"Това са хора с по-дълги спестявания, с по-високи доходи и с по-големи като цяло възможности и отливът, който се 
реализира на такъв размер депозити, една много голяма част от него отива на имотния пазар". 
Годишна инфлация от 3% и най-големи ръстове при хранителните стоки, отчете Националната статистика. Върху храните 
се натрупва поскъпването на електроенергията и на горивата. Цените на бензина и дизела са най-високи от началото на 
пандемията:  
"Ако действително повишението при тях е над нормалното, то очакваме също и влияние върху основните хранителни 
стоки, което е фактически основното перо на българските домакинства. От порядъка на 30-31-32 процента са разходите за 
храна" - коментира за БНР икономистът на КНСБ Любен Томев.  
Според него, нивата на инфлацията ще се ограничат до 3-4 процента, но тежката криза, която предстои заради пандемията, 
налага актуализация на доходите на домакинствата.  
 
√ Рециклирането на дрехи и повторната им употреба - част от усилията на ЕС за по-бърз преход към кръгова икономика 
Репортаж на Елена Балабанова 
Настоящата криза вследствие на коронавируса показа слабостта на веригите за доставки и бързото изчерпване на продукти 
и изделия. За да успеем да се справим с този нарастващ проблем, е необходимо да се насърчи развитието на кръговата 
икономика, в която ресурсите и материалите се използват продължително и се рециклират. Това ще намали емисиите на 
въглеродни емисии, ще стимулира икономическия растеж и ще създаде възможности за работа. 
През март 2020 г. Европейската комисия предложи нов план за действия за кръговата икономика. Той е в съгласие с целта 
за постигане на нулеви въглеродни емисии до 2050 г. и акцентира върху предотвратяване на изхвърлянето на отпадъци и 
управлението им. 
Евродепутатът от Дания Маргрете Аукен от Група на Зелените/Европейски свободен алианс, подчертава необходимостта 
от намаляването на консумацията на суровини и материали, на генерирането на отпадъци, по-доброто рециклиране 
и  стимулиране на повторното използване на ресурсите: 
„Ако има и други планети като нашата, може би нямаше да сме така притеснени. Ние консумираме приблизително 
колкото 3 планети и това е ясен знак, че трябва да ограничим потреблението  на материали и ресурси. Дори и да 
измисляме нови технологии, ефикасни и интелигентни решения, не е достатъчно. Не може да правим планове за 
нашите деца, внуци и на правнуците си, ако значително не намалим  консумацията си на ресурси.“ 
Европейският съюз иска да изгради пазар с екологично устойчиви продукти, чието производство и потребление не изисква 
въглеродни емисии и разхищение на материали. Европейската комисия е идентифицирала седем ключови сектора за 
изграждане на кръговата икономика. В тях са нужни промени на различните етапи от веригата - от дизайна през 
производството до използването им от крайните потребители. Един от тези сектори е текстилната индустрия. 
Производството на платове и дрехи поглъща голямо количество вода.  Изчислено е, че през 2015 г. световната текстилна и 
шивашка промишленост е използвала 79 млрд. куб. м. вода, а през 2017 г. нуждите на цялата икономика на ЕС са възлизали 
на 266 млрд. куб.м. Може би малко хора знаят, че за да се направи само една памучна тениска, са необходими около 2 
700 л. прясна вода – това е количеството питейна вода, което човек потребява за две години и половина. Текстилното 
производство е причина за около 20% от замърсяването на прясната вода в световен мащаб вследствие на продукти за 
боядисване на платовете и крайна обработка. Според оценките всяка година прането на синтетични материали 
освобождава около 500 000 тона микрочастици пластмаса в океана. Счита се също , че модната индустрия е отговорна за 
10% от световните въглеродни емисии – повече от международните полети и морското корабоплаване взети заедно. 
Бързата мода – постоянното предлагане на нови стилове на много ниски цени – доведе до голямо увеличение на 
количеството произведени и изхвърлени дрехи. От 1996 г. насам количеството дрехи, закупени в ЕС на човек, се е 
увеличило с 40%. Всяка година европейците употребяват почти 26 кг. и изхвърлят около 11 кг. текстил. За да се  постигне 
намаляване на текстилните отпадъци в ЕС,  Директива, одобрена от Европейския парламент през 2018 г относно 
отпадъците гласи, че до 2025 г. държавите членки  ще бъдат задължени да събират текстилните изделия отделно. 
България вече работи в тази посока. Част от усилията за оползотворяване на ненужните дрехи е проекта на “Евротекс“ 
-  ТexCycle, реализиран в партньорство с общините.  Проектът стартира през 2018 год от Стара Загора с поставянето на 5 
специализирани контейнера за събиране на дрехи и обувки. „Днес  имаме над 200 контейнера в 13 общини в страната. 
За този период сме събрали над 3 400 тона текстил, който е оползотворен", обяснява Сирма Желева, мениджър 
„Устойчиво развитие“ на “Евротекс“ и ръководител на проекта. 
 
√ Янез Янша: Липсва консенсус в ЕС за прием на афганистански бежанци  
Янез Янша, министър-председателят на Словения, страната ротационен председател на Съвета на Европейския съюз, 
отбеляза в "Туитър", че между страните-членки липсва не само консенсус, но даже няма болшинство "за" прием на 
афганистански бежанци. Според Янша, всяка държава сама трябва да реши иска или не нова вълна от емигранти. 
Ръководителят на Европейския парламент Давид Сасоли публично влезе в разгорещена дискусия с премиера на Словения, 
като се застъпи за предоставяне на статут на бежанец в ЕС на максималния брой прозападни афганистанци. 
Пресслужбата на Европейския парламент публикува изявление на Сасоли снощи. 
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√ Афганистан е водеща тема на съвещание на Организацията на договора за колективна сигурност  
Афганистан ще бъде водещата тема на днешното съвещание на лидерите на Организацията на договора за колективна 
сигурност. Сред участниците в този военен съюз, наред с Русия, са афганистанският съсед Таджикистан. 
Руският лидер Владимир Путин се противопостави на стремежа на западните държави да използват централноазиатските 
републики като временно убежище за бежанци от Афганистан, докато бъдат прехвърлени в САЩ или европейски държави. 
Междувременно Кувейт се съгласи да приеме временно 5 хиляди афганистанци,  кандидати за визи за Съединените щати, 
съобщи Ройтерс. Съединените щати и западните им съюзници се надяват да евакуират през следващите дни още десетки 
хиляди, които се страхуват от режима на талибаните. 
Талибаните обвиниха Съединените щати за хаотичната евакуация на десетки хиляди афганистанци и чужденци от Кабул. 
Британският премиер Борис Джонсън съобщи, че във вторник ще има видеоконферентна среща на лидерите от Г-7, на 
която ще бъде обсъдена ситуацията в Афгнистан, допълни "Франс прес". 
 
√ Германия остава ключов икономически партньор на Русия, заяви Путин пред канцлера Меркел  
Руският президент Владимир Путин заяви след срещата си с немския канцлер Ангела Меркел, че Германия все още се 
разглежда от Кремъл като един от ключовите партньори на Москва, както от икономическа, така и от политическа гледна 
точка. 
Той също така посочи, че търговията между двете страни се е увеличила въпреки предизвикателствата, породени от 
коронавирусната пандемия. 
"Нашите две държави си сътрудничат и развиват съвместни проекти в промишлеността, селското стопанство и други 
области“, каза Путин и изрази надежда, че "големите проекти, които се разработват сега няма да бъдат последните“. 
Меркел: Германия ще се бори за териториалната цялост на Украйна 
От своя страна германският канцлер Ангела Меркел заяви, че Берлин ще се бори за териториалната цялост на Украйна, 
повтаряйки по този начин критиките си към Москва. 
Освен това тя отново призова за разследване на отравянето на руския опозиционен лидер Алексей Навални и осъди 
Кремъл за забрана на някои германски и американски организации да работят в страната. 
"Чудим се как е възможно да продължим сътрудничеството между нашите общества, когато тези организации нямат право 
да работят", добави тя. 
Двамата лидери обсъдиха и въпросите, свързани с Иран. 
Путин заяви на пресконференцията, че по време на срещата си с канцлера на Германия двамата лидери са обсъдили 
въпросите, свързани с ядрените преговори с Иран. 
Путин и Меркел се надяват, че след установяването на ново правителство в Иран, преговорите по Съвместния всеобхватен 
план за действие, известен като иранското ядрено споразумение, ще бъдат по-продуктивни и ще доведат до консенсус. 
Путин също така информира канцлера за неотдавнашния си разговор с новия ирански президент Ебрахим Раиси. 
Сред другите въпроси, свързани с Близкия изток, които бяха на дневен ред по време на срещата, беше важността да се 
координират всички политически сили в Либия, за да се постигне мирно развитие в името на стабилността в страната. 
Начинът, по който се развива ситуацията в Афганистан, вероятно ще накара западните страни да променят подхода си по 
отношение на външната си политика, заяви руският президент Владимир Путин. Той заяви, че резултатът от мисията на 
Съединените щати в Кабул "всъщност не може да се нарече успех" и добави, че "Западът осъзнава, че не можете да 
налагате на другите своите стандарти на политическо поведение". 
Русия ще спазва поетите газови ангажименти и след края на управленския мандат на Меркел. 
Руският президент подчерта, че Москва ще се ангажира с всички свои задължения по газовите договори, включително да 
продължи доставките, използвайки газопроводите, преминаващи през Украйна. Споразуменията ще останат в сила дори 
след като германският канцлер Ангела Меркел напусне поста си, посочи той. 
Путин отбеляза, че тръбопроводът "Северен поток 2" е част от най -модерната и екологична петролна система, която 
намалява емисиите на въглероден двуокис най-малко 5 пъти. Според него това е и много по-евтин начин за доставка на 
газ до Европа, отколкото пътя през през Украйна. Той добави, че Русия е най-надеждният и стабилен източник на газ за 
европейските държави. 
Неизвестни обаче остават обемите, които ще преминават през Украйна, тъй като самата Русия не знае какво ще бъде 
търсенето, като се има предвид, че чистата енергия и зелените проекти в момента са основен приоритет в Европа. 
 
