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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
БНТ 
 
√ Васил Велев: Индустрията ще трябва да плати 630 лв./mWh, ако компенсациите за тока не бъдат изплатени 
630 лв. за мегаватчас трябва да платят небитовите потребители за месец юли, ако не бъдат приети мерки за да могат да 
им се изплатят компенсациите за ток от държавата. Това заяви в студиото на "Денят започва" Васил Велев от Асоциацията 
на индустриалния капитал. 
"Това е най-високата цена досега и поставя индустрията в кризисна ситуация. За юли месец има закон, според който 
небитовите потребители трябва да бъдат компенсирани от цените на тока и има таван 250 лв. Сега те ще трябва 
да платят с 382 лв. повече, което общо за всички става 760 млн. - това е съвсем съпоставима сума с един фонд за 
заплати", обясни Велев. 
По думите му предприятията ще трябва да изберат какво да платят - заплати ии електроенергия, за да не им бъде спрян 
тока. Велев подчерта, че няма взето от МС решение за вноски във фонда за сигурност на енергийната система. 
Служебното правителство ще трябва да обезврежда много бомби и мини, а ние ще трябва да разкажем на нашите 
работници защо нямат заплати, каза още Велев. В много предприятия се спират други плащания, за да се съберат парите 
за заплати на работниците - очаква се много да изпаднат в ликвидна криза. 
Васил Велев коментира искането на "Булгаргаз" да увеличи цената на газа за август с 54% 
"Не е оправдана постъпката на "Булгаргаз" да прекрати доставките по дългосрочния си договор с "Газпром", където 
цените са много по-ниски. При равни други условия той е значително по-евтин, а всъщност купуваме пак от Русия газ, 
но чрез посредници, като в крайна сметка България плаща по-висока цена на "Газпром", колкото ако изпълняваше 
договора." 
Той заяви, че служебното правителство трябва да седне на масата с преговори с "Газпром", защото България така или иначе 
ще трябва да плати за газа, който не получава. 
В договора има клауза "вземи или плати" В края на годината това, което не е взето по договор, 80% от него се дължи 
като плащане. А ЕС ще ползва руски газ поне още пет години - такива са разчетите на Европейската комисия. 
Още от май месец няма никакви компенсации за цената на газа за предприятията, а и не е ясно дали доставките ще са 
подсигурени за ноември и декември, алармира председателят на АИКБ. 
Велев приветства временното връщане на Иван Иванов за председател на КЕВР. 
"Иван Иванов е добър и почтен човек и е независим, за разлика от много други регулатори. Да, ние сме му искали 
оставката, организирали сме протести, но му отдаваме дължимото - той е добър професионалист, почтен човек и 
независим." 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
В. Банкеръ 
 
