
1 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
БНТ 
 
√ Ще има ли газ и на каква цена - безпокойствието на индустрията 
Всички работодателски организации подкрепиха исканията на БФИЕК. Поискахме среща и с министъра на икономиката и 
вицепремиер г-жа Корнелия Нинова и в понеделник ще има такава среща. Като цяло ситуацията е тревожна – за август 
месец нямаме уверение, че ще има газ за всички. Това, което знаем е, че около 20% ще останат без газ, но не знаем кои са 
те. Август е след 2 седмици. 
„Не е известно нашият план какво гласи, кои предприятия ще бъдат изключени. За месец август хем няма количества към 
този момент по наша информация за всички, хем не знаем каква е цената, но по косвените сметки, които правим, правим 
извод, че цената за месец август при благоприятно стечение на обстоятелствата ще бъде от порядъка на 220, при 
неблагоприятно - 280 лева". Това заяви в предаването „Говори сега“ по БНТ председателят на Асоциация на индустриалния 
капитал в България Васил Велев. 
Целия разговор може да видите тук. 
 
В. Стандарт 
 
√ Апокалипсисът с газа - паника или реална опасност 
* Ще имаме ли парно през зимата? 
* Бизнесът иска спешни мерки: ако затворят предприятията, хиляди ще останат на улицата, в бюджета няма да 
има пари за пенсии 
Рецесия, която Европа не помни от Втората световна война насам. Цели индустрии се сриват. Безброй работни 
места са застрашени. Милиони хора мръзнат по домовете си, а други търсят къде да се стоплят в обществени 
помещения. Това е най-лошият сценарий, който анализаторите виждат заради кризата с газа. Възможен ли е той 
или паниката се създава с определена цел, за да обслужва нечии интереси? 
Ще имаме ли парно и топла вода през зимата, с какво ще се топлят битовите потребители на газ и какви сметки ще плащат? 
Това са въпросите, които си задават българите в средата на лятото. Бизнесът пък се пита ще се наложи ли да затваря 
предприятията, които ползват синьо гориво и колко ще му струва, ако все пак продължат да работят.  
През изминалата седмица се случиха две събития, които изправиха на нокти и хората, и предприемачите. 
Едното е новата цена на газа, определена от КЕВР за юли - 186,17 лв./MWh, което е с 32% повече от предишния месец.  
Другото събитие е спирането на природен газ към Европа по газопровода "Северен поток". Макар че това е планираното 
10-дневно прекъсване на доставките по тръбата заради ремонти, анализатори и политици предупреждават, че "Газпром", 
който вече спря или ограничи доставките за 12 страни от ЕС, може да реши да не пусне отново газ по "Северен поток" от 
21 юли. 
Макар че България не получава руски газ след като отказа да плаща в рубли на "Газпром", опасността да остане без синьо 
гориво се засилва, тъй като търсенето му ще се увеличи многократно. 
Освен на азерския газ, сега България разчита на случайни доставки на втечнен газ с танкери. Сделките от днес за утре, 
освен че са на много по-висока цена, са и несигурни. "От изключително значение е през следващите месеци "Булгаргаз" 
да направи максималното за осигуряване на няколко дългосрочни договора", е препоръката на КЕВР. От Комисията 
уточняват, че само така ще се постигне сигурност на доставките и стабилност на цените за българските битови и стопански 
потребители.  
Но има ли с кого да се сключи дългосрочен договор и какво ще се случи при най-лошия сценарий?  
"Топлофикациите няма да фалират, но ще спрат да работят, защото няма да имат природен газ", предупреди в интервю за 
БНР председателят на Асоциацията на топлофикационните дружества Кремен Георгиев.Алтернатива, която тотално да 
замести синьото гориво в газовите топлофикации, каквато е и софийската, няма, подчерта Кремен Георгиев. Наредба 
предвижда топлофикациите да имат запаси от мазут за аварийни ситуации през зимата за период от 10 дни, "а не по 
принцип да работят на мазут", уточни той. Според него това е пагубно не само за околната среда, но и за съоръженията. 
Запитан за опасността от спиране на парното през зимата Георгиев беше категоричен: "Ако няма газ физически, не 
коментираме цената, топлофикациите няма как да предоставят тази услуга". 
Остро реагираха и индустриалните консуматори на газ. В отворено писмо до премиера и всички ресорни вицепремиери и 
министри, от сдружението БФИЕК, в която влизат най-големите производители у нас, като Елаците мед, Златна Панега 
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цимент, КЦМ, Минстрой Холдинг, Неохим, Солвей Соди, Стомана Индъстри и Дънди прешъсметалс Челопеч, изразяват 
притесненията си, че само 2,5 месеца преди началото на отоплителния сезон синьо гориво заБългария не е осигурено, а и 
цената му е абсолютно неясна. 
"Ефективни мерки за това не бяха взети нито в рамките на редовното правителство, а след това и на кабинета в оставка. 
Далеч сме от идеята да звучим драматично, но без доставки на природен газ много работещи хора ще са на улицата,  
икономиката ще бъде изключително застрашена, а държавният бюджет няма да може да поеме голяма част от социалните 
плащания", предупреждават от организацията. И посочват, че според публични данни, газохранилището „Чирен“ е 
запълнено на 38%, докато средната запълненост в Европа е 62%, в Германия - 65%, като редица хранилища там са заредени 
над 90%. 
"С настоящото писмо настояваме още веднъж за кризисни мерки и за спешна среща за изясняване на ситуацията! 
Предупреждаваме, че спирането на газа освен пагубни ефекти за икономиката, създава и значителни рискове за 
технологични аварии и опазването на околната среда и човешкия живот!", пише в писмото на БФИЕК. 
 "Ситуацията е много тревожна", подчерта и Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в 
България /АИКБ/. 
„Когато цената беше 142 лв. ни беше обещано, че ще върви надолу. Имаше декларация, че е намерен 4 пъти по-евтин газ 
и така нататък. Неща, на които ние, разбира се, не сме толкова лековерни, за да повярваме. Гледайки напред, осигурен газ 
до края на годината няма, а този, който е осигурен, е на много високи цени, каквито са цените на спот пазара“, посочи 
Велев. 
По думите му, около 45% от потреблението на синьо гориво е в индустрията, то е постоянно през цялата година и 
превишава значително това, което очакваме да получим от Азербайджан. "Очевидно ще има недостиг на газ, което ще 
доведе до изключване на цели предприятия. Това са предприятията, които са най-големите потребители на газ в химията, 
торовите заводи, стъкларската промишленост, целулозно-хартиената, изобщо строителните материали, керамика, стъкло. 
Цели сектори на индустрията ползват газа не като суровина, а за технологични нужди, които не всички ще успеят да 
заменят. Предприятия го ползват също за отопление през зимата", подчерта той. И изтъкна, че още по-тревожни са нивата, 
до които стигна спот пазарът. "Ние липсващите количества ще ги получаваме на тази цена. Никой няма да ни направи 
подарък да ни продаде по цени на дългосрочен договор, каквито бяха 30% от количествата от „Газпромекспорт“, каза още 
Велев. Копирано от standartnews.com 
 
Cross.bg 
 
√ Васил Велев: Всички работодателски организации подкрепят исканията на БФИЕК 
Още март бяхме предупредили, че може да се стигне до такава ситуация с газа, още тогава искахме да се създаде кризисен 
щаб или работна група с представители на потребителите, за да се изработят сценарии за действие. Освен ценовите 
равнища, които ни притесняват много и ни поставят в много неконкурентна позиция, има тревога и за това дали ще има 
прекъснати оставки. Това каза Ивайло Найденов - изпълнителен директор на Българска федерация на индустриалните 
енергийни консуматори, в предаването „Говори сега" по БНТ. 
Асоциацията представлява 28 предприятия, които съставят около 56% от промишлената консумация на природен газ в 
България. Тези предприятия не могат да работят с друг енергоизточник освен природния газ, подчерта Найденов. В 
повечето случаи технологично е невъзможно да природният газ да се замени, а в други ще са необходими години, за да 
стане това. Това са големи металургични, стъкларски, химически и фармацевтични предприятия. 
Количествата за август и септември не са гарантирани, посочи Найденов. „Самият факт, че липсва прогнозна цена за август, 
ни кара да заключим, че „Булгаргаз" не знае какъв ще му бъде миксът за снабдяването, т.е. притесняваме се, че не са 
договорени целите количества", посочи Найденов. 
Разликата между цената за април и за юли е от порядъка на 44 лева. „На база на усреднената консумация в България 
допълнителният разход за всички ни само за месец юли възлиза на между 90 и 130 милиона лева отгоре в зависимост от 
това колко се пълни хранилището в Чирен. Имайки предвид, че то се пълни с газ на завишени цени, това ни гарантира 
високи цени и през зимата", коментира той. 
Предприятията и в момента са на ръба на оцеляването, а компенсации няма, подчерта Найденов. 
Всички работодателски организации подкрепят исканията на БФИЕК, заяви Васил Велев - председател на УС на Асоциация 
на индустриалния капитал в България. Ситуацията по думите му е много тревожна, тъй като 20% от предприятията ще 
останат без газ още през август месец. „Не е известно нашият план какво гласи, кои предприятия ще бъдат изключени. За 
месец август хем няма количества към този момент по наша информация за всички, хем не знаем каква е цената, но по 
косвените сметки, които правим, правим извод, че цената за месец август при благоприятно стечение на обстоятелствата 
ще бъде от порядъка на 220, при неблагоприятно - 280 лева", заяви той. 
Единствените сигурни доставки са на азерски газ, но количествата се равняват едва на 1/3 от необходимото. „Ще 
получаваме по-малко газ, отколкото консумира само „Топлофикация София" през зимните месеци - само за нея не стига 
азерският газ". 
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Важни обществено-икономически и политически теми 

 
БНТ 
 
√ Земеделският министър е разпоредил проверка на качеството на внесеното у нас украинско зърно 
Проверки на качеството на внесеното у нас украинско зърно е разпоредил земеделският министър. Той е получил сигнал 
за безконтролен внос от Асоциацията на зърнопроизводителите. 
Ще бъде осъществен и фитосанитарен контрол, който не се извършва на румънско-украинската граница. Резултатите се 
очакват следващата седмица, съобщи земеделският министър Иван Иванов. 
По първоначални данни в България за месец са внесени около 6 хиляди тона украинско зърно. Жътвата на пшеница върви 
по план и вече са прибрани над три милиона тона, които са достатъчни за осигуряване на хлебния баланс на страната. 
Очакваната реколта от хлебно зърно в страната е над 6 милиона тона. 
"В резултат на сигнала, подаден от Асоциацията на зърнопроизводителите съм издал заповед с която да се провери 
количеството внесено дали отговоря на документите за внос, защото то се контролира от Агенция митници. Ако 
има такъв незаконен ние да го констатираме в резултат на проверките и по отношение на качеството на това 
зърно защото няма да позволим в никакъв случай в нашата мрежа при хлебопроизводители да попадне зърно със 
завишени вътре съставки пестициди и други забранени от ЕС за употреба вещества", заяви министърът. 
 
√ Омбудсманът пита енергийното министерство ще имаме ли достатъчно газ за есенно-зимния сезон 
Омбудсманът Диана Ковачева поиска от енергийния министър в оставка Александър Николов информация за готовността 
на обществения доставчик да осигури необходимите количества синьо гориво за топлофикационните дружества и за 
крайните снабдители на природен газ през следващите месеци до края на есенно-зимния сезон 2022-2023 г. 
"С притеснение отбелязвам, че към 11.07.2022 г. няма данни за подадено от „Булгаргаз“ ЕАД заявление за 
утвърждаване на цени на природния газ от 01.08.2022 г. в Комисията за енергийно и водно регулиране. Загриженост 
буди и публично оповестената информация, че България се намира в тежка ситуация с осигуряването на природен газ 
за нуждите на вътрешния пазар – както за небитовите клиенти, така и за домакинствата и топлофикационните 
дружества. Понастоящем българското общество не разполага с обективна информация по темата" пише Ковачева. 
Тя обръща внимание на факта, че според изпълнителния директор на обществения доставчик "Булгаргаз" ЕАД, към 6 юли 
2022 г. никой не знае какви ще са ценовите нива на природния газ през зимата и дали изобщо ще има газ. 
"Тази информация (съобщена на заседание на Временна комисия за проверка на обстоятелствата, довели до спиране 
на природния газ от ООО "Газпром експорт", и проведената процедура за избор на алтернативни доставчици от 
"Булгаргаз" ЕАД) създава основателно безпокойство сред мениджърските екипи на топлофикационните дружества и 
техните битови клиенти, както и сред домакинствата, които разчитат на този вид гориво за топла вода и 
отопление", допълва общественият защитник. 
Диана Ковачева подчертава, че в случай че доставките на необходимите количества природен газ за м. август 2022 г. са 
осигурени с договори, не би следвало общественият доставчик да отлага внасянето на заявление за утвърждаване на цени 
в съответствие с изискванията на Наредба № 2/2013 г. за регулиране на цените на природния газ. 
"Като обществен защитник смятам, че гарантирането на сигурността и непрекъснатостта на снабдяването с 
природен газ на битовите клиенти на този вид гориво и на топлофикационните дружества е от ключово значение за 
посрещането на основните енергийни потребности на около 1,5 млн. български граждани", категорична е проф. 
Ковачева. 
 
√ Кои ще са доставчиците на втория газов оператор у нас? 
Компанията, която ще управлява газовата връзка между България и Гърция официално беше сертифицирана от 
енергийните регулатори на двете страни. Дългоочакваният проект, от стратегическо значение за България, но и за Източна 
Европа, отне 13 години. 
Газовата връзка между България и Гърция е на финалната права, след като компанията, която ще го оперира, бе 
сертифицирана. Стратегическият проект ще допринесе за енергийната независимост на България и региона. 
"Най-болният въпрос, който всички си задават през последните месеци, както в България така и в Европа е: Ще има 
ли достатъчно газ, ще има ли газ въобще? Мога да кажа, че да - газ ще има, защото повече никога няма да зависим от 
един доставчик и от една тръба." - увери Станислав Тодоров, председател на Комисията за енергийно и водно 
регулиране 
"Това е проект от изключително национално значение за страните ни, който ще ги превърне в газови хъбове и ще осигури 
диверсификация на доставките. С проекта се слага край на енергийната изолираност на страните членки от региона. 
Общоевропейският проект обединява народите и европейските интереси.", подчерта Атанасиос Дагумас, председател на 
Националния енергиен регулатор на Гърция. 
Председателите на двата регулатора изтъкнаха огромните въможности за доставки на газ за съседните ни страни, 
включително Украйна и Молдова. Това е най-високотехнологичния газаопровод у нас, който ще работи изцяло 
автоматично. Потвърдено бе, че интерконекторът ще заработи най-късно преди отоплителния сезон, а в момента се очаква 
акт 16. 
"Законовите срокове в България са три месеца. Тук правим всичко възможно да е въпрос на дни. Така, че аз ден в 
момента не мога да ви кажа. Правим всичко възможно, за да имаме акт 16 дори по-рано, но как да ви кажа дата като 
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не знам кога ще се свика тази комисия. Правим всичко възможно дори по-рано от отоплителния сезон.", каза Теодора 
Георгиева, изп. дир. на ICGB от българска страна 
Освен точен срок, открит остава и въпросът за осигуряване на дългосорочни договори за доставки. Но газовата връзка ще 
осигури достъп до нови източници, а с това ще подобри конкуренцията и цената на синьото гориво. 
"Половината от капацитета е резервиран и повечето търговци, които са запазили капацитет, стъпват за пръв път 
на българския пазар." - уточни Теодора Георгиева, изп. дир. на ICGB от българска страна. 
По тръбата ще се доставя азерския газ за България, а половината от капацитета ще бъде свободен за краткосрочни и 
средносрочни договори. Водят се и разговори с всички възможни доставчици, потвърди Тодоров.  
 
