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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
Glasove.com 
 
√ Васил Велев: Чака ни много тежка зима, само азерският газ няма да стигне, икономиката може да спре 
"Имаме договор с най-големия доставчик на газ ("Газпром"), а цените са с 30% по-ниски от тези на другите, но контрактът 
не се изпълнява. Лъжа беше, че ще се оскъпи при превалутиране. Обясненията бяха несвързани и за наивници", обясни 
той. 
"Изпълнителният директор на "Булгаргаз" вече каза, че няма осигурени количества газ за следващите месеци – няма нищо 
осигурено за октомври, ноември и декември. За август имаме косвени доказателства, че също не е осигурен газ, тъй като 
няма прогнозна цена за август." 
Това заяви в "Денят на живо" по Nova News председателят на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния 
капитал в България (АИКБ) Васил Велев. 
Велев алармира, че заради липсата на газ много предприятия у нас ще спрат работа, тъй като няма с какво да го заменят. 
"Много предприятия ще спрат без газ, не могат да го заменят с нищо. Става дума за индустриите, в които служи за суровина 
- стъкларската индустрия ще спре завинаги. Където газът се ползва за оборудване, а също и в металургията, не може да 
бъде заменен. Ситуацията може да доведе до спиране на икономиката", предупреди той. 
По думите му комуникацията с Министерството на енергетиката "върви трудно" в последно време, тъй като от ведомството 
дали от незнание или предумишлено, "им сервират откровени лъжи и фалшиви данни", но не пожела да навлезе в 
конкретика. 
Поискахме среща с коалиционния съвет, защото ситуацията наистина е обезпокоителна. Не се минират просто 
възможностите за растеж на икономиката, но има опасност тя изобщо да спре, допълни Велев. 
Председателят на АИКБ изказа съмнение, че доставките на газ от Азербайджан ще бъдат достатъчни, за да покрият 
нуждите на бизнеса. 
Данните, които имаме от официални източници, сочат, че в самия Азербайджан има дефицит от 1,2 млрд. куб. м газ, т.е. 
той внася, за да може да си изпълни договорите. Така че сме скептични, че проблемите ще се решат с азерския газ, 
коментира той. 
"Имаме договор с най-големия доставчик на газ, а цените са с 30% по-ниски от тези на другите, но контрактът не се 
изпълнява. Лъжа беше, че ще се оскъпи плащането при превалутиране. Обясненията бяха несвързани и за наивници", 
обясни Велев. Той допълни, че всъщност "Газпром" ще доставя газ на Европа още няколко години. 
Васил Велев прогнозира също така, че ни очаква "много тежка зима". 
Зимата ще е много тежка, защото азерският газ покрива около 1/3 от потребностите. Той няма да стигне само за 
"Топлофикация-София", пък какво остава за останалите топлофикации и бизнеси, отбеляза Велев. 
В заключение председателят на АИКБ посочи, че газ трябва да има и да е на добра цена, без значение откъде идва. 
Относно решението на Конституционния съд, според което избирането на Станислав Тодоров за председател на КЕВР е 
незаконно, Велев коментира, че не е добре комисията да стои дълго време без председател и призова Народното 
събрание да се активизира и да избере нов, но уточни, че това няма да реши проблема с доставките на природен газ 
 
Off News 
 
√ Милена Ангелова, ИСС: Трябват спешни мерки за компенсиране на свръхвисоките и непредвидими цени на ел.  
енергията 
В петък Пленарната сесия на Икономическия и социален съвет прие ново становище по актуализиран вариант на 
"Споразумението за партньорство. Програми за програмен период 2021 – 2027 г.". В интервю за OFFNews Милена Ангелова 
- главен секретар на Асоциацията на индустриалния капитал в България и докладчик към Съвета, заяви, че най-спешните 
мерки, които правителството трябва да предприеме, следва да са насочени към компенсиране на свръх високите и 
непредвидими цени на електрическата енергия 
Тя допълни, че за да могат гражданите, бизнесът и икономиката на страна да устоят на новите 
предизвикателства, трябва да се направи много добро планиране на предоставените от европейските фондове ресурси, 
включително и по Плана за възстановяване и устойчивост.  

- Г-жо Ангелова, на последното заседание Пленарната сесия на Икономическия и социален съвет прие акт на 
тема „Становище по актуализиран вариант на Споразумението за партньорство. Програми за програмен 
период 2021 – 2027 г.“. Какво наложи Съветът отново да включи в програмата си темата? 
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Това ново становище цели да помогне на държавната администрация да осигури бърз старт и да определи правилно 
областите за инвестиране на средствата от ЕС. То посочва потребностите с най-висок приоритет, включително по конкретни 
програми, според които да се изготвят съответните мерки за подкрепа, за да отговорят най-пълно на потребностите на 
икономиката, на трудещите се и на обществото. 
Нуждата от подкрепа на българската икономика и на предприятията и домакинствата е незабавна, така че те да могат те 
да посрещнат успешно новите предизвикателства, произтичащи от стремителното и трудно за прогнозиране повишаване 
на цените на електрическата енергия, енергоносителите и горивата, от нарушените вериги на доставки – поради 
продължаващата пандемия от COVID–19, военния конфликт между Русия и Украйна и наложените санкции, натиска върху 
въглищните централи и по-високите цени на квотите за емисии парникови газове с цел ускоряване постигането на целите 
за климатична неутралност, от увеличаващата се инфлация, както и от други конюнктурни фактори. 

- Отговорните институции съобразиха ли се с направените от Икономическия и социален съвет препоръки в 
становището, което приехте през предходната година? 

На своята пленарна сесия от 28 май 2021 година Икономическия и социален съвет прие становище по „Споразумението за 
партньорство и програмите към него за програмен период 2021- 2027 г.“. Голяма част от препоръките в него бяха възприети 
от Министерство на финансите, Централно координационно звено и от ресорните министерства, изготвящи съответните 
програми. 
Забавянето на приемането на европейското законодателство и на подписването на Споразумението за партньорство, 
наложиха изготвянето на „Становище по актуализиран вариант на Споразумението за партньорство и оперативните 
програми за програмен период 2021 – 2027 г.“. То е с конкретна насоченост и е изготвено във формат, който да е лесен за 
директно практическо прилагане от управляващите органи. 

- Какво е Вашето мнение като докладчик по становището и представител на работодателите в ИСС - големи 
ли са рисковете за българския бизнес и обществото от забавянето на старта на програмите от настоящия 
програмен период с повече от година и половина? 

Всяка подкрепа е важна в тези трудни времена – за производствени инвестиции, които да насърчат растежа и разкриването 
на качествени работни места; за подобряване на енергийната ефективност; за дигитализация на малките и средни 
предприятия и за усвояване на дигитални умения – както базови, така и специфично необходими за ключови за 
конкурентоспособността ни професии; за насърчаване на мобилността на работещите и повишаване на тяхната 
квалификация; за подкрепа на иновациите; за повишаване на уменията за интелигентна специализация. 
Всеки ден закъснение намалява все повече несъществуващите вече – след 2 години на пандемия и повече от година на 
непредвидим ръст на цените на електрическата енергия и горивата – на фирмите и на гражданите и увеличава 
пропуснатите възможности за тях. За да могат гражданите, бизнесът и икономиката на страна да устоят на новите 
предизвикателства, както и да се изпълнят амбициозните цели, заложени във връзка с изпълнението на Зеления пакт и 
приоритетните цели на Европейския съюз, следва да се направи много добро планиране на предоставените от 
европейските фондове ресурси, включително и по ПВУ. Становището на ИСС е насочено да даде идеи именно в тази посока. 

- Какви са препоръчаните от Икономическия и социален съвет действия, които българското правителство 
(институции) трябва да предприеме, за да „навакса“ закъснението на програмите? 

За да се навакса същественото закъснение на стартирането на програмите за настоящия програмен период, ИСС представя 
предложения за приоритетни операции в подкрепа на българския бизнес и заетостта. С тях се предлага на Управляващите 
органи да стартират изпълнението на програмите от новия програмен период 2021 – 2027 г. 
Те следва да бъдат включени при разработването на първите Индикативни годишни работни програми на програмите за 
периода 2022 – 2023 г., като за някои от програмите са предложени и примерни критерии за избор. Една част от идеите на 
ИСС са дори вече приети и приложени – например по отношение на Програма „Развитие на човешките ресурси“. 

- Какво е Вашето експертно мнение за това къде трябва да бъдат фокусирани усилията на управляващите 
органи? Кои са мерките с най-висок приоритет, които трябва да стартират веднага - без забава? 

Най-спешните мерки следва да са насочени към компенсиране на свръх високите и непредвидими цени на електрическата 
енергия посредством подкрепа по всички елементи за насърчаване на конкурентоспособността – за развитие на 
управленски капацитет, технологична модернизация, продуктова диверсификация, повишаване на общата ресурсна 
ефективност на предприятията, в т.ч.: енергийна ефективност, оптимална организация на човешкия капитал, максимално 
оползотворяване на материалните ресурси и възможностите за рециклиране и приоритизиране на дейностите в областта 
на кръговата икономика, в т.ч. внедряване на нови технологични решения. 
ИСС изразява дълбоко безпокойство от ежегодния отлив от българския пазар на труда по демографски причини на над 50 
хил. души, от недостига на квалифицирани кадри и от задълбочаването на неравенствата в обществото, което забавя и 
пречи на икономическото развитие на страната и на подобряването на общественото благосъстояние на гражданите. 
Това изисква особени усилия за максимално ефективно включване на пазара на труда на всички български граждани, 
повишаване на квалификацията и надграждане на уменията на вече съществуващия и на новоприетия персонал и 
подготвеността за професионално развитие на работното място, включително чрез прилагане на менторство и нови 
модели за управление на човешките ресурси. 

- Какви са основните акценти в становището на ИСС? Какви препоръки отправяте към институциите? 
ИСС предлага въпросите, свързани с наблюдението, разработването, отчитането, изпълнението, възлагането и 
предоставянето на безвъзмездна финансова помощ да се уредят в обща рамка, с необходимите критерии за допълняемост 
и синергия и съответно - за адекватна демаркация на интервенциите. Тази рамка трябва да осигури конкретно и ясно 
проследяване и обвързване на всички мерки и дейности по всички стратегически документи и програми и планове, с цел 
постигане изпълнение на хоризонталните приоритети. 
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Тази рамка, заедно с отделните нормативни актове, които я съставят, следва да бъде обсъдена отделно и със социалните 
партньори в рамките на Националния съвет за тристранно сътрудничество или друг подходящ формат, поради нейното 
ключово значение за социално-икономическите условия в страната. След нейното приемане, инвестициите, предвидени в 
ПВУ, следва да се реализират без повече забавяне, тъй като те са насочени към изпълнението на важни реформи и са 
основа за успешното изпълнение на операциите в рамките на програмите по Споразумението за партньорство. 
ИСС е твърдо убеден, че прозрачност и ефективност в изразходването на финансовите средства може да бъде постигната 
само чрез паритетно представителство на държавата и на социалните партньори в органите за управление и контрол на 
съответните програми, както и на Механизма за възстановяване и устойчивост. 
 

