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Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
БНР 
 
√ Националният съвет на БСП решава дали партията да върне мандата 
Съдбата на третия и последен мандат за съставяне на правителство в рамките на 47-ото Народно събрание ще стане ясна 
след заседанието на Националния съвет на левицата. Началният час е 16:30 в партийната централа.  
След вчерашното Изпълнително бюро на БСП, председателят на правната група на партията Георги Свиленски обяви, че 
ще предложи на Националния съвет два варианта за мандата с хоризонт петък, които са в съответствие с Конституцията, 
но не уточни какво съдържат те.  
Според социалния министър в оставка Георги Гьоков шансовете за кабинет не са големи. Мандатът е възможно да се 
задържи до 15-ти август коментира той: 
"Дали е редно тълкуването на Конституцията. Възможно е, защото наистина в Конституцията има някаква празнота точно 
в тази ситуация". 
Членове на Националния съвет коментираха, че по тяхна информация ще бъде предложено или мандатът да се върне още 
в сряда, или до петък да продължат опитите за съставяне на правителство с гласовете на депутати от "Има такъв народ". 
 
√ Здравната комисия в НС обсъжда промени, касаещи лечението на деца до 18 години 
Законодателни промени, които разширяват възможностите за лечение на заболявания на деца до 18-годишна възраст с 
лекарства, които се прилагат извън условията за разрешение за употреба, влизат на първо четене в парламентарната 
здравна комисия. 
С измененията в закона за лекарствените продукти в хуманната медицина се преодолява правна неуредица, която остави 
извън закона лечението с публични средства на деца с онкологични и редки заболявания, за чиято възрастова група няма 
подходящи разрешени за употреба лекарства. 
С промените, внесени от "Продължаваме промяната", БСП, "Има такъв народ" и "Демократична България", се предлага да 
се създаде изключение от закона само за лекарствени продукти, които се заплащат извън обхвата на задължителното 
здравно осигуряване и тези, които се прилагат извън условията на разрешението за употреба за лечение на заболявания 
на деца до 18-годишна възраст. 
Целта е да се създаде финансов регламент и да се преодолее разминаването между закона, който забранява заплащането 
с публични средства на тези лекарства при непълнолетни пациенти и Наредбата, по която НЗОК плаща за лечението на 
деца по специален ред, в която не е разписан изричен регламент за употреба на подзаконово нормативно ново, т. нар. off-
label употреба. 
Вносителите се позовават на множество жалби и сигнали и на данни на Здравната каса, които показват, че заявленията за 
финансиране на лекарствени продукти, които се прилагат извън условията на разрешението за употреба, са основно за 
деца с онкохематологични, автоимунни и редки заболявания, при които са изчерпани терапевтични възможности или са 
наблюдавани тежки нежелани лекарствени реакции, или са установени противопоказания за лечение с налични 
терапевтични алтернативи. 
Така с промените в закона за лекарствените продукти в хуманната медицина ще се преодолее забраната за заплащане с 
обществени средства на този вид лекарства при деца до 18-годишна възраст. 
 
√ Комисия в НС обсъжда да имат ли пожизнени премии пенсионираните треньори на паралимпийци 
Комисията по младежта и спорта ще обсъди предложение пенсионираните треньори на паралимпийци да имат право на 
пожизнена месечна премия.  
Предложенията са на Иван Ченчев от БСП и други депутати, и са съгласувани с представители на Българската 
паралимпийска федерация. 
От мотивите става ясно, че промените ще струват 13 000 лева до края на годината и, че треньорите на паралимпийци, които 
отговарят на условията са само трима.  
 
√ 6 от фондовете за втора пенсия са с отрицателна доходност за периода юли 2020 - юни 2022 г. 
6 от общо 9-те Универсални пенсионни фондове, в които се осигуряват за втора пенсия родените след 31 януари 1959 
година, са с отрицателна доходност за периода от 20 юли 2020 година до 30 юни тази година. 
Загубите са от една стотна от процента до 2,3 на сто. 
Те се обясняват с инфлация, която расте от края на миналата година. 
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Данните на Комисията за финансов надзор сочат, че само 3 от по-малките частни фондове реализират положителна 
доходност и тя е между 0,99 и 2,7 на сто за последните 24 месеца. 
 
√ Газът в Европа поскъпва с 10%, след като доставките през "Сeверен поток" намаляват до едва 20% от капацитета  
Газът в Европа поскъпва с над 10% в рамките на търговията в понеделник, след като "Газпром" обяви, че планира отново 
да намали транспортирането на руски газ по "Северен поток 1" от 27 юли поради дейности по "поддръжка" на друга 
турбина на Siemens. 
В резултат на това дневните доставки на газ към Германия и голяма част от останалия ЕС ще възлизат на не повече от 33 
милиона кубически метра на ден, което ще представлява на едва около 20% от планирания капацитет на ключовия 
газопровод, обясниха от компанията. 
По-рано през деня руският газов и петролен гигант заяви, че доставките му на газ за Китай през газопровода "Силата на 
Сибир" отново са достигнали рекордно високо ниво в неделя, 24 юли, след като предишни две рекордни по размер 
доставки бяха осъществени на 17 и 19 юли. 
От средната на юни насам "Северен поток 1 “ вече работеше с 40% от своя капаците (или около 67 млн. куб. метра на ден), 
като от 11 до 21-ви юли дори беше напълно спряна порадди т.нар. от Русия "годишна профилактика". 
През миналата седмица руският президент Владимир Путин предупреди, че може да има допълнително намаляване на 
доставките на газ за Европа пред "Северен поток 1". 
"Там (на "Северен поток 1") има две работещи машини, те изпомпват 60 милиона кубически метра на ден. Ако едната не 
бъде върната, ще остане само една, която е с капаците от 30 милиона кубически метра. "Газпром" има ли нещо общо с 
това?", посочи тогава Путин и добави, че още една газова турбина трябва да бъде изпратена за ремонт на 26 юли. 
Към 18,30 часа българско време газовите фючърси на нидерландския хъб TTF поскъпват с над 10% към 177 евро за 
мегаватчас, отправяйки поглед към 4-месечените върхове около 187-185 евро за MWh, достигнати на 13 и 17 юли 2022 г. 
 

Графика на газовите TTF фючърси (в евро за мегаватчас) 

 
 
В началото на днешната търговия се понижиха за кратко до 159 евро като първоначална реакция на сутрешната новина, че 
"Сименс" е изпратила на "Газпром" експортното разрешение от Канада за връщане на прословутата през последните 
седмици газова турбина. 
Малко по-късно пък говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че ремонтирана от Siemes газова турбина ще бъде 
монтирана в компресорна станция на газопровода "Северен поток 1", след като бъде върната от поддръжка в Канада. 
Според него "Русия е отговорен доставчик на газ и каквото и да казва някой в Европейската комисия, в европейските 
столици или в САЩ, Русия беше, е и си остава държава, която до голяма степен гарантира енергийната сигурност на Европа. 
Не декларативно, а де факто я гарантира“. 
Песков обаче допълни, че "ако Европа продължи своя курс на абсолютно безразсъдно налагане на санкции и ограничения, 
които я засягат самата нея, ситуацията може да се промени" - нещо, което само няколко часа сякаш се потвърди от 
решението на "Газпром" да сведе от 27 юли подаването на руски газ през "Северен поток 1" до едва 20% от капацитета. 
 
БНТ 
 
√ Над 100 украински бежанци са започнали работа по програма "Солидарност" във Варна 
Над 100 украински бежанци са започнали работа по програма "Солидарност" във Варна и региона след 6 юни. Това сочат 
данните на Бюрото по труда в града. Програмата се финансира с европейски средства и е насочена само към 
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украинските бежанци. Предлаганите работни места са в туристическата сфера, като работодателите проявяват 
сериозен интерес към наемането на украинци до края на сезона. В един от големите комплекси в Кранево работят 
голяма група бежанци, които смятат, че това е добра възможност за тях, макар че не всички имат опит. 
Комплексът, управляван от Адриан Евтимов, е отворен целогодишно. В момента тук работят 40 украински бежанци, наети 
по програма "Солидарност". 
Освен че работят и получават заплата, те са настанени и получават три пъти изхранване на ден, основно се наемат на работа 
като помощник-сервитьори, като камериерки и като помощници на рецепция. 
Във Варна 37 работодатели са сключили договор с Бюрото по труда по програма "Солидарност", част от назначените 
украинци вече имат опит в сферата на туризма. 
От началото на кризата в Бюрото по труда във Варна са консултирали близо 6000 украински граждани. Има интерес и към 
програма "Солидарност", но реално започналите работа са малко. 
Към момента имаме назначени 113 човека, а сключените договори са за 674 работни места, така че се търсят. 
Украинските граждани не искат да сменят професията си", коментира Филчо Филев, Директор Дирекция "Бюро по 
труда" - Варна. 
Все пак общо 450 украинци във Варна вече са насочени към различни работни места. Част от тях са направили сериозен 
професионален завой. Елизавета, която е бъдещ прокурор или следовател, и Ирина, доскоро учител по физкултура и 
икономист, сега работят в Кранево по програма "Солидарност". 
"Администратор съм и основната ми работа е комуникация с гостите. Сега уча български език, ако ситуацията в 
Украйна не се промени, вероятно ще остана в България", каза Елизавета. 
"Тук съм барман и сервитьор, което е ново и непривично за мен. Но ми харесва да общувам с хората", каза Ирина 
Кирсанова. 
От началото на програмата през юни няма сигнали за проблеми от започналите работа или от работодателите. 
 