√ Украйна обвини Русия за създаване на изкуствен дефицит на природен газ за Европа  
Украйна обвини Русия, че създава изкуствен дефицит на природен газ за Европа, за да я принуди да разреши пускане на 
газопровода "Северен поток 2". 
Според директора на украинската компания "Нафтогаз" Юрий Витренко, в момента "Газпром" доставя много по-малко газ 
за Европа и така предизвиква рекорден ръст на цените. 
Газопроводът през Балтийско море "Северен поток 2" е почти завършен. 
Преди дни руският президент Владимир Путин каза, че остава да бъдат положени 15 километра от тръбите. 
Когато стане готов, газопроводът ще удвои капацитета за директни доставки на синьо гориво от Русия за Германия. 
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БНТ 
 
√ Какви са сроковете пред президента Румен Радев  
Президентът Румен Радев трябва да връчи третия мандат най-късно до петък, 27 август, на избрана от него партия. След 
това обаче няма поставени срокове до представянето на кандидат за премиер. Чак когато такъв бъде предложен, 
започва да тече 7-дневен срок за съставяне на ново правителство. 
Цялата тази процедура не може да бъде разтеглена много във времето, защото ако се стигне до нови предсрочни избори, 
президентът трябва да разпусне Народното събрание, да назначи служебно правителство и да насрочи вота. 
Мандатът на Румен Радев изтича на 22 януари догодина. Изборите за президент трябва да се насрочат от Народното 
събрание - не по-рано от три месеца и не по-късно от два преди изтичането на президентския мандат. 
Това значи, че според Конституцията държавният глава може да разпусне Народното събрание най-късно до 22 октомври. 
 
√ Външният министър Светлан Стоев ще посети Украйна  
Министърът на външните работи Светлан Стоев ще посети Украйна. Той ще участва в Срещата на върха по Кримска 
платформа в Киев. Форумът е под патронажа на президента на Украйна Володимир Зеленски. 
Целта е да се насочи вниманието на международната общност към незаконната анексия на полуостров Крим. Светлан 
Стоев ще участва и в тържествата по повод 30-тата годишнина от независимостта на Украйна и в честванията на 200 години 
от основаването на град Болград. 
 
√ МЗХГ: Все повече жени играят ключова роля в развитието на земеделието у нас  
„75% от членовете в екипите за управление на стратегиите за Водено от общностите местно развитие в качеството им на 
изпълнителни директори на Местните инициативни групи, експерти, счетоводители или технически асистенти в България 
са жени“. 
Това заяви заместник-министърът на земеделието, храните и горите Георги Събев по време на Международната 
министерска конференция на тема "Жените и тяхната позиция в селските райони". 
Форумът, който се провежда в Бърдо на Краню, Словения, е част от календара на събитията в сектор "Земеделие", в 
рамките на словенското председателство на Съвета на Европейския съюз. Събитието е съпроводено и от официалното 
откриване на 59-ото издание на Международното селскостопанско изложение "АГРА 2021“. 
"Жените участват активно и в органите на управление, като заемат близо 40% от състава на управителните 
съвети“, отбеляза още аграрният заместник-министър. 
Той допълни, че в 30 от 64 изпълнявани местни стратегии у нас, са включени мерки, по които кандидатите жени получават 
по-голям брой точки при оценката на проектните предложения. 
"Въпреки това, към настоящия етап мъжете доминират почти във всички сфери в селското стопанство и имат 
водеща роля в управлението на стопанствата. Ето защо активната роля на жените в селските райони трябва да 
бъде насърчавана и подкрепяна в рамките на стратегиите за развитие на селските райони, и в следващия програмен 
период", посочи заместник-министърът. 
Георги Събев акцентира и върху значимата роля на жените в съхранението и развитието на малките и семейните 
земеделски стопанства, които са основните социално-икономически елементи на селските райони и допринасят пряко за 
производството на храни, опазването на традиционните знания и умения, националната и културната идентичност. 
Той добави, че принципът на равнопоставеност на половете трябва да се спазва и прилага във всички области на 
обществения живот. 
"Жените и мъжете следва да са свободни да развиват своите лични способности и да правят избор без ограниченията 
на определени от половете стереотипи и дискриминация“, подчерта още зам.-министър Събев по време на 
конференцията. 
В края на форума делегатите на страните участнички приеха съвместна декларация от Международната конференция. 
 
√ Освобождават от такси докторантите в приоритетните направления 
Във висшите училища ще бъдат разработвани дигитални учебни програми и нови интерактивни дигитални ресурси 
Докторантите в приоритетни за държавата професионални направления ще бъдат освободени от такси. Същата мярка се 
предвижда и за докторантите, назначени по научни проекти с публично финансиране. Това е записано в Оперативния план 
към Стратегията за развитието на висшето образование в Република България за периода 2021 - 2030 година, качен за 
обществено обсъждане до 20 септември т.г. 
Във висшите училища ще бъдат разработвани дигитални учебни програми и нови интерактивни дигитални ресурси. 
Планират се също инвестиции в качеството на висшето образование с акцент върху осигуряването на устойчиви механизми 
за сътрудничество и работа в дигитална среда. 
Сред целите на плана са още интернационализация на висшето образование и включване в международни образователни 
и научни мрежи. Ще се активизира научната дейност във висшите училища и ще се изгражда ефективна връзка 
образование – наука – бизнес. Заложени са стимули за млади преподаватели, за привличане на преподаватели от чужбина, 
както и за изготвяне и издаване на учебници, учебни помагала и монографични трудове на чужди езици. 
Освен средства от държавния бюджет и от бюджетите на висшите училища се предвижда осигуряване на финансиране 
чрез европейските фондове, както и чрез програмите на Европейския съюз „Еразъм+“ и „Хоризонт Европа“. Средства са 
предвидени и в Плана за възстановяване и устойчивост. 
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Проекта на Оперативния план към Стратегията за развитието на висшето образование в Република България за периода от 
2021 - 2030 година можете да видите ТУК. 
 
√ Велико Търново учреди 15 стипендии за студенти по медицина  
Община Велико Търново учредява 15 стипендии за студенти по медицина, които поне пет години след завършването си 
ще работят в някое от четирите общински лечебни заведения. 
Предложението е на управителката на общинската белодробна болница д-р Стела Денчева и е породено от кризата за 
медици. Идната седмица общинските съветници ще решат дали стипендиите за студентите по медицина, които ще бъдат 
привлечени след завършването си за работа във Велико Търново, да бъдат поемане изцяло на таксите за обучение накуп 
или отделно ще се плаща ежемесечно определена сума. 
Липсата на кадри е един от най-големите проблеми за общинските лечебни заведения в старата столица. При щат от 97 
медици са заети 61 работни места. 30 на сто от работещите са над 65 години, сочи анализ на местната администрация. 
 
√ Над 1000 проверки са извършени във варненските хотели и заведения през летния сезон  
От началото на летния сезон служители на Комисията за защита на потребителите са извършили 1349 проверки на хотели 
и заведения във Варна и областта за нелоялни търговски практики. Съставени са 14 акта, а санкциите са от 1000 лева до 
30,000 лева. 
Най-честите нарушения са свързани с онлайн резервациите за хотелски стаи през интернет платформи. От Комисията за 
защита на потребителите (КЗП) призовават хората да бъдат внимателни и добре да проучват обектите, в които наемат стая. 
"Снимките, които се предлагат в сайта са красиви винаги направени, абсолютно чисто изглеждащи помещения. Но 
след като прочетат коментарите могат да се ориентират на практика какво представлява мястото", казва Христо 
Милев от КЗП Варна. 
Не са малко туристите, които са имали неприятни спомени от лятната си почивка, когато пристигнат в хотела си. 
Едни от най-честите нарушения по заведенията са липсата на менюта или разминаване между изписания грамаж на 
ястията и реалния. 
"Потребител по телефона сезира, че в заведение си е поръчал салата с розови домати, а доматите не били розови. 
Тепърва ще извършим проверка", разказва Христо Милев. 
Служителите на КЗП получават сигнали и за цените на чадъри и шезлонги по плажовете. На места концесионери 
завишавали цените, като включвали в сметката задължително ползване на шалте за наетия шезлонг. 
"Всеки потребител може да провери в сайта на Министерството на туризма, има секция за плажни принадлежности, 
където упоменати на всеки един плаж, като интерактивно меню на картата на България, са упоменати цените", 
допълва Милев. 
Гражданите могат да подават сигнали към Комисията за защита на потребителите през интернет, по пощата или по 
телефона. 
 
√ Как ще продължат да работят заведенията и фитнесите  
Как новите противоепидемични мерки се отразяват на заведенията и фитнесите? Темата коментираха в студиото на "Денят 
започва" Павлин Петров - заместник-председател на Асоциацията на заведенията и Радка Василева от Асоциация "Здраве 
и фитнес". 
"Новата заповед всъщност в действителност не променя особено нещата, реда, по който работихме в момента, в 
смисъл такъв, че ограничението за 50% съществуваше и досега", каза Радка Василева. 
По думите ѝ плюсът в тази разпоредба е, че има алтернатива, понеже не се принуждава персоналът да се ваксинира на 
всяка цена. 
"Ако това са секторите, които ще бъдат инструмент да се ваксинира това общество, може би ще трябва да получат 
след това награда, но това ще бъде много трудно", заяви Павлин Петров. 
Според двамата ограниченията няма да са мотив хората да се ваксинират. 
"В нашия сектор аз не знам някой работодател да е принуждавал да бъдат ваксинирани служителите му задължително. 
Напротив, винаги разговорите са се водили от гледна точка, че лекарите, неговият личен лекар, неговият организъм на 
самия човек трябва да има картина, за да бъде препоръчана ваксината. Ние нямаме намерение да стигаме до крайности", 
обясни Петров. 
"В никакъв случай не можем да си позволим да изискваме от нашите сътрудници ваксинация, тъй като това е 
решение, което трябва да бъде осъзнато и взето лично от всеки един човек, с отговорност за собственото му 
здраве", добави Василева. 
По думите на Петров във всяко едно населено място има заведения, на които не се спазват мерките. Ресторантьорите 
правят всичко възможно да работят на 50% капацитет, но той подчерта, че браншът няма никаква финансова подкрепа в 
момента. 
"Има заведения които спазват мерките, има заведения, които не спазват мерките. Има шофьори, които карат и 
спазват правилата за движение, има шофьори, които карат и не спазват правилата за движение", заяви той. 
Според Радка Василева не е трудно да се спазват мерките във фитнеса, защото помещенията често са огромни и хората 
могат да тренират на спокойствие, без да влизат в непосредствена близост. Тя подчерта, че фитнесите работят в слабия за 
тях сезон. Хората биват отблъсквани да тренират, защото при всяко покачване на бройките заразени, фитнесите са сред 
първите обекти, за които се споменава въвеждане на ограничения. 