 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
Investor.bg 
 
√ По-важното от изминалата седмица 
Инфлацията в България докосва 17%, Италия също изпада в правителствена криза, китайската икономика отчете 
нищожен ръст от 0,4% 
По традиция Investor.bg представя по-значимите политически и икономически събития от изминалата седмица, които 
имаха потенциала да задвижат пазарите в една или друга посока. 
България 
Политическата обстановка в страната навлиза във фаза, в която или може да бъде разрешена, поне временно, или да 
навлезе в по-остра фаза, предшествайки поредните предсрочни избори. През миналата седмица президентът Румен Радев 
връчи мандат на втората по численост парламентарна фракция – ГЕРБ-СДС, която веднага върна проучвателния мандат. 
Държавният глава проведе и безпрецедентни нови консултации в петък с всички парламентарно представени партии, за 
да проучи какви са техните визии за излизане от кризата. Очаквано четирите партии, които участваха в сформирането на 
досегашното правителство, бяха по-сдържани в оптимизма си, а останалите три фракции призоваха за провеждане на 
предсрочни избори възможно най-бързо. От "Демократична България" и БСП вече обявиха, че ако получат третия мандат, 
ще предложат премиерския пост на "Продължаваме промяната", а и очакват формацията да има водеща роля. От "Има 
такъв народ" също заявиха готовност да преговорят за участие в нов кабинет в четиристранен формат, но при условие, че 
Кирил Петков и Асен Василев не участват в него.  
В събота пък ръководството и депутатите от парламентарната група на "Продължаваме промяната" обсъдиха на изнесено 
заседание в планински курорт възможностите за съставяне на правителство. Обсъждали са се бъдещите действия при 
покана за реализиране на третия мандат. През седмицата вече беше лансирано името на бившия председател на 
Народното събрание Никола Минчев като евентуален премиер. В свое интервю за БНТ Минчев поясни, че е рано да се 
обсъжда тази тема, но ако бъде предложен за премиер, той „Няма да избяга от тази отговорност“.  
Предстои президентът да обяви решението си коя парламентарна група ще получи последния шанс да сформира 
правителство. Това трябва да се случи до 11 часа на 21 юли. От президентската институция обявиха в неделя все пак, че 
третият проучвателен мандат ще бъде връчен на "БСП за България". 
Икономическият растеж на България през 2022 година ще бъде в рамките на 2,8%, сочат последните изчисления на 
Европейската комисия (ЕК). В своята лятна прогноза за развитието на общността от Брюксел отбелязват, че през тази година 
повишението на брутния вътрешен продукт (БВП) на България ще се ускори с 0,7 пр. пункта спрямо пролетните 
предвиждания. Но през 2023 година ще има забавяне до 2,3%, което е с 0,8 пр. пункта под предишните предвиждания. От 
ЕК обясняват своите по-добри очаквания за настоящата година със силното възстановяване на икономиката през първото 
тримесечие на годината. Но влошаването на външната среда, затегнатите условия за кредитиране и бавното нарастване 
на реалните заплати допринасят за ревизията в посока надолу на прогнозата за 2023 година. 
А картата на България, която показва разпространението на Covid пандемията видимо променяше всеки ден цвета си. Над 
хиляда инфектирани на ден стана обичайна цифра, в средата на седмицата властите заговориха за въвеждане на нови 
мерки, но бързо решиха, че всъщност няма страшно. Даже свикаха брифинг в Министерския съвет, за да успокоят хората, 
които не са особено притеснени. Маските в болничните заведения обаче ще станат задължителни, каза доц. Ангел Кунчев. 
София първа премина в червената зона, а Министерският съвет прие актуализиран Национален оперативен план за 
справяне с COVID пандемията. В документа са определени общо 5 етапа, като за всеки са разписани противоепидемичните 
мерки, които да бъдат въвеждани на областно или национално ниво. 
НСИ отчете близо 17 процента годишна инфлация за юни. Това показва ускорение от 1,3 пр.п. спрямо данните за май. На 
месечна база повишението на цените през юни е в размер на 0,9%, което сочи леко забавяне спрямо ръста от 1,2% през 
предишния месец. Средногодишната инфлация за периода юли 2021 г. - юни 2022 г. спрямо периода юли 2020 - юни 2021 
г. е 9,3%. В последния доклад на ЕЦБ за нивото на конвергенция на страните извън еврозоната се посочва, че огромният 
проблем за влизането на България в еврозоната остава инфлацията и донякъде дефицитът. Според ЕЦБ ценовите равнища 
ще останат високи в дългосрочен план. 

https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/ek-zanijava-s-2-punkta-prognozata-si-za-rysta-na-bvp-na-bylgariia-prez-2022-g-352214/
https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/ek-zanijava-s-2-punkta-prognozata-si-za-rysta-na-bvp-na-bylgariia-prez-2022-g-352214/
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В последните си прогнози за икономиката на България от тази седмица БНБ посочи, че очаква инфлацията до края на 
годината да достигне 14,7% спрямо очакваните през март 9,6%. Основна причина за това са очакваното понижаване на 
цените на енергийните суровини на международните пазари и значителното забавяне на темповете на нарастване на 
международните цени на храните. Прогнозата на министерство на финансите пък е инфлацията в края на 2022 г. да 
достигне 11,6 на сто, като водещ "принос" за това ще имат храните, чието поскъпване ще се ускори до 23,9 на сто на 
годишна база през декември. Според данните на НСИ през юни 2022 г. спрямо предходния месец цените на хранителните 
продукти и безалкохолните напитки са се понижили с 0,1%. Намаление има и при облеклата и обувките – с 0,2%. Всички 
други категории обаче отчитат повишение. Най-високо е увеличението на цените при транспорта – с 4,2%, следвани от 
категорията „Ресторанти и хотели“ с 2,6% и „Жилищно обзавеждане, домакински уреди и принадлежности и обичайно 
поддържане на дома“ с 1,6%. 
Най-голямата сделка в историята на банковия сектор у нас вече е факт - след като през ноември миналата година 
белгийската KBC, която притежава Обединена българска банка, обяви, че планира да придобие Райфайзенбанк, на 7 юли 
сделката беше финализирана. Срещу сумата 1,01 млрд. евро австрийската Raiffeisen Bank се разделя със създаденото си 
през 1994 г. поделение в страната, което ще бъде преименувано на името на новия си собственик. Това обаче е само 
временно, тъй като от самото начало оповестеният план е сливане с ОББ и запазване на силния местен бранд на KBC, стана 
ясно от пресконференция. 
През седмицата на продължило едва 5 минути заседание Комисията за енергийно и водно регулиране реши – природният 
газ поскъпва с 32% със задна дата от 1 юли. В следващите месеци КЕВР ще трябва да реши и дали да повиши цената на 
парното от новия отоплителен сезон заради това поредно поскъпване на газта.  Ден по-късно в парламента се разгоря 
четиричасов спор, по време на който бяха създадени и две временни комисии – за разследване на цените, на които 
„Нефтохим“ изкупува петрол, и за проучване на изграждането на газопровода "Балкански поток". Депутатите се скараха за 
това дали и откъде се появи един лев допълнително в цената на литър гориво. 
Държавата ще обедини двете си жп дружества в една голяма компания. Тя ще се казва "Национална компания Български 
държавни железници" и в нея ще се влеят сега съществуващите "БДЖ-Пътнически превози" и "БДЖ-Товарни превози". 
Идеята на новото дружество е да оптимизира бизнес и оперативните процеси. С преструктурирането се променя 
структурата и броя на администрацията в обединената компания, което да намали разходите. 
Комисията за енергийно и водно регулиране сертифицира междусистемната газова връзка с Гърция, чието изграждане 
официално бе отбелязано на 7 юли. Така остават само още няколко административни процедури преди проектът да влезе 
в търговска експлоатация и България да може да използва пълния капацитет на трасето. Чака се например издаването на 
акт 16, а и не всички подписи на държавни институции са налични. "Този проект се реализира благодарение на 
политическата воля, която имаше през последните месеци", заяви шефът на КЕВР Станислав Тодоров. Очаква се 
физическите доставки на газ да започнат още през август или най-късно от септември. Но една по-лоша политическа 
обстановка в следващите седмици може да забави процесите.  
Прагът за регистрация по ДДС ще се увеличи от 50 на 100 хил. лв. Промяната в ресорния закон мина и на второ четене в 
бюджетна комисия в парламента. Тя беше подкрепена от всички депутати, а за да влезе окончателно в сила, трябва да 
бъде гласувана и в пленарната зала. Промяната влиза в сила от 1 януари 2023 г., или - ако се забави отговорът на ЕК за 
въвеждането й - от 1-во число на месеца, следващ месеца, в който страната получи зелена светлина. 
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Европа, ЕС и еврозоната  
През седмицата не стихнаха протестите в Северна Македония срещу френското рамково предложение за начало на 
преговори за присъединяване на страната в ЕС. Кулминацията на протеста, воден от опозиционните партии ВМРО-ДПМНЕ 
и проруската "Левица", беше по време на започналото парламентарно обсъждане на предложението. Пред депутатите 
говори председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен. „Европа няма никакво съмнение, че македонският език е 
вашият език и ЕС ще го приеме без никакви допълнителни класификации. Насърчавам ви да се възползвате от това 
предложение, за да бъдете от вътрешната страна на преговорния процес, а не да чакате извън него", каза тя и намекна, че 
няма да има по-добро предложение. Опозицията отговори с вувузели, демонстративно късане и палене на документа и 
знамето на ЕС. Въпреки това в събота парламентът одобри предложението, а още в неделя външните министри на Северна 
Македония и България подписаха двустранното споразумение в София.  
През седмицата и Черна гора се насочва към политическа криза. „Ако в парламента няма подкрепа за актуалното 
правителство, всички опции са на масата“, заяви премиерът на Черна гора Дритан Абазович. До разцеплението в 
управляващата коалиция се стигна след подписването в Белград от Абазович на Основния договор със Сръбската 
православна църква.  
Приемането на Хърватия в еврозоната от 1 януари 2023 г. беше окончателно потвърдено с одобряването на последните 3 
документа от Съвета на ЕС. С Хърватия страните в еврозоната ще станат 20. Последната досега присъединила се държава 
беше Литва, където общата валута бе въведена през 2015 г. ЕК, Европейският парламент и страните от еврозоната вече 
одобриха въвеждането на еврото от Хърватия. През 2020 г. Хърватия влезе заедно с България в „чакалнята" на еврозоната. 
Страната беше приета в ЕС през 2013 г. Обменният курс, при които ще стане замяната на националната с общата валута, е 
7.5345 хърватски куни за едно евро. 
Марио Драги е решен отново да подаде оставка като министър-председател на Италия през тази седмица, тъй като няма 
подкрепата на всички партии в своя разцепен съюз, според запознати източници, цитирани от Bloomberg. Италианският 
президент Серджо Матарела отхвърли оставката на Драги в четвъртък, като го призова да се опита да засили подкрепата 
сред своите парламентарни съюзници. Драги предложи да се оттегли, след като втората по големина партия в неговата 
управляваща коалиция, Движението "Пет звезди" на Джузепе Конте, ефективно се въздържа при вот на доверие в Сената. 
Драги не желае да преразгледа решението си да напусне правителството и се очаква да потвърди позицията си пред 
депутатите в Рим в сряда, казват приближени, пожелали анонимност. Оставката на Драги би хвърлила Италия в смут, точно 
когато Европа се бори с енергийна криза, подклаждана от войната на Русия в Украйна. Несигурността идва и в труден 
момент за еврозоната заради назряващата вероятност от рецесия. 
Реакцията на пазара на сътресенията в Италия досега беше относително приглушена, тъй като инвеститорите изглеждаха 
убедени, че разрушителни резултати като предсрочни избори остават относително малко вероятни. 
Развитието на целия Европейски съюз (ЕС) е под влиянието на войната в Украйна, пише още ЕК в своята лятна прогноза. 
Очакванията са, че през тази година БВП на общността ще се повиши с 2,7% благодарение на набраната инерция от 2021 
година и по-добро от прогнозираното първо тримесечие за ЕС, както и заради очаквания силен туристически сезон. Но 
през 2023 година ръстът ще бъде почти двойно по-слаб - около 1,5%. За еврозоната ръстът на БВП през 2022 година ще 
бъде 2,6%, а през следващата година ще се забави значително до 1,4 на сто. От Брюксел отчитат, че повечето рискове, 
посочени преди месеци, са се сбъднали, а руската инвазия е създала допълнителен натиск за повишаване на цените на 
енергийните продукти и храните. Това подхранва инфлацията, подкопава покупателната способност на домакинствата и 
предизвиква по-бърза реакция на паричната политика от очакваното. „Икономиката на ЕС остава особено уязвима по 
отношение на развитието на енергийните пазари поради силната си зависимост от руски изкопаеми горива, а отслабването 
на растежа в световен мащаб намалява външното търсене", посочват още от ЕК. 
Полша е натрупала 237 млн. евро неплатени глоби, откакто Съдът на Европейския съюз отсъди рекордна глоба заради 
отсъпление в зачитането на демокрацията миналата година. Това е принудило блока да започне да удържа около 111 млн. 
евро от европейските фондове, предвидени за страната. Макар че Полша демонстрира по-помирителен тон с ЕС заради 
критиките, правителството не е платило нито цент, откакто Съдът на ЕС през октомври му наложи глоба от 1 млн. евро на 
ден заради това, че не е премахнало спорната дисциплинарна камара за наказание на съдии, заяви еврокомисарят по 
правосъдието Дидие Рейнерс. 
Кеми Бедънок, Том Тугендхат, Лиз Тръс, Пени Мордънт и Риши Сунак. Един от тези петимата ще е новият министър-
председател на Великобритания от началото на септември. Два пъти през миналата седмица депутатите от управляващата 
Консервативна партия гласуваха за наследника на Борис Джонсън, който обяви оттеглянето си след поредното скандално 
назначение. Очаква се депутатите консерватори да гласуват отново тази седмица толкова пъти, колкото е нужно, за да 
отсеят двамата фаворити, които пък след това ще се борят за вота на 200-хилядната членска маса.  Кои ще са тези двамата 
ще стане ясно най-късно идния четвъртък. Засега начело е бившият финансов министър Сунак, който с оставката си 
задвижи падението на Джонсън. Засега той има зад себе си най-много депутати. Мордънт обаче е тази, която, според 
повечето анкети, е най-популярна сред партийните членове. 
Централната банка на Унгария реши да остави основната си лихва без промяна в четвъртък. В средата на юни регулаторът 
изненадващо увеличи цената на заемите с 50 базисни пункта (б.п.) до ниво от 7,25 на сто. Преди седмица финансовата 
институция изпълни ангажимента си за подкрепа на местните финансови пазари и за отговор срещу инфлационите 
рискове, като одобри лихвено повишение в размер на 200 б.п., с което лихвата достигна сегашното си ниво от 9,75%. 
Азия 
Блокиранията заради коронавируса през април и май нанесоха огромни щети на китайската икономика. Втората по 
големина икономика в света отбеляза ръст от едва 0,4% през второто тримесечие в сравнение със същия период на 
миналата година. Това е значително по-малко от очакванията на експертите и най-ниската стойност от сериозния срив в 