√ Пътни строители започват от утре безсрочна стачка 
Пътни строители започват от утре безсрочна стачка заради неизплатени средства. Протести ще има всеки ден 
пред НС и около 20 ключови пътни отсечки в цялата страна. Председателят на Камарата на строителите, обяви в 
"Денят започва" , че около 720 млн. лева не са изплатени за извършени дейности на около 80 фирми. Председателят 
на Парламентарната комисия по регионална политика Настимир Ананиев заяви, че ще свика извънредни заседания на 
комисията, за да се търси решение на проблема. 
"Неразплащането на дължимите суми е само един от проблемите и до този момент, ако решението от 20 април не бъде 
променено в спешен проряздък, на 30 септември допълнителните споразумения изтичат и никой след това не може да 
подпише последващо удължаване", заяви Стефан Чайков - председател на УС на Браншова камара"Пътища". 
На 1 октомври няма да има кой да отстрани щетите дори от едно ПТП, заплашено е и зимното поддържане на пътищата, 
каза още Стефан Чайков. 
Цялото интервю със Стефан Чайков вижте във видеото. 
 
√ Първи ТВ дебат между кандидатите за следващ премиер на Великобритания 
Претендентите за лидер на Консервативната Партия и премиер на Великобритания - Лиз Тръс и Риши Сунак, в първи 
директен сблъсък. 
Бившите дипломат номер едно и министър на финансите влязоха в ожесточен телевизионен дебат. Мерките за овладяване 
на инфлацията, данъците, Брекзит, кой къде е учил, част от темите, по които Тръс и Сунак спориха особено яростно. 
Въпреки че на моменти тонът ескалира, в края на едночасовия диспут двамата заявиха, че са готови да работят заедно в 
правителството. Социологическите данни показват преднина за Тръс, но експерти посочват, че Сунак е по-добър оратор и 
битката е в началото. Днес е планиран втори дебат между двамата. А кой ще оглави консерваторите и ще заеме поста на 
"Даунинг Стрийт" 10 ще стане ясно на 5 септември. 
 
√ Антикризисна мярка: Франция разреши преработката на старо олио в гориво 
Интересна мярка срещу енергийната криза и растящата инфлация - Франция разреши употребата на старо олио 
като гориво. 
Всеки ден тонове олио се изхвърлят от ресторантите. Френски депутат и екоактивист, обаче, предлага иновативна мярка, 
с която вместо да замърсява околната среда, старото олио да помогне както за борбата срещу енергийната криза, така и 
за намаляването на въглеродните емисии. А именно - олиото да стане разрешено за употреба като гориво. 
След оспорвани дебати, предложението беше прието от Сената с 341 гласа "за", 116 "против" и 21 "въздържали се". Това 
отваря и нова ниша в бизнеса и вече има компании, които правят гориво от олио. 
"Взимаме го такова, каквото е, а след това го филтрираме и преработваме ето тук", обясни Мийар Мишел, генерален 
мениджър на компания за иновации. 
След преработка, от 10 литра старо олио се получават 8 литра гориво, което пък отделя до 90% по-малко вредни газове от 
дизела. 
"Това тук е нефилтрирано олио. Съдържа остатъци от храни. Ето това пък е готовият ни преработен продукт - вече 
е гориво, което може директно да сипете в резервоара си", обяснява Мишел. 
След като одобриха мярката, депутатите в Сената се пошегуваха, че предпочитат да са зависими от ресторантите, вместо 
от държавите, които имат богати залежи на петрол. Единственият минус - докато шофирате, може да ви се приядат 
пържени картофки. 

https://bntnews.bg/news/patni-stroiteli-zapochvat-ot-utre-bezsrochna-stachka-1202671news.html
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√ Ръстът на спестяванията в банките у нас се забави през юни 
В края на миналия месец заемите за бизнеса и домакинствата се увеличиха на годишна база с над 12% до близо 76 млрд. 
лева, отчете БНБ 
Спестяванията в банките в България в края на юни са достигнали 106,056 млрд. лв., забавяйки годишния си ръст до 9,6% 
(от 9,7% годишно повишение през май), показват предварителните данни на Българската народна банка (БНБ). Сумата 
възлиза на 68,6% от брутния вътрешен продукт (БВП). 
Централната банка отчита, че паричното предлагане в България през миналия месец достига 130,802 млрд. лв. и се 
увеличава на годишна база с 10,3%, при същия темп на годишно нарастване през май, годишен ръст от 10,8% през април и 
10,7% през март. 
Най-бързоликвидният компонент на паричното предлагане – т. нар. „тесни пари“ (М1), който включва парите извън 
банките и безсрочните депозити на фирми и разплащателни влогове на домакинствата, през миналия месец се увеличава 
със 17,4% на годишна база (спрямо 17,8% годишен ръст през май). 
 

 
 
В централната банка отчитат, че спестяванията на фирмите са 34,809 млрд. лева и в сравнение с юни 2021 г. те се увеличават 
с 18,6% (след 16% годишно повишение през май). 
Депозитите на финансовите предприятия намаляват с 0,6% на годишна база (19,2% годишно повишение през май 2022 г.) 
и в края на миналия месец достигат 3,606 млрд. лв. 
Спестяванията на домакинства и фирмите, които ги обслужват, са 67,640 млрд. лв. и растат с 6% спрямо същия месец на 
2021 г. (6,2% годишен ръст през май). 
 

 
  



5 

 

По данни на БНБ нетните вътрешни активи в края на юни са 82,642 млрд. лева и за една година се увеличават с 15,9% 
(15,3% годишно повишение през май 2022 г.). В края на миналия месец основният им компонент – вътрешният кредит, 
възлиза на 82,540 млрд. лв. и нараства спрямо юни 2021 г. с 14,6% (13,8% годишно увеличение през май). През юни 
вземанията от неправителствения сектор се увеличават с 12,5%, като достигат 78,137 млрд. лв. (11,2% годишно увеличение 
през май 2022 г.). 
В края на юни кредитите за бизнеса и домакинствата са 75,856 млрд. лв. при 74,590 млрд. лв. към май. През юни те се 
увеличават на годишна база с 12,6% (11,2% годишно повишение през май). 
Изменението в размера на кредитите за неправителствения сектор е повлияно и от нетните продажби на кредити от Други 
парично-финансови институции (Други ПФИ), чиито обем за последните дванадесет месеца е 244,7 млн. лева. На годишна 
база продадените кредити от Други ПФИ са 244,8 млн. лв. (в т. ч. 11.1 млн. лв. през юни), а обратно изкупените кредити – 
0,1 млн. лв. (през юни няма обратно изкупени кредити). 
В БНБ изчисляват, че заемите за бизнеса нарастват с 10,6% на годишна база през юни (8,5% годишно повишение през май) 
и в края на миналия месец достигат 39,312 млрд. лв. (25,4% от БВП). 
Кредитите за домакинства са 31,111 млрд. лв. и за една година се увеличават с 14,7%, при 14,5% годишно повишение през 
май. 
В края на миналия месец жилищните кредити са 15,150 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 18,2%, докато през май 
годишното увеличение беше 18,3%. 
Потребителските кредити възлизат на 14,388 млрд. лв. и за една година се увеличават с 13% (12,3% годишно повишение 
през май тази година). 
В централната банка пресмятат, че на годишна база другите кредити намаляват с 2,4% (3,9% годишно понижение през 
май), като достигат 376,5 млн. лева. 
Кредитите за Работодатели и самонаети лица се увеличават с 3,8% на годишна база през юни до 400,7 млн. лева, при 4,1% 
годишно повишение през май. 
Заемите, предоставени на финансови предприятия, са 5,434 млрд. лв. и на годишна база се увеличават с 15,3% (13,3% 
годишно повишение през май). 
 

 
 
 Нетните чуждестранни активи в края на юни са 71,968 млрд. лв., докато към 31 май бяха 71,959 млрд. лв. Те нарастват с 
2,3% в сравнение с юни (2,8% годишно повишение през май). 
Чуждестранните активи се увеличават с 9,7% и достигат 87,153 млрд. лева (9,3% годишен ръст през май). 
Чуждестранните пасиви са 15,185 млрд. лв. и на годишна база нарастват с 67,7% (60% годишно повишение през май). 
 