https://bntnews.bg/f/news/o/1166/88e3e263b182d67f9197c3dbcef34e2d.pdf
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Заместник-председателят на Асоциацията на заведенията коментира протестите на ресторантьорите, като обясни, че те 
просто искат да знаят с каква подкрепа ще стартират при всички нови ограничения. 
Петров заяви, че представители на бранша са разговаряли с министъра на икономиката, който казва, че пари има, но 
бюджетът не е актуализиран. Ресторантьорите са в позиция на протестна готовност. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ Путин: Русия не иска афганистански бойци, представящи се за бежанци, на своя територия  
Президентът на Русия Владимир Путин призова да не се допускат бойци от Афганистан в страната, представящи се за 
бежанци, предадоха световните агенции. Той каза, че на Русия не са нужни престъпни елементи, които да идват от 
Афганистан и повторение на ситуацията от 90-те години на миналия век и от началото на 21 век, предаде ТАСС. 
Путин допълни, че Русия не иска и престъпни елементи от Сирия да влизат на територията ѝ и припомни, че руските власти 
са направили всичко необходимо Сирия да не се превърне в развъдник на тероризма. 
Руският президент разкритикува идеята на някои западни страни да пратят бежанци от Афганистан в съседните 
централноазиатски страни, докато техните визи за САЩ и Европа се обработват. 
"Означава ли това, че те може да бъдат изпратени без визи до тези страни, до нашите съседи, докато самите те 
(западните страни), не искат да ги приемат без визи", запита Путин по време на среща с представители на 
управляващата руска партия Единна Русия. "Защо се възприема такъв унизителен подход за разрешаването на 
проблема?", добави той. 
САЩ водят тайни разговори с редица страни в отчаян опит да осигурят сделки за временно подслоняване на 
афганистанците, които са изложени на риск заради това, че са работили за американското правителство, припомня 
Ройтерс. 
Същевременно днес руският външен министър Сергей Лавров заяви, че Организацията на Договора за колективна 
сигурност и Шанхайската организация за сътрудничество ще обсъдят на срещите си на върха през септември ситуацията в 
Афганистан. 
Докато някои западни страни все още се мъчат да евакуират хората от Афганистан, Москва похвали талибаните, че са 
върнали реда след поемането на контрола върху властта, припомня Ройтерс. 
Лавров заяви, че талибаните досега се придържат към обещанията си за прекратяване на бойните действия, за амнистия 
за всички, които са били замесени в конфронтацията и за нуждата от национален диалог. Той добави, че талибаните са 
осъществили контакти с бившия президент на Афганистан Хамид Карзай. 
 
Forbes Bulgaria 
 
√ Удар за половин милион лева повече в сметката за ток  
В началото на август заводът на „Прогрес” в Стара Загора спира работа за няколко дни, както и повечето предприятия в 
металургията, химическата и циментовата индустрия в страната. Причината е в „кошмарно високата“ цена на 
електроенергията за бизнеса в България, която е най-скъпата в целия 
Европейски съюз, и която надхвърли в някои пикови часове рекордните 400 
лв. на мегаватчас, което е над два пъти и половина над цената за същия 
период на предходната година. Това принуди някои бизнеси да затворят 
производствата си, а хиляди бяха освободени в принудителен отпуск. 
Загубите са огромни.  
„Може да видите цената в Германия, че е два пъти по-ниска от нашата –  57 
евро на мегаватчас, а в България е 102 евро“, казва Славин Янакиев, 
изпълнителният директор. От 24 години е в завода за отливки за 
машиностроенето и от 18 години го управлява, но за пръв път изпада в 
подобна ситуация. Екстремно високите цени на електроенергията гонят 
най-висока стойност в историята на „Българска независима енергийна 
борса“. 
Разликата  в сметката за електроенергия е „500 хил. лв. повече при същото 
потребление предишния месец“. Янакиев не може да я компенсира с 
никакво намаление на заплатите. Той свива работата на 50% и продължава 
да плаща пълни заплати на 500 работници. Постоянно е сред тях, а те го 
питат: „Какво става шефе. Ще ни бъде ли?“ Вече не се чувстват уверени, 
както преди, че ще получават добро възнаграждение и нямат сигурността, 
че това ще става навреме. Усещат заплаха, за която не се знаят защо се 
случва. „Аз не мога да им обясня, защото не мога да обясня на себе си защо 
се случва. Само знам, че не е случайно“, казва той. Според него трябва да се 
разчепка „Българската независима енергийна борса“ и да се намери 
причината за тези пикове в цените при наличие на достатъчно 
електроенергия.  
Годишно „Прогрес” произвежда 11 хил. тона отливки за широко 
приложение в машиностроенето и доставя продукти за над 20 световни 
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компании, сред които Bosch Rexroth, Danfoss, Casappa и Interpump. Износът е 70% от производство за 40 млн. лв. годишно. 
От няколко седмици Славин Янакиев ежедневно води разговори с клиентите. Обяснява им, че електроенергията е 
поскъпнала и не може да продава на същите цени. Отговарят му лаконично: „При нас такова нещо няма.“ Обясняват му, 
че в Западна Европа енергоемките предприятия имат възможност да сключват годишни договори с производители или 
търговци на електроенергия. Имат възможност и комфорт да не участват на борсата, да си планират разходите и да си 
гарантират цена. 
Той ги уверява, че „Прогрес” ще изпълни договорите навреме, дори ако пак трябва  заводът да спира в големите пикове 
на цените заради огромните загуби. Гледа на проблема с нагласата, че това ще отмине. Много години Славин Янакиев се 
бори за доверието на клиентите и не иска да го загуби за един месец. Предприятието има 107-годишна история и той се 
гордее с това. 
Поне веднъж годишно големите компании изпращат хора в Стара Загора за направят проверка на заводската система за 
управление, и всеки път проверки показват високото качество на продуктите. „Прогрес” е единствената фирма в Европа, 
която изработва отливка за хидравличен разпределител от чугун със специални физико-механични характеристики. 
Допреди няколко години е внасян от Америка, но българската компания усвоява ноу-хауто и сега изнася продукция за 
Франция, Италия, Германия и Турция. Славин Янакиев постоянно модернизира техниката, за да бъде в крак с новите 
тенденции и да отговаря на най-високите стандарти. Това дава възможността продукцията да е конкурентна на световния 
пазар. 
Цената на електроенергията е определящ фактор за конкурентоспособноста на индустрията, „но сега дори не става въпрос 
за конкурентност, а за откровено жестоки загуби“. „Прогрес“ обслужва 70% от българското машиностроене и той вижда 
риск да спрат и заводите на клиентите. Ефектът може да е лавинообразен. 
Янакиев  държи пред себе си таблицата с цените на електроенергията през годините и казва, че не за пръв път повдига 
въпроса за високата цена на тока: „От 2015 г. борсата води война срещу нас. Буквално ни унищожава.“ 
В завода са свикнали да преодоляват стоически трудностите. Миналата пролет производството спира заради нарушената 
логистика предизвикана от пандемията. Готовата продукция не може да бъде транспортирана до клиентите. На фона на 
спрения износ за Италия първите няколко месеца от пандемията се справят успешно с ковид кризата – само с 15% спад в 
приходите за 2020 г. Преодоляват срива на поръчките и точно когато всичко тръгва, получават нов удар от високата цена 
на тока. 
„България не е богата на суровини, имаше енергетика. Сега и нея е няма. Не знаем как ще продължим“, казва Янакиев. В 
такава ситуация не може да разчита на никого. Смята, че може да се наложи да се инвестира в източници на производство 
на електроенергия, „което не е наша работа да се справяме на парче“. Той през цялото си управление насочва инвестиции 
в енергоефективни мощности за топене на метал, защото знае, че цените на електроенергията са предизвикателство за 
предприятията и може да направят оцеляването им трудно, но сега това е факт. 
 