https://www.investor.bg/evropa/334/a/sydyt-na-es-osydi-polsha-na-ejednevna-globa-ot-1-mln-evro-338451/
https://www.investor.bg/evropa/334/a/sydyt-na-es-osydi-polsha-na-ejednevna-globa-ot-1-mln-evro-338451/
https://www.investor.bg/pazari/538/a/ungariia-povishi-lihvata-do-nai-visokoto-ravnishte-v-es-355715/
https://www.investor.bg/aziia/336/a/kitaiskata-ikonomika-narastva-edva-s-04-356257/
https://www.investor.bg/aziia/336/a/kitaiskata-ikonomika-narastva-edva-s-04-356257/
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началото на 2020 г. след първото избухване на пандемията. Икономиката се сви с 2,6% спрямо предходното тримесечие. 
Данните, публикувани от Националната статистическа служба в петък, показват също, че икономиката се е възстановила 
през юни. Агенцията обаче признава, че основата за устойчиво икономическо възстановяване „не е стабилна". През 
второто тримесечие натискът върху икономиката се е увеличил значително. Допълнителен натиск оказват и нарастващите 
рискове от стагфлация в световната икономика, затягането на паричната политика в големите икономики и въздействието 
на вътрешните вирусни епидемии. 
Законодателите в Шри Ланка се събраха в неделя, за да започнат избора на нов лидер, който да завърши мандата на 
избягалия в чужбина и подал оставка досегашен държавен глава. Оставката на президента беше предшествана от масови 
протести заради икономическия срив на страната. През съботния ден премиерът на Шри Ланка положи клетва като 
временен президент, докато парламентът избере наследник на Готабая Раджапакса, чийто мандат изтича през 2024 г. 
Северна Америка 
Централната банка на Канада (Bank of Canada) се опълчва на нарастващата инфлация и прегряващата икономика с най-
голямото увеличение на лихвения процент от близо 24 години насам. В сряда тя повиши основния лихвен процент с цял 
процентен пункт до 2,50%. За сметка на това експертите, анкетирани от Ройтерс, очакваха повишение на лихвения процент 
само с 0,75 процентни пункта. С това решение централната банка взе решение за най-голямото увеличение на лихвения 
процент от август 1998 г. насам, когато също повиши основния лихвен процент с цял процентен пункт, за да подкрепи 
канадския долар. За последно централните банкери в Отава затегнаха паричната политика с 0,50 процентни пункта през 
април и юни. За последен път основният лихвен процент на Централната банка на Канада беше толкова висок през есента 
на 2008 г. или преди началото на световната финансова криза. Всички, с изключение на един, от 12-те икономисти, 
анкетирани миналата седмица от The Wall Street Journal, прогнозираха увеличение с 0,75 пункта. 
Бившият президент на САЩ Доналд Тръмп каза в ново интервю, че е решил да се кандидатира на изборите за държавен 
глава през 2024 г. и в момента обмисля кога да стартира кампанията си. „Голямото ми решение ще е дали да стартирам 
преди или след (междинните избори)", каза Тръмп в интервю за седмичното списание New York. Запитан направо дали ще 
се кандидатира за Белия дом, Тръмп каза, че „вече е взел това решение“. Според друга медийна публикация, цитирана от 
БТА – във в. Washington Post, се казва, че Тръмп ще се впусне в надпреварата през септември, за да сплоти привържениците 
си преди междинните избори, в които републиканците се надяват да си върнат контрола върху Конгреса. Наблюдател 
определи шансовете като по-добри от 2:1 Тръмп да започне кампанията си преди междинните избори. 
Цените в САЩ се покачват с най-голяма скорост от над 40 години насам заради високите цени на петрола и храните. 
Инфлацията е достигнала 9.1% през 12-те месеца до юни и се е увеличила с 1.3% само от май насам. Това доведе до 
прогнози, че американската централна банка ще вдигне още лихвите по-късно този месец. Цената на енергията се е 
покачила със 7,5% спрямо май, докато спрямо 12 месеца по-рано - с 41,6 на сто. Ценовият индекс на храните се е покачил 
с 1%, а този за настаняването - с 0,6% спрямо май. Това е бил шестият пореден месец, в който храните и жилищата са 
поскъпнали с поне процент. Малко след публикуването на данните стойността на еврото спрямо долара намаля, като 
щатският долар стана по-скъп от единната европейска валута за пръв път от две десетилетия насам.  
Войната в Украйна  
Европейският съюз предложи в петък нова серия санкции срещу Русия заради инвазията в Украйна. Готви се също така 
затягане на предишните вече одобрени мерки. Новите санкции са насочени срещу руското злато, нови търговски 
ограничения върху машинното оборудване и нови 50 души към списъка със санкционирани лица. На този фон обаче по-
рано в петък стана ясно, че въпреки войната в Украйна ЕС остава основният купувач на петрол от Русия, показва анализ на 
мозъчен тръст. Съобщенията в медиите за предполагаеми големи обеми на внос на петрол в Китай и Индия създават 
различно и следователно подвеждащо впечатление, пише в публикуван анализ на Центъра за изследване на енергията и 
чистия въздух (CREA) в Хелзинки. През юни ЕС е отговарял за 51% от износа на петрол от Русия, Китай - за 25%, а Индия - 
само за 4%. Другите страни от Г-7 и НАТО са отговорни за 9% от износа. 
Започна годишната поддръжка на тръбопровода "Северен поток 1", транспортиращ 55 млрд. куб.м газ на година от Русия 
за Германия, и газоподаването ще спре за десет дни - от 11 до 21 юли. Европейските лидери обаче предупреждават, че 
Москва може да удължи периода, за да ограничи още повече газовите доставки за континента, което ще попречи на  
плановете за пълнене на хранилищата за предстоящата зима и ще задълбочи газовата криза, за която правителствата 
вземат извънредни мерки. Германският икономически министър Роберт Хабек коментира: "Ситуацията на газовите пазари 
е напрегната и не може да изключим нейното влошаване. Трябва да направим всичко, което можем, за да поддържаме 
базовите доставки през идващата зима". 
Високопоставени официални лица от Русия и Турция уверяват, че проблемът с украинското зърно, блокирано в Одеса и 
други пристанища, е напът да бъде решен. В сряда в Истанбул се състояха преговори за вдигане на блокадата в Черно море 
с участието на украински, руски и турски военни и на делегати от ООН. В Москва говорителката на външното министерство 
Мария Захарова се изказа положително: "Наистина, получи се дискусия по същината на тази проблематика. Формулирани 
бяха някои елементи на възможни договорености, които сега се обсъждат в столиците на Русия, Украйна и Турция по линия 
на военните ведомства. След това контактите трябва да бъдат възобновени в същия четиристранен формат". Положително 
се отзова и министърът на отбраната на Турция Хулуси Акар. Той коментира по-подробно едно от основните съображения 
на руската страна - опасенията, че разхлабването на блокадата ще бъде използвано за внос на западно оръжие в Украйна: 
"Постигнати бяха договорености по множество технически въпроси, включително за създаването на съвместен 
координационен център, който ще е отговорен за съвместния контрол при влизане и излизане от пристанищата и ще 
осигурява безопасен маршрут за корабите, които ще пренасят зърното и други видове храни". Според турския военен 
министър до дни е възможно да бъде постигнато окончателно споразумение за деблокиране на зърното от Одеса. 

https://www.investor.bg/aziia/336/a/zakonodatelite-v-shri-lanka-zapochnaha-procedura-po-izbor-na-nov-lider-356359/
https://www.investor.bg/pazari/538/a/kanada-iznenada-s-nai-goliamoto-uvelichenie-na-lihveniia-procent-ot-1998-g--356158/
https://www.investor.bg/sasht/337/a/trymp-otnovo-shte-se-kandidatira-za-prezidentskiia-post-356267/
https://www.investor.bg/novini/130/a/dannite-za-rekordnata-inflaciia-v-sasht-opravdavat-iastrebovite-kriasyci-na-fed-356131/
https://www.investor.bg/novini/130/a/dolaryt-e-po-skyp-ot-evroto-za-pyrvi-pyt-ot-dve-desetiletiia-356130/
https://www.investor.bg/centralna-i-iztochna-evropa/335/a/es-prodyljava-da-e-nai-golemiiat-kupuvach-na-ruski-petrol-356268/
https://energyandcleanair.org/russias-fossil-fuel-exports-june-2022
https://energyandcleanair.org/russias-fossil-fuel-exports-june-2022
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Преговорите в Истанбул бяха първите известни преки контакти между украинската и руската страна от края на март. Те 
обаче бяха стриктно ограничени върху решаването на проблема с износа на храни. За възобновяване на преговорите за 
мир Киев ще трябва да признае "териториалните реалности", оформили се през това време, заяви заместник-министърът 
на външните работи на Русия Андрей Руденко. 
Междувременно проруските сепаратисти в Донецк и Луганск се похвалиха с още един дипломатически "пробив": след 
сирийския диктатор Башар Асад, севернокорейският Ким Чен Ун също призна самопровъзгласилите се "народни" 
републики. 
В Мелитопол - в окупираната част на украинската Запорожка област - колаборационистите последваха примера на 
"колегите" си от Херсон и обявиха планове за скорошен референдум за присъединяване към Русия. Обяви ги Евгений 
Балицки - бивш депутат в украинския парламент, а сега началник на окупационната администрация: 
"Към мен се обърнаха трудови колективи, профсъюзни организации, обществени дейци, съвети на ветераните с искане 
колкото се може по-бързо да определим своя статут. Общувайки с тези хора, разбираме пределно ясно, че те искат да 
бъдат част от Русия. Не като република - ние искаме да бъдем субект, такъв субект, каквито са Воронежка област, Ростовска 
област. Искаме да бъдем Запорожка област в Руската федерация. Затова аз, като глава на военно-гражданската 
администрация, взех решение за провеждане на референдум, който ще се състои в началото на есента." 
Уверявайки, че референдумът ще бъде проведен по най-демократичен начин, Балицки демонстрира докъде се простират 
познанията му по най-нова балканска история: "Ние не сме европейското Косово, което присъединиха посредством 
парламента, без да попитат хората, без да попитат в бивша Югославия как искат да живеят. Ние ще проведем честен 
референдум и хората ще си кажат".  
Най-малко 48 души бяха убити в неделя при бомбардировка в Часов Яр, Донецка област, но случилото се във Виница само 
потвърди печалния факт, че не може да се чувстваш в безопасност дори на стотици километри от фронта, дори ако според 
военните експерти на главното бойно поле в Донбас е налице "оперативна пауза". Артилерийският обстрел по Харков, 
Николаев и други градове така и не секна. В деня на атаката по Виница Зеленски призова за учредяване на "специален 
трибунал" за военните престъпления в Украйна.   
 