√ Ще има ли правителство, или се задават нови избори? 
Започва ли "Продължаваме промяната" подготовка за нов парламент, коментират политологът доц. Антоний 
Гълъбов и социологът Добромир Живков 
Няма да има правителство, отиваме на избори. Това беше ясно още преди "Има такъв народ" да се оттегли от преговорите, 
защото преди всичко "Продължаваме промяната" не желае нов кабинет. Това беше ясно още с преговорните им позиции, 
с поставянето на акцента върху промяната на закона за противодействие на корупцията. Този коментар пред Bulgaria ON 
AIR направи политологът доц. Антоний Гълъбов. 
По думите на социолога Добромир Живков идеята за преговорите е била да се структурират добре, но в цялото това 
действие не са били ангажирани всички субекти. „"Продължаваме промяната" е предприела действие към нови избори и 
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въпреки усилията на БСП и "Демократична България" да бъде преодоляно това противопоставяне между ИТН и 
"Продължаваме промяната", сякаш ситуацията се движи към нови избори", допълни той.  
Доц. Гълъбов е на мнение, че "Продължаваме промяната" е напът да сбърка за пореден път въпреки „лекия прилив на 
симпатия към тях със свалянето на председателя на Народното събрание и оставката на правителството“. Според него те 
смятат, че този прилив ще остане траен и че са в подем, но е категоричен, че това не е така. „Служебното правителство, 
което президентът Румен Радев ще назначи, може би още тази седмица, ще направи всичко възможно, за да прехвърли 
отговорността към редовния кабинет "Петков"“, изтъкна политологът. 
Социологът, от своя страна, дори допусна, че разногласията, които виждаме през последните 4-5 месеца между 
президента и "Продължаваме промяната", могат да доведат до допълнително развиване на противоречия и 
противопоставяне в периода на очакваното служебно правителство. 
"От друга страна обаче, кабинетът, който си отива, успя да постигне няколко неща, които са ключови. От части в тях се 
дължи и това електорално съживяване, което отчитаме. Вижда се сериозно постижение по отношение на 
диверсификацията на енергийните доставки. Другото, което направи този кабинет, са високите социални разходи", отчете 
Добромир Живков. 
Доц. Гълъбов окачестви като „откровена манипулация“ задържането на мандата от БСП, за да се гласува изборът за 
председател на КЕВР. „Този мандат няма нищо общо с каквито и да било други срокове. Решението на Конституционния 
съд прави нищожен избора на сегашния председател. Няма ситуация, в която КЕВР няма да може да работи, защото няма 
председател“, категоричен е той и смята, че този опит за водене на преговори е началото на предизборна кампания. 
Той дори заяви, че изискването за промени в Закона за противодействие на корупцията като условие за Плана за 
възстановяване и устойчивост е лъжа. „Настояването конкретно лице да оглави комисията ще се случи по стария закон.  
Комисията е колективен орган и кой е неин председател няма абсолютно никакво значение. Целта е да бъде отклонено 
общественото внимание от реалните проблеми, до които доведе страната това управление", смята Антоний Гълъбов. 
 
√ Членовете на ЕС са постигнали съгласие по спешния план за природния газ 
Предвидени са дерогации за Кипър, Малта и Ирландия, защото те не са свързани с междусистемната газова връзка 
на друга държава членка 
Представители на държавите от ЕС са се договорили за спешен план за намаляване на потреблението на газ. Той ще бъде 
официално потвърден този вторник на специална среща на министрите на енергетиката в Брюксел и ще намали рисковете, 
които биха могли да възникнат при пълно прекъсване на доставките на руски газ. 
Както потвърдиха пред Deutsche Presse-Agentur във вторник вечерта дипломати, планът, предложен от Европейската 
комисия, предвижда доброволно намаляване на потреблението в страните с 15% от 1 август 2022 г. до 31 март 2023 г. 
Освен това се предвижда да се създаде възможност за задействане на предупреждение от страна на ЕС в случай на широко 
разпространен недостиг на доставки и за определяне на задължителни цели за икономии. 
България няма да поиска дерогация за намаляване на потреблението на газ с 15 на сто от август до март следващата 
година, както предложи Европейската комисия миналата седмица. Това съобщиха за БНР източници от Брюксел. 
Изключения за Кипър, Малта и Ирландия 
В сравнение с първия проект на ЕК обаче се предвиждат значително повече изключения, а условията за невъвеждане на 
задължителните цели за икономии също са повишени. Последното ще може да се прилага само от Съвета на държавите 
членки, а не от ЕК. Конкретно това означава, че предложението на Комисията за обвързващи цели за икономии трябва да 
бъде одобрено от група от 15 от 27-те държави от ЕС. Освен това те ще трябва да съставляват заедно поне 65% от общото 
население на Съюза. 
Дерогациите са предвидили например за това, че страни като Кипър, Малта и Ирландия не следва да бъдат задължени да 
пестят газ, докато не са пряко свързани с междусистемната газова връзка на друга държава членка. В други държави 
усилията за съхранение на газ, наближаващата криза с електроенергията и потреблението на газ като суровина за 
производство на торове, например, би трябвало да могат да намалят размера на задължителното спестяване. 
Процесът на вземане на решения за преработения план ще започне този вторник на специална среща на министрите, 
отговарящи за енергийните въпроси. Той изисква и квалифицирано мнозинство, което според дипломатите би трябвало 
да бъде лесно постигнато. 
По време на консултациите с постоянните представители на държавите членки стана ясно, че голяма част от страните 
смятат солидарността за изключително важна и искат да пестят газ. Освен Унгария само три други държави членки наскоро 
изразиха сериозни резерви. 
Германия подкрепя плановете за извънредни ситуации като една от страните, които понастоящем все още са силно 
зависими от доставките на руски газ. Очаква се министърът на икономиката Роберт Хабек да присъства на специалното 
заседание от името на германското правителство. В понеделник вечерта той обвини руския президент Владимир Путин в 
„коварна игра" заради обявеното по-нататъшно ограничаване на доставките на газ. Путин се опитвал да отслаби голямата 
подкрепа за Украйна и да вбие клин в германското общество. За да го направи, той подхранвал несигурността и повишавал 
цените. Няма технически причини за намаляването на доставките, смята Хабек. 
„Европа трябва да бъде подготвена за най-лошия сценарий" 
Малко преди това руската газова компания „Газпром" обяви, че ще намали доставките по газопровода "Северен поток 1" 
в Балтийско море от сегашните 40% до 20% от максималния му капацитет. Така по най-важния газопровод за доставки в 
Германия ще преминават само 33 милиона кубически метра газ дневно. Причината е ремонтът на друга турбина, казват 
руснаците. 
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ЕК гледа на анонса като на доказателство за необходимостта от съвместно европейско планиране на извънредни ситуации. 
Точно този сценарий накара председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен и колегията ѝ да представят предложение за 
солидарност при пестенето на газ, заяви говорител в Брюксел в понеделник вечерта. Развитието на ситуацията 
потвърждавал анализа на ЕК, която се надявала, че Съветът на държавите членки ще вземе решение за подходящ отговор 
този вторник. 
Фон дер Лайен наскоро посочи, че Русия доставя само частично или изобщо не доставя газ на дванадесет държави членки. 
„Ето защо Европа трябва да бъде подготвена за най-лошия сценарий: пълно спиране на доставките на газ, рано или късно", 
каза тя пред Deutsche Presse-Agentur. 
Критиците на нейните планове за извънредни ситуации възразяват, че спирането на руските доставки би имало огромни 
последици за всички държави от ЕС, независимо от това колко газ получават те сега от Русия. „Дори държавите членки, 
които почти не купуват руски газ, не могат да избегнат последиците от евентуално замразяване на доставките на нашия 
вътрешен пазар", обяснява обаче Фон дер Лайен. 
 