√ Новата посока на офисите в София  
Времената на икономическа и социална нестабилност винаги са били част от човешката история и последните година и 
половина под влиянието на коронавирус кризата не са изключение от правилото. За много кратко време установеният ред 
в бизнес света от който сме част беше нарушен и предизвика голяма част от организациите да действат в посока 
минимизиране щетите от пандемията и намиране на устойчив начин на работа. 
В контекста на офис пазара, тези усилия намериха израз в установяването на хибридния модел на работа като дългосрочен 
модел, комбиниращ ползите както от дистанционната работа, така и от традиционната работа от офиса, същевременно 
давайки шанс на компаниите да оползотворят пространството си по-ефективно. 
Ако преди пандемията плановете за увеличение в работната сила бяха пряко изразени в наемането на допълнителни офис 
площи, с които да се фасилитира този ръст, пост-пандемично гъвкавостта на модерния офис и в частност въвеждането на 
hot desk политика, използването на ротационен и напълно дистанционен принцип на работа позволява на компаниите да 
запазят или дори в някои случаи да намалят площта, която заемат, като същевременно следват плановете си за експанзия 
без това да създава оперативни проблеми. 
От друга страна организации, които твърдо разчитат на работата от офиса и имат планове за растеж в следващите няколко 
години, наемат по-големи офиси още преди да са увеличили работния си капацитет, запазвайки буферно пространство за 
в бъдеще. 
„На този етап наблюдаваме известно забавяне в усвояването на нововъведение в експлоатация модерни офис площи в 
София в резултат на пандемията и изразената несигурност сред наемателите и очакваме нивата на свободните офис площи 
да се задържат сравнително високи до края на годината“. Такава прогноза направиха за Forbes от MBL, компания, 
специализирана в предоставянето на консултантски и брокерски услуги в областта на бизнес имотите. 
Обемът на съществуващи офис площи в столицата достигна 2.340 млн. кв.м., след като около 91 хил. кв.м. клас А площи 
бяха въведени в експлоатация през последното тримесечие, отбелязвайки трикратен ръст в сравнение с проектите, взели 
разрешително за ползване през първите три месеца на 2021. Голяма част от новозавършените сгради се намират по 
Цариградско Шосе, булевард Г.М. Димитров, в района на Бизнес Парк София и квартал Хладилника. Площите в процес на 
активно строителство са близо 234 хил. кв.м, като 95 хил. кв.м. от тях се очаква да бъдат завършени до края на годината, 
показва анализ на MBL. 
Свободните клас А и клас Б офис помещения са се увеличили с около 83 хил. кв.м. през второто тримесечие в следствие на 
значителния обем нови сгради на пазара. В резултат, делът на свободните площи нараства до 15.3% от 11.2% през първото 
тримесечие, отбелязвайки най-високата точка за този показател от 2015 насам. 
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Обемът на клас А и клас Б площи, които активно се предлагат на пазара, както в съществуващи, така и в сгради в процес на 
изграждане достигна 557 хил. кв.м. за второто тримесечие на годината, отбелязвайки лек ръст в сравнение с предишното 
тримесечие. 83% от тези площи се намират в периферните райони, като са разпределени основно между Цариградско 
шосе и квартал Хладилника. 
Пазарът на офис площи отбеляза скромна втора четвърт по отношение на нетното усвояване- около 3.300 кв.м., сравнено 
със сходни обеми за същия период през 2020 – 1.100 кв.м. 
През последните три месеца бяха сключени сделки за 28 кв.м., сравнено с 22 кв.м. за първото тримесечие и респективно 
15 кв.м. за второто тримесечие на 2020. 
„Напрежението върху наемните нива както за клас А, така и за клас Б офис проекти се очаква да се задържи в следствие на 
големия обем модерни площи в предлагане. Очакваме сградите на атрактивни локации, където е съсредоточено търсенето 
да задържат сравнително по-високи офертни нива, докато проекти във второстепенни райони ще поемат по-голям натиск“, 
прогнозират от MBL. 
ТРАНСФОРМАЦИЯ НА РАБОТНИЯ ПРОЦЕС 
В период, в който начина, по който работният процес бива извършван в световен мащаб претърпява трансформация, 
напълно естествено е тези промени да бъдат отразени и върху функцията на офис пространствата като такива и тяхното 
място в структурата на всяка организация. 
Ако допреди пандемията офиса беше възприеман като място, в което служителите извършват голяма част от обема работа 
всеки ден, то след пандемията и масовото въвеждане на работа от дистанция той придобива по-скоро облик на една 
пресечна точка на други функции на бизнеса, които биха били трудно постижими, ако се извършват дигитално. 
В проучване сред 100 водещи компании, проведено от MBL, 62% от организациите споделят, че предпочитат да провеждат 
процесите по подбор и обучение на персонала от офиса, 51% от анкетираните виждат офиса като споделено място за 
социализация, колаборация и обмен на идеи, а близо половината (46%) провеждат срещите си с клиенти в традиционна 
среда, вместо онлайн. 
 
√ „Готови за 55“ е кръстоносен поход с неизвестен край  
В средата на юли Европейската комисия публикува „Готови за 55“ – всеобхватен пакет от предложения за законодателни 
промени, с които съюзът да върви към постигане на целите на Зелената сделка. Те адресират преди всичко производството 
и потреблението на енергия във всяка секунда и сантиметър на икономиката и живота на отделния индивид. Неприкритата 
цел на всичко това е енергията да стане толкова скъпа, че да се използва все по-малко и да идва почти само от ВЕИ. На 
теория звучи страхотно – човечеството винаги е мечтаело да може да получава всичко, без да влага никакво усилие 
(енергия) и без да вижда негативни странични ефекти около себе си. Това обаче е утопия. 
С този пакет Европа тръгва на кръстоносен поход едновременно срещу емпирично установените факти и зависимости, 
физиката, природата и най-вече – срещу икономиката, тоест реалното поведение на свободния индивид. 
Ето пет потенциални негативни въздействия: 
Инвестициите в инфраструктура, които са нужни за реализация на предложените мерки, са толкова големи, че ще изпият 
кръвта на европейската икономика. Вместо да се концентрира върху иновации, производство и износ, Европа ще лее 
бетон, пластмаси, стомана и други метали под формата на милиони перки, панели, мрежи, изолация, зарядни станции, 
батерии. И всичко това не само няма да я направи по-конкурентна, а ще направи енергията много по-скъпа. 
Над 90% от всичко ще бъде внесено от Китай и други места, където се добиват и/или преработват базовите суровини и се 
произвеждат крайните продукти. Европа много отдавна не добива суровини, нито пък е значим производител на нещо 
освен автомобили. А с този пакет прави всичко възможно да загуби предимството си и в този бизнес. Със затварянето на 
АЕЦ, въглищните мини и ТЕЦ нивото на енергийна зависимост на ЕС ще продължи да расте. Русия и САЩ харесват това. 
Конверсията от въглища към биомаса вече води до изсичане на гори по целия свят за производство на „въглеродно 
неутрална“ енергия в ЕС. A минералите – литий, кобалт, никел, редкоземни елементи, графен, индий, мед, които се 
изискват за осъществяването на „Готови за 55“ , са в такива огромни количества, че добивът им ще доведе до ускоряване 
на унищожаването на природата по цялата планета. Но това се случва далеч от очите, значи ще остане и далеч от сърцата 
ни. 
Социалната цена, която ще платят страните с високо ниво на енергийна бедност, енергоемкост и въглеродна интензивност 
на икономиката, ще бъде огромна. За съжаление, България е първа и по трите показателя. Никакви фондове и помощи не 
могат да направят от бедния богат. „Готови за 55“ създава ниво на планиране и концентрация на власт и пари, каквито 
европейската икономика не е виждала след Втората световна война. 
Добрата новина е, че всичко е само предложение от страна на ЕК. Ако отделните страни членки наистина защитават интере-
сите си, всичко гореописано може да бъде избегнато. Нивото на амбиция на предложенията може да бъде ограничено до 
това, което е осъществимо с минимални разходи и при максимални ползи. Ядрената енергетика е готова и загрява на тъч-
линията, за да се завърне триумфално като най-силен играч в декарбонизацията. Тя единствена може да осигури 
достатъчно количество надеждна енергия за всички зелени технологии – от батериите и тоталната електрификация до 
водорода. 
Големият напредък обаче може да бъде постигнат само чрез устойчива промяна в начина на живот на отделната личност 
– от безпричинно разхищение към отговорно поведение. Точно затова инициативи като Европейския климатичен пакт имат 
смисъл и трябва да бъдат реализирани. Ако целите на Зелената сделка обаче се сблъскват със свободната човешка воля, 
те ще си останат само на хартия. 
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√ Повишение: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 199.58 лв. за MWh с ден за доставка 23 август 
2021 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа ) от 
199.58 лв. за MWh и количество от 70 360.90 MWh с ден за доставка 23 август 2021 г., сочат данните от търговията. 
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 215.71 лв. за MWh, при количество от 39 256.40 MWh. 
Извънпиковата енергия (31 104.50 MWh) е на цена от 183.45 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 176.85 лв. за MWh и количество от 2375 MWh. 
Най-високата цена на електроенергията търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната в 21 часа – 286.73 лв. за 
MWh при количество от 3005.2 MWh. 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 208.02 лв. за MWh при количество от 2659 MWh. 
Спрямо стойността от 186.24 лева за MWh или 95.22 евро за MWh за 22 август 2021 г., цената на търгуваната електроенергия 
с ден за доставка 23 август се повишава до 102.04 евро за MWh ( ръст със 7.2 %), според www.energylive.cloud, или 199.58 
лв. за MWh по данни на БНЕБ. Цената все пак остава доста под постигнатата на борсите в Румъния и Унгария – 119.72 евро 
за MWh и над тази на западните борси, като например 93.88 евро за MWh в Германия и Австрия. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 22 август 2021 г. общият търгуван обем към часа на публикуване 
на информацията е 1 365.00 MWh при средно претеглена дневна цена от 180.88 лв. за MWh.  
Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО)  на 
България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-
E сочат, че в системата участват (MW): 
 