√ Инфлацията - започва ли слизане от върха? 
Демонстрираната посока на поведение на ЕЦБ и други фактори са основание да очакваме по-ниска инфлация още в 
идните месеци до зимата  
Инфлацията през месец юни чупи нови исторически рекорди, а ровенето в архивираните данни на статистическите офиси, 
за да се открие точният предходен период на подобен ръст на цените, се превърна в обичайно занимание. Колкото и да 
са спорни подобни сравнения заради различните начини на изчисляване на индекса на потребителските цени през толкова 
дълги периоди, все пак можем да посочим, че подобни нива на инфлация в САЩ и Германия не са отчитани от повече от 
40 години, еврозоната тогава още не съществува, а в България – от първите месеци на 1998 г., когато все още се наблюдават 
остатъчни ценови ефекти отпреди въвеждането на паричния съвет през юли 1997 г. 
През 12-те месеца до юни индексът на потребителските цени в САЩ нараства с 9,1%, хармонизираният индекс в 
еврозоната – с 8,6% (в целия ЕС – с 9,6%), а в България отчитаме 14,8% по хармонизирания индекс и 16,9% по националната 
методология на индекса. Какво виждаме в данните най-общо, коментира Лъчезар Богданов от Института за пазарна 
икономика. 
В Европа най-висока годишна инфлация има в балтийските страни: в Естония - 22%, в Литва - 20,5%, в Латвия - 19,2%. Още 
седем страни от Централна и Източна Европа, сред които и България, отчитат ръст на цените за 12 месеца от между 12,1% 
(Хърватия) до 16,6% (Чехия). Високата инфлация в региона намира обяснение най-общо в комбинацията от три фактора – 
по-висок дял в потребителската кошница на храни и енергоносители заради по-ниското ниво на доходите, дългосрочния 
процес на икономическо сближаване, което е придружено и с постепенно догонване в средното ценово равнище и по-
силната стопанска обвързаност с Русия.  
Ако гледаме само промяната през юни, инфлацията в еврозоната спрямо май е 0,9% - или леко забавяне от месечния темп 
от 1% през май спрямо април. Средният ръст на цените за месеца е и далеч по-нисък от отчетения през март, когато 
началото на войната на Русия срещу Украйна доведе до месечна инфлация от 2,4%. Различията между отделните 
икономики обаче остават значителни. През юни в 6 страни от ЕС се отчита инфлация от над 2%, докато в Германия и 
Нидерландия – минимална дефлация от -0,1%. В шест икономики месечната инфлация през юни е по-висока от тази през 
март, което е знак за изключително бавно пренасяне на външните шокове във вътрешните цени. Едва в 11 страни, сред 
които и България, месечното поскъпване през юни е по-ниско от отчетеното през май. Всичко това отразява и 
разнообразните държавни регулации за ограничаване на ръста на цените или директен контрол върху тях, които 
правителствата на отделните страни взимат по различно време. 
Все по-отчетлив е „обликът“ на инфлацията, специфичен за Европа, а и у нас. В еврозоната скокът на енергийните цени 
дава принос от 4,2% към инфлацията на годишна база (т.е. почти половината), а още 1,9% се дължи на храните. В България 
около 7,5% от инфлацията може да се отдаде на храните, а още 6,6% на енергията за транспорт и бита. 
Всичко това позволява да очертаем и възможните развития в идните месеци. От една страна, поведението на „Газпром“ 
(т.е. руското правителство) остава напълно непредвидимо, което означава постоянни шокове в цените и наличността на 
природния газ в Европа. Цената на газа пък е и ключов фактор и за цените на електроенергия на вече силно интегрирания 
пазар на континента. От друга страна, стопанската динамика в последните седмици дава сигнали, че редица ключови 
суровини отстъпват от достигнатите ценови нива непосредствено след началото на войната. Така например, пшеницата е 
40% под пика от март, а само за месец е поевтиняла с около 20%. Цената на медта е 33% по-ниска от върховата стойност и 
с около 17% по-ниска отпреди месец. При петролът спадът е с 25% от върха и с около 10% за месец. Сходни тенденции 
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виждаме и при други метали, енергийни и селскостопански стоки – корекцията до голяма степен преодоля първоначалната 
паника от войната, но все още цените са по-високи от нивата до средата на 2021 г. 
Отделно, правителствата в повечето страни предприемат конкретни мерки за директен контрол или поне частично 
облекчаване на натиска върху цените. В България чашата е „наполовина пълна“ – цените на водата и централното 
отопление ще нараснат чувствително, но пък при електроенергията за бита имаме практически запазване на досегашните 
цени. Парламентът прие де факто таван на цената на електроенергията за небитовите потребители от 250 лева на 
мегаватчас, което до някаква степен ще смекчи натиска за разходите на бизнеса. Минимален ефект можем да очакваме 
от нулевото ДДС на хляба – там ако изобщо има видимо поевтиняване, то ще е в резултат на спада в борсовите цени на 
пшеница и брашно. Отстъпката за горивата за личните автомобили също ще има ефект и ще сваля инфлацията. 
Въздействията на тези мерки обаче ще започнем да виждаме тепърва – те влязоха в сила през юли, така че в следващите 
месеци ще можем да ги наблюдаваме в данните. 
Безспорно обаче най-съществено влияние върху цените ще имат действията на големите централни банки – основно 
Федералния резерв на САЩ и Европейската централна банка. След години на „странна“ – поради липса на друго 
приемливо за публично споделяне определение – монетарна политика на изключително ниски и дори отрицателни лихви 
и количествени облекчения, сега наблюдаваме началото на процес на връщане към „нормалността“. Федералният резерв 
вече направи това в няколко стъпки, а още през идващата седмица се очаква ново покачване – вероятно с 0,75 процентни 
пункта – после отново повишаване през септември, а може би още до края на 2022 г. Впрочем, ефектите вече се виждат в 
последните данни за американската икономика – през започналото охлаждане на имотния пазар, оттам на строителството 
и останалите инвестиции, което пък видимо притиска търсенето и цените на ключови суровини и индустриални стоки за 
междинно потребление. 
Решението на ЕЦБ от тази седмицата вероятно изненадва с размера на повишението – 0,5 вместо по-ранните прогнози за 
0,25 пункта – особено ако отчитаме вече коментираните специфични водещи фактори за инфлацията в еврозоната, 
създадени от политическите решения при газовите доставки. От друга страна, ЕЦБ трябва да действа по-решително след 
значителното отслабване на еврото спрямо долара – по-ниската стойност на валутата е допълнителен фактор за 
инфлацията на суровините, а и унищожава допълнително спестяванията. Решението за създаване на Инструмент за защита 
на трансмисионния механизъм (TPI) беше очаквано, но както изглежда от публично достъпните параметри, той ще е 
сравнително рестриктивен, подчинен на условия към страните-длъжници и за разлика от предходни програми не включва 
гарантирано разширение на баланса на централната банка. 
Накратко, изглежда този път ЕЦБ действа по-твърдо от очакваното и от предишни ситуации в последното десетилетие. 
Всичко това може да засили еврото и да даде старт на охлаждане на пазарите на активи и на силно зависимите от достъпа 
и цената на кредита дейности и инвестиции, например в строителството. Ако курсът на тази политика се запази, ще видим 
и допълнителен натиск – към вече създадения от забавянето на стопанската активност в САЩ и продължаващите 
ограничения заради пандемията в Китай – за спад на търсенето и цените на петрол, метали, земеделски и други суровини 
и материали. Това безспорно ще започне да засяга пазара на жилища и строителството и в България, а оттам ще смекчи 
донякъде натиска при цените на местните материали и суровини, както и свързаните услуги. Комбинираното въздействие 
на всички вече стартирали тенденции, както и демонстрираната до момента насока на поведение на ЕЦБ дават основание 
да очакваме по-ниска инфлация още в идните месеци до зимата.  
 
БНТ 
 
√ Маските от днес отново са задължителни в градския транспорт в София 
В София носенето на маски е задължително от днес и в градския транспорт. 
Временните ограничения ще са в сила един месец. Те предвиждат спазване на физическа дистанция от минимум метър 
и половина, хигиена на ръцете и дезинфекция на повърхности, редовно проветряване, при възможност работа от 
вкъщи. 
Предвижда се и провеждане на засилен сутрешен филтър в детски заведения за недопускане на деца с клинични симптоми 
за COVID-19, както и за други остри заразни болести. Противоепидемичните мерки могат да бъдат променени в зависимост 
от развитието на ситуацията на територията на София. 
Столицата влезе в Етап 1 на картата на епидемичната обстановка по региони през изминалата седмица, като 
двуседмичната заболеваемост надмина 300 заразени с COVID-19 на 100 000 души. 
 
√ Политическата криза: Все по-малка изглежда вероятността за съставяне на кабинет с третия мандат 
В опит да решат как да продължат преговорите за съставяне на правителство БСП, Продължаваме промяната и 
Демократична България се събраха на извънредна среща в Министерския съвет. 
"Има такъв народ" заявиха, че Христо Иванов трябва да поиска прошка от тях. Самият той посочи, че оттеглянето на 
формацията на Слави Трифонов от преговорите обслужва ГЕРБ и ДПС, които искат да докажат, че без тях не може да се 
упрявлява. Във вторник вечер или сряда сутрин социалистите ще решат какво да правят с мандата. 
Съпредседателят на "Демократична България" да поиска прошка от "Има такъв народ" - заяви Ива Митева. След това да 
се преценява може ли нещо да се оправи на фона на изтеклия запис, който ИТН разтълкува като преговори зад гърба им. 
"Доста странен подход, обиден е наистина за нас и мисля, че затова беше тази наша реакция, така че всички ни 
дължат извинение и мисля, че всички трябва да ни поискат прошка. Ако наистина са искрени", коментира тя.  
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Според Митева, шансовете за съставяне на кабинет са доста малки, но нови избори не са най-добрият вариант за България. 
Заради нуждата да бъдат избрани нови председатели на КЕВР и на антикорупционната комисия. Те били склонни да 
подкрепят Бойко Рашков. 
"Дали те не се уплашиха, че може да има кабинет, след като ние категорично заявихме, че ще подкрепим 
антикорупциониня закон и го подкрепихме в правна комисия. И че ще подкрепим предложението за Бойко Рашков за 
шеф на КПКОНПИ". 
Съпредседателят на "Демократична България" Христо Иванов отговори, че някои парламентарни групи имат политическа 
функционална неграмотност и че да хвърлиш страната в избори заради този запис, е тежка неадекватност. 
"Или в крайна сметка наистина някаква зависимост от плана на ГЕРБ и ДПС да докажат, че страната без тях не може 
да се управлява, да я докара до още по-големи кризи, защото само на фона на това те могат някак си да започнат да 
изглеждат нормални и приемливи." 
Според Иванов ПГ на ИТН трябва да си отговори на въпроса кого обслужва всичко това и какво точно ще се случи, че са се 
нацупили и са се врътнали? 
"Слави Трифонов бил видял някакво лицемерие. И какво от това? Като отидем на избори, това лицемерие ще изчезне 
от политиката? Хора, ние трябва да управляваме тази страна, тя е изправена пред едни от най-тежките кризи в 
нашата генерация, и то не една", смята Иванов. 
Лидерът на "Има такъв народ" Слави Трифонов на свой ред отговори, че Христо Иванов не притежава чувство за срам и че 
от записа става ясно: те приемат ИТН с отвращение, само за да има коалиция, без да имат право на министри, собствено 
мнение, както и че трябна да се съгласяват с конституционно неиздържани законопроекти. 
Без да злоупотребява с мандата, БСП ще се опита да последно да прецени какво може да се направи с него, обясни лидерът 
на социалистите Корнелия Нинова. БСП води разговори за задържане на мандата, за да се решат важни въпроси като 
избора на шеф на КЕВР например. 
"Нашата цел е борба с корупцията и може би това счупи преговорите, защото ГЕРБ, ДПС, "Възраждане" видяха, че има 
шанс да променим антикорупционния закон, да изберем КПКОНПИ, да изберем Бойко Рашков, изплашиха се, че ще 
продължим по този безкомпромисен начин за борба с корупцията и дръпнаха ИТН отново" 
Според Нинова има симбиоза в действията между президента, ГЕРБ и ДПС. 
"Нелогично ми е политически, защото когато хората излязоха на площада, президентът застана до нас за промяна 
на този модел на управление. Сега какво се случва, просто нямам обяснение." 
След като Корнелия Нинова заяви, че със Слави Трифонов и ИТН повече няма да се преговаря, премиерът в оставка Кирил 
Петков също изрази съмнение Трифонов, "да мине през катарзис за пети път". Според него има минимален шанс за 
съставяне на правителство. 
"В първия мандат ние разговаряхме с абсолютно всички депутати на ИТН и видях, че има още хора, които разбират 
колко е важно България да не влезе в политическа криза, но имаха някаква лоялност към Слави Трифонов. Ако Слави 
Трифонов пак ги е хвърлил, хвърляйки този шанс за преговори, без да ги предупреди, аз мисля, че е въпрос на лична 
оценка дали човек трябва да има лоялност към такъв лидер, или България му е по-важна", коментира премиерът в 
оставка. 
Петков заяви още, че Асен Василев е обсъжданата кандидатура за премиер. Няма единно становище сред 
конституционалистите какъв е срокът за задържане на мандата от момента на връчването до момента на излъчване на 
кандидат-премиер. 
 