√ Светът не е подготвен за задаващата се вълна от държавни дефолти 
Много развиващи се икономики ще се нуждаят от отписване на дълговете към Китай и частните кредитори  
Световната банка не е склонна често да прави конкретни мрачни пророчества. Вместо това тя кърши ръце и говори неясно 
за риска. Така че си е събитие, когато банката говори директно за „предстояща вълна от дългови кризи“ на развиващите се 
пазари, пише Алън Бийти за Financial Times.  
Не е много изненадващо, че сме на ръба на поредица от дефолти. Краят на дълъг период на суперниски глобални лихвени 
проценти, ударът върху растежа от пандемията, огромната несигурност, произтичаща от инвазията на Русия в Украйна, 
особено шока за нетните вносители на суровини от рязкото покачване на цените на горивата и храните, както и 
поскъпването на долара бързо увеличиха бремето на дълга, деноминиран в американската валута. 
Важно е да разглеждаме това в контекст и да не започнем да го превръщаме в морална пиеса за некадърни правителства 
от развиващите се страни. Преди пандемията развиващите се пазари не вземаха масово големи заеми. Нито пък 
въпросната вълна е цунами: Световната банка смята, че няма да видим епизод, който да съответства на 
латиноамериканската криза от 80-те години, нито на феномена на силно задлъжнелите бедни страни (HIPC) от 2000-те. 
Все пак уязвимите и тези, които са направили грешки в политиките си, със сигурност ще бъдат засегнати. Освен самата 
Русия, Замбия и Шри Ланка, наред с други, вече са в дефолт, в техните случаи засегнати от високата цена на 
инфраструктурата и намаляващите приходи от износ съответно от мед и туризъм. Още държави, особено в Африка на юг 
от Сахара, вървят по същия път. 
Когато вълната удари, кредиторите и институциите като МВФ готови ли ще са да разрешат тези проблеми по конструктивен 
и благоприятен за растежа начин? Може би си мислите, че след десетилетия (дори векове) практика страните кредиторки 
са изработили предвидим и разумен начин за преструктуриране на държавни облигации. Щяхте да сте прави, ако не беше 
променящият се характер на международните капиталови потоци и дезорганизацията на кредиторите. И този път има 
голям нов фактор в лицето на Китай. 
Имаше многобройни опити за нормиране на преструктурирането на държавни дългове, за да се постигне справедливо 
споделяне на тежестта между кредиторите. „Лондонският клуб“ на банките-кредиторки беше създаден през 1976 г., когато 
голяма част от държавните заеми бяха банкови, и беше силно използван по време на кризите с държавния дълг през 80-
те години. Но той всъщност вече не беше от такова значение, след като заемите се преместиха на капиталовите пазари. 
„Парижкият клуб“ на държавите-кредиторки бе създаден през 1956 г. за справяне с дългова криза в - къде другаде? - 
серийният дефолтьор Аржентина. 
Парижкият клуб изигра ключова роля в разрешаването на епизоди като инициативата за облекчаване дълговете на HIPC, 
но винаги се е борил с неотстъпчивите частни кредитори за отписване на вземания. Преди двадесет години МВФ героично 
се опита, но не успя да създаде формална процедура по фалит (механизмът за преструктуриране на държавни дългове). 
Кредитополучателите все повече добавят клаузи към договорите за държавни облигации, за да улеснят 
преструктурирането, но те имат несъвършени покритие и ефективност. Държавните фалити с официално спасяване и 
частни кредитори все още се разработват ад хок, понякога със съперничещи си комитети на кредиторите. Разрешаването 
може да се проточи особено дълго, когато се намесят склонни към съдебни процедури инвеститори в дълг. 
ЕС се опита да създаде своя собствена официална процедура за включване на частни кредитори в преструктурирането 
(предложението от Довил), в разгара на дълговата криза в еврозоната през 2010 г. Но тя беше организирана толкова 
хаотично, колкото и официалният спасителен процес като цяло, и в крайна сметка беше прекратена. Водещите икономики 
от Г-20 създадоха Обща рамка за третиране на дълговете по време на пандемията през 2020 г., но тя е твърде неясна, за 
да осигури сигурност. 
Така че новата вълна от дефолти ще бъде адресирана чрез обичайната кредиторска рамка дори без да се има предвид 
несигурността от издигането на Китай като основен официален двустранен кредитор. Китай не е член на Парижкия клуб, 
част от продължаващото му нежелание да се присъедини към групи, ръководени от богатите страни. Неговото 
кредитиране идва от множество държавни агенции с различни подходи, включително политически мотивирани 
инфраструктурни проекти от инициативата „Един пояс, един път“. Пекин предпочита да преговаря за облекчаване на 
дълговете на парче, двустранно и насаме. 
Разрешаването на дългови кризи е една от областите и институциите (Световната търговска организация е друга такава), в 
които все по-могъщият Китай често е обвиняван в непрозрачност, незачитане на международните принципи и като цяло 
отказ да играе по правилата. Често това е разумна критика, но от друга страна богатите страни едва ли могат да се гордеят 
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с правилата, които са измислили за преструктуриране - особено по отношение на частните кредитори, които обикновено 
държат по-големи части от държавния дълг в няколко африкански страни, отколкото Китай. 
Разрешаването на задаващата се дългова криза на развиващите се пазари вероятно ще бъде още по-бавно и по-болезнено 
от обикновено сега, когато Китай е намесен. Това би било добра възможност да се изработи по-систематично третиране, 
което да обвърже всички кредитори, публични и частни. Но опитът на Китай в други политически форуми и слабостта на 
усилията дори преди той да стане основен кредитор предполагат, че това не е най-вероятният резултат. Дефолтьорите 
трябва да се подготвят за трудни преговори. 
 
В. Банкеръ 
 
√ Туризмът в Европа се задъхва, България залага на балнео- и винените дестинации  
Измъченият от пандемията туристически сектор в Европа тъкмо взе да излиза от кризата и се сблъска челно с 
последиците от руската инвазия в Украйна, горещините, "традиционните" горски пожари, "дежурните" стачки по 
летищата, "новата" ковид (по-скоро омикрон) вълна, умопомрачителното поскъпване на храните, горивата и... 
всичко останало. 
България, съвсем очаквано, следва общата тенденция. Очакванията са, че актуалният летен сезон сериозно ще пострада 
заради отсъствието на руски и украински туристи. Затова "черноморските" хотелиери отново залагат на добрия стар 
български курортист, а останалите се надяват да привлекат повече чужденци с все по-атрактивните напоследък 
разновидности на бизнеса, познати като СПА и уелнес, винен и селски туризъм, археологически и културни дестинации...  
Проблемен сезон в цяла Европа 
Според последните данни на "Евростат", като цяло туризмът в Европейския съюз е инкасирал зашеметяващо отрицателни 
резултати заради двугодишната пандемия. Затова съвсем логично е национално ориентираният туризъм да се представи 
доста по-добре от международния. Миналото лято, например, спадът на задграничните почивки е бил 45%, докато 
вътрешният туризъм е отчел увеличение от 4 процента. 
Проблемът е, че в момента и тези, които желаят да пътуват са изправени пред сериозни предизвикателства. 
Туристическата индустрия в Европа тъне в хаос на фона на стачки, изгубен багаж, скок на цените и хиляди анулирани 
полети. В последните дни авиокомпаниите бяха принудени да отменят хиляди полети поради стачни действия, недостиг 
на персонал и лоши метеорологични условия. 
На 17 юли в Италия, която е една от топ дестинациите на континента, започнаха стачки на авиодиспечери и екипажи на 
нискотарифни авиокомпании, което постави на изпитание над 70 000 пътници. Стачкуващите настояват за подобряване на 
условията на труд и решаване на проблема с острата липса на персонал, който е с 25% по-малко, отколкото преди три 
години. По време на пандемията много европейски туристически компании съкратиха голям брой служители. Сега вече 
работят на пълен капацитет, но не назначават нови. По официални данни заради намаления трафик в Европа са били 
освободени 191 000 заети в сектора. Другото предизвикателство са заплатите – европейските пилоти в нискобюджетните 
компании получават по 10-15 евро за полет. 
В същото време германският превозвач "Луфтханза“ обяви, че планира да съкрати поне още 2000 полета до края на август, 
с което общият брой на отменените полети на авиокомпанията ще достигне почти 6 хиляди. Преди него "Бритиш Еъруейз“ 
отмени 13% от полетите си, а летище „Хийтроу“ в Лондон поиска от авиопревозвачите да не продават допълнителни 
билети за пиковия летен сезон. 
За капак във Франция, Гърция, Испания и Португалия, които са най-предпочитаните европейски дестинации, бушуват 
огромни горски пожари. Причината е гореща вълна, която заля голяма част от континента. Заради рекордно високите 
температури активните пожари в Испания са над 30, а в Гърция над 100. Белгия и Германия са сред страните, които очакват 
горещата вълна да ги удари през следващите дни. 
България търси алтернативни варианти  
Горски пожари бушуват и в България, която се опитва да спаси летния си сезон. В същото време туроператорите твърдят, 
че германските и руските туристи масово избират Турция пред България. От друга страна близо до нас се водят боеве. 
Очакванията са войната в Украйна да се отрази най-силно на Северното Черноморие заради липсата на украинските и 
руските туристи. 
Министерството на туризма се опита да компенсира по-малкото туристи от тези страни, като пренасочи средствата за 
реклама към други пазари, като например Полша, Унгария и Чехия. Тоест - нищо ново от времето на "Балкантурист“. 
Румънските туристи, които обикновено почиват в Шабла, Камен бряг, Дуранкулак и Каварна са намалели, като тази година 
са предпочени да почиват в Гърция и Турция. Засега не е ясно дали очакванията на министерството и туроператорите за 
спасяване на сезона ще се оправдаят. 
Увеличаването на броя на заразените с ковид и поизтънелите джобове на хората заради инфлацията може да ги накара се 
откажат от почивка. Трябва да се има предвид, че цените по българското Черноморие хич не са за подценяване, както 
установи авторът. В средния вариант една от най-предпочитаните риби – сафрид, се продава за 15-20 лева. 
В Гърция същата риба струва 5 евро, но за сметка на това и тя е по-голяма, и гарнитурата е по-богата. Кафе за 5 лева и чаша 
бира за 8 също могат да стреснат българския летовник.  Явно идеята е, че ще щом продуктите и горивата са скъпи, а 
посетителите малко, ще плащат тези, които са се хванали на въдицата. 
Като изключим драмата с летния сезон, чийто успех е спорен, министерство на туризма се насочи към доста правилна 
посока – да заложи на балнео и СПА туризма и да рекламира винените дестинации.  В момента се работи по проект с 
испански инвеститори. В началото на месеца министърът на туризма Христо Проданов прие испански бизнесмени, които 
са решили да инвестират на българския пазар. Гонсало Сивате и Алберто Лопес Родо от Инвестиционния фонд МCP 