Име MW 

АЕЦ 39,56% 2078.46 

Кондензационни ТЕЦ 33,83% 1777.74 

Топлофикационни ТЕЦ 3,66% 192.5 

Заводски ТЕЦ 2,54% 133.62 

ВЕЦ 4,55% 239.24 

Малки ВЕЦ 1,45% 76.04 

ВяЕЦ 2,50% 131.1 

ФЕЦ 11,42% 600.25 

Био ЕЦ 0,53% 27.98 

Товар на РБ 3884.87 

 
Интензитетът на СО2 е 333 g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Меркел съобщи за началото на преговорите за транзита на газ през Украйна  
Канцлерът на Германия Ангела Меркел заяви, че преговорите за продължаване на транзита на руски газ през Украйна 
„вече започват“.  
„От своя страна искам да изясня, че възприемам германско-американското изявление като ангажимент на федералното 
правителство (Германия), което има за цел да отговори на опасенията на президента (Владимир) Зеленски, а именно, че 
енергията ще се използва като оръжие. Това е представено в изявлението. " - каза Меркел на пресконференция след 
разговори с украинския президент Владимир Зеленски. 
Според нея „трябва да се има предвид, че това не е немско-руски проект, с него са свързани фирми от Холандия, Франция, 
Австрия и Германия. Въпреки това ние сме поели специална отговорност за този проект“, заяви тя. 
Канцлерът напомни, че Германия в съответствие с американско-германската договореност „ще работи над нови санкции 
на европейски ниво, ако се потвърди подозрението за използването на газопровода като оръжие“.  Тя подчерта, че Берлин 
разбира опасенията на Киев, свързани със „Северен поток 2“ и се отнася към тях „много сериозно“.  
Тя отбеляза също така, че неотдавна Георг Граф Валдерзее е назначен за специален представител на правителството (на 
Германия) за транзита на газ през Украйна и „вече започват преговорите за удължаване на договора след 2024 г., за да се 
гарантира сигурността на Украйна“.  
Германския канцлер коментира и кога няма да има нужда от руски газ.  
"Най -късно след 25 години газ от Русия за Европа няма да се изнася изобщо или в много по -малки обеми. Украйна трябва 
да се подготви за това - за да бъде Европа много по -независима от (доставките) на газ. Украйна, подобно на други страни, 
трябва да реши какво да правят, когато това се случи. Например, можете да си сътрудничите за водород. Но такъв проект 
трябва да се развива стъпка по стъпка, през 2024 г. той няма да може да замени газа ", каза още  Меркел на 
пресконференция след преговори с украинския президент Владимир Зеленски. 
Два дни след срещата си с руския президент Владимир Путин, канцлерът на Германия Ангела Меркел в неделя 
осъществи  официално посещение в Киев, където се срещна с украинския президент Владимир Зеленски.  Една от 
обсъжданите теми между двамата е била  именно „Северен поток 2“. 
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Украйна обаче на правителствено ниво съвсем не е удовлетворена от развитието на събитията и настоява за спиране на 
газопровода. Поне в този дух звучи прессъобщението на украинското правителство.  
Киев очаква Европейският съюз да предприеме мерки срещу въвеждането в експлоатация на "Северен поток 2", е заявил 
премиерът на Украйна Денис Шмигал  при срещата си с германския федерален канцлер Ангела Меркел. 
"Очакваме с нетърпение прилагането на мерки от ЕС срещу въвеждане в експлоатация на този проект. Разчитаме и на 
запазването на статута на Украйна като доставчик и транзитьор на природен газ за Европейския съюз и потвърждение за 
използването на украинската газотранспортна система с необходимите обеми “, цитира премиера на украинската страна 
пресслужбата на кабинета на министрите. 
Освен това той уверява, че Украйна е готова за практическото изпълнение на енергийно партньорство с Германия и за 
стартиране на двустранни проекти. Премиерът подчертава, че проектът „Северен поток 2“ е „пряка заплаха от Русия на 
геополитиката на страните от Европа“.  
"Приоритетът и стратегическата цел е интегрирането на украинската енергийна система в европейската мрежа ENTSO-E. 
Украйна непрекъснато се придържа към задълженията си за прилагане на пълна интеграция, планирана за 2023 г., което 
ще даде на Украйна реална енергийна независимост и възможност за отделяне от енергийните системи на Руската 
федерация и Беларус ", казва премиерът.  
Обещаваща област на енергийно партньорство, според ръководителя на украинското правителство, е сътрудничеството в 
областта на възобновяемата енергия и водорода. 
"Ние се интересуваме от пилотни водородни проекти с германски партньори за започване на съвместно производство и 
транзит на водород за Германия и Европа. Няколко украински проектни предложения за водород са представени на 
германската страна за разглеждане", казва още Шмигал. 
Германският канцлер от своя страна е уверила, че сътрудничеството между Украйна и Германия в енергийния сектор ще 
продължи. Меркел е отбелязала, че Германия е за продължаване на транзита на газ за Европа през украинската система 
за транспортиране на газ. 
Междувременно председателят на украинската компания “Нафтогаз Украйна” Юрий Витренко съобщи, че през следващата 
седмица се очаква посещението в украинската страна на специалния представител на немското правителство  Георг Граф 
Валдерзее. Освен това според Витренко, украинската компания е готова да обсъди с “Газпром” продължаването на 
транзита на газ през Украйна, но очаква и европейски компании да резервират газ през ураинската газотранспортна 
система. 
 
√ Руски учен разкритикува включването на Украйна във водородната концепция на ЕС  
Концепцията за участието на Украйна във водородната стратегия на ЕС, която се споменава в споразумението между 
Германия и САЩ по проекта „Северен поток 2“, има няколко съществени недостатъка, казва доктор по икономика, 
професор, съветник на генералния директор на „Газпром Експорт“ LLC, член на Научния съвет на РАН за системни 
изследвания в енергетиката Андрей Конопляник. 
„Това се отнася до производството на така наречения "зелен" водород (H2) - водна електролиза, с използване на излишна 
електроенергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). Това е основата на стратегията на ЕС за водорода, приета на 
8 юли 2020 г., според която половината от нуждите ще бъдат осигурени от самите европейски държави, а втората - 40 ГВт 
мощност - се планира да бъде разположена в Северна Африка , Западните Балкани и Украйна. Много съм скептичен по 
отношение на такава възможност за Украйна “, казва Конопляник за РИА Новости, отбелязвайки, че коментарът отразява 
неговата лична гледна точка. 
Причините според експерта са няколко. Първо, слънчевите и вятърните електроцентрали зависят от метеорологичните 
условия и имат нисък коефициент на използване на инсталираната мощност - от около 20%. "Прекъсваемият" режим на 
доставките от възобновяеми енергийни източници прави производството на "зелен" водород изключително скъпо и 
следователно слабо или напълно нефинансируемо. Второ, такъв режим изисква или наличието на промишлени системи 
за съхранение на енергия (които физически просто не съществуват днес), или инсталиране на резервни производствени 
мощности (маневрени газови инсталации) заедно със слънчеви и вятърни, което значително увеличава разходите и 
допълнително влошава икономиката. 
Следващ проблем ще е търсенето на необходимата земя за създаването на вятърни паркове и слънчеви електроцентрали, 
е уверен ученият. За експортната ориентация на такова производство са необходими големи обеми от него, което 
означава, че големи площи от плодородна украинска земя (най-добрата черна почва в света по отношение на 
плодородието) ще трябва да бъдат отчуждени за слънчеви и вятърни централи, увеличавайки обема на отчуждаване на 
територията на единица капацитет в сравнение с традиционната електроенергийна промишленост. 
"Според американски данни за единица капацитет за вятърни паркове са необходими 30% повече земни площи, а за 
слънчеви електроцентрали - 15 пъти повече, отколкото за газови електроцентрали. Плюс това, за работа на 
електролизатори са необходими големи обеми чиста прясна вода . А земеделска Украйна в никакъв случай не е страна с 
излишък на вода ", - казва ученият пред агенцията. 
Цифрата от поне един милиард долара в „Зеления фонд за Украйна“, посочена в съвместното изявление на САЩ и 
Федерална република Германия, не означава директно донорско наливане от  Германия и / или САЩ в този фонд, 
отбелязва той. Германия ще му осигури само начален капитал от 175 милиона долара – което са стотинка по всички 
стандарти за такава цел "и ще работи за увеличаване на тази сума в следващите бюджетни години". Според Конопляник 
това е така нареченият „мек“ или незадължителен език в правото“. 
По-рано Германия и САЩ публикуваха съвместно изявление, в което се говори за мерки в подкрепа на Украйна, 
европейската енергийна сигурност и общи цели за опазване на климата. Съгласно проекта на споразумение, САЩ и 
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Германия ще се стремят да насърчат инвестиции до 1 млрд. долара във фонда, за да помогнат на Украйна да премине към 
по-чисти енергийни източници. В текста се казва, че Германия се ангажира да инвестира първоначално 175 милиона 
долара във фонда.  
 
√ Китайските власти са одобрили голям проекта за производство на зелен водород  
Управляващите на китайския регион Вътрешна Монголия са одобрили мащабен енергиен проект, в който за 
производството на зелен водород ще се използва енергията на слънцето и вятъра, съобщава агенция Bloomberg. 
По данни на Асоциацията за съдействие за развитието на водородна енергетика, управлението на енергетиката на 
провинцията е издало разрешение за създаване на енергиен център м близост до град Ордос в Баотоу. В рамките на 
производството 66900 тона водород ще се произвеждат от 1,85 ГВт слънчеви и 370 МВт вятърни електроцентрали. Според 
съобщението на асоциацията, разработката на проекта ще започне през октомври, а обектът ще бъде пуснат в 
експлоатация в средата на 2023 г. Стойността на този етап не се съобщава. Според анализатори на BloombergNEF този 
проект ще осигури възможност за производство на достатъчно водород, така че да замества около 180 млн. галона бензин 
за година.  През 2015 г. Ордос бе окачествен като най-големият град призрак в Китай – има всичко, но няма достатъчно 
жители, но през април 2021 г. бе съобщено, че градът започва да се оживява.  
Въпреки бързо развиващата се водородна промишленост в Китай, все още има доста тесни места, включително начините 
за съхранение и използване на горивата. Тези проблеми трябва да се решан през следващите пет години, се казва в статия 
в  Securities Daily.  
Под 20 % от електроенергията от проекта за Вътрешна Монголия ще бъдат насочени към енергийната система, а голяма 
част ще е за екологичния водород. По думите на анализатора от BloombergNEF XiaoTing Wang, въпреки че в Китай са 
обявени няколко проекта, предвиждащи използването на възобновяеми източници за производство на екологично чист 
водород, повечето от тях са насочеи на първо място за производството на електрическа енергия, а водородният компонент 
е просто „придатък“, който се използва, за получаване на одобрение.  
За производството на посоченото количество водород по този нов проект ще са необходими около 465 МВт 
електролизатори, съобщава анализатора, добавяйки, че доставките на еелктролизатори в света през 2020 г. са били общо 
200 МВт и спорез прогнозите за тази година ще са 400 МВт. Тоест, в рамките на този проект Китай смята да изгради повече 
електролизатори, отколкото за година на целия световен пазар. 
Водородът се смята за жизнено важен за решаване на задачата за декарбонизацията на икономиката на Китай през 2060 
г.Приходите от водородната промишленост на страната се прогнозират на ниво от 1 трлн. юана (154 млрд. долара) след 
пет години, а през 2050 г. може да се увеличат 12 пъти, съобщава Bloomberg Intelligence, позовавайки се на прогнозите на 
Китайския водороден алианс. 
Големите китайски проекти за производство на чист водород досега се дължат на промишлените гиганти като Sinopec или 
Ningxia Baofeng Energy Group, които през тази година смятат да завършат изграждането на 150-мегаватова електролизна 
инсталация на един от своите химически заводи. Металургичният гигант China Baowu Steel Group също обяви плановете си 
за изграждане на електролизатори, работещи на ВЕИ с мощност от 1,5 ГВт, но сроковете за осъществяване на този проект 
засега са неизвестни.  
Въпреки, че Вътрешна Монголия беше дълго време един от водещите въгледобивни региони в Китай, официалните власти 
вече я определят като един от потенциалните центрове за възобновяеми енергийни източници за експорт на 
електроенергия и водород за останалата част на страната. Регионът притежава изключително благоприятни слънчеви и 
вятърни ресурси.  
Както е известно, Китай планира да увеличи слънцето и вятъра в потреблението на електроенергия до 16,5 % през 2025 
година.  
 