√ Експерти: Доставките на природен газ за зимата остават под въпрос 
Доставките на природен газ за предстоящата зима остават под въпрос, алармират експерти. Липсват количества, 
с които газохранилището в "Чирен" да бъде запълнено. 
Въпреки че сме в разгара на лятото, газовите пазари изпращат предупредителни знаци за предстоящата зима. Прогнозите 
за цената на природния газ на нидерландската борса за търговия с природен газ, възприемана за еталон на европейския 
пазар, е да надхвърли 200 евро за Мвч за предстоящата зима. През този месец "Булгарагаз" продава също на рекордна 
цена от близо 187 лв. мвч. В сряда Европейската комисия ще представи план за справяне при задълбочаване на газовата 
криза. Ключов остава въпросът България да има дългосрочни договори за доставка, което ще гарантира необходимите 
количества за индустрията и стабилизиране на цените. 
Газовите пазари преминават през турболентни времена, след като Русия се опитва да използва доставките на синьо гориво 
като геополитическо оръжие. Дълги години България бе зависима от доставки на руски газ, а сега възможните алтернативи 
са само две - азерски и втечнен газ. 
"Втечненият газ е алтернативата, към която може да се стремим, тоест от ключово значение е българското 
правителство да договори дългосрочно споразумение за доставки на природен газ", каза Мартин Владимиров от 
Център за изследване на демокрацията. 
Договорените количества азерски газ не са достатъчни за индустриалните нужди, с изключение на битовите потребители 
и "Топлофикация София". Но най-голямото топлофикационно дружество няма договор с "Булгаргаз". 
"За първа година Столична община и Топлофикация нямат договор с Булгаргаз към средата на лятото. Самият 
"Булгаргаз" отказва сключване на договор, вероятно поради незнание какво ще се случва в бъдеще", каза Прошко 
Прошков, председател на Комисията по енергийно планиране на СОС. 
Според Прошков софийската топлофикация разполага с резерви от мазут, но няма средства да закупи още заради 
погасяването на стари задължения към "Булгаргаз" и БЕХ. От Асоциацията на топлофикационните дружества 
предупреждават. 
"То е аварийно гориво и те по силата на наредбите и законите имат мазут за 10 дни. Но не се има предвид, че могат 
да работят само на мазут, колкото да се съхранят системите", каза Кремен Георгиев, председател на Асоциацията 
на топлофикационните дружества. 
Експертите настояват за дългосрочни договори и споразумения със съседните страни за гарантиране на доставките на 
природен газ - в противен случай прогнозират още по-високи цени на синьото гориво. 
"Цената е много по-различна от тази, която имаме, ако бихме сключили дългосрочен договор", заяви Васко Начев, 
енергиен експерт. 
"Липсата на междусистемно свързване между Турция и България е от ключово значение - може би това е стъпка номер 1 
след завършването на интерконектора Гърция-България", заяви Мартин Владимиров от Центъра за изследване на 
демокрацията. 
Газохранилището в Чирен трябва да се нагнетява при всяка възможност, единодушни са експертите. 
"Газът, който може да съхраним, е между 16-17% от цялото потребление. Това е много сериозна глътка въздух при 
една критична ситуация", каза Васко Начев, енергиен експерт. 
"Необходимо да се задейства максимално бързо общо закупуване на втечнен природен газ заедно с нашите съседки и по 
този начин да осигурим запълняемост на Чирен, ако не дори до 80% както миналата година, то поне 60-70%", каза Мартин 
Владимиров от Центъра за изследване на демокрацията. 
А ако се стигне до временно ограничаване на индустриалното производство, решение има. На такова например залага 
Германия. 
"Индустрията собственоръчно предлага определен капацитет да бъде намален за газово потребление и за тази си 
услуга към държавата и към енергийната сигурност получава компенсация", каза Мартин Владимиров от Центъра за 
изследване на демокрацията. 
Очакват се и условията по механизма за общо закупуване на природен газ на ЕК за най-уязвимите страни като България и 
Гърция. 
 
√ България и Северна Македония подписаха протокола към Договора за добросъседство 
Външните министри на България и Северна Македония подписаха двустранния протокол към чл. 12 на Договора за 
добросъседство и приятелство. 
Документът ще бъде част от преговорната рамка на Скопие за еврочленство и съдържа мерки за учебните програми по 
история, говора на омразата и културата. 
След церемонията по подписването министърът на външните работи Теодора Генчовска отбеляза, че е на заседанието на 
междуправителствената комисия вчера сутринта е отчетен прогрес във всички пет секторни групи. 
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"България е държавата, която най-силно подкрепя евроинтеграцията на Република Северна Македония и Албания. 
Оттук насетне им пожелаваме успех по пътя, по който отдавна искат да поемат. Надявам се, че с общи усилия и 
нашата подкрепа ще стигнат до там, докъдето гражданите на РСМ най-много искат да стигнат, а именно - до 
членство в ЕС.", каза Генчовска. 
Министърът на външните работи на Северна Македония Буяр Османи подчерта, че от днес отношенията между двете 
държави отиват на ново ниво. 
"За нас е историческа възможност, че след 17 години кандидатски статус Република Северна Македония може да 
започне преговорите с ЕС още от утре и да стартира последната фаза от нашето присъединяване към ЕС. Очакваме 
подкрепа от страна на България, защото това е в интерес, освен на гражданите на Северна Македония, така и 
България има интерес към присъединяването на Западните Балкани.", допълни Османи. 
С 68 гласа "за" Събранието на Република Северна Македония вчера даде зелена светлина на правителството да приеме 
т.н. "френско предложение". Решението мина с гласовете на управляващия Социалдемократически съюз на Македония и 
албанските партии от управлението и опозицията. Именно по тази процедура, след като Скопие и София подпишат 
двустранен протокол, може да бъде одобрена преговорната рамка на Северна Македония с ЕС. 
На практика обаче първата междуправителствена конференция няма да е същинското начало на преговори на Скопие с 
Брюксел. Това ще стане, едва когато властите в Скопие променят Конституцията си и впишат българите наравно с 
останалите народности елементи. 
В хода на бъдещите преговори Европейската комисия ще следи дали се спазват въпросите на добросъседство, а България 
по всяко време ще може да наложи вето. 
 
√ Кирил Петков: България ще продължи да работи за европейското бъдеще на Западните Балкани 
"Днес България и Северна Македония подписаха двустранния протокол, с който се договориха конкретните стъпки за 
прилагане на Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество. Това е краят на един нелек процес, по който 
работиха правителствата на двете страни, въпреки безброй вътрешни и външни препятствия". Това написа във фейсбук 
премиерът в оставка Кирил Петков. 
"България, заедно с другите държави от ЕС, ще продължи да работи с нашите съседи от Албания и Северна Македония, за 
да реализираме заедно мечтата за европейско бъдеще на региона на Западните Балкани", допълва Кирил Петков. 
 
√ Генчовска: Същинските преговори за евроинтеграцията на Скопие ще започнат след вписването на българите в 
конституцията 
Външните министри на България и Северна Македония подписаха двустранен протокол към Договора за добросъседство 
и приятелство. 
Документът ще бъде част от преговорната рамка на Скопие за еврочленство и съдържа мерки за учебните програми по 
история, говора на омразата и културата. 
"Протоколът съдържа изключително амбизциозни мерки, които на практика имат за цел да решат много от 
отворените въпроси. Това не е документ само по себе си, а интегрална част от пакета на т.нар. "Френско 
предложение". Оттук насетне продължаваме работата на ниво "експерти" с когелиге от РСМ.", каза Генчовска. 
Тя заяви, че оттук нататък зависи единствено от Северна Македония кога страната ще се присъедини към ЕС и колко време 
ще се проточи преговорния процес. 
"При насрочване на дата за първата междуправителствена конференция от Чешкото председателство на ЕС 
Република Северна Македония ще има политическа междуправителствена конференция. След това тя трябва да 
стратира процедура по промяна на Конституцията си с цел включването на българите в нея. Едва след този процес 
ще има втора междуправителствена конференция, след което ще започне реално преговорният процес. Този период 
зависи от властите в РСМ - може да продължи 3 месеца, както беше при промяната на името на държавата, може 
да продължи и 2 години.", подчерта тя. 
Същинските преговори с Албания ще започнат веднага след първата междуправителствена конференция. 
На въпрос на БНТ Генчовска изтъкна, че България не прави отстъпление по отношение на позицията си за езика, предвид 
това че преговорите с ЕС ще се превеждат на официалния език на РСМ. 
"България не прави отстъпление по отношение на позицията си за официалния език на РСМ. Изцяло се съобразяваме с 
решението на Народното събрание, според което България не признава този език. В контекста на останалите 26 
членки, обаче, това е по-специфично - те имат свои позиции и ние по никакъв начин не можем да ги задължим да 
приемат нашата позиция. Българската позиция обаче е гарантирана в цялата преговорна рамка.", каза Генчовска. 
 
√ Вижте протокола, който подписаха Теодора Генчовска и Буяр Османи 
Ето някои от условията в протокола, който подписаха вчера външният министър в оставка Теодора Генчовска и 
македонският ѝ колега Буяр Османи: 
- До 2 години в учебниците и табелите на паметници да бъдат написани промените по вече постигнатите договорености в 
Историческата комисия. Такива има за Свети Наум, Климент, Светите братя Кирил и Методий, цар Самуил. 
- До 1 година да бъде постигнато съгласие за периода на Средновековието; 
- През 2022/2023 г. да има общи чествания на исторически личности и събития, по които Съвместната историческа комисия 
е пастигнала съгласие; 
- През 2024 г. да бъдат съгласувани учебни програми - отново след съгласие в комисията. 
- Вписването на българите в конституцията. 
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- Реабилитация на жертвите на югорежима и отваряне на архивите на тайните служби. 
Има мерки в четири групи въпроси: история, говор на омразата, реабилитация на жертвите на комунистическия режим, 
промени в конституцията. 
Мерките са преди първата междуправителствена комисия, след нея и преди приключване на преговорите. 
Правителството на Република Северна Македония ще подготви и представи примерен урок за 7-ми клас от 
образователната програма на страната по темата за Цар Самуил, в съответствие с препоръките на комисията и в 
съответствие с чл. 8 ал.2 от Договора. 
Пълния текст на протокола вижте ТУК. 
 
√ Вархеи за подписването на двустранния протокол между България и РСМ: Европа продължава напред! 
“Приветствам двустранния протокол, подписан между България и Северна Македония", написа в Туитър 
еврокомисарят по разширяването Оливер Вархеи. 
Вчера външните министри на България и Северна Македония подписаха двустранен специален протокол, който, според 
нашите дипломати, гарантира българската национална позиция. 
По думите на Оливер Вархеи това създава условия Чешкото председателство на Съвета да свика първата 
междуправителствена конференция със Северна Македония и Албания, за да започнат преговори за членство с ЕС. 
"Европа продължава напред!", завършва публикацията си Вархеи. 
 
БНР 
 
√ В 17.00 часа президентът връчва на "БСП за България" последния мандат за съставяне на правителство 
Днес в 17:00 часа на "Дондуков" 2 президентът Румен Радев ще връчи на парламентарната група на "БСП за България" 
третия проучвателен мандат за съставяне на правителство, съобщиха в неделя от прессекретариата на държавния глава. 
Това е последната възможност 47-ото Народно събрание да състави нов кабинет. 
От БСП вече заявиха готовност за получаване на папката с третия мандат, както и да преговарят за ново правителството с 
партньорите си от доскорошната четворна управляваща коалиция - "Продължаваме промяната", "Има такъв народ“ и 
"Демократична България". 
Корнелия Нинова потвърди, че няма да водят разговори за съставяне на кабинет с ГЕРБ и с ДПС: 
"За нас основната на тези разговори трябва да бъде програмата, която изработихме преди няколко седмици> 
Според Нинова премиерът трябва да бъде излъчен от ПП, тъй като те са първата политическа сила. БСП предпочита 
политически пред експертен кабинет. 
Премиерът в оставка Кирил Петков каза, че от ПП да готови на диалог: 
"Единствената цена, която не сме готови да платим, е хора, които не са в парламента да взимат решения за огромни 
обществени средства". 
От ИТН са готови да преговарят с бившите си коалиционни партньори за евентуален нов кабинет с хоризонт от година и 
половина, който да заложи на експерти, а не на политически лица, обясни председателят на групата Тошко Йорданов: 
"Самата коалиция би трябвало да се структурира по доста по-практичен и човешки начин, в който да няма издаване на 
заповеди, а да има партньори. Би било добре политическите лидери да отстъпят встрани". 
И от ДБ оставят отворена врата за преговори, обясни съпредседателят Христо Иванов: 
"Гледаме на този мандат като на кризисен мандат, мандат на диалога. Задачите на тази политическа формация ще бъде 
да намира допирни точки, да бъде посредник. Хората очакват от нас резултати, а не драми". 
От ГЕРБ няма да подкрепят евентуално правителство. От ДПС и партия "Възраждане" се обявиха за предсрочни 
парламентарни избори. 
За последните 14 месеца БСП получава трети шанс в различни парламенти, за да състави кабинет.  През май 2021 г. левица 
взе и веднага върна последния мандат за съставяне на правителство, което сложи край на 45-тото Народно събрание. 
Ситуацията се повтори и в 46-ия парламент - БСП взе третия мандат, но след десет дни го върна на президент без да излъчва 
премиер, защото не събра подкрепа за формиране на кабинет. 
Ако третият мандат в този парламент не бъде изпълнен, президентът Румен Радев ще трябва да разпусне 47-ото НС,. да 
назначи четвъртото си служебно правителство и да насрочи ново предсрочни избори за началото на октомври. 
 
√ България отбелязва 185 г. от рождението на Васил Левски 
България отбелязва 185 години от рождението на Васил Левски. Център на тържествата е родният град на Апостола на 
свободата - Карлово. 
В храма "Свети Николай" ще бъде отслужена литургия,  след което присъстващите ще поднесат венци и цветя на  гроба на 
майката на Левски Гина Кунчева.  
В подбалканския град официално ще бъдат посрещнати и участниците в  националния туристически поход "По стъпките на 
Апостола", изминали през последните дни  различни маршрути в Стара планина, свързани с революционната дейност на 
великия българин.  
В Националния музей "Васил Левски" ще бъдат връчени наградите на едноименната фондация и местния комитет 
"Левски". Вечерта с воински почести ще бъде изнесено знамето на Карловския революционен комитет, след което  на 
площад "Васил Левски" ще започне тържественият митинг – заря. 
Президентът Румен Радев  ще приеме почетния строй на представителните роти от 61-ва Стрямска механизирана бригада 
и ще произнесе  слово. Церемонията, с начален час 21 часа, ще бъде предавана пряко от Българското национално радио.  

https://bntnews.bg/f/news/o/1201/127f286027477a4f978944955002bf9a.pdf
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С дарения от хиляди хора Петрич вече има паметник на Апостола на свободата Васил Левски. Той ще бъде открит 
официално тази вечер, а инициативата, продължила пет години, е на фен клуба на футболния отбор в града, носещ името 
на Дякона.   
Идеята за паметник на Васил Левски се появява преди пет години, когато футболните фенове от Петрич  организират 
конкурс за детска рисунка, посветена на Апостола, а със средствата от  продадените на търг картини поставят девет пейки 
и девет исторически табели по пътя за хижа „Беласица“.  След това създават инициативен комитет за изграждане на 
паметник, тъй като се оказва, че в града няма  такъв на нито един от големите ни национални герои.  Започват 
благотворителни кампании, продажба на сувенири и други инициативи  в целия район. 
Целта на организаторите е да наберат необходимите 28 хиляди лева  с участието на възможно най-много  дарители с малки 
суми, за да бъде съграден паметника от хората за хората, без големи спонсори и без помощ от общината и държавата.  
Изработването на  бюст-паметника е възложено на скулптора Адриан Новаков. Избрано е и мястото- новият голям градски 
парк на Петрич.  В деня, в който отбелязваме 185 години от рождението на Апостола на свободата,  паметникът ще бъде 
осветен и официално открит.  
С гражданско поклонение и възпоменателна церемония и в Ловеч отбелязват 185 години от рождението на Васил Левски. 
В Смолян ще има рецитал пред паметника на Дякона в двора на Райковската гимназия. В рецитала участват клуб „Млади 
възрожденци и приятели“. На празничната годишнина ще бъдат връчени удостоверенията на завършилите първия 
гимназиален етап десетокласници. 
 