9 

 

(Mediterranian Capital Partners) проявяват интерес към СПА и балнео туризма у нас, като това, което е най-важно за тях е, 
че може да се практикува целогодишно. Те планират да купят няколко хотела от висок клас в София и Пловдив, както и да 
разработят проект за балнео туризъм в комбинация с лозя, вино и екотуризъм в района на Розовата долина. 
Явно тенденцията се насочва в тази посока и е крайно време България да се възползва от изобилието от минерални води 
и калолечебни находища, където безспорно има какво да предложи. Страната ни разполага с над 550 находища с 1600 
извора с общ дебит 4900 л/с. Освен това в България са на лице и необходимите условия и ресурси за превръщането й в 
атрактивна дестинация за винен туризъм. Ключова предпоставка е, че може да предложи типични български сортове 
грозде за вино – мавруд, широка мелнишка лоза, гъмза, памид и червен мискет. 
В крайна сметка страната ни не може да избяга от общите условия на криза, които преживява цяла Европа. Дали ще бъде 
спасен този сезон или не, дали вината е във външни обстоятелства или наши собствени неуредици, не е толкова важно, 
колкото факта, че ако управляващите, без значение кои са те, искат силен туризъм, трябва да заложат дългосрочно на 
правилните модели и да налеят пари в тях. Като получим от Брюксел средствата по плана за възстановяване, ще имат тази 
възможност.  
 
√ Втори шанс за подпомагане на тютюнопроизводителите 
Тютюнопроизводителите, които не са получили de minimis в началото на 2022 г., могат да кандидатстват за помощ от 1 
август до 15-и август. С отпуснатите пари ще могат да си компенсират част от производствените разходи за отглеждане на 
тютюн. 
Финансовото подпомагане е насочено към тютюнопроизводители, които не са получиха de minimis в началото на 2022 г., 
тъй като не са отговаряли на условията. Тези стопани трябва са вписани в регистъра на тютюнопроизводителите за 2022 г. 
и да имат реализирани количества от произведения през 2021 г. тютюн. 
Заявленията за подпомагане ще се приемат в Областните дирекции на Държавен фонд ”Земеделие“. Документите трябва 
да се подават по постоянен адрес на физическото лице или едноличния търговец, както и по седалището на юридическото 
лице. Кандидатстването трябва да е лично или чрез упълномощено лице след представяне на нотариално заверено 
пълномощно по образец, изготвен от Държавен фонд "Земеделие". 
Утвърденият бюджет по схемата е в размер на 360 000 лв. Помощта се предоставя за площ, а определената ставка е в 
размер на 120 лв./дка (1 200 лв./хектар). 
Срокът за изплащане на помощта е до 31 август 2022 година. Общият размер на предоставените на едно лице или 
предприятие помощи по схема de minimis не може да надхвърлят левовата равностойност на 25 000 евро за период от три 
последователни финансови години. 
 Указанията за държавната помощ de minimis са публикувани на интернет страницата на ДФ „Земеделие“. 
 
√ Няма нужда от разкриване на нови ковид отделения 
Все още няма нужда от разкриване на нови ковид отделения в общинските болници. Това уверение е получила столичният 
кмет Йорднка Фандъкова в разговор с директора на Столичната РЗИ д-р Данчо Пенчев, посочи тя пред журналисти по 
време на проверка на ремонта на пътя за Клисурския манастир „Света Петка“. 
„В момента болни се приемат и лекуват в инфекциозна болница. Все още няма заповед за разкриване на нови отделения 
в общинските болници. В тях имаме възможност за разкриване, ако се наложи, но в момента все още не се налага това“, 
обясни Фандъкова.  
От днес в София е задължително носенето на предпазните маски за лице в градския транспорт, с изключение на деца под 
6-годишна възраст. Задължително е носене на маска в здравни и лечебни заведения, както и в специализираните 
институции за предоставяне на социални услуги, аптеки, оптики и дрогерии. 
 
√ До ноември ще започнем да обучаваме персонал за въздушните линейки  
Проектът касае обществото и трябва да бъде разграничен от политиката. Това посочи ръководителят на спешната 
въздушна помощ Георги Гвоздейков пред Нова нюз.  
Според него хеликоптер ще бъде взет на лизинг, за да бъде лицензирано дружеството. 
"До ноември ще го осигурим и ще започнем да обучаваме персонал. Обществената поръчка ще бъде проведена от 
Министерството на здравеопазването. Ще участват производители от Европа и света. Средствата са осигурени, ще се 
изграждат шест оперативни бази", подчерта той. 
"Разчитам на професионалисти в своята област - пилоти, инженери, лекари, финансисти. Ние сме сериозен и мотивиран 
екип", обясни той. И допълни, че назначението му не е незаконно, тъй като е бил депутат. 
"Създаването на търговското дружество е заради необходимостта да отговорим на регламента, принципал е Министерство 
на транспорта, собственик на капитала е държавата. Законът е спазен. Направен е анализ, изследвани са модели в Европа. 
Спрели сме се на три възможни варианта в България - доставка на специализиран екип до мястото на произшествието, 
обработване на пациента на място и по време на полет. Следващата мисия е среща с друг наземен екип - с линейка. След 
това откарване до болница по най-бързия начин. Третата мисия е бърз трансфер между болници", разкри Гвоздейков.  
 
Economy.bg 
 
√ Отчитат рекорд на празните офиси в София 
Повече офис площи се освобождават, отколкото се заемат, все повече обитатели избират офиси от клас А и 
изоставят такива от клас Б, сочи проучване на MBL  