Мениджър 
 
√ Румен Радев връчва третия мандат в петък  
Президентът Румен Радев ще забави до петък връчването на третия мандат, за да даде повече време на партиите. Това 
стана ясно в неделя по време на посещението му в Тополовград. 
„Аз мога да забавя и ще го направя, ако имат нужда от това време, до петък. Но в петък аз трябва да връча мандата“, 
коментира държавният глава. Той трябва да даде на партия по негов избор третия проучвателен мандат за съставяне на 
правителство, след като по-рано този месец партиите „Има такъв народ“ и ГЕРБ върнаха своите неизпълнени. 
„Хората очакват да видят ясно поета отговорност от българския парламент, от политическите партии, които в момента са в 
този парламент“, обясни Радев. Той не посочи на кого смята да връчи мандата, но каза, че всички опции са възможни, 
както и че очаква ясен сигнал, ясна заявка от партиите към хората, „че те са в състояние и ще сформират устойчиво 
управленско мнозинство“. 
По думите на Радев е важен диалогът между партиите, които трябва „да построят едно стабилно управленско мнозинство, 
да намерят тази формула, да намерят тези обединяващи принципи и сечения, така че да могат да сформират 
правителство“. 
Президентът посочи още, че към момента основната дейност на Народното събрание е свързана с изслушване на 
служебните министри „от сутрин до вечер“ и призова депутатите „да свършат и друга работа, която е неотложна“, 
визирайки актуализацията на бюджета. 
„Ние сме длъжни да изчерпим всички опции“, каза Радев относно стигането до евентуални трети парламентарни избори 
тази година. 
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След изборите от април БСП бе изборът на президента за носител на третия мандат. По-рано от партията вече обявиха, че 
ако отново получат мандата, ще предложат съставът на служебния кабинет да стане редовен. 
 
√ Радев на Шипка: Заедно ще победим страха  
"Нямам грам съмнение, че всички ние заедно с общи усилия и солидарност ще победим страха, колебанието, унинието, за 
да може да просперира България. Защото никой не може и няма сила, която да спре осъзнатите хора по пътя към 
свободата". Това заяви държавният глава Румен Радев на връх Шипка в словото си по повод 144 години от Шипченската 
епопея.  Стотици българи се събраха на историческия връх в събота, където през август 1877 година между войските на 
Сюлейман паша и руско-българския отряд на генерал Столетов се водят епични боеве на най-високите точки на 
Шипченския проход. 
Всяка крачка към върха укрепва връзката на историята с българския народ, заяви в тържественото си слово държавният 
глава. "Шипка е чутовен подвиг на българските опълченци и на руските воини, които заедно отстояха прохода - онази 
врата, през която влезе българската свобода. Но Шипка е и символ на онази битка, която всеки българин, без оглед на 
възраст, етнос и религия, води дълбоко в сърцето си. Битката между страха и смелостта, между малодушието и доблестта, 
между егоизма и родолюбието, в която се решава личното и националното ни бъдеще", отбеляза той 
"Пета поредна година съм тук, заедно с вас, на това свято място, което обединява народа ни и ни вдъхва сила, достойнство 
и вяра. Тук сме заедно в жегите на август и във виелиците на 3 март. Има лица, които разпознавам и ръце, които стискам 
за пореден път. Вие ми давате силата да вървим напред. Благодаря ви от сърце", обърна се президентът към събралите се 
на върха. 
Президентът и върховен главнокомандващ Въоръжените сили Румен Радев прие почетния строй на Националната 
гвардейска част на върха. След това държавният глава поднесе венец на Паметника на Свободата и отдаде почит пред 
паметта на загиналите герои за свободата на България, а стълбите към монумента заедно с него с цветя в ръка изкачи и 
посланичката на Русия Елеонора Митрофанова. 
 
√ Чуждите дружества увеличават с 64% реинвестираната в България печалба  
Чуждестранните дружества са увеличили с цели 64% реинвестираната в България печалба през първата половина на 2021 
г., показват отчетните данни на БНБ за инвестициите. 
За първите шест месеца на настоящата година компаниите с чуждестранна собственост са реинвестирали у нас печалба на 
обща стойност над 950 млн. евро. За сравнение, през същия период на миналата година сумата възлиза на 580 млн. евро. 
Водещата причина за големия ръст е ниската база, от която се тръгва, поради голямата несигурност по време на второто 
тримесечие на 2020 г. 
Преките инвестиции в България за първите шест месеца на годината възлизат на 660 млн. евро. Сумата е с 2% по-малка в 
сравнение със същия период на миналата година. За сметка на това сумата на инвестициите под формата на дялов капитал 
е отрицателна за шестмесечния период -285 млн. евро, докато през 2020 г. е била  -400 млн. евро. 
Най-големи инвестиции са били направени от дружества, регистрирани в Люксембург (460 млн. евро), Франция (172 млн. 
евро) и Германия 165 млн. евро. 
Най-много изтеглени парични потоци има в посока Великобритания 197 млн. евро и Нидерландия 222 млн.  евро. 
През първите шест месеца на 2021 г. инвестициите на чуждестранни лица в български имоти е 1,2 млн. евро. За януари – 
юни 2021 г. българските инвестиции в чужбина са 37 млн. евро, при 116 млн. евро през същия период на 2020 г. 
 
√ Необслужваните задължения при бързите кредити бележат 40% ръст  
Необслужваните задължения при небанковите кредити, познати популярно още като „бързи кредити“,  са нараснали с 
цели 40% през последната година. 
Това показват отчетните данни на БНБ за небанковите дружества, специализирани в кредитиране към края на юни 2021 г. 
Лошите кредити в техните портфейли се увеличават от 215 млн. лв. към края на юни миналата година до 303 млн. лв. към 
края на юни тази година. Това представлява 41% ръст на годишна база. Освен това БНБ отбелязва, че в същия период 
кредитните дружества са продали портфейли с лоши кредити – най-вероятно на дружества за събиране на задължения – 
на обща стойност от 117 млн. лв. 
За същия 12-месечен период общата сума на заемите, отпуснати от небанковите кредитни дружества, са се увеличили с 
14% през последната една година. 
Общата сума на този тип заеми у нас възлиза на 3,4 млрд. лв.  към края на юни. Това е с 401 млн. лв. повече, отколкото 
година по-рано, показват още данните. 
 
√ Асоциацията на заведенията е в стачна готовност  
Асоциацията на заведенията е в стачна готовност. Подготвят се големи национални протести от следващата седмица, 
заради новата заповед на Здравното министерство. Това заяви пред БНР председателят на асоциацията Ричард Алибегов.  
Освен готовност за протести, Асоциацията на заведенията обжалва заповедта, според която над 50% капацитет от 
заведенията е разрешен, само ако персоналът и клиентите са ваксинирани, преболедували или с направен до 72 часа PCR 
тест.  
"Ние сме в стачна готовност. Прави се организация за следващата седмица за национални протести. Не разбирам защо 
този човек, след като целият сектор в туризма му иска оставката за очевидно несправяне със ситуацията, той продължава 
да стои на министерския пост", заяви Ричард Алибегов. 
Той е против ваксинацията на персонала насила. "Това ще остави заведенията и без клиенти", коментира още Алибегов. 

https://www.bnb.bg/AboutUs/PressOffice/POStatisticalPressReleases/POPRSLendingCorporations/index.htm
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Заповедта на здравния министър засяга и служителите на администрациите. Те трябва да работят с до 50% от служителите 
си присъствено, а останалите ще са от дистанция.  
 
√ Рестрикциите за пътувания се завръщат в Европа  
Европейски страни налагат отново стриктни ограничения върху пътуванията в момент, в който броят на новозаразените с 
коронавируса в Европа нараства, предаде ДПА. България премина в списъка със страни от високорисковата "червена 
зона" на няколко държави.  От събота страната ни свети в червено за Белгия, а от понеделник - и за Испания. Чехия също 
ни категоризира като "червена зона". 
Това означава, че са в сила по-строги правила за влизане в тези страни - представяне на отрицателен PCR тест за Covid-19, 
сертификат за ваксинация или документ за преболедуване на коронавируса. Българските граждани, които не разполагат с 
един от трите документа ще бъдат поставяни под карантина. В Чехия задължителна карантина е в сила и за представилите 
на влизане отрицателен PCR тест или документ за преболедуване на вируса. Тя може да приключи след петия ден най-
рано при представяне на отрицателен тест за коронавируса. Освободени от тази мярка са само напълно ваксинираните.  
Считано от понеделник Германия става за Испания рискова страна във връзка с коронавирусната пандемия. 
Прекатегоризирането ще е в сила първоначално за седем дни. Това означава, че всички на и над 12 години, които влизат 
в Испания от Германия, трябва да представят доказателство за ваксинация, или документ за прекаран Ковид-19, или 
отрицателен тест за коронавируса. Правилото ще е в сила до полунощ на 29 август засега. В списъка на Испания за рискови 
зони влизат и няколко австрийски провинции - Долна Австрия, Щирия, Каринтия и Горна Австрия. Посетителите от страни 
и зони, които не са смятани за рискови, могат да влизат в Испания без някакви специални условия, но трябва все пак да 
попълнят онлайн формуляр, пише БТА. 
От понеделник Чехия категоризира Германия като оранжева зона, което означава, че тя е страна със среден риск на 
предаване на коронавируса. На практика това не означава, че нещата ще се променят много. Както и преди, всеки, който 
иска да влезе в Чехия от Германия, ще трябва да представи отрицателен тест за коронавируса или да има пълен 
ваксинационен цикъл. В допълнение трябва да се попълни и онлайн регистрационен формуляр. 
Пътниците, идващи в Германия от високорисковите райони на Испания, като Мадрид и Балеарските острови, пък трябва 
да се карантинират за 10 дни, освен ако са напълно ваксинирани или са се възстановили от Ковид-19. Карантината може 
да приключи след петия ден най-рано при представяне на отрицателен тест за коронавируса. 
Германия в петък прекатегоризира гръцкия остров Крит и други популярни гръцки островни дестинации, като Кос, Миконос 
и Родос като високорискови зони. От неделя Канарските острови и Каталуния бяха пък извадени от списъка с 
високорисковите зони на Германия. 
250 милиона жители в ЕС са напълно ваксинирани към момента, съобщи в Twitter профила си еврокомисарят по 
здравеопазването Стела Кириакидис. 
 