√ Рекордно ниска безработица от 4,2% през юни отчете Агенцията по заетостта 
Рекордно ниска безработица от 4,2 на сто през юни отчете Агенцията по заетостта. Това е най-ниската стойност, достигана 
досега, откакто Агенцията измерва равнището й. В бюрата по труда са регистрирани 138 799 души или с близо 32 000 души 
по-малко в сравнение с май. 
Спрямо май 2022-ра година намалението на равнището на безработицата е с 0,3 процентни пункта, а на годишна база 
спрямо юни миналата година - с един процентен пункт. 
Започналите работа безработни през юни са 22 744, или със 7 865 повече спрямо май. 
Продължаващото снижение на безработните спрямо предходния месец се дължи основно на стартиралите регионални 
програми за заетост, обясниха от Агенцията по заетостта. Чрез тях общините си осигуряват нужната работна ръка за 
екологични и комунални дейности, а тази година бизнесът получава и подкрепа за наемане на работници, за да преодолее 
икономическите и социалните последствия от Covid-19. 
Най-търсените от бизнеса професии през юни са работници в добивната и преработващата промишленост, строителството 
и транспорта, както и персонал, зает в сферата на персоналните услуги, работници по събиране на отпадъци, машинни 
оператори и други. 
Преобладаващо свободни работни места в реалната икономика са заявени в преработващата промишленост (20,2%), 
следват хотелиерството и ресторантьорството (14,2%), търговията, ремонтът на автомобили и мотоциклети (8,0%), 
административните и спомагателните дейности (4,6%) и образование (4,5%). 
 
√ Станислав Тодоров: Чрез българо-гръцката газова връзка отваряме нашия пазар за газ от целия свят 
България ще започне да получава пълните количества азерски газ през българо-гръцката връзка най-късно в началото на 
отоплителния сезон. 
В момента синьото гориво се доставя по друг маршрут, който  оскъпява доставките. Компанията "Ай Джи Би Си", която 
изгражда проекта, днес получи сертификат за работа като независим преносен оператор. 
Очаква се около 2024-та година капацитетът на интерконектора да бъде увеличен от 3 на 5 милиарда кубически метра газ, 
което ще създаде допълнителни възможности за доставки от различни източници. 
"България ще може да доставя газ чрез новата газов връзка както до близките страни като Сърбия и Румъния, така и до по-
далечни страни като Молдова, Унгария и Украйна", посочи Станислав Тодоров, който е председател на КЕВР. 
"Сертификацията, която КЕВР направи, означава, че този проект може да бъде използван от всяка една компания, която 
иска да търгува в България. Не случайно, само през последния месец, някои от най-големите световните фирми като "Шел" 
и "Витол" подадоха своите заявления за лицензи за търговия с газ в България", отбеляза шефът на КЕВР. 
Според него, чрез тази газова връзка "ние отваряме пазар на България за газ от целия свят". 
"Най-болният въпрос, който всички си задават през последните месеци както в България, така и в Европа, е дали ще има 
достатъчно газ и дали ще има газ въобще. Мога да кажа, че газ ще има, защото повече никога няма да зависим от един 
доставчик и от една тръба", каза председателят на енергийния регулатор. 
 
√ Доц. Ангел Кунчев: В момента няма натиск върху здравната ни система 
"Има възраждане на интереса към ваксините" 
Интервю на Явор Стаматов с доц. Ангел Кунчев в предаването ''Неделя 150'' 
"В момента няма натиск върху здравната система. Утре организираме среща с директорите на големите столични болници, 
с районната здравна инспекция, с НЗОК, за да знаем кой какви легла къде може да разгърне, за да посрещнем евентуално 
ново търсене на лекарска помощ. Идеята е да не достигаме нивата от предишни вълни. Повод за оптимизъм ми дават 
данните, че двата варианта на Омикрон са с бързо и лесно предаване, но с леко протичане. Има тежки случаи, но те са 
малко на фона многото засегнати". 
Това каза пред БНР главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев. 
И подчерта, че ситуацията се развива динамично и ако се наложи, ще се наложи да бъдат въведени по-строги мерки: 
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"Въвеждане на още мерки е въпрос на преценка на директорите на РЗИ, когато става въпрос за регионални мерки. Всеки, 
който желае, може да се предпази и сам. Но не е еднакво носенето на маски от здрави хора и от хора с клиника. Добре е 
маска да носят тези, които чувстват признаци. Но е добре да си останат вкъщи". 
В предаването "Неделя 150" доц. Кунчев посочи, че се следва националният план за действие в Covid ситуация. 
Той заяви, че има възраждане на интереса към ваксините, въпреки че все още сме на ниво от около 30% ваксинирани: 
"Увеличението е пет пъти. София мина границата от 1000 имунизации за ден. Хората, които са видели ефекта от ваксините, 
продължават да се имунизират с бустерни дози... Във всички балкански страни процентът на имунизация е между 30-40%". 
И посъветва всеки, който се чувства в рискова група, да си постави бустерна доза: 
"За втория бустер е важно да са минали 4 месеца от първия. Възрастни хора и хора с хронични заболявания е 
препоръчително да поставят втора бустерна доза. За останалите - има ли желание, няма противопоказания или 
отрицателни ефекти. Двата варианта на Омикрон повече засягат децата в ученическа възраст. Ако минем пика през август, 
няма причини учебната година да не започне нормално". 
Интервюто с доц. Ангел Кунчев можете да чуете в звуковия файл. 
 
√ Осман Октай: Президентът ще връчи третия мандат на БСП, не иска да го освиркат 
"При предсрочни избори ГЕРБ няма да е първа сила, такава ще бъде ПП" 
"Стефан Янев ще изиграе важна роля в следващото управление" 
Интервю на Силвия Великова с Осман Октай в предаването ''Политически НЕкоректно'' 
"Така нареченият "плавен безкръвен преход" създаде много проблеми през последните 32 години. Ние сме може би една 
от малкото държави, които не можаха да създадат национален народностен характер и държавническа позиция. Винаги 
сме разделени. Това е големият проблем. Колкото повече противопоставяне има, толкова по-слаба държава ще бъдем - 
лесна за манипулиране и за употреба от външните сили". 
Това коментира пред БНР Осман Октай, политически анализатор, бивш заместник-председател на ДПС. На президентските 
избори беше в инициативния комитет за издигане на кандидатурата на Румен Радев за втори мандат. 
Според него няма как да се състави правителство с тези разногласия между политическите сили: 
"Формациите, които осъществиха коалицията през декември, не искат да плащат високата цена, че са виновни за разпада 
на коалицията. Още от тогава само ръководството на ПП проявяваше наивност, че всичко е наред. Затова прогнозирах, че 
по време на дебатите за бюджета разногласията ще изпъкнат, всеки ще дърпа чергата към себе си и това ще разруши 
коалицията. Отиваме на предсрочни избори". 
По думите му идването на Делян Пеевски в парламента за гласуване на вота на недоверие на кабинета "Петков" е било 
"показно мероприятие": 
"По линия на европейската прокуратура около кметовете на ДПС вървят разследвания за усвояване на европейски 
средства. И сега се играе играта – "не пипайте Доган, Пеевски, Карадайъ, нашите обръчи, защото има опасност за етническо 
напрежение". Етническата толерантност не е политическа, тя е историческа, заложена още отпреди Освобождението. 
Никой не може да злоупотребява с тази тема". 
В предаването "Политически НЕкоректно" анализаторът прогнозира, че президентът Румен Радев ще връчи третия мандат 
на БСП: 
"Иначе трудно ще обясни защо прескача БСП. Той не иска да обиди комунистите, бесепарите, за да не го освиркат. Всичко 
пролича на срещата с Корнелия Нинова, независимо че летяха обидни искри между тях". 
Според него ГЕРБ няма да са първа сила при предсрочни избори, а такава ще бъдат ПП, "които не си дадоха сметка, че 
влизат в леговището на алигатори": 
"С добра усмивка и добри намерения не се постига нищо в политиката... Ако има обединение между ПП и ДБ, ще има поне 
200 000 гласа отгоре върху импулса за обединението. Ще има правителство без ГЕРБ, без ДПС, без БСП, без "Възраждане". 
А Стефан Янев ще изиграе важна роля в следващото управление на страната... Много по-лесно в политическата кухня е да 
се договориш с бизнес проект - хвърляш 2-3 милиона и се разбираш. Имам предвид ИТН. Много по-трудно е да се разбереш 
с "Позитано" - и милиардите ще ти вземат, и нож в гърба ще ти забият". 
Осман Октай сподели за разочарованието си от Румен Радев: 
"На обща снимка в медиите видях прегръдката му с Николай Вълканов и нещо в мен се преобърна. Николай Вълканов е 
наследникът на Илия Павлов в "Мултигруп", той е гуруто, покрива всички финансови и имотни ресурси около Доган. Какво 
ще правим - ще отвоюваме държавата от мафията или ще се прегръщаме с мафията. Радев се разграничи от 
правителството, вместо да го подкрепи в първите му стъпки… Президентът има личен интерес по време на кампанията да 
не саботира изборния процес, за да има стабилно правителство в средата на ноември". 
И допълни, че президентът е допуснал емоционално-тактическа грешка, "може би за да натрие носа на Кирил Петков и 
Асен Василев, че не са били послушните момчета": 
"Много бързо им предостави мандата. Това предполага - че да не би да е имало съглашателство за правителство. Той се 
готви за служебно правителство. Но то достатъчно ще го натовари, ще е различно от предишните и с друга емоция". 
Анализаторът коментира и подписването на двустранен протокол между България и Северна Македония: 
"Днес е прекрасен ден за Балканите. Тепърва двете нации ще се успокояват". 
Интервюто с Осман Октай можете да чуете в звуковия файл. 
 
√ Повишен риск от пожари в някои райони на страната 
Предстои продължителен период с горещо и преобладаващо сухо време. Има повишен риск от пожари в Дунавската 
равнина и в югоизточната част на страната, предупреждават метеоролозите. 

https://bnr.bg/post/101677646/doc-angel-kunchev-v-momenta-nama-natisk-varhu-zdravnata-sistema-ima-vazrajdane-na-interesa-kam-vaksinite
https://bnr.bg/post/101677687/osman-oktai-prezidentat-shte-vrachi-tretia-mandat-na-bsp-ne-iska-da-obidi-komunistite
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Днес ще бъде предимно слънчево, над източната половина на страната с временни увеличения на облачността. На отделни 
места в югоизточните, а след обяд в централните южни райони ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб, в Източна България 
до умерен вятър от изток-североизток. 
Дневните температури още малко ще се понижат и максималните ще бъдат между 27° и 32°, в София - около 26°, сочи 
прогнозата на НИМХ. 
 
√ Урсула фон дер Лайен заминава за Баку в търсене на сделка за азерски газ 
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще пътува до Баку в понеделник, за да търси повече 
природен газ от Азербайджан, тъй като ЕС се стреми да намали зависимостта си от руската енергия, съобщава Ройтерс. 
"На фона на продължаващото използване от Русия на енергийните ѝ доставки като оръжие, диверсификацията на нашия 
енергиен внос е приоритет за ЕС. Председателят Фон дер Лайен и енергийният комисар Кадри Симсон ще бъдат в 
Азербайджан, за да засилят допълнително сътрудничеството", посочва Европейската комисия в "Туитър". 
По-рано този месец агенция Ройтерс цитира документ на ЕК, според който Комисията е предложила на страните от ЕС 
сделка с Азербайджан за увеличаване на вноса на природен газ и подкрепа за разширяването на тръбопроводна мрежа. 
Търсенето на енергийна сигурност на Европейския съюз е на път да направи важна крачка напред със сделка, която по 
същество ще задължи Азербайджан да доставя в Европа толкова газ, колкото може да бъде транспортиран през 
тръбопроводната мрежа. 
 
√ Трети кръг гласуване за наследник на Борис Джонсън 
Във Великобритания днес ще се проведе трети кръг на гласуване в надпреварата за избор на нов лидер на Консервативната 
партия и премиер на страната. В телевизионен дебат в неделя вечер петимата останали кандидати си отправиха остри 
взаимни обвинения за техните планове как ще управляват. 
Бившият финансов министър Риши Сунак, министърът на търговията Пени Мордант, външният министър Лиз Тръс, 
министърът за равноправието Кеми Баденох и председателят на парламентарната комисия за външна политника Том 
Тугендхат не си спестиха нищо в последния телевизионен дебат. 
Те се нахвърляха яростно един на друг по въпросите на данъчната политика, инфлацията, Брекзит, доверието в политиците 
и дори правата на трансджендърите. По две неща обаче всичките петима кандидати бяха единодушни. Първото, че не 
смятат да провеждат извънредни избори, ако спечелят надпреварата. И второто, на въпрос да вдигнат ръка дали биха 
взели в новия си кабинет Борис Джонсън, никой не го стори. 
След днешния трети кръг ще отпадне поне още един от претендентите. Гласува се до оставането на двама финалисти, след 
което заключителен вот ще имат членовете на Консервативната партия. Сунак спечели най-много гласове на депутати до 
момента при двете гласувания, но Мордант е фаворит на букмейкърите. Обикновено в тази фаза на надпреварата вече 
има един много по-изявен кандидат, но сега политическите наблюдатели не смеят да се ангажират с прогнози. Според тях 
много важен за крайния изход ще се окаже следващия телевизионен дебат, който е насрочен за вторник вечер, когато би 
трябвало да са останали само трима кандидати. 
 
√ Добър отскок на продажбите на дребно в САЩ през юни 
Продажбите на дребно в САЩ нараснаха през юни по-силно от очакваното, тъй като американците продължиха за купуват 
автомобили и други стоки, въпреки че по същото време те трябваше да плащат повече за бензин и за други горива. 
Продажбите на дребно в САЩ нараснаха през юни с 1% спрямо май, когато се свиха с с 0,1% (възходяща ревизия от 
предишна оценка за спад с 0,3%), показват данните на Департамента по търговия, публикувани в петък, докато осредните 
прогнози бяха за по-скромно повишение с 0,8 на сто. 
Изключвайки автомобилите и частите за тях, продажбите на дребно се повишиха през юни с 1% след повишение с 0,6% 
месец по-рано. 
В същото време продажбите на дребно, без тези за автомобили, бензин, строителни материали и хранителни услуги, 
отбелязаха растеж от 0,8% след понижение с 0,3% през май. Именно този показател, известен като "контролирана група" 
при продажбите на дребно, се използва при калкулиране на данните за БВП на САЩ.  Въпреки повишението през юни, 
коригираните спрямо инфлацията продажби на дребно от "контролираната група" вероятно са по-умерени с оглед на 
факта, че инфлацията през шестия месец на годината скочи до 40-годишен връх от 9,1 на сто. Това предполага като цяло 
по-умерени потребителски разходи въпреки на пръв поглед силните данни за юни. 
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Графика на продажбите на дребно на месечна база 

 
 

 
√ Джейк Съливан: САЩ не очакват петролна сделка със Саудитска Арабия при визитата на Байдън 
Съветникът по националната сигурност на Съединените щати Джейк Съливан заяви в петък, че сделка между Вашингтон и 
Рияд относно производството на петрол вероятно няма да бъде обявена по време на посещението на американския 
президент Джо Байдън в Саудитска Арабия. 
"Групата "ОПЕК +" ще направи следващия ход на срещата си на 3-ти август, когато става въпрос за добива на петрол", каза 
той пред американски репортери в Белия дом, съобщава CNBC. 
Междувременно петролът поскъпва с около 2% към края на петъчната търговия след изявлението на Съливан, тъй като не 
се очаква Саудитска Арабия да обяви едностранно увеличение на добивите на петрол. 
Освен това се съобщава, че повечето страни членки на ОПЕК изпомпват петрол с максимален капацитет. 
Към 21.00 часа българско време фючърсите на петрол Брент нарастват с 2% обратно над 101 долара за барел, след като в 
четвъртък паднаха за кратко под 95 долара за пръв път от началото на руската инвазия в Украйна, започнала на 24-ти 
февруари. 
Фючърсите на американския лек суров петрол WTI същпо покъпват с близо 2% към 97,70 долара за барел, но остават под 
бариера от 100 долара за барел. 
 