https://www.dfz.bg/bg/darzhavni-pomoshti/minimalni-pomoshti/21-07-2022---de-minimis-14082013-2019316-/
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Забавяне на строителството и увеличение на наемите на офис площи клас А в София, отчита  проучване на MBL за 
състоянието на офисния пазар в София през второто тримесечие на 2022. 
Според данните на компанията обемът на съществуващи офис площи в София достигна 2,453 млн. кв.м. към края на 
второто тримесечие на 2022, като 70% от тях са разположени извън центъра на града. Към момента, по продължението на 
бул. Цариградско шосе се намират около 1/5 от целия офисен фонд, следвани от обособените бизнес зони около бул. 
Александър Малинов и югоизточната част на Околовръстен път. 
Нововъведените в експлоатация офис площи за тримесечието възлизат на 44,000 кв.м, повечето от които представяват 
офиси клас А, разположени в най-горещата бизнес зона към момента – кв.Хладилника, или сгради, които са били 
замразени във времето и са получили разрешение за ползване в последното тримесечие. 
Имайки предвид текущите пазарни условия, многото от инвеститорите са предпазливи по отношение развитието на нови 
офис проекти. Въпреки това към края на първото тримесечие на 2022 около 203,000 кв.м офис площи са в процес на 
изграждане и още 230,000 кв.м са обявени да стартират в близкото бъдеще. Най-голяма част от строителната дейност се 
извършва във вече популярните бизнес райони като бул. Цариградско шосе и кв. Хладилника, където и в момента се 
намират половината от строящите се офис сгради. 
Свободните площи в офис площи клас A и B през второто тримесечие на 2022 са се увеличили с около 50,000 кв. м. спрямо 
предходното и възлизат на 435,000 кв.м., достигайки връх на обема на свободни офиси в историята на пазара в София, като 
38% от тях са разположени по продължението на бул. Цариградско шосе. В резултат на това общият процент на незаетите 
работни места е 17.8% в края на второто тримесечие на 2022. В идеалния и широкия център на града увеличението на 
свободни площи е по-малко от 1%, докато нивата в нецентралните райони са се увеличили с 1.6% в сравнение с 
предходното тримесечие, където причината за по-голямото повишение е и по-голямото увеличение на предлагани площи, 
в сравнение с центъра. 
Към момента наличните офис площи, които се търгуват активно, както в съществуващите офис сгради, така и в сгради, 
които все още са в процес на изграждане, възлизат на приблизително 525,000 кв.м, отбелязвайки 13,000 кв.м увеличение 
в сравнение с предходното тримесечие. Към края на второто тримесечие коридорът на Цариградско шосе заема 34% от 
всички предлагани площи на пазара, следван от кв. Хладилника и бул. България с по 10% дял. 
Пазарът на бизнес имоти в София регистрира отрицателно нетно усвояване за второ поредно тримесечие, което означава, 
че повече площи се освобождават, отколкото се заемат. Въпреки това пазарът демонстрира активност, тъй като основните 
играчи във водещи индустрии се завръщат в офиса въпреки сътресенията на пазара, породени от пандемията, 
политическите конфликти или прекомерните нива на инфлация. 
В допълнение се наблюдава голямо несъответствие между нетното усвояване на офис площи от клас А и клас Б, тъй като 
все повече обитатели избират офиси от клас А и изоставят такива от клас Б. Нетното усвояване за площи клас А е 
положително и възлиза на 21,000 кв.м. За последното тримесечие сключените сделки са за 28,000 кв.м, като по този начин 
новонаетите площи отбелязват увеличение в сравнение с началото на 2022 г. и запазват сходни нива на годишна база. 
Офертните наемни нива за офис площи клас А, с много малки изключения, са в диапазона от €12.5 - €15.5 на кв.м, докато 
наемите за клас Б са между €8.0 и €10.5 на кв.м. През второто тримесечие на 2022 г. средните наеми за офис площи клас 
А са се увеличили между 3% и 8%, което се дължи на високата инфлация и спекулативно търсените наеми на няколко офис 
проекта, които все още са в процес на изграждане и няма гарантиранция, че ще се постигне сделка на търсената цена. 
Наемите в клас Б остават относително непроменени поради по-слабият интерес към тях. 
По отношение на местоположението наемните нива в нецетралните райони стават все по-високи поради популярността 
на новосформираните съвременни бизнес зони. 
Бизнес имотите продължават да изпитват затруднения поради различни смущения на пазара. Въпреки че несигурността 
все още не е отшумяла, стабилният растеж на бизнеса и плановете за развитие на големите наематели в София се отразяват 
и върху наемането на допълнителни офис площи, тъй като виждаме сходни обеми новоподписани договори за наем с тези 
отпреди пандемията. 
От страна на предлагането, свободните площи за поредно тримесечие достигат абсолютен връх в съвременната история 
на пазара на офис площи в София. Като се има предвид, че в същото време има излишък от налична площ и намалена 
дейност по отдаване под наем, очакваме наемните нива за сгради от Клас Б и такива с по-неблагоприятна локация да 
изпитват натиск надолу, докато тези в добре позиционирани клас А офис сгради ще продължават със същите нива. 
Разходите за строителство са се увеличили значително през последната година. Скъпият строителен процес, съчетан с 20-
годишния връх на инфлацията, най-вероятно ще намали развитието на спекулативни офис проекти, които са били 
планирани за тази година. 
 
√ Отворена е за кандидатстване първата процедура по Националния план за възстановяване 
Микро малките и средни предприятия ще могат да инвестират 260 млн. лв. в машини и софтуер  
Микро, малките и средни предприятия в страната вече могат да кандидатстват за безвъзмездна помощ за закупуване на 
апаратура и софтуер за разработване на нови поточни линии и продукти. По мярката „Технологична модернизация“ в 
българския бизнес ще бъдат инвестирани общо 260 млн. лв. Тя е първата по Националния план за възстановяване и 
устойчивост (НПВУ) и ще се изпълнява от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ (ГД ЕФК) към 
Министерството на иновациите и растежа.  
Процедурата е насочена към компании в четири от икономическите сектори на страната – C (Преработваща 
промишленост), Е (Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване), J (Създаване и 
разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения) и M (Професионални дейности и научни 
изследвания). Това са предимно производствени фирми – за лекарства, компютри или оптични материали, храни, напитки, 



11 

 

облекла и др. Допустими са още предприятия, които се занимават със събиране и обезвреждане на отпадъци или с 
рециклиране на материали, филмови и телевизионни студиа, радиа, телевизии и информационни агенции, както и 
компании с архитектурна, инженерна или научно-изследователска и развойна дейност. Задължително условие е те да са 
регистрирани не по-късно от 31 декември 2019 г. Трябва и да са реализирали годишни нетни приходи от продажби за 
последните три години в размер на над 210 000 лв. за микро, над 750 000 лв. за малките и над 3 млн. лв. за средните 
предприятия. Минималният размер на безвъзмездната помощ по програмата е 35 000 лв. Максималният е диференциран 
в зависимост от големината и нуждите на дружествата. Ако са микро, могат да заявят най-много 180 000 лв. Таванът за 
малките е 350 000 лв., а за средните – 700 000 лв. Със средствата могат да се купуват например машини с автоматизирано 
управление, роботи или системи за дигитален контрол на процесите. Съфинансирането е до 50%.  Срокът за подаване на 
проектите е два месеца - до 21 септември 2022 г. включително. Това става изцяло електронно през системата ИСУН 2020, 
в която беше разработен нов модул за НПВУ. Всички необходими документи може да видите тук. В следващите дни 
на Фейсбук страницата на ГД ЕФК ще бъде публикуван клип с необходимите стъпки за попълване на формуляра и подаване 
на предложенията.  До края на годината по Плана за възстановяване и устойчивост се очаква да стартира още една 
процедура за подкрепа на производствените инвестиции – за изграждане на ВЕИ и съоръжения за съхранение на 
енергията. Бюджетът ѝ ще е 200 млн. лв. През 2023 г. по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 
със 119 млн. лв. ще бъдат подпомогнати семейните компании и тези в творческите индустрии и занаятите. 
 

 
Източник: Министерство на иновациите и растежа 

https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/Active
https://mig.gov.bg/naczionalen-plan-za-vazstanovyavane-i-ustojchivost/
https://www.facebook.com/%D0%98%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-111161694892474
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3e-news.net 
 
√ МААЕ открива стипендиантската си програма „Мария Склодовска-Кюри“ 
Международната агенция за атомна енергия открива стипендиантската си програма „Мария Склодовска-Кюри“ (MSCFP) за 
2022/2023 година. Това съобщават от българската Агенция за ядрено регулиране. Програмата стартира през 2020 година е 
насочена към увеличаването на броя на жените в ядрената сфера. Целта й е младите жени да бъдат насърчавани към 
кариерно развитие в области, свързани с ядрената енергия и нейните приложения. 
Освен финансова помощ, програмата предоставя възможност за стажантки програми, както и участие в различни 
образователни и професионални мероприятия. 
Желаещите да кандидатстват в програмата могат да направят това до 30 септември 2022 година. 
На следната интернет страница може да бъде намерена повече информация за стипендиантската програма, както и 
начинът за кандидатстване: 
https://www.iaea.org/about/overview/gender-at-the-iaea/iaea-marie-sklodowska-curie-fellowship-programme/Information-for-
applicants 
 
√ Спад с 5.9%, но рекордът остава: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 847.66 лв. за MWh с ден за 
доставка 26 юли 2022 г.  
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 847.66 лв. за MWh с ден за доставка  26 юли 2022 г. и обем от 77 877.00 MWh, сочат данните от търговията. Това е 
понижение с 5.9 % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 910.77 лв. за MWh, при количество от 41 830.80 MWh. 
Извънпиковата енергия (36 046.20 MWh) е на цена от 784.56 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 786.05 лв. за MWh и количество от 2824.8 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 04 часа – 591.44 лв. за MWh (2924.4 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 19 часа – 1241.31 лв. за 
MWh (3123.8 MWh). 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 826.22 лв. за MWh при количество от 2882.3 
MWh. https://ibex.bg/ 
Спрямо стойността от 900.74 лв. (460.54 евро) за MWh за 25 юли 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за 
доставка 26 юли 2022 г. се понижава до 847.66 лв. за MWh ( спад с 5.9 %) по данни на БНЕБ или 433.40 евро за MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 25 юли 2022 г. общият търгуван обем към часа на публикуване 
на информацията е 2 392.10 MWh при средно претеглена дневна цена от 850.96 лв. за MWh. 
Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) на 
България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-
E сочат, че в системата участват: 
Име              MW 
АЕЦ 34,15% 2094.03 
Кондензационни ТЕЦ 39,38% 2414.67 
Топлофикационни ТЕЦ 3,69% 226.2 
Заводски ТЕЦ 2,04% 125.24 
ВЕЦ 7,72% 473.22 
Малки ВЕЦ 1,49% 91.22 
ВяЕЦ 1,10% 67.17 
ФЕЦ 9,92% 608.01 
Био ЕЦ 0,51% 31.23 
Товар на РБ 4602.46 
Интензитета на СО2 е 373g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
Мениджър 
 