√ Премиерът на Швеция се оттегля през ноември  
През ноември премиерът на Швеция ще се оттегли от поста си и ще спре да бъде лидер на партията си, предаде 
„Политико“. 
В реч, произнесена по-рано днес, Стефан Льовен обясни, че ще подаде оставката си като ръководител на Шведската 
социалдемократическа партия по време на партиен конгрес. „Председател съм на партията от 10 години, премиер съм от 
7“, каза министър-председателят пред местна медия. „Но всичко си има край. Искам да дам на наследника ми най-добрите 
условия“, допълни той. 
Решението на Льовен идва, след като през юли спечели подкрепата на парламента за още един мандат като премиер. През 
юни той подаде оставка след гласуван вот на недоверие, но около месец след това бе преизбран. 
 
√ Путин и Ердоган проведоха телефонен разговор за Афганистан  
Президентите на Русия и Турция Владимир Путин и Реджеп Тайип Ердоган проведоха телефонни разговори, по време на 
които обсъдиха подробно ситуацията в Афганистан, съобщава пресслужбата на Кремъл. 
Според информацията държавните ръководители са отбелязали значението на осигуряването на стабилност и граждански 
мир в ислямската република, „стриктно спазване на реда и законността“. 
„Беше подчертан приоритетният характер на задачите за борба с тероризма и трафика на наркотици“, се казва в 
официалното изявление на Кремъл. 
Двете страни са се договорили за засилване на двустранната координация по афганистанските въпроси. 
Освен това лидерите на двете държави са обсъдили и въпроси от сферата на на търговското и икономическо 
сътрудничество, предимно в енергийния сектор. 
 
√ В ръцете на талибаните попаднаха минерали за трилиони долари  
Освен за бъдещето на Афганистан, в момента талибаните държат ключа и за непокътнати полезни изкопаеми за трилиони 
долари, включително някои, които биха могли да подпомогнат прехода на света към възобновяеми енергийни източници. 
Страната обаче дълго време се бори да се докосне до огромните си находища, предаде „Франс прес“. 
Безкрайни войни и лоша инфраструктура пречат на властите да обърнат внимание на металите, които могат да озарят 
икономическите богатства. Ресурсите включват боксит, мед, желязна руда, литий и други според доклад на Геоложката 
служба на САЩ (USGS) от януари. 
Медта, която е необходима за производство на захранващи кабели, се превърна в гореща стока тази година, тъй като 
цените скочиха до над 10 хил. долара за тон. 
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Литият е решаващ елемент за производство на батерии за е-коли, слънчеви панели и вятърни паркове. Очаква се търсенето 
му в световен мащаб да нарасне с над 40 пъти до 2040 г. според Международната агенция по енергетика. 
На този фон Афганистан има „огромен резерв от литий, който не е използван и до днес“, коментира Гийом Питрон, автор 
на книгата „Войната за редки метали“. 
Азиатската държава е дом на редки елементи, използвани в сектора на чистата енергия, включително неодим, празеодим 
и диспрозий. Неизползваните минерални богатства на страната се оценява на един трилион долара от USGS, но според 
афганистанските власти стойността им е три пъти по-голяма. 
Афганистан копае скъпоценни камъни като изумруди и рубини, както и полускъпоценен турмалин, но бизнесът се бори с 
незаконна контрабанда към Пакистан. Добиват се също талк, мрамор, въглища и желязо. 
Талибаните нахлуха в столицата Кабул точно преди седмица, предизвиквайки огромен хаос по улиците и на летището, 
откъдето стотици местни опитват да заминат в опит да се спасят от неизвестно бъдеще под тяхното управление. 
 
√ Нова сериозна заплаха за световната търговия  
Работата на търговските пристанища все повече разчитат на роботизирани и цифрови операции вместо на човешки труд. 
Това обаче я излага на риск от хакерски атаки, пише NBC News. 
Глобалната верига на доставки беше силно засегната от ограничителните мерки заради пандемията. Но компаниите, 
превозващи стоки по море, сега трябва да се справят с друга сериозна опасност. Експерти предупреждават, че 
корабоплавателната индустрия, с общ приход от 100 млрд. долара тази година се е превърнала в много привлекателна 
цел за ransomware атаки, при която киберпрестъпниците "завземат" чрез криптиране компютрите на жертвите и искат 
откуп за възстановяване на достъпа. Най-уязвими в това отношение са компютъризирани пристанища, които приемат 
товарни кораби. Пандемията направи проблема особено актуален, тъй като хората поръчват повече продукти от вкъщи от 
всякога. 
Нина Коларс, доцент по стратегически и оперативни изследвания в американския военноморски колеж, споделя че 
„повечето от тези системи не са изградени с очакването, че някой ще се опита да им се намеси“. А изключването на порт 
от мрежата забавя работата му. 
Атаки от типа ransomware срещу морската търговия вече са се случвали. През 2018 г. така бяха засегнати пристанищата в 
Сан Диего и Барселона в Испания. През юли 2020 г. хакери блокираха южноафриканската компания Transnet, която 
контролира морската търговия на страната. Атаката спира работата на четири от осемте порта на компанията. Въпреки че 
много от компютърните мрежи на компанията бяха бързо възстановени, доставките се забавиха няколко седмици. 
Повечето кибератаки срещу инфраструктурни компании сега засягат главно техните бизнес мрежи, а не софтуера, който 
организира оборудването. Но ако хакерите внезапно насочат вниманието си към цифровите процеси на морската търговия, 
те ще получат голямо влияние, достатъчно, за да деактивират или дори да спрат товарен кораб в морето. 
От средство за изнудване на потребители в последно време ransomware атаките все повече се "индустриализират". 
Хакването на Colonial Pipeline в САЩ през май показа, че този тип виртуални нападения може да бъде заплаха за критичните 
инфраструктури. След тази кибератака крайбрежните щати в югоизточната част на САЩ започнаха да изчерпват бензин и 
дизелово гориво, а American Airlines отмени няколко полета поради недостиг на реактивно гориво. Наложи се президентът 
на САЩ Джо Байдън да обяви извънредно положение, а медиите нарекоха инцидента „най -голямата успешна кибератака 
върху петролната инфраструктура в историята на страната“. Ръководството на Colonial Pipeline плати на престъпниците 
откуп от 75 биткойна (4,5 милиона долара по време на транзакцията), но през юни ФБР успя да се сдобие със "секртения 
ключ" на виртуалните рекетьори и да конфискува по-голямата част от тази сума. 
 
√ Две основни причини за смяна на работа доминират на пазара на труда  
Бързите обществени промени, задвижени от ковид пандемията дават тласък на търсенето на хора на пазара на труда с по-
високи способности за адаптация и непрекъснато обучение. Това е една от универсалните тенденции, които потвърждава 
ново проучване на  лидера в HR решенията Adecco Group сред 400 специалисти в областта на човешките ресурси от всички 
отрасли. То очертава тенденциите на работния пазар в Източна Европа, Близкия изток и Северна Африка и въпреки 
междукултурните различия в тези региони, анализът установява и доста общи характеристики: 

• Основната причина служителят да смени работата си е липсата на яснота за кариерното му развитие и 
възможността за повишение. Това прозрение оспорва схващането, че служителите напускат компании поради 
лошите взаимоотношения с мениджърите. Друга важна причина, посочена в проучването, е времето, отделено за 
ежедневно пътуване до работното място. Служителите, които пътуват на голямо разстояние до работното място, 
са по-склонни да търсят работа по-близо до дома. Анализът разглежда и допълнителните стимули (извън заплата), 
които са от съществено значение за промяна на работното място. Паричните стимули като бонусите, са сред най-
атрактивните предимства на работодателите. След тях се нареждат допълнителната медицинска застраховка и 
непрекъснато повишаване на квалификацията в компанията. 

• Хората, които са ангажирани в подбора на служители се интересуват първо от отношението и ценностите, 
показвани от кандидатите по време на интервюто и начина, по който те са съвместими с корпоративните ценности 
на компанията. 

• След първоначалната селекция, за една позиция средно се провеждат интервюта с 5 кандидати. Тази бройка 
варира значително в зависимост от индустрията, броя на кандидатите и нивото им на опит. 

• Средното време за намиране на подходящия кандидат за дадена позиция е 1 месец. Продължителността на 
периода, може да варира в зависимост от фирмените процедури, сложността на отворените позиции и пакета за 
компенсации и обезщетения. 
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• Най-критично необходимите умения за позиции, за които периодът на наемане на служител е най-дълъг са 
емоционална интелигентност, умението за решаване на проблеми, аналитично мислене и иновации. Най-трудно 
могат да бъдат затворени позициите за подбор на персонал от ИТ, техническата индустрия и финансите. 

Анализът показва, че най-големите разминавания между уменията, необходими на пазара на труда, и наученото от 
престоя в университета, са в областта на инженерните, ИТ специалности и телекомуникации, както и в сферата на 
управлението на човешките ресурси. Това несъответствие в техническите индустрии ще продължи да се увеличава с 
развитието на технологиите. 
 