Графика на петрол Брент (в долари за барел) 

 
 

√ Нараства износът на китайски електронни части за Русия 
Доставките на полупроводникови чипове от Китай за Русия са се увеличили повече от два пъти до около 50 милиона долара 
през първите пет месеца на 2022 г. в сравнение с година по-рано, съобщи в петък "Уолстрийт джърнъл", цитирайки данни 
на китайските митнически власти. 
Според информацията на финансово издание увеличението на износа от началото на продължаващата инвазия на Москва 
в Украйна би усложнило опитите на САЩ и техните западни съюзници да изолират икономиката на Русия и да парализират 
нейната армия. 
Сътрудничеството между двете страни обаче не се ограничава само в тази област. 
Наскоро руският енергиен гигант "Газпром" увеличи износа на газ за Китай чрез газопровода "Силата на Сибир". 
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"Газпром" обяви в петък, че износът на газ за Китай през газопровода "Силата на Сибир" се е увеличил и ще продължи да 
расте в съответствие с условията на договора между двете страни. По-рано компанията съобщи, че износът за Китай се е 
увеличил с 63,4% през първите шест месеца на 2022 г. 
Добивът на газ, по предварителни данни, възлиза на 249,7 млрд. куб. м газ от началото на фискалната година, отбелязвайки 
спад от 10,4% спрямо предходната година за същия период. Търсенето на газ на компанията на вътрешния пазар е 
спаднало с 1,9% през този период. Износът на газ за страните извън ОНД отбелязва спад от 33,1% в сравнение със същия 
период на предходната година, разкри компанията в своя Telegram канал. 
Освен това в средата на юни китайският президент Си Цзинпин заяви, че сътрудничеството между двете правителства 
набира добър импулс. 
 
√ Монголия: Газопроводът от Русия за Китай "Силата на Сибир 2" ще започне да се изгражда през 2024 г. 
Монголия очаква Русия да започне изграждането на газопровода "Силата на Сибир 2" през нейната територия до Китай в 
рамките на две години, като Москва ще се опита да пренасочи към Азия своите газови находища, доставящи синьо гориво 
за Европа, съобщава "Файненшъл таймс". 
Премиерът на Монголия Оюн-Ердене Лувсанамсрай заяви пред финансовото издание, че докато войната в Украйна е 
забавила планирането на тръбопровода, той очаква строителството да продължи. 
Проектът "Силата на Сибир 2" става критичен за Русия, тъй като тя е изправена пред перспективата да загуби Европа като 
пазар за своя газ след нахлуването си в Украйна и обвиненията, че изпозлва енергийните си доставки като оръжие, за да 
създаде ценова криза. 
"Проучването за осъществимост на този проект приключи и ние вярваме, че строителството ще започне през 2024 г.“, 
посочи Лувсанамсрай. 
"Силата на Сибир 2" ще свърже сибирските находища, които снабдяват Европа - която обеща да сложи край на 
зависимостта си от подкрепяния от държавата "Газпром" - с Китай, където търсенето на газ нараства. 
Монголия, която има население от над 3,3 милиона жители на огромна територия, няма излаз на море между Китай и 
Русия. Лувсанамсрай каза, че обкръжението от две "суперсили" в момент на геополитически стрес създава усложнения, но 
че Монголия е свикнала да работи в тясно сътрудничество и с двете. 
Улан Батор подписа меморандум за разбирателство с Москва през 2019 г. за проучване на тръбопровода "Силата на Сибир 
2", който ще пренася до 50 милиарда кубически метра газ годишно през нейната територия. 
Оюн-Ердене Лувсанамсрай посочи пред "Файненшъл таймс", че не е имало значително увеличение на натиска от страна 
на Русия за ускоряване на строителството на линията въпреки плановете на "Газпром" да насочи фокуса си към Азия. Шефът 
на "Газпром" Алексей Милер предположи, че Китай ще стане ключовият клиент на руския енергиен гигант в бъдеще. 
Според монголския премиер окончателният маршрут на газопровода през Монголия "все още се обсъжда". 
Предвижда се 2600-километровият тръбопровод да влезе в експлоатация около 2030 г., но ръководители от енергийната 
индустрия смятат, че този срок може да бъде изтеглен напред, предвид необходимостта на Москва да намери пазари за 
своите енергийни доставки. 
В петък руският енергиен гигант "Газпром" обяви, че износът на газ за Китай през газопровода "Силата на Сибир" се е 
увеличил и ще продължи да расте в съответствие с условията на договора между двете страни. През първите шест месеца 
на 2022 г. износът на "Газпром" за Китай се е увеличил с 63,4%. 
По предварителни данни добивът на газ възлиза на 249,7 млрд. куб. м от началото на фискалната година, отбелязвайки 
спад от 10,4% спрямо предходната година за същия период. Търсенето на газ на компанията на вътрешния пазар е 
спаднало с 1,9% през този период. Износът на газ за страните извън ОНД отбелязва спад от 33,1% в сравнение със същия 
период на предходната година, разкри компанията в своя Telegram Channel. 
 
√ Финансовите ръководители от Г-20 постигнаха консенсус по продоволствената сигурност 
Финансовите ръководители от групата на големите световни икономики Г-20 постигнаха консенсус по въпроса за 
продоволствената сигурност, но останаха разделени относно войната на Русия в Украйна, предаде Ройтерс. 
Ръководителят на Международния валутен фонд  Кристалина Георгиева предупреди държавите със силни икономики 
спешно да предприемат действия за борба с инфлацията. 
Георгиева заяви, че руската война в Украйна е увеличила натиска върху цените на суровините и енергията, а глобалните 
финансови условия се затягат повече от очакваното. 
Американският министър на финансите на САЩ Джанет Йелън каза, че разногласия са попречили на министрите на 
финансите и централните банкери да публикуват официално съвместно изявление. 
Джанет Йелън заяви пред репортери, че САЩ ще се възползват от всички възможности за по-нататъшното придвижване 
на споразумението за въвеждане на минимален световен корпоративен данък, въпреки опозицията от страна на ключовия 
сенатор демократ Джо Манчин, който се противопоставя на каквото и да било вдигане на данъци. 
 
√ Кристалина Георгиева, МВФ: Инфлацията вероятно ще бъде укротена през следващата година 
Световните лихвени проценти вероятно ще продължат да растат до 2023 г., когато "прегрелите" цени ще започнат да се 
"охлаждат" в отговор на действията на централните банки, заяви управляващия директор на Международния валутен 
фонд Кристалина Георгиева пред CNBC по време на срещата на Г-20 в Бали. 
Цените на суровините, като например петрола, може би са се стабилизирали и са започнали да се понижават слабо през 
последните месеци, но г-жа Георгиева каза, че ще направят това в отговор на рисковете от рецесията, а не непременно 
защото инфлацията е била укротена. 
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"Централните банки затягат (повишават) лихвите, за да контролират инфлацията, като това е приоритет. Те трябва да 
продължат, докато стане ясно, че инфлационните очаквания остават стабилно закотвени", каза Георгиева пред CNBC. 
"В момента все още виждаме инфлация да расте, затова трябва да я полеем малко със "студена вода", добави тя. 
Причинените от пандемията прекъсвания на веригите на доставки създадоха недостиг, докато войната в Украйна влоши 
тези тенденции. Резултатът е скок в цените на стоките, включително на основни продукти като храна, торове и енергия. 
Докато инфлацията на цените на храните вече беше в ход още преди пандемията и войната, двете събития само подсилиха 
този проблем. 
Глобалните цени на храните достигнаха исторически връх между март и април тази година, според Световната банка. 
Индексът на цените на хранителните стоки на Световната банка за март-април се повиши с 15% спрямо предходните два 
месеца и беше с повече от 80% по-висок от преди две години. 
Организацията по прехрана и земеделие пък заяви в петък на срещата на Г-20, че недохранените в световен мащаб ще се 
увеличат със 7,6 милиона тази година и ще се увеличат отново с 19 милиона през 2023 г. 
Междувременно цените на петрола се стабилизираха и дори започнаха да се понижават през последните дни, като 
паднаха от най-високите нива над 120 долара за барел в началото на юни до под 100 долара за барел тази седмица. 
Въпреки това потребителската инфлация в САЩ регистрира 40-годишен връх от 9,1% през юни, състояние, описано от 
министъра на финансите Джанет Йелън на срещата на Г-20 като "неприемливо високо". 
"Въпреки че много данни, използвани за определяне на инфлацията, регистрират забавяне, всички знаци показват, че 
инфлацията все още не е овладяна", отбеляза Кристалина Георгиева пред CNBC. 
Тя добави, че е от първостепенно значение инфлацията да бъде контролирана, в противен случай доходите ще бъдат 
ерозирани, което ще удари най-силно най-бедните части на света. 
 
Дума 
 
√ Министър Иванов: През 2022 г. земеделските производители ще бъдат подпомогнати с над 700 млн. лева и така се 
изравняваме с останалите европейски страни 
„През 2022 г. земеделските производители ще бъдат подпомогнати с над 700 млн. лв. и така се изравняваме с останалите 
европейски страни.“ Това заяви пред БНТ министърът на земеделието д-р Иван Иванов. Той посочи, че това 
безпрецедентно финансиране, заедно с мерките за стриктен контрол на границата, дава глътка въздух на сектора. 
Министърът припомни, че през първото полугодие земеделските стопани получиха 143,5 млн. лв. компенсации 
заради COVID кризата, а заедно с предвидените за второто полугодие 600 млн. лв. европейски и национални средства 
помощта за годината ще надмине 700 млн. лв. От тези средства за чувствителните сектори като растениевъдство и 
животновъдство са предвидени 450 млн. лв., като различните мерки за подпомагане ще бъдат обвързани с 
производството, каза министър Иванов. Той съобщи, че предстои да бъде увеличен таванът на държавната помощ за 
стопанство по Временната рамка на Европейската комисия (ЕК) от 35 000 евро до максималния лимит от 62 000 евро. 
„Реколтата от пшеница е добра. До четвъртък следобед от 12 млн. дка в складовете са прибрани над 3 млн. т.“, каза 
министърът и допълни, че ще се доближим до реколатата от миналата година. 
Във връзка със сигнала от Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) за складирано зърно от Украйна 
министърът съобщи, че по данни от Агенция „Митници“ в България са влезли 6 хил. т. пшеница и 1300 т. ечемик, като 
започват проверки по сигнала от НАЗ. Министърът посочи, че с решение на ЕК вносът на зърно от Украйна е освободен от 
мито и фитосанитарен контрол, заради риска от недостиг в някои страни членки. „Проверките ще бъдат безкомпромисни. 
Ако установим, че определени вещества не отговарят на стандартите, това зърно ще бъде подложено на санкции и 
унищожено“, заяви категорично министър Иванов. 
„Нашата основна цел е да осигурим качествен хляб на цената, която очакват българските граждани“, каза земеделският 
министър и посочи, че вече е в сила мярката за нулев ДДС на хляба и брашното. 
За засиления контрол при вноса на храни през ГКПП „Капитан Андреево“ министър Иван Иванов коментира, че в 
последните 10 години не са правени такива проверки. В резултат от действията на държавата миналата седмица са спрени 
22 т. зеленчуци с пестициди. След предприетите действия от държавата до края на годината Българската агенция по 
безопасност на храните (БАБХ) очаква допълнителни приходи от 25 млн. лв. за второто полугодие. 
Във връзка с темата за съставянето на кабинет д-р Иван Иванов заяви, че е важно „да не ходим на избори и да не хвърляме 
държавата в хаос“, тъй като липсата на парламент ще забави приемането на законодателството, необходимо за старта 
на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023-2027 г., по който предстои 
усвояването на 16 млрд. лв. Отделно без законодателен орган ще се забави и законодателството, свързано с Националния 
план за възстановяване и устойчивост. 
Министърът допълни, че държавата е предприела мерки да имаме конкурентоспособен и жизненоспособен земеделски 
сектор. „За нас е важно да има стабилна държава и предвидимост. Въпросът е да се управлява, да се виждат резултатите 
и да не се краде“, каза в заключение министърът на земеделието.  
 
√ Популяризират ваучерите за туризъм 
Министерството на туризма и бизнесът ще популяризират ваучерите за туристически услуги. "През следващите седмици 
ще започнем кампания за възможността ваучерите за храна да се използват и за туристически услуги сред потребителите 
и работодателите. 1,2 млрд. лв. се отделят за ваучери и една четвърт от тях, ако могат да бъдат използвани от хората за 
туристически услуги, то това ще бъде сериозна помощ за бранша", обяви Христо Проданов след среща с представители на 
туристическите организации и на Асоциацията на операторите на ваучери за храна.  
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След актуализацията на бюджета за 2022 г. ваучерите за храна могат да се използват и за заплащане на туристически услуги 
- настаняване, хранене и транспорт, здравни, спа и уелнес услуги, пътувания, развлечения, спорт и отдих, прояви и други 
събития с културен и опознавателен характер, конгресни и делови прояви. 
 
√ Внезапни проверки на концесионерите по морето 
Контролът по плажовете е засилен и строг. Проверките са внезапни и никой от концесионерите и наемателите на 
плажовете не знае кога ще бъде проверяван. Само за първите две седмици след началото на активния сезон има повече 
съставени актове за нарушения, отколкото миналото лято. Това обяви министърът на туризма Христо Проданов пред ТВ1. 
"Най-често нарушенията са свързани с неизпълнение на концесионните договори - по-голяма площ за платена зона за плаж 
за сметка на свободната, няма предупредителни табели, липсват спасители или медицински екипи. Ние държим на 
чистотата на плажовете, наличие на спасители и обособени зони според подписаните договори", коментира министърът. 
Възложените проверки на концесиите на плажове са показали, че "за над 90% от концесионните процедури има заведени 
дела и съдът се е произнесъл, че всичко е наред". От началото на мандата до този момент правителството не е сключило 
нито един договор за концесия, а единствено за наеми. 
Има признаци за сериозно възстановяване на туризма, хората започнаха по-често да пътуват, след като ограниченията 
паднаха, показва статистиката на министерството. Сезонът върви по-добре спрямо 2021 г., смята министърът. 
Голяма част от ведомствените бази вече са свободни и служителите на институциите може да почиват в тях. Около 25 000 
украински граждани продължават да са в местата за настаняване, от тях 3 000 са във ведомствените бази, коментира 
министърът. Част от търсещите закрила заради войната в Украйна вече са намерили работа и по думите на министър 
Проданов има много добре подготвени специалисти, които успешно се социализират в България. 
 