√ Увеличават се желаещите да работят като професионални шофьори 
Увеличават се желаещите да работят като професионални шофьори и по-специално - на товарни автомобили. В 
Пловдивско те са двойно повече; вероятната причина е несигурната икономическа обстановка. Хората разказват, че 
търсят варианти за преквалификация, в желание да получават по-високо възнаграждание. 
Съпругът на Йовка е международен шофьор от 17 години. Идеята да станат колеги е негова и тя спонтанно се записва на 
курс. Взима изпитите от първия път. 
"Не ме е виждал, когато ми беше изпита, беше тук, но когато започна, нямаше как, аз тръгнах вече на градско, нямаше 
как да ме види. Ще ме види в камиона как управлявам", заяви Йовка Александрова. 
Доскоро Йовка е служител в производство за части за автомобили. Първият ѝ курс ще бъде през септември, когато с мъжа 
й ще се сменят зад волана на камиона. 
"Той по 90, по 70 дни не се прибира вкъщи, друго си е да сме заедно и заедно да караме", каза Йовка Александрова. 
В сравнение с предишни години двойно повече са курсистите, които се записват за професионална категория. В една от 
пловдивските школи забелязват и голям ръст на обучаващите се за мотокаристи, автокранисти или водачи на пътно-
строителни машини. 
"Това е една възможност да изпълнявате две длъжности. Ако работите в склад и имате право да работите и на 
мотокара, вие можете да повишите своето възнаграждение", каза Василка Гавазова, управител на школа. 
Въпреки повишеното търсене, в Пловдив цената на курсовете за момента е около 900 лева. Очаква се в скоро време да 
има увеличение с минимум 20 процента. 
"Имаме повишаване на всяка една услуга която ползваме като разходи и това оказва влияние към цената към крайния 
потребител", каза Василка Гавазова. 
Въпреки повишения интерес към професията на международните шофьори, в бранша все още има стотици вакантни места. 
По данни на Съюза на международните превозвачи се търсят близо 3000 души. 
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√ Мисия възможна ли е почивката на морето тази година за българските семейства? 
Какъв бюджет могат да отделят и склонни ли са да изтеглят кредит за море? Според финансови анализатори заради 
невъзможността да се предвиди колко ще растат цените през следващите месеци, кредитът може да се окаже 
рисков вариант и почивката да ни излезе солено. 
Семейството на Ваня и Димитър от Пловдив вече е изпратило на море двете си деца с роднини. Планират цялата фамилия 
да почиват само за уикенд заради по-скъпото лято. 
Димитър Симеонов: Аз виждам до момента разходите на децата какви са, ами те са поне два пъти по-големи от 
миналогодишните. 
Ваня Симеонова: Ако миналата година на мене ми е излизала около 2500 до 3000 лева едноседмична ваканция на 
семейството, сега предполагам, че трябва да заделим около 5000, което за едно средностатистическо семейство 
мисля, че мисията е невъзможна. 
Димитър работи в сферата на търговията, а Ваня e адвокат на свободна практика. Разчитат единствено на собствените си 
приходи и ще съобразят почивката си според спестяванията през годината. 
Димитър Симеонов: Влизат сега някакви ограничителни мерки, короновирусно време е в момента и какво правим, 
взели сме кредит - не можем да го връщаме. А се разбери с банките, а се разбери с кредиторите". 
Според финансови анализатори не само инфлацията плаши българите, а и високите цени на горивата. 
"Те им изяждат едно между 2 и 5 дена от почивката на море. БДЖ започна да регистрира повече превози, хората 
почнаха да откриват влака като евтин транспорт", заяви Светозар Гледачев - финансов анализатор. 
По думите на експерта тези, които могат да си позволят почивка, предпочитат чуждото море. За Александрина и Захари от 
Благоевград то се оказва и по-близко и по на сметка. 
Захари: Нощувките приблизително около 180 евро, горивото предполагам, че повече от 50-60 евро няма да надхвърлим. 
И сме си поставили така един бюджет на ден горе-долу около 360 евро предполагам. 
Александрина: Миналата година решихме да почиваме на Созопол и беше доста висока сумата, но качеството ниско. 
Финансистите съветват семействата да разчитат на доброто планиране на бюджета, а не на бързия кредит. 
Светозар Гледачев - финансов анализатор: Колкото и да е чудно много българи се опариха и все по- малко стават, но не е 
такъв голям процента на намалението колкото се иска, все още има хора, които смятат че бързите кредити им решават 
проблемите и могат да ходят на почивка. 
Нито семейството на Ваня и Димитър, нито това на Александрина и Захари ще прибегнат до тегленето на кредит за 
морската си почивка. 
 
√ Левон Хампарцумян: Достъпът до кредит няма да бъде по-труден, но ще стане по-скъп 
Това е един от инструментите в ръцете на централните банки, в случая ЕЦБ, с които се бори инфлацията, иначе най-
добрата борба срещу инфлацията е производството на повече стоки и услуги, които да балансират излишъка на 
парична маса, но това е по-лесно да са каже, отколкото да се направи. Те направиха направо половин процент, което 
изглеждаше скромничко, но всъщност е двойно повече от очакваното. Така коментира в "Денят започва" 
финансистът Левон Хампарцумян решението на Европейската централна банка да повиши  основната си лихва с 
половин процента. 
"Това означава вече ясен сигнал, че ерата на многото евтини пари и ликвидност е приключила, защото излишъкът на 
ликвидност е един от проинфлационните фактори, който помпа инфлацията. Сега вече се смята, че растежа в еврозоната 
трябва да се контрира с по-висок лихвен процент", смята финансистът. 
"Притеснението на ЕЦБ е рязкото повишаване на лихвите в южните държави на еврозоната, основно Италия. Ние сме част 
от банковия съюз, практически за нас, това ни пази от още по-рязко повишаване на лихвите. Държавата трябва да вземе 
антиинфлационни мерки, за да може ние, ако сме сериозни, че ще ходим в еврозоната, да отидем, защото Хърватия ще 
отиде", коментира Хампарцумян. 
"ЕЦБ заедно с вдигането на лихвите, обяви един нов инструмент, което е начин да се продължи подпомагането на по-
задлъжнелите южноевропейски държави, без това да се отрази на цялата картинка. Опитват се по някакъв начин да 
наподобят ситуацията в САЩ 2009-2010 година", каза още Левон Хампарцумян. 
Според него ние трябва да мислим за план за реиндустриализация, за енергийна независимост, което не е непременно 
свързано със слънчеви централи. 
Той смята, че банките имат достатъчно пари. "Днес ипотечен кредит се взима по-трудно отколкото в периода на 2007-2008 
година. Бумът на цените в жилищното строителство в големите градове ще се поуспокои най-вероятно, достъпът до кредит 
няма да бъде по-труден, но той ще стане по-скъп. Банките могат да си променят търговските политики", каза още банкерът. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ Мрачни перспективи пред икономиката - предстои ли глобална рецесия?  
Икономическите перспективи са мрачни, предупреждават от Международния валутен фонд, а с това нараства и 
рискът от глобална рецесия. Колко вероятна е тя? 
Кристалина Георгиева, която оглавява МВФ, прогнозира влошаване на икономическите показатели през тази година и още 
по-големи трудности през следващата. Един от най-важните показатели е инфлацията. В еврозоната, тя достигна рекордно 
високи нива. 
От Европейската централна банка вече повишиха лихвата си с половин процент, а изразяват готовност да продължат да 
вдигат лихвените нива, докато инфлацията се върне на приеманите за финансово здравословни 2%. 

https://bntnews.bg/news/levon-hamparcumyan-dostapat-do-kredit-nyama-da-bade-po-truden-no-shte-stane-po-skap-1202565news.html
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Покачването на лихвите на централните банки има за цел да забави икономиката. Но в настоящата ситуация на 
повишаващи се цени на енергоносителите и опитите на Русия да дестабилизира Европа чрез природния газ и петрола, 
може да се окаже недостатъчно. 
Ако охлаждането на икономиката е твърде голямо това може да я тласне право в рецесия. Затова централните банкери са 
умерено предпазливи. Следващите месеци ще бъдат ключови дали светът ще изпадне в рецесия. 
Какво може да направи България, за да премине по-леко през тежките икономически времена - вижте в анализа на 
Светозар Костадинов. 
 
БНР 
 
√ Кирил Петков връчва грамоти на ученици за високи резултати на международни олимпиади 
Премиерът Кирил Петков ще връчи днес грамоти на ученици и техните ръководители за постигнати високи резултати на 
международни олимпиади и състезания, проведени през 2022 г. 
Церемонията започва в 11 ч. в Министерския съвет. На нея ще присъства министърът на образованието и науката акад. 
Николай Денков. 
 
√ Съветник на Зеленски: Украйна може да изнесе до 60 млн. тона зърно идните 8-9 месеца 
Украйна може да изнесе до 60 милиона тона зърно през следващите 8-9 месеца, ако блокадата на черноморските ѝ 
пристанища отпадне напълно, съобщи Олег Устенко, икономически съветник на президента Володимир Зеленски. 
По думите му обаче събитията в Черно море показват, че нещата няма да се развият по този оптимистичен сценарий. 
Премахването на блокадата бе договорено тази седмица с посредничеството на ООН и Турция. Вчера обаче Русия нанесе 
ракетен удар по Одеса. 
Според Устенко, ако пристанищата не заработят както трябва, Киев пак ще изнесе 60 милиона тона зърно от миналата и 
тазгодишната реколта, но не за 8 месеца, а поне за година и 8 месеца. 
Миналата седмица от германската железопътна компания "Дойче Бан" обявиха алтернативен план, според който 
украинското зърно ще се превозва с няколко влака седмично от Румъния за германските пристанища Рощок и Хамбург. 
Основно затруднение при този вариант представлява разликата в стандартната ширина на релсите в Украйна и Европа. 
 
√ Макрон тръгва на четиридневна обиколка в Африка  
Три месеца след преизбирането си, френският президент Еманюел Макрон потегля в понеделник на обиколка в Африка. 
Отношенията с този континент са един от приоритетите в дипломацията на френския президент, отбелязва Франс прес. 
Той ще посети за първи път Камерун, Бенин и Гвинея Бисау. 
Обиколката ще продължи четири дни. 
Пътуването ще даде възможност на френския президент да препотвърди ангажимента си за възобновяване на 
отношенията между Франция и африканския континент на нова основа. 
С тази визита, която ще бъде и първата за Макрон извън Европа след преизбирането му през април, френският президент 
има намерение да изпрати сигнал, че в политиката си ще отдава приоритет на африканския континент, отбелязва 
Елисейският дворец. 
 
√ Фон дер Лайен: Никой в Европа няма да мръзне тази зима  
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви в интервю за австрийския вестник "Курир", че руският 
президент Владимир Путин няма да успее с изнудването на енергийните компании и подчерта, че никой в Европа няма да 
мръзне тази зима. 
"От началото на войната в Украйна Путин се опитва да изнудва и разделя Европа с енергийни доставки, но отново ще се 
провали", казва Фон дер Лайен. 
С предложението на Еврокомисията за намаляване на потреблението на газ с 15 процента от първи август до 31 март, 
обяснява тя, е възможно да се изкара зимата безопасно, дори при пълно спиране на доставките от Русия. 
Относно нормализирането на отношенията с Русия Лайен отговори, че нормални отношения с Путин са немислими и 
отхвърли възможността за спиране на подкрепата за Украйна. 
 
√ Германия може да забрани китайски компоненти за мобилните мрежи в страната 
Германското министерство на вътрешните работи може скоро да забрани китайските компоненти от мобилните мрежи на 
страната, съобщи в понеделник "Ханделсблат" (Handelsblatt). 
Според немското издание министерството може да нареди на мрежовите оператори да не използват критични 
компоненти от "ненадеждни" производители и дори може да поиска премахването на тези, които вече функционират, ако 
прецени, че "по-нататъшното им използване има вероятност да засегне обществения ред или сигурността". 
В информацията също така се отбелязва, че ако това се случи, оборудването на китайски производители като Huawei и ZTE 
ще трябва да бъде заменено с това на скандинавските компании Ericsson и Nokia. 
 