√ Спад на индексите беляза старта на европейските борси  
С пореден спад стартираха европейските борси в петък. Основните индекси на водещите фондови борси в Европа се 
понижиха в началото на търговията. 
В Париж САС 40 отстъпи с 0,05 на сто до 6602,89 пункта при предпазлива търговия, ден след силно напрегнатата сесия от 
предишния ден на фона на въпросите относно бъдещата американска парична политика и разпространението на варианта 
Делта, съобщава Франс прес. 
В четвъртък индексът изгуби цели 2,43 на сто, а от началото на седмицата пребивава в червената територия. Индексът Dax 
във Франкфурт спадна с 0,47 на сто до 15 691,50 пункта. 
Лондонският FTSE 100 се понижи с 0,19 на сто до 7045,63 пункта. 
Курсът на еврото се задържа под прага от 1,17 долара на борсата във Франкфурт. В междубанковата търговия в петък 
сутринта единната европейска валута се разменяше за 1,1687 долара - съвсем малко над стойността ден по-рано. 
Европейската централна банка определи в четвъртък референтен курс на еврото от 1,1696 долара. 
Колеблива търговия на Уолстрийт 
Основните индекси на Уолстрийт закриха сесията разнопосочно след поредна силно колеблива търговия, информира 
Асошиейтед прес. Стандард енд Пуърс 500 приключи с леко покачване, като през по-голямата част от деня се движеше ту 
в едната, ту в другата посока. Дау Джоунс се понижи, а Насдак нарасна. Цените на петрола и други суровини отчетоха силен 
спад. Промишленият индекс Дау Джоунс вчера изгуби 66,57 пункта или 0,2 на сто до 34 894,12 пункта. 
По-широкообхватният индекс Стандард енд Пуърс 500 нарасна с 5,53 пункта или 0,1 на сто до 4405,80 пункта, а индексът 
на високотехнологичните дружества Насдак прибави 15,87 пункта или 0,1 на сто до 14 541,79 пункта. 
За седмицата: 
Дау Джоунс се е свил с 621,26 пункта или 1,7 на сто. Стандард енд Пуърс 500 е спаднал с 62,60 пункта или 1,4 на сто; Насдак 
се е понижил с 281,11 пункта или 1,9 на сто. 
За годината: 
Дау Джоунс отчита растеж от 4287,64 пункта или 14 на сто; Стандард енд Пуърс 500 е скочил с 649,73 пункта или 17,3 на 
сто; Насдак е нараснал с 1653,51 пункта или 12,8 на сто. 
Азиатските пазари приключват седмицата в червената зона 
Токийската борса затвори на най-ниската си стойност от края на декември миналата година след поевтиняването на 
акциите в автомобилостроенето и следвайки спада на Дау Джоунс на Уолстрийт.  
Индексът Никкей-225 приключи сесията в Токио на най-ниска стойност от края на декември, като акциите в 
автомобилостроенето поевтиняха след съобщението на Тойота мотърс (Toyota Motor's), че планира да намали световното 
си производство, предаде Киодо. Освен това инвеститорското доверие беше помрачено от рекордно високия брой на 
новите случаи на КОВИД-19 в Япония. 
Водещият индекс Никкей-225 изгуби 267,92 пункта или 0,98 на сто до 27 013,25 пункта. Най-силно поевтиняха акциите в 
морския транспорт, транспортното оборудване и производството на цветни метали. 
На валутния пазар в Токио доларът се котираше за 109,77-78 йени спрямо 109,77-79 йени в края на търговете ден по-рано. 
Еврото се разменяше за 1,1677-1677 долара и 128,17-18 йени спрямо 1,1682-1684 долара и 128,24-28 йени в четвъртък. 
Петролните пазари 
Цените на петрола останаха стабилни в азиатската търговия след силния им спад в четвъртък до тримесечен минимум, но 
са напът да отчетат загуба от около 6 на сто за седмицата с въвеждането на нови локдауни в страни с нисък процент на 
ваксинации срещу КОВИД-19, предаде Ройтерс. Увеличаващите се случаи на варианта Делта помрачават перспективите за 
търсенето на гориво. 
Нежеланието на инвеститорите да поемат рискове също оказа натиск над цените на петрола, както и поскъпването на 
долара до 9-месечен максимум на фона на сигналите, че американската централна банка планира да намали стимулите 
си още през тази година. 
В азиатската електронна сесия американският лек суров петрол с доставка през септември, който се търгува в петък за 
последен ден, повиши цената си с 35 цента или 0,5 на сто до 64,04 долара за барел, след като в четвъртък стойността му се 
понижи с 2,7 процента. Октомврийските контракти поскъпнаха с 33 цента или 0,5 на сто до 63,83 долара. 
Лондонският сорт Брент от Северно море поскъпна с 27 цента или 0,4 на сто до 66,72 долара за барел (след -2,6 процента 
вчера - най-ниската стойност от май). 
При относително ниските нива на ваксинация, влошаващата се ситуация в Азия вече намалява мобилността, отбелязват 
анализатори от Ей Ен Зед (ANZ). Според тях това ще доведе до спад на търсенето на петрол в региона през втората половина 
на годината. 
Китай въведе нови ограничения в рамките на своята политика срещу коронавируса, което засяга превоза на стоки и 
световните вериги за доставки. 
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Строги локдауни обявиха и Австрия и Нова Зеландия заради разпространението на варианта Делта. Наближаващият край 
на сезона на силно търсене на бензин в САЩ и приключването на летните отпуски в Европа и САЩ също предвещават 
понижение на търсенето. 
Авиацията остава най-слабият компонент от световното търсене в момента, а опасността от бъдещи ограничения на 
вътрешните и международните пътувания заради делта варианта е ключова за петролния пазар през оставащата половин 
година, посочват анализатори.  
 
Cross.bg  
 
√ Преглед на вестниците 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - стр. 5, 16, 17 - 13 умни и успели българи, които няма да играят за президент 
в. Монитор - стр. 1,7 - Град колкото Враца с пенсии от стаж в чужбина 
в. Телеграф - стр. 1,4,5 - В пандемичната 2020 г.: Прибрахме 25 млн. лв. по-малко от наем 
в. Труд - стр. 1,3 - Ресторантьори и хотелиери тръгват на бунт 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - стр. 2 - Съд отпушва спор за вреди от ниски цени на ток за частници и държавата ще плаща 60+100 милиона 
лева 
в. 24 часа - стр. 3 - Българското висше вече по американски - философски цикъл и политология дори при точните науки 
в. 24 часа - стр. 10 - 121 депутати - колкото за избора на правителство, трябва силно да харесат човека за БНБ. Трудно ще е 
в. Монитор - стр. 6 - Здравният министър Стойчо Кацаров: Под 50% от населението се е срещнало с коронавируса 
в. Труд - стр. 5 - Свиневъдите губят 100 млн. до края на годината 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - стр. 14, 15 - Урсула фон дер Лайен, председател на Европейската комисия: Над 25 млрд. евро са заделени за 
България в рамките на бюджета на ЕС 
в. Монитор - стр. 11 - Цветомила Филипова, главен директор на Главна дирекция "Инспектиране на труда" в Изпълнителна 
агенция "Главна инспекция по труда": Ще проверяваме ежегодно най-рисковите предприятия 
в. Телеграф - стр. 13 - Професор Николай Овчаров: Открихме къде предците ни са кръщавали децата си 
в. Труд - стр. 12, 13 - Валентин Попов, председател на Синдикалната федерация на служителите в МВР, пред "Труд": Във 
вътрешното министерство има двоен стандарт 
Водещи анализи 
в. 24 часа - стр. 4, 5 - Избори 2 в 1 са "неизгодни" за президента Радев, връчва мандата и чака правителство 
в. Монитор - стр. 10 - Време е шофьорът да се стресне 
в. Труд - стр. 14, 15 - България може да спечели от Зелената сделка, но как? 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- При каква организация и мерки трябва да започне новата учебна година - дискусия в студиото с преподаватели, 
родители и експерти 

- Възможен ли е консенсус за правителство с третия мандат - гост Ивайло Мирчев от „Демократична България" 
- Преди очаквания нов пик на КОВИД-19. Как доболничната помощ ще участва в овладяването на епидемията - в 

студиото д-р Гергана Николова 
- Защо собствениците на заведения отново са в стачна готовност и кои браншове ще спазват новите 

противоепидемични мерки? - в студиото Павлин Петров от Българската асоциация на заведенията и Радка 
Василева от Асоциацията „Фитнес и здраве" 

- Защо близо 200 пътници във влака София-Бургас останаха с часове край релсите в очакване да бъдат 
транспортирани след сблъсъка на влака с камион - отговаря изп. директор на БДЖ Константин Азов 

Нова телевизия, „Здравей, България" 
- Затягане или разхлабване? Защо се стигна до напрежение след новите здравни мерки срещу COVID-19? Гост: д-р 

Александър Симидчиев. 
- Тонове измряла риба в язовир „Ивайловград". Каква е причината? 
- Свлечени камъни и счупени парапети и мостчета. Как само за няколко месеца каменната алея при Рилските 

езера се разби? 
- Експеримент на Румен Бахов - нестандартно изобретение решава проблема с местата за първа линия на плажа. 

 
√ Предстоящи събития в страната на 23 август 
Бургас. 

- От 18.00 ч. в Експозиционен център "Флора" ще започне концерт „Акустично" на група „Горещ пясък". 
- От 20.30 ч. на Летния театър Бургас ще започне премиерата на „Севилският бръснар". 

*** 
Свищов. 

- От 9.00 ч. ще се състои тържествено освещаване на новия храм „Св. мъченик Луп от Нове" край Свищов. 
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*** 
Шумен. 

- От 16.30 ч. в РБ „Ст. Чилингиров" ще се състои прожекция на филма „Козият рог". 
- От 17.00 ч. в библиотеката на НЧ „Стилиян Чилингиров-1963" ще се състои изложба за живота и творчеството на 

Дора Габе във връзка с 135 г. от рождението й. 

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