√ Започва предлагането на безплатни административни услуги в "Български пощи" 
От днес започва предлагането на 39 безплатни административни услуги в клонове на Български пощи в сътрудничество с 
Агенцията за социално подпомагане и Агенцията по заетостта. Това е пилотна инициатива, разработена съвместно с 
Министерство на електронното управление, и е първа стъпка към проекта „Дигитална трансформация на Български пощи 
и предоставяне на комплексни услуги“, който предстои да се изпълни в рамките на Националния план за възстановяване 
и устойчивост. Това съобщиха от правителствената информационна служба. 
„От първия ден, в който с моя екип отговаряме за „Български пощи“ се борим не просто за тяхното оцеляване, а за техния 
разцвет и бизнес просперитет. За целта включихме едно от най-обичаните български предприятия като абсолютен 
приоритет в Националния план за възстановяване на държавата от ковид кризата и осигурихме допълнителни инвестиции. 
Благодарение на новото ръководство, което макар и временно да е начело на „Български пощи“, бе разработен детайлен 
и изключително професионален бизнес план, с който всяко следващо ръководство, ако има потенциал и желание, ще 
превърне пощите в печелившо предприятие само до няколко години. Предлагането на административни услуги в клонове 
на пощите е първата стъпка от този процес“, коментира старта на услугите вицепремиерът по ефективно управление 
Калина Константинова. 
Партньорството с Агенцията за социално подпомагане и Агенцията по заетостта ще осигури достъп до голям брой 
административни услуги в областта на социалното подпомагане. Сред тях са заявяването на целева помощ за отопление, 
издаването на служебна бележка за удостоверяване на регистрация на търсещо работа лице и отпускането на еднократна 
помощ при раждане на дете. 
Първите станции, които ще предлагат услугите, освен в София, са в малки населени места, в които пощите са едно от 
малкото останали лица на държавата. Първите шест пощенски станции са: 
• Централна поща в гр. София. 
• с. Селановци, област Враца. 
• гр. Баня, област Пловдив. 
• с. Маринка, област Бургас. 
• с. Крушовица, област Плевен. 
• с. Игнатиево, област Варна. 
Предлагането на административни услуги в избрани станции е първа стъпка към визията на правителството за 
преобразяването на „Български пощи“ в единен център за административни услуги. 
Изпълнението на проекта ще подобри достъпа до административни услуги в малките населени места и ще създаде 
удобство, спестявайки на гражданите време и средства за пътуване. Едновременно с това ще допринесе и за оптималното 
използване на разгърнатата мрежа от пощенски станции на дружеството, разширявайки продуктовото портфолио на 
оператора и създавайки нов източник на приходи. 
Информация за административните услуги, които гражданите могат да заявяват в рамките на пилотния проект е достъпен 
от на официалния сайт на „Български пощи“. В пощенските станции също ще е налична информация за предлагането на 
новите административни услуги. 
 
√ ЕК с по-добра прогноза за икономиката ни от тази на БНБ 
Европейската комисия (ЕК) повиши прогнозата си за икономическия растеж на България за тази година и я понижи за 2023 
г. В същото време Българската народна банка (БНБ) прогнозира значително влошаване на икономическия растеж на 
страната през тази и следващата година. 
Прогнозите на двете институции идват след оптимистичните данни на "Евростат", според които България се нарежда на 
първо място в ЕС по ръст на индустриално производство с 20,02% през май спрямо година по-рано. В същото време летните 
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икономически прогнози на ЕК показват, че реалният брутен вътрешен продукт (БВП) на България ще нарасне с 2,8 на сто 
през тази година, което обаче е доста под отчетените 4,2% през 2021 г. 
БНБ е по-песимистична и понижи прогнозата за растеж на икономиката ни за тази година до 1,9 на сто спрямо очакваните 
през март 2,1%. За следващата 2023 г. ЕК прогнозира икономическият растеж на страната ни да се забави до 2,3 на сто, 
докато БНБ очаква той да е само 1,7 на сто при 3,9% прогнозирани през март тази година. 
Данните на ЕК показват, че Брюксел е повишил прогнозата си за икономическия растеж в страната ни за тази година и я е 
понижил значително за следващата. В пролетната си оценка ЕК залагаше на растеж на българската икономика с 2,1% през 
2022 г. и 3,1% през следващата година. БНБ пък значително е понижила прогнозите си за икономически растеж през тази 
и следващата година. 
 
√ Пенкова за снимките с кюлчетата: Недопустимо е Гешев да изпраща информация само до 1 депутат 
Недопустимо е селективното изпращане на информация от българските власти до представители само на определена 
политическа сила. Така евродепутатът от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите Цветелина 
Пенкова коментира изявленията на Томас Здеховски за снимките на златото и парите в чекмеджетата на Бойко Борисов. 
Ден по-рано бе оповестено, че според Брюксел снимките и видеото от дома на  Борисов са манипулирани.  
Според Пенкова, която е член и на Комисията по бюджетен контрол, е недопустимо главният прокурор на България да 
изпраща само до един член на Европейския парламент, и то от определена политическа сила - ЕНП, факти и обстоятелства 
за "експертизи", които не са станали достояние на членовете на делегацията, която посети България, нито на Комисията 
по бюджетен контрол.  
Пенкова е категорична, че не е редно да се споделя противоречива информация, която не е официално становище на 
прокуратурата, без предварителното знание на членовете на комисията в точки, нефигуриращи в дневния ред на 
заседанието. Цветелина Пенкова е обезпокоена, че това може да опорочи съдебния процес и да има неправомерно 
влияние върху съдебните органи. "Свободната интерпретация на г-н Здеховски на непублични документи и 
кореспонденция оставя усещането за политизиране на случая в условията на политическа криза в България", смята 
Пенкова. 
 
√ Елена Йончева: Нито Европейският парламент, нито българската прокуратура твърдят, че снимките с кюлчетата са 
манипулирани и фалшиви 
ГЕРБ и ЕНП забъркват в скандал и използват освен Европейския парламент, и българската прокуратура. Не е вярно, че 
Брюксел е установил, че снимките и видеото от дома на Бойко Борисов с кюлчетата злато са манипулирани, както твърдят 
от ГЕРБ. В нито един документ на Европейския парламент няма подобно заключение. Нещо повече – такава констатация 
няма и в писмото на българската прокуратура. Това заяви Елена Йончева, евродепутат от групата на социалистите и 
демократите. 
В сряда, 13 юли, Томаш Здеховски, европейски депутат от ЕНП, част от която е и ГЕРБ съобщи, че в писмо на главния 
прокурор Иван Гешев се посочва, че са извършени пет експертизи на снимките и видеото на чекмеджето в дома на Бойко 
Борисов. Те са манипулирани, заяви той. 
Като член на мониторинговата група за демокрация на Европейския парламент, която наблюдава ситуацията в България, 
Елена Йончева разполага с писмото от България. То е получено в края на юни и в мониторинговата група, която беше на 
посещение в София през есента на 2021 г. 
Не сме го коментирали, защото в него няма съществен напредък по поставените въпроси за разследвания от обществен 
интерес – Барселонагейт, кюлчетата в чекмеджето в спалнята на бившия премиер Бойко Борисов и др., каза още Елена 
Йончева. По отношение на изследването на снимките изрично е написано – „Установено е, че доколкото анализираните 
файлове не са оригиналните, а копия от тях, не е възможно да се установи точно какво и кога е било заснето“. 
Като член на мониторинговата група още в четвъртък тя ще предложи да се насрочи изслушване за ситуацията в България 
през есента. Съществува голяма вероятност на него да бъде поканен главният прокурор, за да обясни напредъка на 
работата по случаите със снимките с кюлчетата и Барселонагейт.   
Господин Томаш Здеховски превратно интерпретира информацията, коментира Елена Йончева. 
В тази връзка са интересни няколко факти: 
-         Четири от петте експертизи на файловете със снимките и видеозаписа с кюлчетата приключват със заключение, че 
категорични изводи не могат да се направят. Установено е, че са променени метаданните на файловете, за да не се вижда 
датата, на която са направени, нито устройството, което е използвано. Едно единствено вещо лице твърди, че има разлика 
в резолюциите на някои изображения. Това, както и фактът, че файловете не са оригинални, „поставя под съмнение 
истиността на заснетите изображения“. В същото време няколко експертизи на екипа на сайта „Бивол“, например, 
показват, че снимките не са манипулирани. 
-         Изявлението на Томаш Здеховски е представено от не малко български медии, както и от представителите на ГЕРБ, 
като „Брюксел установи“. Това е напълно погрешно – писмото, на което той се позовава, е от прокуратурата на България. 
-         Заявлението на Томаш Здеховски беше направено в началото на заседание на Комисията по бюджет на Европейския 
парламент без темата да е предмет на обсъждане в дневния ред. Писмото от България е получено в отговор на въпроси, 
поставени по време на мисия от европейски депутати в София през април. Томаш Здеховски беше начело на мисията. В 
същото писмо има информация и по случая Барселонагейт, но тя не беше съобщена, нито и прогнозата на главния 
прокурор, че е възможно работата по делото да спре заради закриването на специализираното правосъдие.  
-         Особена ирония е, че писмото от прокуратурата стана публично известно в деня, в който Европейската комисия 
разпространи годишния доклад за върховенството на закона. За пореден път критиките в него са насочени към 



15 

 

ефективността на борбата с корупцията в България, липсата на окончателни присъди за представители на властта, както и 
използването на съдебната система за разправа с журналисти. 
Опитът за предоставяне на индулгенция на бившия премиер Бойко Борисов идва в момент, в който България се намира в 
политическа криза, коментира Елена Йончева. За анализаторите е очевидно, че е изключително трудно да се сформира 
мнозинство в Народното събрание като в същото време ГЕРБ и ДПС останат в изолация. „Изпирането“ на образа на 
председателя на ГЕРБ Бойко Борисов за широката публика би направило малко по-приемливо участието му под някаква 
форма във властта, каза тя. 
Такова развитие ще върне страната години назад, там, откъдето тръгнахме през 2020 г. Не трябва да го допускаме, призова 
европейският депутат.   
 
√ Европейската комисия иска ограничаване на отоплението в обществените сгради 
Европейската комисия се очаква да предложи следващата седмица на страните членки на ЕС ограничаване на отоплението 
до 19 градуса, а на климатизацията - до 25 градуса, в обществените сгради. Целта е да бъде намалено потреблението на 
природен газ в съюза, става ясно от проектодокумент, цитиран от Франс прес. 
С цел да се приспособи по-добре към драстичния спад на руските газови доставки и дори евентуалното им спиране, 
Брюксел предлага мерки, които биха спестили необходимостта от между 25 и 60 милиарда кубични метра годишно. 
Около 11 милиарда кубични метра газ може да се спестят от ограничаване на отоплението и охлаждането на сградите, 
между 4 и 40 милиарда кубични метра - от икономии на необходимите количества за производство на електричество, и 
10-11 милиарда - от индустрията, която вече намали своето потребление заради скока на цените на "синьото гориво", пише 
в текста. 
Европейската комисия подкрепя алтернативни източници на отопление и призовава за провеждане на комуникационни 
кампании, които да убедят хората да намалят зададената температура за отопление с 1 градус тази зима. 
На "защитените клиенти" по смисъла на европейското законодателство - домакинствата, социалните услуги, малките и 
средни предприятия - се пада дял от по-малко от 37 процента от общата консумация в ЕС и "симулациите показват, че те 
няма да бъдат засегнати в сериозна степен" от недостига на газ, гласи оценката на ЕК. По тази причина тя предпочита да 
се съсредоточи върху големите потребители - електрическите централи и индустрията. 
В случай на пълно спиране на руските доставки този месец, европейските газови хранилища ще бъдат запълнени на не 
повече от 65-71 процента преди зимата, предупреждава ЕК, цитирайки прогнози на мрежата на европейските газови 
транспортни оператори.  
Предложенията на ЕК ще бъдат основна тема на срещата на министрите на енергетиката на страните от ЕС на 26 юли в 
Брюксел. 
 
√ Сърбия ще купува азерски газ, когато интерконекторът ни е готов 
Когато интерконекторът към България бъде завършен, Сърбия планира да купува природен газ от Азербайджан, считано 
от 2023 г., заяви сръбският министър на енергетиката Зорана Михайлович, цитирана от Ройтерс. 
"В момента водим преговори с Азербайджан за резервиране на газови капацитети за следващата година, защото 
интерконекторът Сърбия-България ще бъде завършен през септември догодина", заяви Михайлович на енергийна 
конференция в Сараево. 
След завършването на дългоочаквания газопровод между България и Гърция, тръбата ще пренася газ от северния гръцки 
град Комотини до Стара Загора в България и ще бъде свързана с друг тръбопровод, пренасящ азерски газ, посочва Ройтерс. 
След като интерконекторът с България бъде завършен, Сърбия ще може да получава втечнен газ през Гърция. "Този 
интерконектор е жизненоважен за нас, най-важният, който Сърбия прави в момента, когато говорим за газова 
диверсификация", каза Михайлович. 
Сърбия не е обсъждала смяна на собствеността на единствената си петролна компания НИС, в която руските "Газпром 
нефт" и "Газпром" притежават мажоритарния дял. "Газпром" е също мажоритарен собственик на единственото газово 
хранилище в Сърбия. 
Седемдесет процента от електроенергията в Сърбия се осигурява от централи на въглища. Страната ще помогне на 
държавната компания EPS да внесе четири милиона тона въглища, необходими за първото тримесечие на следващата 
година, съобщи Михайлович. 
 
√ 50% от хората не се откъсват от работата по време на отпуск 
Над 50% от хората не могат да се откъснат от работата по време на отпуск, показва проучване. От Fishbowl - социална мрежа 
за професионалисти, са се допитали до 20 297 служители с въпроса "Смятате ли, че може да се изключите напълно от 
работата, когато сте в платен отпуск?", предаде profit.bg. Повече от половината от участниците (54%) са отговорили "не". 
Проучването е установило, че неспособността човек да се откъсва от работата по време на платен отпуск варира в 
зависимост от възрастта и професията. Едва 47% от хората на възраст 21-25 години казват, че могат да се откъснат от 
работата, в сравнение с 65% при тези на 45 г. и нагоре. Това вероятно се дължи на повишените отговорности и опит, които 
се изискват от тях. 
Учителите е най-вероятно да имат проблеми с откъсването от работата, като 73% от тях казват, че не могат да го правят. 
Адвокатите са на второ място със 71%, следвани от счетоводителите - 59%, финансистите - 55%, и консултантите - 51%. 
Представителите на технологичната индустрия и на здравните услуги са на първо място по откъсване от работата, като 56% 
от заетите в тези сфери казват, че се откъсват от работата си, когато са в платен отпуск. 
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√ 16.9% годишна инфлация през юни отчете НСИ 
По стандартите на „Евростат“ потребителските стоки и услуги през първия летен месец са поскъпнали с 14.8 на 
сто 
Рекордна годишна инфлация от 16.9% отчете Националния статистически институт (НСИ) през юни, каквато не е 
регистрирана след юни 2008 година насам сочат данните от инфлационния калкулатор на НСИ. Тогава най-високата 
инфлация беше 15.5% за юни, но страната ни излазаше от финансовата криза. 
Инфлацията беше повече от сегашните стойности през 1998 година, когато страната ни се разделяше с хиперинфрлацията 
или т . нар. Виденова зима. Годишната инфлация през май 1998 година е била 18 на сто, след което започна да пада, но 
преди това беше скочила до 2019.6% през март 1997 година. Страната ни поддържа стойности на инфрлацията над 1000 
процента от февруари 1997 година до август на същата година. 
Индексът на потребителските цени (ИПЦ) за юни 2022 г. спрямо май 2022 г. е 100.9%, т.е. месечната инфлация е 0.9%, а 
инфлацията от началото на годината (юни 2022 г. спрямо декември 2021 г.) е 10.1%, а годишната инфлация за юни 2022 г. 
спрямо юни 2021 г. е 16.9%. Средногодишната инфлация за периода юли 2021 - юни 2022 г. спрямо периода юли 2020 - 
юни 2021 г. е 9.3%. С уточнението, че ИПЦ е по стандартите на НСИ. 
 