Икономически живот 
 
√ Пост-пандемични икономики 

1. Постановка 

https://bntnews.bg/news/mrachni-perspektivi-pred-ikonomikata-predstoi-li-globalna-recesiya-1202540news.html
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Наскоро Европейската комисия (ЕК) публикува своята лятна прогноза 2022 (наричана по-нататък прогноза „лято 2022“) за 
средносрочното развитие на европейските икономики. Те заслужават внимание поради възможността за паралелна 
съпоставка на икономическото развитие на сравними и съпоставими икономики, както и за осмисляне на движещите 
тенденции. 
ЕК публикува четири свои прогнози в рамките на годината: зимна, пролетна, лятна и есенна. Настоящите агрегирани 
прогнози на ЕК са за 2022-23 г. по следните показатели: (1) годишен темп на прираст на БВП; (2) годишна инфлация 
(хармонизиран индекс на потребителските цени). При оценката на икономическите величини в прогнозата „лято 2022“ е 
полезна и съпоставката с предхождащи прогнози, доколкото подобна съпоставка дава представа за оценка на 
въздействието на междувременно появили се фактори, въздействащи на параметрите на икономическо развитие. В случая 
е интересна съпоставката с прогнозата „пролет 2022“ на ЕК с оглед открояване на влиянието на войната, която Русия води 
в Украйна. 
Успоредно с публикуваните прогнози ЕК предоставя сравнима отчетна (реална) информация за всички страни от ЕС за 2020-
21 г. Така времевата съпоставима информация е за 2020-23 г., а това е периода, през който възниква и се развива 
пандемията Covid-19. Обхващането на четири-годишния период 2020-23 г. дава възможност да се оцени въздействието на 
два съществени екзогенни фактори върху икономическото развитие, както и на ефективността на предприетите 
управленски макроикономически мерки: (1) пандемията Covid-19 и (2) войната на Русия срещу Украйна. В допълнение 
през разглеждания четиригодишен период има преливане на ефекти от една година в друга, които се компенсират при 
агрегираната оценка. Такова явно преливане се наблюдава през 2020-21 г. (но не само тогава), когато икономическата 
рецесия през 2020 г. (която е с различни измерения в отделните страни) се компенсира със сравнимо възстановяване през 
следващата (следващите!) години. 
Междустрановите сравнения е редно да се водят за сравними и съпоставими по своята съдба и развитие икономики. В 
случая такава група страни са тези, които преди 90-те години на миналия век са били членки на СИВ, а по-късно се включиха 
в ЕС. Това са общо 9 страни (България, Естония, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия, Унгария и Чехия), за които е 
възприето условното название „страни СИВ-ЕС“.    
2. Икономически растеж 
Страните СИВ-ЕС се справят и се очаква да се справят относително по-добре с изброените глобални предизвикателства в 
сравнение с останалите страни от еврозоната (Фигура 1). В прогнозата „лято 2022“ се посочва спад на очаквания 
икономически растеж в еврозоната за четири-годишния период 2020-2023 г. спрямо предвижданията в прогнозата 
„пролет 2022“ от 3,6% на 2,5% (който и така си е пределно нисък), докато при икономиките на страните СИВ-ЕС се 
предвижда запазване или превишение на съответния показател. Изключение прави единствено Словакия, при която има 
спад на икономическата динамика в двете прогнози – от 4,4% на 3% (видимо поради странова специфика). Показателно е, 
че средноаритметичният прираст на БВП за страните СИВ-ЕС за 2020-23 г. в прогнозата „лято 2022“ се предвижда да е 7,9% 
(при 2,5% за еврозоната!). Това достатъчно прилично икономическо представяне на страните СИВ-ЕС следва да се свърже 
най-вече със съществените помощи, които тези страни получават от развитите икономики в ЕС. В това отношение 
икономическата конвергенция безусловно е в ход. То също показва, че ЕС като цяло проявява необходимата загриженост 
за подпомагане на икономическото развитие на страните СИВ-ЕС, независимо и въпреки тежките последствия от войната 
на Русия в Украйна. 
 

 
фигура 1 

 

https://economy-finance.ec.europa.eu/economic-forecast-and-surveys/economic-forecasts/summer-2022-economic-forecast-russias-war-worsens-outlook_en
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Скоростта на движение на отделните страни СИВ-ЕС е различна, при това чувствително. В долния край на ранжирането се 
открояват Чехия и Словакия с минимален икономически напредък, докато останалите страни съумяват да се справят, при 
това нелошо. За съжаление България, която е най-слабо развитата страна не само в групата, но и в ЕС, продължава да 
поддържа мижав прогрес (почти непроменено очакване от 4,8% за четири-годишния период, т.е. 1,2% средногодишно!). 
Неприятно за България е сравнението със страните в дерогация Полша, Унгария и Румъния, които се предвижда да съумеят 
да постигнат средногодишно два пъти по–високи темпове на икономически растеж, а още по-високо е очакваното 
превишение на икономическата динамика за страните-членки в еврозоната Естония, Литва и Латвия. 
България е редно, дори е длъжна, да съумява да поддържа изпреварващи темпове на икономически растеж спрямо 
сходните с нея страни. Очакванията на ЕК в двете прогнози са за относителен застой (замразяване) на статута на България, 
което означава, че страната се движи по инерция, без внедряване на нови печеливши политики. Подобна преценка се 
свързва с неустановените, дори хаотични политически взаимоотношения, когато надделяват личностни и реваншистки 
настроения в ущърб на националния икономически просперитет. 
3. Инфлация 
В поредните прогнози на ЕК инфлацията е повсеместно по-висока (Фигура 2). Войната на Русия в Украйна въздейства върху 
позитивния ръст на инфлацията в страните на ЕС. В еврозоната като цяло предвижданията за равнището на акумулираната 
инфлация е чувствително по-ниска от тази в страните СИВ-ЕС. Подобно развитие означава протичането на процес на ценова 
конвергенция в ЕС, който е неизбежен и който би следвало да се наблюдава задължително. Този процес е по-слабо изразен 
в страните СИВ-ЕС, които са членки на еврозоната (Естония, Латвия, Литва, Словакия, вкл. и България), при които 
предвижданата средногодишна инфлация за 2020-23 г. нараства в прогнозата „лято 2022“ на 4,3% (от 3,6% в прогнозата 
„пролет 2022“), докато съответните показатели за страните СИВ-ЕС в дерогация са 5,0% и 4,4%. Това разминаване следва 
да се свърже и с възможността на страните в дерогация да използват валутния си курс като управленски лост. 
 

 
фигура 2 

 
При всички случаи високата инфлация обезценява натрупани вече стойности. В конкретния случай тя е и измерител на 
цената, която страните плащат за войната на Русия в Украйна. В определена степен то е и неизбежно за страните СИВ-ЕС, 
особено и най-вече за включените страни в еврозоната. За страните в дерогация процесът изглежда по-различен, 
доколкото оперирането с валутния курс оказва компенсационно въздействие на инфлационните процеси. Проблемът 
опира и до поддържането на приемлива икономическа динамика, която е възлов фактор за социално-икономическо 
спокойствие. 
В прогнозата на ЕК „лято 2022“ България се откроява с най-ниска инфлация за 2020-23 г. сред страните СИВ-ЕС – 
средногодишно от 5,7%. По-различно са изглеждали нещата в прогнозата „пролет 2022“ на ЕК, когато три страни СИВ-ЕС 
се е предвиждало да са с по-ниска инфлация. В това отношение войната на Русия в Украйна се предвижда да повлияя по-
умерено у нас. 
4. Заключение 
Страните от нашето обкръжение безусловно изживяват тежки моменти. Те са до голяма степен следствие от собствен 
съзнателен цивилизационен избор. Трябва задължително да се намери ефективен и решителен отпор на всякакви опити 
за силово (военно!) решаване на каквито и да са междудържавни взаимоотношения, особено и най-вече в Европа (но 
далеч не само в Европа). Целта и усилията си заслужават цената. Преди повече от 80 години хитлеристка Германия си 
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въобрази, че може да подчини своето обкръжение (а и целия свят) чрез военна сила, а сега сме свидетели, как путинистка 
Русия се опитва да прилага по същество същата идеология. 
България не е изключение от общото цивилизационно правило. Така и трябва да бъде. Същевременно се изяснява, че чрез 
по-добро използване на инструментите на макроикономическо управление може да се постигне значително повече. 
България изпитва крещяща нужда от изпреварваща икономическа динамика и в това отношение резултатите са 
категорично неудовлетворителни. Причините следва да се търсят и откриват не във всякакви екзогенни влияния и 
въздействия (те са универсални и засягат голямото множество от текущото икономическо обкръжение), а в слабото 
качество на вътрешното макроикономическо управление както на равнище правителство, така и особено на равнище 
Народно събрание.   
Оценявайки прогнозите на ЕК следва да уточним, че икономическите прогнози не са нещо непоправимо, нито пък че са 
носители на някакъв фатализъм. Те са разчети от вида „какво – ако“. Тяхното предназначение е да очертаят силуета на 
икономиката в перспектива, но като следствие от въздействието както на екзогенни, така и на ендогенни фактори и 
управленски решения. Те акцентират върху определени особености в перспектива. Задача на макроикономическото 
управление е да оценят очертаната перспектива, да откроят позитивите и негативите в икономическото развитие и въз 
основа на оценките да предначертаят решения, които да подсилят позитивите и да подтиснат негативите. В определен 
смисъл прогнозите са в състояние да променят и коригират макроикономическото управление. 
Признак на лошо и некачествено макроикономическо управление е недоглеждането и игнорирането на икономически 
прогнози, съставени от авторитетни научни организации. 
 
√ Капани за мишки и търсене на инвеститор за столичното "топло" 
Наскоро в медиите се завъртя новина, че се търси международен консултант и финансов мениджър за най-голямото 
топлопреносно предприятие у нас и абсолютен монополист на централното топлоснабдяване в столицата – Топлофикация 
София (ТС). Не едно и две правителства през годините са подхвърляли идеята за подобен абсурд, но поддръжка за нея 
никога не е имало и тя винаги е умирала в зародиш. За да заобиколи това неудобно препятствие, принципалът на 
дружеството – Столична община, предприе една друга стратегия за да прокара тази си идея. Тя се основава на приемането 
на решения и отлагането им във времето, неангажирайки се със срокове за изпълнение, тоест изчаквайки всичко да утихне. 
Конкретен пример за това е и сегашната ситуация, в която СОС просто излизат с доклад, в който обявяват, че изпълняват 
решение, взето преди точно около две години по-рано. 
Основната цел за търсенето на независим международен консултант и външен мениджър на „Топлофикация София“ ЕАД 
е оперативна и финансова стабилизация и модернизация на мощностите и управлението в дружеството. Само в това 
изречение от Столична община обявяват няколко не чак толкова лицеприятни факта, а именно: 

• Знае се, че дружеството е в окаяно финансово състояние, но СОС няма желание и капацитет да намерим решение.  

• Нужен ни е някой „външен“ (чети международен) консултант и външен инвеститор, който да си „цапа ръцете“ за 
нещата, които ние не искаме да правим. Срещу заплащане разбира се. Колкото и да е голямо това заплащане, това 
нас не ни интересува, тъй като ние вече няма да носим отговорност за това.  

• Ние не искаме да кажем на нашите крепостни потребители, че непосилната вече цена за „услугата ни“ ще се 
повиши до абсурдни стойности. Те все пак са наши избиратели и от тях зависи избора ни и бъдещото ни 
благосъстояние. 

• Другото, което казват от СОС е, че Топлофикация София не е управлявана добре и въпреки, че са сменяли не едно 
и две ръководства – това си е просто един разграден двор. 

Сагата продължава и месец по-късно е проведено и заседание на Управителен съвет на ТС – на 07.08.2019 г.  е взето 
решение и е възложено на изпълнителния директор на „Топлофикация София“ ЕАД да назначи работна група, която в срок 
до 09.09.2019 г. да изготви техническо задание за провеждане на процедура за избор на независим международен 
консултант, който да проучи, изследва и верифицира изготвените технологичен одит, правен анализ и финансов модел и 
да определи изискванията към участниците, критерии за оценка на офертите и прогнозната стойност на поръчката. И 
понеже доверието в работната група не е чак толкова високо, е решено работата им да бъде верифицирана от някои отново 
външен субект. За целта е направен контакт с ЕБВР, която да намери подходящата фирма. На 21 октомври 2019г. ЕБВР дава 
съгласието си да намери подобна фирма. 
В сегашния доклад на СОС за търсене не инвеститор никъде не присъства реалността в която се намира дружеството. За 
разлика от този, докладът на „Блек и Вийч Мениджмънт Консултинг“ ООД, консултантът който безвъзмездно е направил 
планът за стабилизирането на дружеството,  е ясен и безкомпромисен в това отношение. В него ясно е записано: 

• Голяма част от съществуващото оборудване и топлопреносна мрежа на “Топлофикация София” ЕАД  е остаряла 
или надхвърля своя полезен живот. 