√ Блокират част от центъра на София заради подмяна на паветата 
Започна пренареждането и подмяната на жълтите павета в центъра на София, предава БНР. По тази причина площадът 
пред сградата на Народното събрание е затворен от събота за движение на автомобили. 
Освен паветата ще бъдат подменени плочките по тротоарите, осветлението, ще се извършат и канализационни дейности, 
както и облагородяване на зелените площи. Очакванията са ремонтът да продължи до есента. 
Ремонт ще се извърши и по павираната улица "Московска", която от септември ще бъде изцяло пешеходна в зоната от 
паметника "Васил Левски" до ул. "Г.С. Раковски". 
Ето и график на ремонта: 

• до 10 септември (включително) по бул. "Цар Освободител", между бул. "Васил Левски" и ул. "15-ти ноември"; 

• до 10 септември по ул. "Московска", между бул. "Васил Левски" и ул. "Дунав". 
Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства до 10 септември на пл. "Народно събрание", на 
югоизточната дъга пл. "Св. Александър Невски" и на ул. "Московска", между бул. "Васил Левски" и ул. "Дунав".  
 

https://www.iaea.org/about/overview/gender-at-the-iaea/iaea-marie-sklodowska-curie-fellowship-programme/Information-for-applicants
https://www.iaea.org/about/overview/gender-at-the-iaea/iaea-marie-sklodowska-curie-fellowship-programme/Information-for-applicants
https://ibex.bg/
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√ Петролът поскъпна на фона на опасенията за доставките 
Цените на петрола се повишиха в ранната търговия във вторник на фона на нарастващите опасения за затягане на 
доставките за Европа, пише Ройтерс. 
Към 9:00 часа българско време сортът Брент поскъпна с 1,37 долара, или 1,30%, до 106,5 долара за барел. Цената на 
американския лек суров петрол WTI се повиши с 1,26 долара, или 1,30%, до 97,96 долара за барел. Предходната сесия 
цените на двата бенчмарка се повишиха с около 2%. 
Русия затегна газовия си натиск върху Европа в понеделник, след като „Газпром“ заяви, че доставките през „Северен поток 
1“ за Германия ще намалеят до едва 20% от капацитета на газопровода. 
Намаляването на доставките от Русия ще остави страните неспособни да изпълнят целите си за запълване на газовите 
хранилища преди началото на зимния сезон. Германия е изправена пред потенциално нормиране на газа за индустрията, 
за да гарантира, че има достатъчно синьо гориво, за да стопли гражданите си през зимните месеци. 
Това може да накара крайните потребители да заменят потреблението си на газ с петролни продукти и дизел. Това обаче 
също носи рискове, тъй като Русия доставя и по-голямата част от дизеловото гориво в региона и цените за шофьорите, 
чиито превозни средства ползват дизел, се очаква да се повишат. 
„По-високите цени на газа, предизвикани от свиването на доставките от Русия, могат да доведат до допълнително 
преминаване към суров петрол и да подкрепят цените му“, каза Хироюки Кикукава, генерален мениджър на изследванията 
в Nissan Securities. 
Доставките на суров петрол, петролни продукти и газ в Европа бяха нарушени от комбинация от западни санкции и спорове 
за плащания с Русия след нейното нахлуване в Украйна на 24 февруари, което Москва нарича „специална военна 
операция“. 
Въпреки това, спадащото търсене поради неотдавнашните високи цени на суровината и очакванията за увеличение на 
лихвените проценти в Съединените щати оказват натиск върху цените. 
Очаква се централната банка на САЩ да повиши лихвените проценти със 75 базисни пункта в края на двудневната си среща 
в сряда. Това увеличение може да намали икономическата активност и по този начин да повлияе върху растежа на 
търсенето на гориво. 
 
√ Еврото се задържа над границата от 1,02 долара  
Курсът на еврото днес остана сравнително стабилен, след като снощи прехвърли границата от 1,02 долара, съобщиха 
германски финансови издания. 
В междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин единната европейска валута се котираше за 1,0225 долара. 
Европейската централна банка определи вчера следобед референтен курс на еврото от 1,0236 долара. 
 
√ Ръст на борсите в Европа 
Европейските акции регистрираха повишения в ранната търговия в понеделник, въпреки влошаването на бизнес нагласите 
в Германия, пише Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст от 0,94 пункта, или 0,22%, до 426,65 пункта, след като в петък записа 
най-доброто си седмично представяне от два месеца. Немският показател DAX напредна с 48,36 пункта, или 0,365, до 13 
302,04 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 се повиши с 25,05 пункта, или 0,34%, до 7 301,42 пункта. 
Френският измерител CAC 40 регистрира ръст от 26,7 пункта, или 0,43%, до 6 243,52 пункта. 
Индексът на института Ifo за бизнес нагласите в Германия показа, че те са се влошили през юли до най-ниското си ниво от 
две години насам, тъй като високите енергийни цени и заплахата от недостиг на природен газ натежаха на перспективите 
пред най-голямата икономика в Европа. 
Индексът се понижи през юли до 88,6 пункта спрямо 92,2 пункта през юни, което е най-ниското му ниво от юни 2020 г. 
„Пазарът отново изразява страхове от влошаване на икономическите перспективи и възможна рецесия“, каза Стюарт Коул, 
главен макроикономист в Equiti Capital. 
„Докато не видим ясни знаци, че се доближаваме до дъното при икономическите данни или че позицията на Фед се 
променя в полза на не толкова агресивен тон, акциите ще останат под натиск“, добави той. 
Инвеститорите очакват Федералният резерв на САЩ да повиши лихвените проценти с още 75 базисни пункта в края на 
двудневното си заседание в сряда. Този ход ще дойде след увеличението на лихвите с 50 базисни пункта от Европейската 
централна банка през миналата седмица. 
От началото на годината STOXX 600 се е понижил с близо 13%, инвеститорите се притесняват, че агресивното затягане на 
паричната политика и последиците от конфликта в Украйна може да окажат натиск върху икономическия растеж. 
Акциите на Volkswagen поевтиняха с 1,82%, след като автомобилният гигант внезапно отстрани Херберт Дийс от поста 
главен изпълнителен директор. Той ще бъде наследен от шефа на Porsche Оливър Блум. 
Цената на книжата на нидерландския производител на медицинско оборудване Philips се срина с 11,41%, след като 
компанията отчете по-лош от очакваното спад на основните печалби през второто тримесечие. Фирмата приписа резултата 
на недостиг на доставки заради локдауните в Китай. 
Спад на Уолстрийт 
Американските борсови индекси регистрираха понижения в петък, след като разочароващият финансов отчет на Snap 
засегна компаниите за социални мрежи, пише Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете спад от 137,61 пункта, или 0,43%, до 31 899,29 пункта. Широкообхватният 
показател Standard & Poor’s 500 се понижи с 37,32 пункта, или 0,93%, до 3 961,63 пункта. Индексът на високотехнологичните 
дружества Nasdaq изтри 225,5 пункта от стойността си, или 1,87%, достигайки ниво от 11 834,11 пункта. 
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За седмицата обаче Dow и S&P 500 се задържаха в зелената територия, записвайки ръст от съответно 2% и 2,6%. Nasdaq се 
понижи с 3,3%. 
Акциите на Snap се сринаха с 39,19%, след като компанията зад социалната мрежа Snapchat пропусна целите за приходите 
за второто тримесечие и предупреди, че даването на прогнози за бъдещето е огромно предизвикателство.   
„Snap успя да спре възходящия тренд на Nasdaq, като отчете разочароващи финансови резултати, което създаде каскаден 
ефект върху S&P“, каза Сам Стовал, главен инвестиционен стратег в CFRA Research. 
„Това е само пример за нестабилността, която инвеститорите трябва да очакват, когато се отчитат печалбите за 
тримесечието, и следователно може да причини колебания в цените в отговор на по-добри или по-лоши резултати“, 
добави Стовал. 
Тримесечният отчет на Snap натежа върху другите социални мрежи и технологичните акции, тъй като инвеститорите се 
опасяват от забавяне на продажбите на онлайн реклама. 
Акциите на Meta Platforms и Pinterest поевтиняха със 7,59% и 13,51%, а тези на Alphabet – с 5,63%. 
Цената на книжата на Twitter се повиши с 0,8%, въпреки че компанията също разочарова с резултатите си за второто 
тримесечие. Компанията отчете загуба на акция от 8 цента при очаквана печалба от 14 цента. Приходите на компанията 
пък паднаха с 1% на годишна база до 1,18 млрд. долара, докато очакванията на Уолстрийт бяха за 1,32 млрд. долара. 
Фирмата се похвали с 237,8 млн. монетизируеми (б.р. виждащи реклами) дневно активни потребители при прогнозирани 
238,08 млн., сочат данните на Refinitiv. Компанията отчасти обвини за спада на приходите насрещните ветрове в 
рекламната индустрия, свързани с по-широката предизвикателна макроикономическа среда, както и „несигурността, 
свързана с предстоящото придобиване на Twitter от Илон Мъск“. 
Най-лошо представящата се компания в Dow бе Verizon, чиито акции поевтиняха с 6,75%, след като телекомуникационният 
гигант понижи прогнозата си за цялата година, тъй като по-високите цени попречиха на растежа на телефонните абонати. 
Dow получи тласък по-рано през сесията след добрият отчет за приходите от American Express. Акциите компания за 
разплащателни преводи поскъпнаха с 1,885, след като финансовият и отчет надмина очакванията на анализаторите. 
Досега около 21% от компаниите от S&P 500 са представили отчетите си за тримесечието, като от тях близо 70% са 
надхвърлили очакванията на анализаторите, сочат данни на FactSet. 
Загуби в Азия 
Основните индекси на водещите фондови борси в Азиатско-тихоокеанския регион регистрираха предимно понижения в 
понеделник. 
Хонконгският бенчмарк Hang Seng отчете спад от 46,2 пункта, или 0,22%, до 20 562,94 пункта, след като през уикенда 
„Файненшъл таймс“ съобщи, че Пекин планира да раздели китайските компании, листнати на борсите в САЩ, на три групи 
в зависимост от чувствителността на данните, с които боравят. 
Новата систем има за цел да предотврати делистването на компаниите от американските регулатори чрез принуждаване 
да бъдат спазвани правилата в САЩ. Някои компании с чувствителни данни ще трябва да бъдат отписани от борсите в САЩ, 
става ясно от информацията на „Файненшъл таймс“. 
На този фон листнатите в Хонконг акции на Nio, Xpeng и Alibaba поевтиняха с 6,42%, 6,30% и 2,45% 
В континентален китай бенчмаркът Shanghai Composite записа спад от 19,59 пункта, или 0,6%, до 3 250,39 пункта, докато 
индексът Shenzhen Componentе изтри 20,06 пункта от стойността си, или 0,92%, до 2 165,36 пункта. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei се понижи с 215,41 пункта, или 0,77%, до 27 699,25 пункта. 
Южнокорейския бенчмарк Kospi напредна с 10,55 пункта, или 0,44%, до 2 403,69 пункта. 
Австралийският измерител ASX 200 се понижи с 1,6 пункта, или 0,02%, до 6 789,9 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха предимно понижения в ранната търговия. Основният индекс 
SOFIX отчете спад от 0,57 пункта, или 0,9%, до 606,06 пункта. BGBX40 се понижи с 0,11 пункта, или 0,08%, до 140,87 пункта. 
BGTR30 напредна с 1,43 пункта, или 0,19%, до 736,09 пункта. BGREIT се понижи с 0,18 пункта, или 0,10%, до 185,03 пункта. 
 