 
 
По стандартите на „Евростат“, обаче, Хармонизираният индекс на потребителските цени (ХИПЦ) за юни 2022 г. спрямо май 
2022 г. е 101.2%, т.е. месечната инфлация е 1.2%. Инфлацията от началото на годината (юни 2022 г. спрямо декември 2021 
г.) е 9.4%, а годишната инфлация за юни 2022 г. спрямо юни 2021 г. е 14.8%. Средногодишната инфлация за периода юли 
2021 - юни 2022 г. спрямо периода юли 2020 - юни 2021 г. е 7.8%. Данните за инфлацията в ЕС ще бъдат публикувани в 
понеделник от „Евростат“. 
Нека да припомним, че за май, когато беше отчетена инфлация от 8.8% за ЕС – рекордна, откакто се води този индекс, 
България регистрира 15.4 на сто, четвъртата по нарастване – преди нас бяха Естония (20.1%), Латвия (18.5%), Литва (16.0%) 
и Чехия (15.2%). Трябва да отчетем, че предварителните данни на „Евростат“ показаха, че в еврозоната инфлацията е 
достигнала исторически рекорд от 8.6%, което означава, че средното увеличение за ЕС ще бъде най-малко с 50 базисни 
пункта или 9.1 на сто, под средния ХИПЦ за България, и най-вероятно страната ни ще бъде отново в първата петорка по 
ръст на потребителските цени през юни. 
Промени по потребителски групи през юни 
Цените на стоките и услугите в потребителските групи са се променили, както следва: 
- транспорт - увеличение с 4.2%; 
- ресторанти и хотели - увеличение с 2.6%; 
- жилищно обзавеждане, домакински уреди и принадлежности и обичайно поддържане на дома - увеличение с 1.6%; 
- съобщения - увеличение с 1.2%; 
- жилища, вода, електроенергия, газ и други горива - увеличение с 1.1%; 
- разнообразни стоки и услуги - увеличение с 1.1% 
- образование - увеличение с 0.6%; 
- развлечения и култура - намаление с 0.6%; 
- алкохолни напитки и тютюневи изделия - увеличение с 0.3%; 
- здравеопазване - увеличение с 0.2%; 
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- облекло и обувки - намаление с 0.2%; 
- хранителни продукти и безалкохолни напитки - намаление с 0.1%. 
Това показва, че поевтиняване има само в две потребителски групи стоки и услуги от общо 12 потребителски групи. 
При хранителните стоки 
Цените през юни 2022 г. са се увеличили на следните хранителни продукти: ориз - с 2.7%, брашно - с 0.8%, хляб - с 4.2%, 
макаронени изделия - с 1.4%, месо от едър рогат добитък - с 1.0%, месо от домашни птици - с 1.7%, малотрайни и трайни 
колбаси - съответно с 0.9 и 0.8%, кайма - с 1.8%, пълномаслено и нискомаслено прясно мляко - съответно с 3.1 и 4.3%, 
кисело мляко - с 2.5%, сирене - с 2.1%, кашкавал - с 1.7%, яйца - с 1.4%, млечни масла - с 4.9%, олио - с 2.5%, ябълки - с 2.8%, 
цитрусови и южни плодове - с 8.1%, зрял лук - с 8.3%, маслини - с 1.0%, леща - с 3.2%, захар - с 4.6%, шоколад и шоколадови 
изделия - с 2.4%, сладолед - с 2.3%, оцет - с 1.2%, сол - с 3.6%, кафе - с 1.5%, минерални води и безалкохолни напитки - с 
1.8%, ракии - с 0.6%, вина - с 3.0%, бира - с 0.3%, и други. 
В същото време са се намалили цените на: маргарин - с 3.5%, агнешко месо - с 0.6%, домати - с 23.1%, краставици - с 19.4%, 
зеле - с 12.6%, пипер - с 20.0%, зрял чесън - с 3.4%, листни зеленчуци - с 6.0%, други пресни зеленчуци (зелен фасул, тиквички 
и патладжани) - със 17.3%, гъби - с 1.4%, зрял боб - с 1.5%, картофи - с 18.9%, други пресни плодове (череши и ягоди) - с 
29.9%, и други. 
При нехранителните стоки и услуги 
През разглеждания месец в групите на нехранителните стоки и услугите е регистрирано увеличение на цените при: обувки 
- с 0.1%, материали за ремонт и поддържане на жилище - с 0.4%, водоснабдяване - с 4.8%, събиране, отвеждане и третиране 
на отпадъчни води - с 3.2%, въглища - с 2.7%, дърва за отопление - с 6.6%, пелети - с 3.0%, мебели - с 1.6%, готварски печки 
- с 0.3%, бойлери - с 1.9%, климатични инсталации - с 1.7%, препарати за почистване на съдове - с 4.7%, почистващи и 
дезинфекционни средства - с 1.3%, прахове за пране - с 3.3%, велосипеди - с 1.6%, гуми за автомобили и велосипеди - с 
2.5%, дизелово гориво - с 5.7%, автомобилен бензин А95Н - със 7.6%, автомобилен бензин А100Н - с 6.4%, автобусен 
транспорт - с 1.3%, пътнически таксита - с 0.7%, пътнически въздушен транспорт - с 8.7%, други пощенски услуги (куриерски 
услуги) - с 3.6%, услуги по обществено хранене - с 2.0%, услуги по краткосрочно настаняване - с 6.7%, бръснаро-фризьорски 
услуги - с 1.2%, продукти за лична хигиена и козметика - с 1.4%, банкови услуги и такси - с 4.3%, и други. 
През юни 2022 г. в групите на нехранителните стоки и услугите е регистрирано намаление на цените при: облекло - с 0.4%, 
газообразни горива за битови нужди - с 1.7%, осветителни тела - с 0.5%, хладилници - с 1.4%, прахосмукачки - с 1.0%, газ 
пропан-бутан за ЛТС - с 1.8%, метан за ЛТС - с 2.3%, цветарство - с 1.4%, кина и театри - с 0.4%, книги - с 2.9%, телевизори - 
с 2.3%, фотографска техника - с 1.7%, автомобилни застраховки - с 1.0%, и други. 
През юни 2022 г. са се увеличили цените на: лекарствените продукти - с 0.2%, лекарските услуги - с 0.3%, и 
стоматологичните услуги - с 0.6%. 
Както отбелязахме 
Хармонизираният индекс на потребителските цени (ХИПЦ) 
се е повишил на годишна база с 14.8 на сто. 
Според ХИПЦ, през юни 2022 г. спрямо предходния месец цените на стоките и услугите в потребителските групи са се 
променили, както следва: 
- хранителни продукти и безалкохолни напитки - увеличение с 0.4%; 
- алкохолни напитки и тютюневи изделия - увеличение с 0.4%; 
- облекло и обувки - намаление с 0.3%; 
- жилища, вода, електроенергия, газ и други горива - увеличение с 0.6%; 
- жилищно обзавеждане, домакински уреди и принадлежности и обичайно поддържане на дома - увеличение с 1.3%; 
- здравеопазване - увеличение с 0.2%; 
- транспорт - увеличение с 3.7%; 
- съобщения - увеличение с 1.2%; 
- развлечения и култура - цените остават на равнището от миналия месец; 
- образование - увеличение с 0.7%; 
- ресторанти и хотели - увеличение с 3.4%; 
- разнообразни стоки и услуги - увеличение с 1.1%. 
Индекс на цените за малката кошница (ИЦМК) 
за юни 2022 г. спрямо май 2022 г. е 100.5%, а от началото на годината (юни 2022 г. спрямо декември 2021 г.) е 111.2%. 
През юни 2022 г. цените на стоките и услугите от малката кошница за най-нискодоходните 20% от домакинствата са се 
променили спрямо предходния месец, както следва: 
- хранителни продукти - намаление с 0.6%; 
- нехранителни стоки - увеличение с 2.4%; 
- услуги - увеличение с 0.9%. 
 
√ Храните на едро по тържищата поевтиняват десета поредна седмица 
През отминалата пет работни дни (11-15 юни) цените на едро са спаднали с 0.09%, а от началото на годината са 
нараснали с 13.99 на сто 
За десета поредна седмица (11 – 15 юли) храните по стоковите тържища в страната поевтиняват, но за разлика от 
предходната седмица, когато спадът се забави, сега понижението остава същото като процент на спад както и в 
предходната седмица (4 – 8 юли). Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който се поддържа от Държавната комисия по 
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стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) към 15 юли е 2.028 пункта, спрямо 2.030 пункта към 8 юли или седмично 
поевтиняване с 0.09%. 
Прави впечатление, че през отминалите пет работни дни, а и в предишните седмици, броят на поевтинелите храни, 
регистрирани в седмичния бюлетин на ДКСБТ, е по-малък, но цената им се е понижила с по-голям процент в сравнение с 
процентното повишение на поскъпналите храни, които са повече на брой. Това най-вероятно обяснява защо няколко 
поредни седмици ДКСБ регистрира понижения на цените на едро. 
Преди това (27 юни – 1 юли) понижението е с 0.34 на сто, а в периода (20-24 юни) е отчетен спад с 1.54 на сто, докато в 
средата на миналия месец (13-17 юни) цените на едро са спаднали с 1.89 на сто, което показва, че поевтиняването се 
забавя шеста поредна седмица. 
В началото на юни (6 – 10 юни) цените на едро са се понижили с 0.52%, а през първата седмицата на миналия месец (30 
май- 3 юни) храните по стоковите тържища са поевтинели с 2.12 на сто. 
Първото от десетте поредни седмици на понижение беше в края на май (23-27), когато цените са се понижили с 0.27 на 
сто, а последното повишение, за 26-та поредна седмица, е регистрирано в периода 3-5 май (+0.58%). Така за десета 
поредни седмици от 9 май до 14 юли храните по стоковите борси и тържищата са спаднали общо с 8.7 на сто. 
Месечна равносметка 
През целия месец юни храните на едро са поевтинели с 6.18 на сто, при отчетена от НСИ в петък рекордна инфлация за 
миналия месец от 16.9 на сто, но спад при две от общо 12-те потребителските групи стоки и услуги, едната от които е 
„хранителни продукти и безалкохолни напитки“, където отчетеното намаление на цените е с 0.1%. 
Преди това през май ДКСБТ регистрира спад на цените с 3.93%. През предходния месец април храните по стоковите 
тържища са поскъпнали с 6.25%, през март повишението е с 6.42%, през февруари поскъпването е с 5.87%, а през януари е 
отчетено най-слабото месечно нарастване на цените през 2022 година, с 0.65%. Общо от началото на годината до 15 юли 
цените на храните на едро са се повишили с 13.99 на сто. 
На годишна база, спрямо 1 юли 2021 година, ИТЦ е нараснал с 35.88% (от 1.494 пункта), сочат данните от бюлетините на 
ДКСБТ. 
 

 
Базовото ниво на индекса от 1.000 пункта е от 2005 година. 

 
Седмичната равносметка 
показва, че през отминалите пет работни дни от включените в седмичния бюлетин на ДКСБТ 36 хранителни продукти, 16 
са поевтинели, 1 е без промяна в цената и 19 са поскъпнали. 
От млечните и месните храни и варивата най-много са поевтинели яйцата и слънчогледовото олио, а най-много са 
поскъпнали лещата и прясното мляко; при плодовете са спаднали цените на едро само на черешите, а най-много 
поскъпнали лимоните и ябълките; при зеленчуците най-много са поевтинели зрелия кромид бук и зрелия чесън, а най-
много са поскъпнали зелените салати и доматите от внос. 
При основните месни, млечни храни и варивата 
от всичките 20 включени в бюлетина на ДКСБТ, на седмична база поевтинелите са 9, а поскъпналите са 11, като трендът е 
в нормални граници – от минус 3.7% до плюс 1.9 на сто, което е характерно за сезона за тази група храни. 
Най-много са  поевтинели яйцата (-3.7% до 0.26 лв./броя), следвани от слънчогледовото олио (-2.3% до 5.15 лв./литъра), 
зрелия фасул (-1.8% до 3.80 лв./кг), брашното тип 500 (-1.4% до 1.43 лв./кг), трайния варено-пушен салам (-1.1% до 10.45 
лв./кг), захарта (-0.9% до 2.18 лв./кг), ориза (-0.7% до 2.78 лв./кг), кашкавала „Витоша“ (-0.4% до 15.43 лв./кг). 
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Най-много са поскъпнали лещата (+1.9% до 3.71 лв./кг) и прясното мляко, масленост 3% (+1.9% до 2.19 лв./литъра), 
следвани от малотрайните колбаси, вкл. шунка (+1.6% до 6.19 лв./кг), пакетчето масло 125 грама (+1.5% до 2.72 лв./броя) 
и пилешките кренвирши (+1.0% до 4.87 лв./кг). 
 

 
 
От таблицата по-горе е видно, че на годишна база всички млечни, месни и други храни, вкл. и варивата са поскъпнали, а с 
над 1 лев са се повишили цените на 7 от общо 20 продукти, като най-голяма е разликата при кашкавала „Витоша“ (+4.27 
лева), кравето сирене (+3.07 лева), слънчогледовото олио (+1.99 лева), замразеното пиле (1.79 лева), варено-пушения 
салам (1.77 лева), лещата (1.27 лева) и малотрайните колбаси, вкл. шунка (1.00 лева). 
При зеленчуците 
на седмична база поевтинелите са повече от поскъпналите, като за тази група храни трендът е много широк за този сезон 
- от минус 11.8% до плюс 8.0 на сто. Най-много е поевтинял зрелият кромид лук (-5.6% до 1.02 лв./кг), следван от зрелия 
чесън (-4.1% до 3.98 лв./кг), зеления пипер (-3.8% до 2.30 лв./кг), зелето (-2.4% до 0.82 лв./кг), картофите (-1.9% до 1.06 
лв./кг), оранжерийните краставици (-0.6% до 1.60 лв./кг). Без промяна в цената са оранжерийните домати (2.29 лв./кг). 
Най-много е поскъпнала зелената салата (+11.8% до 0.95 лв./броя), следвана от доматите от внос (+8.0% до 2.17 лв./кг), 
репите (+6.4% до 0.83 лв./връзката), морковите (+4.9% до 1.08 лв./кг). 
 

 
 
От таблицата по горе е видно, че на годишна база са поскъпнали всички зеленчуци, като най-голяма е разликата на цените 
при зеления пипер (0.90 лева), следван от оранжерийните домати (0.82 лева) и доматите от внос (0.74 лева. 
При плодовете 
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регистрирани в седмичния бюлетин на ДКСБТ, повечето са поскъпнали, като трендът при тях по това време на годината е 
също в широки граници - от минус 0.4% до плюс 9.0 на сто. 
Най-много са поскъпнали лимоните (+9.0% до 3.00 лв./кг), следвани от ябълките (+7.0% до 1.38 лв./кг), кайсиите (+4.2% до 
2.25 лв./кг) и бананите (+2.0% до 2.53 лв./кг). Поевтинели са само черешите (-0.4% до 2.80 лв./кг). 
 

 
 
От таблицата по-горе е видно, че по същото време на миналата 2021 година ябълките и кайсиите са били по-евтини. 
 