• Освен застаряващата инфраструктура, настоящата разпределителна система (топлопреносна мрежа) има 
ограничени възможности за свързване между основните Териториални топлофикационни (разпределителни) 
централи. 

• Нито докладът за 2019 г., нито докладът за когенерационни централи разглеждат влошаващата 
се топлопреносна мрежа за разпределение на топла вода. Топлопреносната мрежа е стара, липсва необходимата 
взаимосвързаност за осигуряване на надеждност на услугата и не се поддържа поради липса на 
средства. „Топлофикация София“ ЕАД изчислява, че ще са необходими значителни капиталови разходи, за да се 
поддържа надеждността на разпределителната система. В тези отчети няма разпределение на бюджет 
за топлопреносната мрежа. 
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• Относно когенерационните централи, се обсъждат плановете за инсталации с идеята да продължат да използват 
съществуващото оборудване още 20 години, но не отчитат възрастта на това оборудване. По-конкретно, по 
отношение на котлите, тяхното извеждане от експлоатация не е обсъдено в проучването, въпреки че по-голямата 
част от блоковете надхвърлят типичния полезен живот от 30 до 40 години. Това би повлияло на надеждността на 
инсталацията, като същевременно би довело до там „Топлофикация София“ ЕАД да поеме високи разходи за 
поддръжка, за да поддържа в действие стареещите котли. В тези доклади не се разглеждат допълнителни 
капиталови инвестиции за удължаване на живота. 

• Състоянието на разпределителната система (топлопреносна мрежа) е такова, че по време на прекъсвания едва 
ограничен брой клиенти получават доставка от другите топлоцентрали, а повечето остават без топла вода. В 
отчетите от Топлофикация София няма разпределение на бюджет за топлопреносната мрежа. 

• Разходите за подгряване на вода през последните 10 години поради загуби в топлопреносната 
мрежа продължават да се увеличават, заради течове в разпределителната система. 

• Съществуващите блокове са в значително влошено състояние и са проектирани при по-ниски стандарти за 
ефективност, тоест когенерационните мощности са с нисък коефициент на полезно действие/КПД/. 

Всичките тези констатации на консултанта Блек и Вийч Мениджмънт Консултинг“ ООД пораждат неизменно въпросите, 
как при това фактическо състояние на Топлофикация София, в годишните отчетни доклади на дружеството винаги се 
твърди, че се подобрява така наречената услуга „централно топлоснабдяване“. 
И така – търсим инвеститор 
Първото, което обаче обявяват консултантите в доклада си е наличието на регулаторен риск. 
„…при предварителните дискусии с потенциални кредитори, въпросите за изоставането/забавянето  между цените на 
природния газ и тарифата за отопление, както и за нарушената функция на регулаторния модел за преразглеждане на 
тарифите за отопление, бяха поставени като един от ключовите проблеми във връзка с финансирането на плана, 
доказващо важността от реформата и правилното прилагане на регулаторния модел, така че тарифата за отопление, 
плащана от потребителя, да покрива всички необходими разходи, свързани с доставката на топлинна енергия.“ 
Само с това си изречение, консултантът обявява, че намирането на инвеститор е свързано с драстичното увеличение на 
цената за потребителите. Никъде обаче в доклада не е обявено какви разходи трябва да се покриват, действителни ли са 
тези разходи и защо тези разходи трябва да се покриват от потребителя. Тук потребителят ще е поставен в положение да 
извади от собствените си джобове пари, за да покрие грешките на управляващите дружеството в последните десетки 
години. 
Като други рискове за бъдещия инвеститор се посочват 

• Регулаторната рамка за определяне на цената от КЕВР. 

• Лошо сключените договори с Булгаргаз и неустойките които плаща Топлофикация София – нещо което е явен 
пример за некадърното управление на дружеството през годините. 

• Неплащането на лихви от страна на потребителите в рамките на 75 дни, което води до дисбаланс на получаване 
на сумите, но всъщност на практика потребителите не се облагат с лихви в рамките а отчетния период. 

• Задълженията на ТС към „Фонд Сигурност на електроенергийната система“, които са 5% от приходите от 
електроенергия и са изцяло непризнати от КЕВР. 

• Непризнаването на част от разходите за ремонт и заплати от страна на КЕВР и т.н. 
Дотук в по-голямата част от доклада, излизащ от СОС четем за всички болежки и щения на дружеството. То иска да оперира 
при пазарни условия, но му пречел социалния елемент в дейността. 
Хайде да разгледаме сценария, при който на столичното парно му се даде възможността да оперира при исканите от него 
пазарни условия.  

• Първият въпрос е каква би била ролята на КЕВР в случая, освен гумен печат за фиксиране на цената? 

• Втория основен въпрос е какъв субект се явяват потребителите? В момента те са закрепостени роби, задължени 
да плащат цената на услугата, която им искат. За потребителите в момента има два варианта – изгодна или 
неизгодна цена, но те не са страна по договора за доставяне на услугата. А тя е вече неизгодна от поне две години. 
За момента, за да се откажеш от столичното парно, трябва съгласието на 67% от потребителите от етажната 
собственост в рамките на една абонатна станция, което прави отказването практически невъзможно. 

• Ако ТС иска да се развива като дружество в пазарни условия, защо принципалът на дружеството не 
направи потребителите равностойни партньори /страни/ в сделката по получаването на топлоенергия? 

Откакто услугата стана неизгодна за потребителите, в мен се зароди поредната еретична мисъл. 
„Да бъде предприета законодателна инициатива и с административно решение потребителите на топлоенергия да 
престанат да бъдат вече такива. И да започнем на чисто. Вече ще имаме две равноправни страни. Топлофикация 
поставя своите условия за предоставяне на услуга (разбирайте количество продавана топлоенергия и цена на която 
ще я продава), а живущите в столицата като страна по сделката, с решение на същите тези 67% от живущите 
присъединени към една абонатна станция да решат по своя воля дали да използват услугата на 
столичното топлопреносно предприятие. Така би било справедливо.“ 
Това довежда до следващия логичен въпрос – колко ли „клиенти“ ще има столичната топлофикация тогава? Ще си позволи 
ли да се държи като монополист, да не се съобразява с клиентите си, а само да предявява претенции за цена, покриваща 
услугата й, без да се погрижи за неглижираните – посочени по-горе, с години проблеми в дружеството? 
Дори няма да разглеждам въпроса, как ще бъдат компенсирани потребителите на столичното парно за парите си, вложени 
в дружеството? Все пак то е изградено през бюджета на държавата, тоест с нашите пари. 
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В обобщение, докато не бъдат решени проблемите в дружеството, описани от консултанта, в по голямата си част като 
рискове, Топлофикация София ще си остане непривлекателно за каквито и да е инвеститори. Дори да бъде намерен 
такъв, той като частно лице ще дойде със своите кредити и искания за печалба, които жителите на столицата ще трябва да 
платят. Идването на какъвто и да е инвеститор ще бъде свързано с ново рязко поскъпване на цената, която и в момента е 
на такива нива, че лично аз прогнозирам рязко увеличение на неплащанията към дружеството. 
Дори самата Столична община разбира този факт и на свое заседание ще приеме решение относно възможността за 
разсрочване на задълженията към столичната топлофикация до 3 години. Това е поредният „капан за мишки“ в който искат 
да вкарат потребителите и те да станат дългогодишни „роби“ на столичното парно. 
Напоследък сателитите на Столичната топлофикация отново бяха разпратени по основните телевизии да защитават тезата, 
че увеличенията не са кой знае какви и са търпими. Един от тях дори имаше наглостта да обяви, че сметките ще скочат с 
някакви си само 20%, като не посмя да каже че изчисленията му са на база средно аритметични стойности на цените, а не 
средно претеглени и се отнасят за цялата страна. И за да не се вярва на спекулациите на подобни пишман-експерти по 
темата, ето как изглеждат увеличенията след последното решение на Комисията за енергийно и водно регулиране от 01 
юли 2022г.: 

 
 
Само в последните две години Топлофикация София поиска и получи увеличение на цената 
на топлоенергията, гарантираща приходи от близо 1.22 млрд. лв. за отчетния период 2022/2023г., една доста примамлива 
за инвеститорите сума. Одобрените необходими приходи година по-рано са 633 млн. лв. Предвид факта, че същите тези 
приходи за отчетния период 2020/2021г. от страна на КЕВР са 445 хил. лв., това означава, че комисията при цялата й 
„строгост и безкомпромисност“ е одобрила увеличение на приходите в размер на 174.16 % в рамките на само два отчетни 
периода. 
Уважаеми столичани – ще платите ли това увеличение? 
 
3e-news.net 
 
√ Прогноза: Глобалният капацитет за слънчеви панели ще надхвърли 500 ГВт през тази година 

 
източник: TrendForce 
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Световният пазар на фотоволтаична продукция (слънчеви модули, елементи, силициеви пластини) преминава към по-
големи формати. Това сочи доклад на компанията TrendForce, в който са отразени тенденциите за тази година и са 
очертани прогнозите до 2025 година. 
Ако през 2020 г. делът на мощностите за производство на силициеви пластини 182 мм и 210 мм е бил няколко процента, 
то през 2022 г. той ще надхвърли 80%, смятат от TrendForce. В абсолютно изражение капацитетът за производство на 182 
mm и 210 mm пластини до края на годината ще възлиза на 422 GW, от които 164 GW ще се падат на най-големите 210 mm 
пластини. 
В докладът се отбелязва, че днес повече от 50% от предприятията, произвеждащи силициеви пластини, произвеждат 210 
mm продукти като се посочват данните на Zhonghuan, Shangji, JYT, GCL, Gokin, Huantai Meike, Jinko, Yuze, Canadian Solar и 
Tonghe. 
Компаниите, изправени пред нарастващите цени на суровините (полисилиций), постоянно намаляват дебелината на 
пластините. Те бързо преминаха от стандартната дебелина от 165 μm. до 160 μm. и дори 155 μm. TrendForce очаква 
преминаването към 150 микрона да продължи. Следователно се очаква потреблението на полисилиций да намалее от 2,7-
2,8 g/W през 2021 г. до около 2,6 g/W. 
Подобна ситуация се развива в сегмента на слънчевите клетки (клетки). И тук двата най-големи формата ще представляват 
повече от 80% от производствения капацитет през 2022 г. Техният обем ще бъде 427,1 GW, а през 2023 г. ще нарасне до 
593,25 GW. 
Същото виждаме и в сегмента на крайните продукти – соларни модули. Делът на производствените мощности за 
производство на панели на пластини 182 и 210 mm ще надхвърли 80% през 2022 г., а общият им обем ще достигне 442,2 
GW. Така общият глобален капацитет за производство на слънчеви панели през тази година ще надхвърли 500 GW. 
Очаква се, че само най-големите производители на модули да доставят общо 203 до 230 GW от своите продукти на 
световния пазар през 2022 г., а продажбите на модули на 210 мм пластини ще растат особено бързо. 
Мощни модули (от 500 W) обикновено се използват за мащабни наземни соларни проекти. Анализ на конкурентни 
селекции с общ обем от 90 GW показа, че 93% от купувачите искат модули с мощност от 530 W и повече. 
Очаква се също така, че броят на произведените слънчеви панели за домакинствата, търговския и индустриалния сектор 
ще се увеличи бързо, тъй като разпределеното слънчево производство нараства бързо. В момента диапазонът на 
мощността на тези продукти е между 400W и 450W, като 68,75% от тях са между 410W и 430W. 
Тъй като технологията PERC се доближава до своята теоретична граница на ефективност, модулите от n-тип стават 
съществени за производителите, търсещи конкурентно предимство. Компаниите се насочват към тази технология заради 
възможностите за постигане на по-голяма ефективност на преобразуване и намаляване на общата цена на инсталираните 
фотоволтаични системи.  
 