Cross.bg 
 
√ Депутати изслушват председателя на ДАНС зaради горивото 
В парламента депутати се събират, за да обсъдят доставките на петрол към страната ни. Това съобщиха от Нова ТВ. 
Временната комисия за установяване на всички факти и обстоятелства за доставките на суров петрол до производителя на 
горива „Лукойл Нефтохим" ще изслуша при закрити врата председателя на Държавна агенция „Национална сигурност" 
Пламен Тончев. 
Комисията беше създадена по искане на опозицията от ГЕРБ-СДС, а поводът изключените за страната ни от петролното 
ембарго на Европейския съюз спрямо Русия. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите  
БНТ „Денят започва“ 

- Пътните фирми отново на протест. Ще останат ли пътищата без поддръжка след 1 октомври и защо? Стефан Чайков 
от Браншовата камара 

- Важните решения пред Народното събрание. Председателят на парламентарната комисия по регионална 
политика Настимир Ананиев. 

- БСП решава за мандата, президентът - кога да разпусне Народното събрание. За новите прецеденти и кой как 
тълкува Конституцията - проф. Пламен Киров. 
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- Борбата с наркотрафика и може ли да се овладее пандемията от дрогирани шофьори - Стефан Бакалов от Агенция 
„Митници". 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Каква ще е развръзката на третия мандат и ще убедят ли напусналите ИТН бившите си колеги да подкрепят нов 

кабинет? Гост: министърът на спорта в оставка Радостин Василев. 
- Мъж разби апартамент с подръчни материали. Как да предпазим дома си от крадци по време на летните почивки? 
- Мизерия, мухъл и с режим на топлата вода. При какви условия се лекуват пациентите в инфекциозното отделение 

на варненската болница „Св. Марина"? 
 
√ Преглед на печата  
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Ваканционен ад по граници и летища в Европа 
в. Труд - Таен доклад вади корупцията с газа 
в. Телеграф - Два от три полета закъсняват 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - На политическата сцена отново изгря датата 2 октомври за избори 
в. 24 часа - Докладът за газа: Имало е предварителна уговорка с посредниците, които заместиха "Газпром" 
в. Труд - В БСП щели да държат мандата до Бузлуджа 
в. Труд - Пътните строители с безсрочен протест 
в. Телеграф - БСП с два варианта за третия мандат 
в. Телеграф - Бойкот на маските в рейса 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Атанас Атанасов председател на Националния статистически институт: Икономическа рецесия няма да има 
преди края на годината 
в. Труд - Доц. Григор Сарийски, Институт за икономически изследвания на БАН, пред "Труд": В началото на зимата можем 
да очакваме още по-силен ценови шок 
в. Телеграф - Владимир Иванов, председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата: Токът напомпа 
цените на храните с 20 лева 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Бизнесът не е щастлив, че плаща комисиони, но и държавата отказва да се справи с подкупите, а е лесно 
в. Труд - Стига мълчание за паспортите! 
в. Телеграф - А кога екстри и в БГ курортите 
 
√ Предстоящи събития в страната на 26 юли 
София.  

- От 11.00 часа в пресклуба на БТА ще се проведе Пресконференция на тема: "Промяната вкара пътния бранш в 
задънена улица". Организатори ББК „Пътища". 

*** 
Варна. 

- От 21.00 часа в рамките на XIII Опера в Летния театър, ММФ „Варненско лято", Държавна опера Варна ще поднесе 
на почитателите на оперното изкуство премиерата на „Дама Пика" от П. И. Чайковски, в забележителната 
интерпретация на двама български творци от световната оперна сцена маестро Павел Балев и Вера Немирова. 

*** 
Видин.  

- От 10.00 часа в Крайдунавски парк, до лисичките ще бъде представена музикалната приказка, от Симфониета - 
Видин, „Магарешки работи" 

- От 19.00 часа на сцената на крепост „Баба Вида" ще се играе моноспектакъла на Стефан Милков, Драматичен 
театър - Монтана - "Чудомирщини " 

*** 
Добрич.  

- От 18.30 часа в начало на пешеходна зона до сцена на пл. „Свобода" ще се проведе дефиле в рамките на ХХ 
Международен фестивал „Фолклор без граници" - Добрич 2022 

- От 19.00 часа на сцена на пл. „Свобода" ще се състои концерт на Фолклорна танцова група „Абжари" - Грузия и на 
Фолклорна група „Алианца" - Мексико. 

*** 
Пловдив.  

- От 11.00 часа в хотел „Вила Флавия" ще се проведе пресконференция по повод предстоящото V-то издание на 
„Уикенд в Пловдив". 

*** 
Сливен.  

- От 11.00 часа в зала № 105 ще се състои пресконференция на председателя на ОбС - Сливен Димитър Митев, във 
връзка с предстоящата този четвъртък редовна сесия на местния парламент. 
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*** 
Стара Загора. 

- От 10.00 часа в, Детски отдел на библиотека „Родина", ул. „Българско опълчение" 69 ще се проведе Арт 
работилничка „Сръчковци. 

*** 
Търговище.  

- От 10.00 часа на разкопките на античния и средновековен град Мисионис край Търговище, ще се състои 
пресконференция, на която ще бъдат представени първите разкрития след началото на археологическия сезон. 
Ръководителя на разкопките Стефан Иванов и научният консултант, проф. Николай Овчаров, ще представят 
новооткрити обществени сгради от 5-6 век, в които се предполага, че се е помещавала градската управа на 
Мисионис. 

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