√ Ускорената инфлация през юни потопи в червено БФБ през отминалата седмица 
Най-голям спад отчетоха индексът на „сините чипове“ SOFIX и широкият BGBX 40 (и двата с понижение от 1.33%), 
единствен с нарастване завърши секторният измерител BG REIT (+2.04%) 
Пореден обрат за Българската фондова борса (БФБ), с което се затвърждава тенденцията всяка седмица търговията с 
борсови инструменти в България да завършва с различен тренд – една с повишение, а на следващата с понижение, и така 
вече над четири месеца. През отминалите пет работни дни (11-15 юли) негативните настроения на пазарните участници и 
загубите се завърнаха на фондовата борса, след като седмица преди това трендът беше възходящ. 
Този път „виновник“ беше ускорената годишна инфлация за юни, която скочи до 16.9% и с 14.8 на сто по стандартите на 
„Евростат“, което се очакваше. Поскъпването на потребителските стоки и услуги през миналия месец дори е по-голямо от 
юнската инфлация на 2008 година, когато НСИ отчете нарастване до 15.5%, но тогава страната ни излизаше от финансовата 
криза. 
Този ръст на инфлацията се очакваше, но и подсказва, че и през юли потребителските стоки и услуги ще гонят десет и 
повече годишни рекорди, което притеснява пазарните участници на БФБ. 
През отминалата седмица три от четирите индекса завършиха със спадове и единствен с ръст беше секторният измерител 
BG REIT. С понижение от 1.33% завършиха два индекса - на „сините чипове“ SOFIX и широкият BGBX 40, следвани от равно 
претегления BGTR 30 (-0.67%) 
Предишната седмица (4 – 8 юли) три от индикаторите бяха с повишение, а с минимален спад от 0.04% завърши BGBX 40. 
Най-голям седмичен ръст регистрира BG REIT (+2.29%), следван от SOFIX (+0.84%) и BGTR 30 (+0.49%). 
Преди това (27 юни – 1 юли) три от четирите индекса завършиха със спад и един с повишение. Тогава най-голяма загуба 
регистрира SOFIX (-0.70%), следван от BG BX40 (-0.55%) и BG TR30 (-0.51%) и само BG REIT приключи с ръст (+1.00%). Седмица 
по-рано (20-24 юни) на БФБ с най-висок ръст приключи BGBX 40 (+0.57%), следван от BGTR 30 (+0.52%) и с най-слабо 
повишение SOFIX (+0.24%), само BG REIT на загуба (-0.16%). 
За отбелязване е, че трета поредна седмица трендът на БФБ съвпадна с динамиката на търговията в Западна Европа и САЩ, 
където отминалите пет работни дни борсите от двете страни на Атлантика завършиха също със спадове, а в предходната - 
с преобладаващи печалби. 
Месечни равносметки от началото на годината 
През юни беше регистриран четвъртият месечен паритет – два от измерителите в зелено и два в червено: със спад 
приключиха SOFIX (-0.77%) и BGBX (-0.23%), а с повишения BG REIT (+0.12%) и BGTR 30 (+0.10%). 
През май на БФБ с ръст завършиха BGTR 30 (+1.25%) и BG REIT (+0.40%), а със спад BGBX 40 (-0.69%) и SOFIX (-0.17%). Април 
се оказва вторият месец с паритет за 2022 година: с нарастване за BG REIT (+3.07%) и BG BX40 (+0.06%), и понижения за 
SOFIX (-1.23%) и BG TR30 (-0.46%). 
Същото беше и съотношението през януари – два индекса със загуба и два с печалба: SOFIX (-2.70) и BG BX40 (-1.72%) и с 
ръст BG TR30 (+2.03%) и BG REIT (+1.65%). 
Февруари засега е най-губещият месец за 2022 година: SOFIX (-3.77%), BG BX 40 (-2.73%), BG TR30 (-1.43%) и BG REIT (-1.00%), 
докато март е най-печелившият: BG TR30 (+6.93%), BG REIT (+6.07%), BG BX40 (+5.84%) и SOFIX (+5.30%). 
При четири месечни паритета, логично е от началото на годината до 15 юли два от индексите да са с повишения: BG REIT 
(+14.75%) и BG TR30 (+7.53%) и два с понижения: SOFIX (-4.53%) и BG BX40 (-1.61%). 
На годишна база, спрямо 15 юли 2021 година, и четирите индекса са със стабилен ръст: най-голямо повишение е 
регистрирано от BGTR 30 (+22.01%), следван от BG REIT (+19.40%), BGBX 40 (+13.71%) и SOFIX (+7.72%). 
Акцент от седмицата: успешното IPO на Бии Смарт Текнолоджис АД 
Компанията, която разработва авангардни технологии за дистанционно следене на кошери и иновативни бизнес модели 
за търговия с пчелни продукти Бии Смарт Текнолоджис АД (Bee Smart Technologies - BEE1) набра на 14 юли търсените близо 
1.2 милиона лева. Това е деветата българска фирма, която пласира свои акции на пазара за развитие beam на БФБ. 
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„Инвеститорите виждат голям потенциал в иновационните компании от хранителната индустрия. Това пролича ясно от 
силната подкрепа, която те показаха днес за Bee Smart Technologies“, коментира доц. д-р Маню Моравенов, изпълнителен 
директор на БФБ. 
Борсата допусна до търговия временна емисия акции, издадена от Bee Smart Technologies с цел осъществяване на 
първично публично предлагане (IPO) на 43 636 бр. акции, които бяха записани при единична емисионна цена от 27.500 
лева. 
БФБ отчете по-висок седмичен оборот 
спрямо предходната седмица. Осъществени са 1 714 сделки с 2 870 268 лота за 24 571 696 лева, спрямо 1 651 сделки с 
2 768 127 лота за 9 502 171 лева или с 63 сделки, 102 141 лота и 15 062 425 лева повече. 
При подобно съотношение логично е дружествата със сделки за над 200 000 лева да са повече. През отминалите пет 
работни дни са 13 дружество, спрямо 6 дружества в предходната седмица, като най-голям седмичен оборот регистрира за 
Мъни плюс мениджмънт АД (MPMB) с 2 сделки с облигации на дружеството за 4 800 000 лева; Агрия Груп Холдинг АД (AGH) 
с 90 сделки с акции за 3 891 941 лева; НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп (CCR7) с 28 сделки с акции за 2 448 182 лева; 
НДФ Динамик (DYN) с 10 сделки с акции за 2 063 250 лева; Зенит имоти АДСИЦ (ZENP) с 5 сделки с акции за 2 002 000 лева; 
235 Холдингс АД (235H) с една сделка с акции за 1 584 000 лева; Бии Смарт Текнолоджис АД (BEE1) със 199 записа на всички 
предложени акции от IPO-то за 1 199 990 лева; Варна риълтис ЕАД (VRSA) с една сделка с облигации на дружеството за 1 
001 000 лева; Чайкафарма висококачествените лекарства АД (THQM) с 5 сделки с акции за 806 335 лева; ТБ Централна 
кооперативна банка АД (CCB) с 42 сделки с акции за 311 099 лева; Deutsche Boerse Commodities GmbH (4GLD) със 7 сделки 
с акции за 303 402 евро; Асенова крепост АД (ASKR) с 25 сделки с акции за 297 840 лева; Алтерко АД (A4L) с 49 сделки с 
акции за 244 081 лева.          
В тази група на най-оборотните емисии за шеста поредна седмица попада Чайкафарма висококачествените лекарства АД 
(THQM), а за втора поредна Агрия Груп Холдинг АД (AGH) и Варна риълтис ЕАД (VRSA). Прави впечатление, че 8 дружества 
са реализирали седмичен оборот над 1 млн. лева всяка или общо 17 989 363 лева, което представлява 73.21% от седмичния 
оборот. 
Освен това, 13-те дружества, които са реализирали сделки за над 200 000 лева всяко, за общо 19 952 120 лева, формират 
81.20% от седмичния оборот на БФБ. 
След като три от индексите регистрират седмични понижения, 
губещите акции са повече от печелившите 
при съотношение 45% за губещите към 40% за печелившите и 15 на сто без промяна. При другите показатели 
съотношението също е в повече за губещите: при емисиите (46% за губещите към 29% за печелившите и 25 на сто без 
промяна), при обемите обороти (33% за губещите към 29% за печелившите и 38 на сто без промяна) и при сделките (53% 
за губещите към 28% за печелившите и 19 на сто без промяна). 
Динамика на индексите на БФБ 
Седмичният преглед (11 – 15 юли) показва, както вече посочихме, че три от индексите са на загуба и само един на печалба: 
- при SOFIX е регистрирано понижение с 1.33% спрямо повишение с 0.84% в предходната седмица. През отминалите пет 
работни дни с акциите на 15-те компании, включени в SOFIX, са реализирани сделки със 712 252 лота за 1 795 092 при 1 
150 493 лева седмица по-рано; 
- при BGBX 40 е отчетено понижение с 1.33% спрямо спад с 0.04% и в предходната седмица. През отминалите пет работни 
дни с акциите на 40-те компании, включени в широкия измерител, са сключени сделки с 1 032 679 лота за 6 831 594 лева 
при 4 684 228 лева седмица по-рано; 
- при BGTR 30 също е отчетен спад с 0.67% спрямо ръст 0.49% в предходната седмица. През отминалите пет работни дни с 
акциите на 30-те компании, включени в равно претегления измерител, са реализирани сделки със 771 135 лота за 5 778 260 
лева при 1 835 108 лева седмица по-рано; 
- секторният BG REIT е единствен с ръст от 2.04% след повишение с 2.29% в предходната седмица. През отминалите пет 
работни дни с акциите на 7-те AДСИЦ, включени в индекса, са осъществени сделки с 86 555 лота за 314 944 лева при 233 
508 лева седмица по-рано. 
Най-печелившите акции 
- Зенит имоти АДСИЦ (ZENP) е начело в групата на най-печелившите акции с ръст от 167.83% и седмичен оборот от 2 002 000 
лева, реализиран с 5 сделки с 650 000 лота на 14 юли, при последна цена от 3.080 лв./акция; 
- Елхим Искра АД (ELHM) е с повишение от 9.38% и седмичен оборот от 375 лева при последна цена от 0.700 лв./акция и 
пазарна капитализация от 17 575 887 лева; 
- Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ (BREF) е отново в тази група с повишение от 5.88% и седмичен оборот от 
163 981 лева, спрямо ръст от 4.39% в предходната седмица. През отминалите пет работни дни последна цена беше 2.520 
лв./акция и по-висока пазарна капитализация до 87 297 651 лева от 82 447 782 лева седмица по-рано; 
- американската Apple Inc. (APC) е с нарастване от 5.63% и седмичен оборот от 75 880 евро (търговията с акциите на чуждите 
компании е в евро) при последна цена от 148.160 евро/акция; 
- Дронамикс Кепитъл АД (DRON) е с печалба от 4.31% и седмичен оборот от 113 114 лева при последна цена от 2.420 
лв./акция и пазарна капитализация от 12 908 476 лева; 
Най-губещите акции 
- Софарма АД /варанти/ (SFAW) е начело на групата на най-губещите емисии със спад от 21.81% и седмичен оборот от 
56 414 лева при последна цена от 0.545 лв./брой и пазарна капитализация от 24 484 639 лева; 
- китайската Alibaba Group Holding Ltd. (AHLA) е с понижение от 14.73% и седмичен оборот от 148 620 евро, при последна 
цена от 99.000 евро/брой; 
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- Агрия Груп Холдинг АД (AGH) отново е в групата на най-губещите със загуба от 8.03% и седмичен оборот от 3 891 941, след 
като в предходната седмица отново регистрира загуба, но па-малка с 
6.56%. През отминалата седмица последната цена беше 27.500 лв./акция и по-ниска пазарна капитализация до 187 000 000 
лева от 203 320 000 лева седмица по-рано; 
- София Комерс-Заложни къщи АД (SCOM) е със спад от 5.80% и седмичен оборот от 17 093 лева при последна цена от 2.600 
лв./акция и пазарна капитализация от 6 171 019 лева; 
- Софарма АД (SFA) е с понижение от 5.63% и седмичен оборот от 188 301 лева при последна цена от 4.360 лв./акция и 
пазарна капитализация от 587 718 840 лева. 
Енергийните компании на БФБ 
През отминалите пет работни дни (11 - 15 юли) с книжата на: 
- Електроразпределителни мрежи Запад АД - ЕРМ Запад АД (новото име на ЧЕЗ Разпределение България АД (CEZD) е 
реализирана една сделка с 5 акции за 1 470 лева, след което цената им не се е променила, при последната цена от 294.000 
лв./акция и пазарна капитализация от 566 832 000 лева; 
- Електрохолд Продажби АД (CEZE) не са реализирани сделки, като последната е била на 14 април с 24 акции за 710 400 
лева, след което цената им е спаднала с 1.33% при поседна цена от 29 600.000 лв./акция и пазарна капитализация от 148 
000 000 лева; 
- Синергон Холдинг АД (SNRG) не са реализирани сделки, като последната е била на 30 юни с 500 акции за 398 лева, след 
което цената им се е повишила с 13.57%, при последна цена от 0.795 лв./акция и пазарна капитализация от 14 595 285 лева; 
- КМ Грийн Енерджи Фонд АД (CGRN) е реализирана една сделка на 4 юли със 100 акции за 146 лева, след което цената им 
не се е променила при последна цена от 1.460 лв./акция и пазарна капитализация от 19 470 370 лева; 
- Елхим Искра АД (ELHM) са реализирани сделки с 535 акции за 375 лева, след което цената им се е повишила с 9.38% при 
последна цена от 0.700 лв./акция и пазарна капитализация от 17 575 887 лева; 
- Топлофикация-Русе ЕАД (TPLR) е реализирана една сделка на 12 юли с 900 лота за   3 150 лева, след което цената им се е 
повишила с 2.94% при последна цена от 3.500 лв./акция и пазарна капитализация от 99 222 032 лева; на БФБ се търгуват и 
облигации на Топлофикация-Русе АД (T0F1), но през отминалата работна седмица не са реализирани сделки, като 
последната е била на 25 май с една облигация за 1 000 лева, след което цената на дълговите книжа не се е променила, 
оставайки на 1 000.00 лева номинал за облигация; 
- ТЕЦ - Бобов дол АД (TBD) не са реализирани сделки, като последната е била на 23 юни с 1 250 акции за 25 000 лева, след 
което цената им не се е променила, при последна цена от 20.000 лв./акция и пазарна капитализация от 174 100 800 лева; 
на БФБ се търгуват и облигации на ТЕЦ - Бобов дол ЕАД (TC8A), но през отминалата седмица не са реализирани сделки, 
като последната е била 24 юни с 81 облигации за 81 000 лева за 1 000 лева номинална стойност, след което цената им не 
се е променила. 
- Топлофикация-Бургас АД (TPLB) не са реализирани сделки, като последната е била на 6 юли със 78 750 акции за 126 000 
лева, след което цената им не се е променила, при последна цена от 1.600 лв./акция и пазарна капитализация от 46 268 
781 лева; 
- Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA) не са реализирани сделки, като последната е била на 27 април с 286 облигации 
за 286 000 лева при номинална стойност от 1000 лева/брой, след което цената им не се е променила; 
- ТЕЦ Марица 3 АД (6TMA) не са реализирани сделки, като последната е била на 10 декември 2021 г., когато са продадени 
334 дългови книжа за 334 000 лева на номинална стойност, след което цената им не се е променила, при последна цена 
от 1 000.000 лева номинал/брой; 
Източници: Бюлетините на БФБ и статистическата база на Infostock.bg. 
Обзорът има аналитичен характер и не е препоръка за сделки с акции и други инструменти на БФБ и други борси по 
света. 
 