√ Великобритания ще финансира проекти за ядрено гориво 
инистерството на бизнеса, енергетиката и индустриалната стратегия на Обединеното кралство (BEIS) ще създаде Фонд за 
ядрено гориво с капитал от 75 милиона лири, за да стимулира местното производство на гориво за атомни реактори. Чрез 
Фонда ще се отпускат безвъзмездни средства за проекти, които могат да подпомагат индустрията на Великобритания, като 
по този начин се цели намаляване на нуждата от внос на ядрено гориво от чужбина. 
През април т.г. правителството публикува амбициозна Стратегия за енергийна сигурност, в която е заложено изграждането 
на осем нови атомни енергоблока, както и разработване на малки модулни реактори, които да помогнат за достигането 
на общо 24 гигавата атомни мощности до 2050 г. Те ще трябва да осигуряват около 25% от прогнозираното търсене на 
електроенергия в Обединеното кралство. 
Делът на ядрената енергия на Острова в момента е около 16%, но почти половината от сегашния капацитет трябва да бъде 
изведен от експлоатация до 2025 г., а всички реактори с изключение на един ще бъдат спрени до края на десетилетието. 
 
Мениджър 
 
√ Президентът Радев: БСП трябва да изпълни мандата си 
БСП трябва да изпълни мандата си в съответствие с Конституцията, заяви президентът Румен Радев в отговор на 
журналистически въпрос дали ще прекрати процедурата с мандатите за избор на правителство в рамките на този 
парламент. 
Държавният глава участва във възпоменателно събитие по повод 80-та годишнина от разстрела на поета-революционер 
Никола Вапцаров. 
„Тук съм, за да отдам почит към великия поет и човекът с кауза - Никола Вапцаров. Неговите стихове не остаряват почти 
век по-късно, а паметта за него и неговият ярък талант надживяха всички опити на посредствеността на политическата 
култура да ги очернят. Трябва да е ясно, че антифашизмът е важна част от святото минало на България и всеки, който го 
отрича, отваря пътя към нови разделения и трагедии", подчерта президентът. 
Изпълнителното бюро на БСП и колективните органи на партията се събират в понеделник, за да вземат решение за датата, 
на която ще върнат мандата.  
 
√ Битката с бушуващите пожари в Гърция продължава 
Битката с бушуващите пожари в Гърция продължава. За момента няма пострадали, но ситуацията се усложнява от 
изключително горещото време - днес например температурите в южната ни съседка се очаква да достигнат до 42 градуса. 
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Само през последното денонощие в Гърция избухнаха цели 54 пожара, като борбата с огнената стихия в област Еврос близо 
до турската граница продължава вече четвърти ден. 
Полагат усилия да бъде спасен един от най-чувствителните в екологично отношение национални паркове на 
Средиземноморието, заяви говорителят на противопожарната служба Артопиос, допълва БНР. Тази нощ евакуираха 
жителите на селата около парка. Резерватът Дадиа е единствената колония на косове на Балканите. Силен вятър и труден 
терен затрудняват огнеборците. 
Драматично е ситуацията в северната част на остров Лесбос, казват пожарникарите от там. Жителите и туристите са 
евакуирани, съобщават от Гражданска защита. 
Огънят достигна и до 8-километровия плаж Ветера, който е най-популярен за туристите. От рано тази сутрин гасят по въздух 
самолети и хеликоптери. Вятърът разпалва непрекъснато нови огнища и пожарникарите действат на голям фронт. 
 
√ Нова онлайн библиотека иска да запази знанието за поколенията – с пиратство 
Наистина много голяма част от това, което е предназначено за обществено ползване в мрежата, може да бъде достъпно 
чрез адресната лента на браузъра и най-много няколко кликвания и въвеждане. 
В интернет обаче има много повече неща от това. Някои от тях са скрити в тъмната мрежа или в peer-to-peer мрежи, а сред 
съдържанието, което се споделя чрез тези методи, често присъстват така наречените „библиотеки в сянка“. 
Тези библиотеки съществуват единствено, за да направят лесно достъпни обикновено ограничените или по друг начин 
труднодостъпни бази данни. Например, някое съдържание може да е недостъпно поради редица причини, включително 
използването на платени стени, контрол на авторските права или други бариери пред достъпността, поставени върху 
съдържанието от първоначалните му собственици. 
Библиотеките в сянка обикновено се състоят от текстова информация като в електронните книги, но могат да включват и 
други цифрови медии, включително софтуер, музика или филми. 
Знанието – на светло или на сянка 
В интернет току-що стартира нов проект с цел запазване на всички човешки знания. Амбициозно и похвално начинание, 
което трябва да защити литературната съкровищница на човешката цивилизация от превратностите на физическия свят. 
Проблемът? Това е незаконно. 
Pirate Library Mirror е това, което си представяте, когато прочетете наименованието: дигитално огледало на съществуващи 
библиотеки с пиратско съдържание. Проектът се фокусира конкретно върху книгите - въпреки че това може да бъде 
разширено в бъдеще. 
Първата цел на проекта е дигитално отразяване на Z-Library: незаконно хранилище на статии, списания, академични 
текстове и книги от общ интерес. Сайтът налага ограничение за безплатно изтегляне — 10 безплатни книги на ден — и след 
това таксува потребителите, когато надхвърлят това. 
Z-Library първоначално се разклонява от друг сайт, обслужващ незаконни книги, на име Library Genesis. Тя започна живота 
си, като взе данните от последния сайт, но улесни търсенето в каталога. Оттогава хората, управляващи Z-Library, създадоха 
колекция, която включва много книги, които не са налични в предшественика ѝ. 
Това е важно, защото, докато Library Genesis може лесно да се клонира дигитално, при Z-Library не е така – и тук се появява 
Pirate Library Mirror. 
Групата, която стои зад новия проект, направи кръстосана препратка между Z-Library и Library Genesis, като запази това, 
което беше налично само в първата платформа, тъй като това не беше архивирано. Обемът на тази информация възлиза 
на над 7TB и повече от 2 милиона книги, статии и списания. 
Въпросът тук може да е: защо никой не качва книгите, които са налични само в Z-Library, в Library Genesis, за да е сигурно, 
че нищо не се губи? Както в много случаи, това е по-лесно да се каже, отколкото да се направи. 
Library Genesis има високи стандарти за качество и разделя своята колекция на нехудожествена и художествена 
литература. Накратко, прехвърлянето на липсващите книги от Z-Library към Library Genesis изисква много работа и няма 
достатъчно налични доброволци. The Pirate Library Mirror възприе по-прост подход за запазване на тези знания: групира 
всички книги, списания и статии в множество торенти, достъпни за изтегляне. 
Z-Library вече е блокирана в множество държави и е напълно възможно в крайна сметка да бъде премахната и всички тези 
книги просто ще спрат да бъдат онлайн, което ще е огромна загуба. 
Въпреки че целта на Pirate Library Mirror на пръв поглед е благородна и похвална, неминуемо също трябва да вземем 
предвид потенциалните щети на услуги като комерсиалните онлайн книжарници и библиотеки, да не говорим за авторски 
и сродни права върху каченото съдържание. 
Пиратство или опазване? 
Трудно е да се спори, че достъпът до знания не е от фундаментално значение. Наред с това много академични списания 
са твърде скъпи, за да могат да си ги позволят повечето хора. За мнозина професионалисти и ентусиасти е жизненоважно 
информацията да е достъпна, но въпреки това пиратството има голямо въздействие върху диалога по темата. 
Ако твърде много хора вземат работата на писатели, изследователи и учени безплатно, тогава никой от тези хора не 
получава заплащане. И ако никой от тях не печели, тогава създаването на споменатите материали постепенно пресъхва. 
Разбира се, това е опростен поглед върху пиратството. Има достатъчно доказателства, че тези, които незаконно изтеглят, 
също са склонни да харчат доста за същото съдържание при определени условия. Да не говорим за онези, които се 
самообучават и в крайна сметка се озовават в индустриите, които изучават, или за хората, които имат достъп до материали, 
когато са млади, и инвестират по-късно знанията си в успешна кариера с добавена стойност. Самият екип зад проекта 
признава пиратските му основи без колебание. "Това ни позволява да направим нещо, което законните платформи не 
могат: да се убедим, че книгите ще станат достъпни до всяко кътче на света", пише на страницата на проекта. 



19 

 

С други думи, това е сложна тема, изпълнена с различни гледни точки. 
За щастие, това което (донякъде) отличава Pirate Library Mirror е, че платформата не е предназначена да бъде индекс за 
търсене. Да, първият торент съдържа списък с всички файлове, които технически можете да използвате, но не е лесно да 
го направите. 
Наистина фокусът на проекта е върху опазването, а не лесният достъп. 
Все пак някои бързи бележки преди да се втурнете към компютъра. Първо - и това се разбира от само себе си - това е 
незаконно. Второ, трябва да имате достъп до торентите чрез браузъра за анонимност TOR, с който също се влиза в 
неиндексираната част от интернет, популярно наречена 
Deep Web. И трето, не е правено сканиране за вируси на файловете в торентите, така че задължително актуализирайте 
антивирусната си програма. 
Въпреки всичко това, проекти като Pirate Library Mirror са достойни за уважение. Има нещо, което непринудено напомня 
на интернет от старата школа - проект, чиято цел е толкова алтруистична на фона на огромната част от сайтовете, мрежите 
и платформите, които се борят за вашето внимание, кликвания и пари. Той не е тук, за да прави пари или да печели 
влияние; той просто иска да гарантира, че човешкото знание ще пребъде и ще можем да му се наслаждаваме. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите  
БНТ „Денят започва“ 

- Третият мандат и ябълката на раздора - между възможните ходове и диалога. Гости - Димитър Ганев и Петър 
Чолаков. 

- Енергийните стратегии в Европа. Гост - евродепутатът Петър Витанов. 
- Цените и доходите - какви са ефективните мерки срещу инфлацията? Гост - икономистът Лъчезар Богданов 
- Какви са очакванията за лихвите по кредитите - финансовият план на Левон Хампарцумян. 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Шансовете за кабинет. Гост - Десислава Атанасова, ГЕРБ 
- С колко ще се повишат лихвите? Гост - Мика Зайкова 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Пред провал ли са преговорите за съставяне на правителство? 
- Отново джипове на плаж Болата 
- В рубриката "На твоя страна": Фалшив и разреден алкохол по морето 

 
√ Преглед на печата  
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Флиртът между власт и кметове приключи със спор между две министерства и без обещаните 500 млн. лева 
в. Труд - Правителството работило за двойно по-скъп газ 
в. Телеграф - Паякът ни дере 70 лв. на Морето 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Обеднели, българските туристи закусват баничка, обядват на плажа, вечер пазаруват от магазина 
в. 24 часа - Нинова хлопна мандалото за ИТН, но Петков видя още 8 "свестни" от тях 
в. Труд - Депутати предупредиха Нинова за Конституцията 
в. Труд - Фирми фалират заради кабинета Петков 
в. Телеграф - БСП ще държи мандата поне до сряда 
в. Телеграф - Пожар остави Поморие без ток 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Айлин Секизкьок, посланик на Турция: Държавата трябва да има пълен контрол на Капитан Андреево 
в. Труд - Владимир Чавдаров, административен ръководител на Апелативна прокуратура-Варна, пред "Труд": Политически 
интереси накърняват независимост на съдебната власт 
в. Телеграф - Проф. Д-р Диана Ковачева, омбудсман на република България: Има бум на жалбите срещу ВиК, Енергото и 
колекторите 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Преврат 2.0 е хванал за шията преврат 1.0 
в. Труд - Партийната (зло)употреба с Конституцията 
в. Телеграф - Да ти изравнят сметката 
 
√ Предстоящи събития в страната на 25 юли 
Варна 

- От 11.00 часа, в зала „Варна" на Община Варна, ет.2, Община Варна организира встъпителна пресконференция по 
проект „Екологично чист транспорт за Варна" 

*** 
Видин 
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- От 19.00 часа от сцената на крепостта "Баба Вида" заместник-кметът на Община Видин Борислава Борисова ще 
открие Единадесетия фестивал на изкуствата "Дунавски вълни". Началото на фестивала ще бъде поставено с 
концерта "Музикален круиз" на Симфониета - Видин. 

*** 
Русе.  

- От 16.00 часа в хотел "Ювелир" художникът Кирил Узунов ще демонстрира пред русенци своята техника за 
рисуване с пламъка на горящи свещи - candle smoke painting 

*** 
Стара Загора.  

- От 10.00 часа в РБ „Захарий Княжески" продължава лятната програма „Създай. Играй. Прочети. Научи" в 
Регионална библиотека „Захарий Княжески". 

*** 
Шумен.  

- От 11.00 часа в Областна администрация ще се проведе за срещата относно изясняване на факти и обстоятелства, 
касаещи имоти публична общинска собственост в централната част на града. 

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