√ Повишение с 57.89%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 687.99 лв. за MWh с ден за доставка 18 
юли 2022 г. 
Стойността във Франция за понеделник стигна рекордните 486 евро за MWh 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 687.99 лв. за MWh с ден за доставка 18 юли 2022 г. и обем от 92 479.70 MWh, сочат данните от търговията. Това е 
повишение с 57.89% спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 678.59 лв. за MWh, при количество от 47 837.70 MWh. 
Извънпиковата енергия (44 642.00 MWh) е на цена от 697.39 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 762.32 лв. за MWh и количество от 3547.9 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 05 часа – 345.2 лв. за MWh (3520 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 21 часа – 976.08 лв. за 
MWh (3789.5 MWh). Много висока е постигнатата стойност и за 23 часа – 936.92 лв. за MWh (3699.6 MWh). 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 871.07 лв. за MWh при количество от 3665.6 MWh. 
(https://ibex.bg/)  
Спрямо стойността от 435.75 лв. (222.79 евро) за MWh за 17 юли 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за 
доставка 18 юли 2022 г. се повишава до 687.99 лв. за MWh ( скок с 57.89 %) по данни на БНЕБ или 351.76 евро за MWh. 
След Испания (115.77 евро за MWh) и Полша (274.32 евро за MWh) стойността на БНЕБ, както и в Нидерландия(377.77 евро 
за MWh) остава доста по-ниска в сравнение с постигнатите на останалите европейски електроенергийни борси. Така 
например във Германия цената, постигната за електроенергията за 18 юли е 386.07 евро за MWh, а на останалите 

https://ibex.bg/
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европейски електроенергийни борси надхвърля 400 евро за MWh най-висока е във Франция – 486 евро за MWh, следвана 
от Италия - 462.88 евро за MWh.  
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 17 юли 2022 г. общият търгуван обем към часа на публикуване 
на информацията е 3 049.70 MWh при средно претеглена дневна цена от 294.51 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: 
 
Име                     MW 
АЕЦ     38,48%    2099.75 
Кондензационни ТЕЦ   35,88%    1957.54 
Топлофикационни ТЕЦ   4,22%    230.06 
Заводски ТЕЦ    2,28%    124.45 
ВЕЦ     0,18%    9.82 
Малки ВЕЦ    1,85%    100.97 
ВяЕЦ     2,83%    154.16 
ФЕЦ     13,73%    749.36 
Био ЕЦ      0,55%     30.1 
Товар на РБ         3813 
Интензитетът на СО2 е 333g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ С невиждано високи цени за лятото стартират седмицата енергийните борси в Европа 
Румънската OPCOM затвори при цена от 416,29 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 354,83 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 416,29 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 18 юли 2022 г. Цената за пиковата енергия е 436,38 евро/мвтч, а извънпиковата енергия е 
396,09 евро/мвтч. Най-високата цена от 637,95 евро/мвтч ще бъде в 21 ч. Най-ниска ще бъде цената в 5 ч и тя ще бъде 
176,50 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 79 932,3 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за 18 юли ще бъде 354,83 евро/мвтч. Общият изтъргуван обем 
електроенергия е за 168,55 гвтч. Максималната цена ще бъде 499,06 евро/мвтч и тя ще бъде в 21 ч. Минималната цена ще 
бъде в 5 ч и тя ще бъде 242,00 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 18 юли е 426,37 евро/мвтч. Пиковата енергия пък се 
търгува за 434,74 евро/мвтч. Най-високата цена от 682,32 евро/мвтч ще бъде в 21 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 ч тя 
ще бъде 282,44 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 56 911,3 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 18 юли на Словашката енергийна борса е 414,32 евро/мвтч. Най-високата цена ще 
бъде в 21 ч и  тя ще е 679,94 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 282,44 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 390,05 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 21 ч и 
тя ще е 677,22 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 11 ч и тя ще бъде 258,13 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 18 юли е 449,06 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
480,89 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 57 074,0 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 21 ч и тя 
ще достигне 677,22 евро/мвтч. Най-ниската цена се очаква в 4 ч и тя ще бъде 282,44 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 396,07 евро/мвтч на 18 юли. Пиковата цена  ще бъде 376,32 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 523 148,4 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 21 ч и тя ще 
достигне 679,54 евро/мвтч. В 14 ч се очаква и най-ниската цена от 271,57 евро/мвтч. 
 
Мениджър 
 
√ Еврото се търгува за 1,0089 долара 
Курсът на еврото днес остава стабилен малко над паритета спрямо щатския долар, съобщиха германски финансови 
издания. В междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин европейска валута се котираше за 1,0089 долара, почти 
колкото снощи. 
Европейската централна банка определи в петък референтен курс на еврото от 1,0059 долара. 
 
√ Петролът започва седмицата с поскъпване 
Цените на петрола се повишиха с над 1,5% в ранната търговия в понеделник, подкрепени от по-слабия долар и 
ограничените доставки, които противодействат на опасенията от рецесия и по-широкомащабни блокади срещу 
разпространението на COVID-19 в Китай, пише Ройтерс. 
Към 8:45 часа българско време сортът Брент поскъпна с 1,65 долара, или 1,63%, до 102,8 долара за барел. Цената на 
американския лек суров петрол WTI се повиши с 1,48 долара, или 1,52%, до 99,07 долара за барел. В петък и двата сорта 
напреднаха с около 2%. 
Миналата седмица Брентът и WTI отчетоха най-големите си седмични спадове от около месец насам поради опасения от 
глобална рецесия, от която би пострадало търсенето на петрол. Масовото тестване за коронавирус в части на Китай тази 
седмица, което повиши опасенията за търсенето на петрол във втория по големина потребител на суровината в света.  
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Доставките на петрол обаче останаха ограничени. Както се очакваше, посещението на президента на САЩ Джо Байдън в 
Саудитска Арабия не доведе до ангажимент от страна на най-големия производител на ОПЕК за увеличаване на доставките 
на петрол. 
Байдън иска производителите на петрол от Персийския залив да увеличат производството, за да помогнат за укротяване 
на цените на петрола и намаляване на инфлацията. 
В неделя Амос Хохщайн, старши съветник на Държавния департамент на САЩ по въпросите на енергийната сигурност, 
каза  пред Си Би ЕС, че визитата на Байдън ще доведе до предприемането на „още няколко стъпки“ от производителите 
на петрол по отношение на доставките, въпреки че не каза коя страна или страните ще увеличат производството. 
Следващата среща на Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) и техните съюзници съюзниците, 
включително Русия, известни като групата ОПЕК+, на 3 август ще бъде наблюдавана отблизо, тъй като техният съществуващ 
пакт за добив изтича през септември. 
Глобалните пазари са съсредоточени тази седмица върху възобновяването на руските газови потоци към Европа през 
тръбопровода „Северен поток 1“, чиято поддръжка е планирана да приключи на 21 юли. Правителства, пазари и компании 
се опасяват, че спирането може да бъде удължено поради войната в Украйна. 
Загубата на този газов поток ще удари тежко Германия, четвъртата по големина икономика в света, и ще увеличи заплахата 
от рецесия. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите  
БНТ „Денят започва“ 

- Зелена светлина за Република Северна Македония по пътя към ЕС. Гарантиран ли е националния интерес на 
България след подписването на двустранния протокол между София и Скопие? Гост: Бившия външен министър 
Екатерина Захариева 

- Политически комбинации или отиване на избори? Ще се състави ли кабинет от третия опит? Гост: Александър 
Дунчев от „Продължаваме промяната“ 

- За историческите въпроси, езиковите различия и гледните точки от София, през Скопие до Брюксел? Как трябва да 
продължи диалога между България и РСМ? Гост: Евродепутатът Илхан Кючюк 

- Преди новата ковид вълна. За мерките, сценариите и подвариантите на вируса. Гост: Анализ на директора НЦЗПБ 
проф. Ива Христова 

бТВ, „Тази сутрин“ 
- В очакване на третия мандат. Какви са шансовете на БСП да състави правителство? 
- След като самолет с 11 тона боеприпаси се разби в Гърция. Има ли българска връзка? Гост: Проф. Тодор Тагарев 
- Кога Скопие ще впише българите в конституцията и ще промени учебниците си по история. 

Нова телевизия, „Здравей, България“ 
- На ход са БСП. Ще успеят ли да съставят правителство с третия мандат. 
- Задържаният за шпионаж българин в Скопие, часове след като бе заставен да напусне Северна Македония. 
- В пика на сезона – да очакваме ли ново поскъпване на почивката край морето и колко повече ще плащаме за 

хотел, ресторант и сянка на плажа това лято? 
- Двойничката на Моника Белучи от Бургас. Коя е българската дубльорка на кинолегендата в последния й филм с 

Лиъм Нийсън, заснет у нас. 
 
√ Преглед на печата  
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа – ГЕРБ са първи, Слави вдигна “Промяната” и свали себе си 
в. Труд - Скриха протокола София-Скопие 
в. Телеграф  - Машините за жп билети - само за украса 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа  – Румен Радев избърза с мандата и го даде на БСП, те чакат "Промяната" да реши ще има ли нов кабинет 
в. 24 часа - България вдигна ветото, но печели само Албания. В Скопие първо да си променят конституцията 
в. Труд  - Румен Радев връчва днес мандата на БСП 
в. Труд - Спор между бизнесмен и депутат от ПП за биткойни 
в. Телеграф - БСП реди кабинета без Василев и Петков 
в. Телеграф  - 20 аптеки затвориха без предупреждение 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Иван Иванов, министър на земеделието в оставка: БСП има изключително много аргументи мандатът да бъде 
даден на нас 
в. Труд - Гроздан Караджов, вицепремиер и министър на регионалното развитие в оставка, пред "Труд": Максимално 
улесняваме санирането с кандидатстване на едно гише 
в. Телеграф - Ясен Тодоров, зам.-директор на Националната следствена служба: Семерджиев сменял номерата на две коли  
Водещи анализи 
в. 24 часа - Много бизнеси ще се поболеят на отворената врата всеки да обжалва всичко в строителството 
в. Труд - Политическо безвремие и коалиционният императив 
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в. Телеграф - Булгар! Булга-ар! 
 
√ Предстоящи събития в страната на 18 юли 
София 

- От 10.30 часа президентът Румен Радев ще открие Национална кръгла маса „Иновациите – възможности пред 
България“. Форумът ще се проведе в Дом 2 на Резиденция „Бояна“. 

- От 11.00 ч. в сградата на Националния статистически институт на ул. “Панайот Волов” №2, ще се проведе кратка 
церемония за встъпването в длъжност на новия председател на Националния статистически институт – доц. д-р 
Атанас Атанасов. На събитието ще присъства и досегашният председател на НСИ г-н Сергей Цветарски. 

- От 14.00 часа в зала „Пресцентър“ на Министерството на труда и социалната политика, министър Георги Гьоков 
ще даде пресконференция. По време на брифинга той ще представи отчет с основните резултати за дейността на 
министерството през първото полугодие на 2022 г. 

- От 17.00 часа на „Дондуков“ 2 държавният глава Румен Радев ще връчи мандат за посочване на кандидат за 
министър-председател на парламентарната група на „БСП за България“. 

- От 17.30 часа в Галерия "Little Bird Place" , ул. "11-ти Август" 7, ще бъде открита изложбата на Александър Лазарков 
„ТОПЛОИЗТОЧНИК“. 

*** 
Асеновград. 

- От 12.00 часа община Асеновград ще отбележи 185 години от рождението на Васил Левски с митинг – поклонение 
пред барелефа на Апостола в градинката на ЦПЛР „Васил Левски“.  

*** 
Бургас. 

- От 11.30 часа пред паметника на Васил Левски в Приморски парк представителен блок от военно формирование 
48940 и подчинените му формирования от състава на Командването за логистична поддръжка ще вземат участие 
в ритуал по отдаване на военни почести и полагане на венци и цветя по повод 185 години от рождението на 
Апостола на свободата. 

- От 17.00 часа на летище Бургас ще се проведе възпоменателна церемония по повод 10 години от терористичния 
атентат на летище „Сарафово“ в Бургас. 

*** 
Бяла. 

- От 20.00 часа с тържествена церемония ще бъде открит паметника на Васил Левски в центъра на град Бяла. 
*** 
Варна. 

- От 09.00 часа почетен караул и Представителният духов оркестър на Военноморските сили (ВМС) ще участват в 
общоградското поклонение пред паметника на Васил Левски в морската градина. От 20.00 ч в град Бяла, област 
Варна, духовият оркестър на ВМС ще участва в официалното откриване на паметник на Васил Левски.  

*** 
Враца. 

- От 10.00 часа на площад „Суми“ ще се проведе пресконференция, ще бъде даден стартът на информационната 
кампания „Враца – проход към зелено бъдеще“, част от комуникационната инициатива „Европа в моя регион“. 

*** 
Горна Оряховица. 

- От 11.30 часа ще се проведе начална пресконференция в зала 102 в Община Горна Оряховица, на която ще бъде 
представен проект BGLD-2.003-0011-C01 „Създаване на Общностен комплекс (хъб) за ранно детско развитие и 
родителска подкрепа "Божур" в гр. Горна Оряховица, с. Върбица и с. Драганово“ по Програма „Местно развитие, 
намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“. 

*** 
Добрич. 

- От 10.00 часа на Паметника на Васил Левски ще се проведе тържествено отбелязване на 185 години от рождението  
на Васил Левски.  

*** 
Карлово. 

- От 21.00 часа президентът и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили Румен Радев ще приеме почетния 
строй на представителни части на Българската армия. Държавният глава ще произнесе слово и ще отдаде почит 
пред паметника на Апостола на свободата. 

*** 
Ловеч. 

- От 10.00 часа в двора на Къкринско ханчe, с. Къкрина ще се проведе гражданско поклонение пред паметника на 
Васил Левски. 

- От 17.30 часа в храм „Успение Богородично“Панихида за Апостола. 
- От 18.00 часа ще се проведе възпоменателна церемония пред паметника на Васил Левски в град Ловеч. 
- От 20.00 часа на открита сцена на пл. „Т. Кирков“ ще се състои танцов спектакъл на НЧ „Бяла Анаста - 2016 г.“ 

„Апостола“. 
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*** 
Пловдив. 

- От 10.00 часа пред паметника на Васил Левски на централната алея на Бунарджика в общоградското поклонение 
ще участват представителни военни формирования от гарнизона, Представителният духов оркестър на 
Военновъздушните сили, почетен караул. 

- От 10.00 часа в хотел Рамада Тримонциум, конферентна зала „Тракия“, етаж 5, ще се проведе пресконференция 
на EVN България 

- От 14.00 часа в TEZ Event Center, Тракия икономическа зона, Пловдив ще стартира конференцията 
„Предизвикателства пред индустрията във връзка с недостига на умения на кадрите“ . Във форума ще участва 
заместник-министърът на образованието и науката Мариета Георгиева, която ще говори по темата: Стратегии и 
финансови инструменти за повишаване на квалификацията на кадрите в индустрията. 

*** 
Разлог. 

- От 10.00 часа в конферентната зала на Общински съвет – гр. Разлог, намираща се на адрес: гр. Разлог, ул. „Стефан 
Стамболов“ № 1, ще се проведе пресконференция, на която Община Разлог ще представи разработен интегриран 
план за действие по проект „Интернет на нещата като инструмент на политиката за промяна в града“ (Internet of 
Things as a policy instrument for the city change, с акроним „IoTXchange“). 

*** 
Стара Загора. 

- От 9.30 часа на паметника на Васил Левски по повод 185 г. от рождението на Апостола на Свободата Община Стара 
Загора и Втора Тунджанска механизирана бригада организират тържествен общоградски ритуал с поднасяне на 
венци и цветя пред паметника на героя. 

- От 17.00 часа ще се състои Вечерна служба в енорийски храм „Света Троица”. От 17.30 ч. ще тръгне Литийно 
шествие от храма до Мавзолей–костница „19 юлий 1877”, където в 18. 00 часа свещеници от храм „Света Троица“ 
ще отслужат Заупокойна молитва в памет на загиналите при опожаряването на града старозагорци през лятото на 
1877 г. 

*** 
Търговище. 

- От 9.30 часа ще бъдат положени венци и цветя пред барелефа на Апостола в центъра на Търговище. 
*** 
Шумен. 

- От 10.00 часа пред паметника на Васил Левски на пл. „Освобождение“ ще се проведе тържествено честване по 
случай 144 години от Освобождението на Шумен и 185 години от рождението на Васил Левски. 

- От 10.00 часа в РБ „Стилиян Чилингиров“ ще се проведе „XVII Детска работилница за изкуство“ – Клуб „Със знание 
и игри здравето си запази“. 

- От 10.30 часа в НЧ „Добри Люцканов-1912“, с. Васил Друмев ще стартират Дни, посветени на Елин Пелин по повод 
145 години от рождението на писателя. Прожекции на филмите „Сиромашко лято“ и „Ян Бибиян“, създадени по 
творби на Елин Пелин. 

- От 11.00 часа пред Военния клуб в Шумен ще бъде открита документална фотоизложба и книги от поредицата 
„Светът за българския воин“ на журналиста Димитър Димитров. Концертна програма с маршове в изпълнение на 
ГДО „Михаил Биков“ . 

*** 
Хасково. 

- От 10.30 часа на паметника на Васил Левски ще бъдат отбелязани 185 г. от рождението Апостола. 
*** 
Ямбол. 

- От 09.30 часа с участието на представителни военни части от гарнизона тържествено ще бъде открит паметник на 
Васил Левски на ул. „Георги Раковски“. Ще бъдат поднесени венци и цветя. 

Всички досегашни броеве на "ЕЖЕДНЕВЕН МЕДИЕН МОНИТОРИНГ" от началото на 2022 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 2022 г. 

http://bica-bg.org/?p=5966