√ Велев: Бизнесът ще плати 630 лв./mWh, ако няма компенсации 
"Небитовите потребители ще трябва да платят 630 лв. за мегаватчас за месец юли, ако не бъдат приети мерки да могат да 
им се изплатят компенсациите за ток от държавата." Това заяви председателят на Асоциацията на индустриалния капитал 
Васил Велев. "Това е най-високата цена досега и поставя индустрията в кризисна ситуация. За юли има закон, според който 
небитовите потребители трябва да бъдат компенсирани от цените на тока и има таван 250 лв. Сега те ще трябва да платят 
с 382 лв. повече, което общо за всички става 760 млн. - това е съвсем съпоставима сума с един фонд за заплати", обясни 
Велев. По думите му предприятията ще трябва да изберат какво да платят - заплати или електроенергия, за да не им бъде 
спрян токът. Той подчерта пред БНТ, че няма взето решение от Министерския съвет за вноски във фонда за сигурност на 
енергийната система. 
Служебното правителство ще трябва да обезврежда много бомби и мини, а ние ще трябва да разкажем на нашите 
работници защо нямат заплати, посочи председателят на АИКБ. В много предприятия се спират други плащания, за да се 
съберат парите за заплати на работниците - очаква се много да изпаднат в ликвидна криза, добави той. 
Велев коментира искането на "Булгаргаз" да увеличи цената на газа за август с 54%: "Не е оправдана постъпката на 
"Булгаргаз" да прекрати доставките по дългосрочния си договор с "Газпром", където цените са много по-ниски. При равни 
други условия той е значително по-евтин, а всъщност купуваме пак от Русия газ, но чрез посредници, като в крайна сметка 
България плаща по-висока цена на "Газпром", колкото ако изпълняваше договора." Според него служебното правителство 
трябва да седне на масата с преговори с "Газпром", защото България така или иначе ще трябва да плати за газа, който не 
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получава. "В договора има клауза "вземи или плати". В края на годината това, което не е взето по договор, 80% от него се 
дължи като плащане. А Европейският съюз ще ползва руски газ поне още пет години - такива са разчетите на Европейската 
комисия", допълни той, 
Още от месец май няма никакви компенсации за цената на газа за предприятията, а и не е ясно дали доставките ще са 
подсигурени за ноември и декември, алармира председателят на АИКБ. 
Велев приветства временното връщане на Иван Иванов за председател на КЕВР: "Иван Иванов е добър и почтен човек и е 
независим, за разлика от много други регулатори. Да, ние сме му искали оставката, организирали сме протести, но му 
отдаваме дължимото - той е добър професионалист, почтен човек и независим." 
 
Business.dir.bg 
 
√ Васил Велев: Бизнесът ще трябва да избира какво да плати - заплати или ток 
По думите на експерта, ако няма компенсации цената на електроенергията на индустрията ще е 630 лв./mWh  
630 лв. за мегаватчас трябва да платят небитовите потребители за месец юли, ако не бъдат приети мерки за да могат да 
им се изплатят компенсациите за ток от държавата. Това заяви пред БНТ Васил Велев от Асоциацията на индустриалния 
капитал. 
"Това е най-високата цена досега и поставя индустрията в кризисна ситуация. За юли месец има закон, според който 
небитовите потребители трябва да бъдат компенсирани от цените на тока и има таван 250 лв. Сега те ще трябва да платят 
с 382 лв. повече, което общо за всички става 760 млн. - това е съвсем съпоставима сума с един фонд за заплати", обясни 
Велев. 
По думите му предприятията ще трябва да изберат какво да платят - заплати и електроенергия, за да не им бъде спрян 
токът. Велев подчерта, че няма взето от МС решение за вноски във фонда за сигурност на енергийната система. 
Служебното правителство ще трябва да обезврежда много бомби и мини, а ние ще трябва да разкажем на нашите 
работници защо нямат заплати, каза още Велев. В много предприятия се спират други плащания, за да се съберат парите 
за заплати на работниците - очаква се много да изпаднат в ликвидна криза. 
Васил Велев коментира искането на "Булгаргаз" да увеличи цената на газа за август с 54%. 
"Не е оправдана постъпката на "Булгаргаз" да прекрати доставките по дългосрочния си договор с "Газпром", където цените 
са много по-ниски. При равни други условия той е значително по-евтин, а всъщност купуваме пак от Русия газ, но чрез 
посредници, като в крайна сметка България плаща по-висока цена на "Газпром", колкото ако изпълняваше договора." 
Той заяви, че служебното правителство трябва да седне на масата с преговори с "Газпром", защото България така или иначе 
ще трябва да плати за газа, който не получава. 
В договора има клауза "вземи или плати" В края на годината това, което не е взето по договор, 80% от него се дължи като 
плащане. А ЕС ще ползва руски газ поне още пет години - такива са разчетите на Европейската комисия. 
Още от май месец няма никакви компенсации за цената на газа за предприятията, а и не е ясно дали доставките ще са 
подсигурени за ноември и декември, алармира председателят на АИКБ. 
Велев приветства временното връщане на Иван Иванов за председател на КЕВР. 
"Иван Иванов е добър и почтен човек и е независим, за разлика от много други регулатори. Да, ние сме му искали 
оставката, организирали сме протести, но му отдаваме дължимото - той е добър професионалист, почтен човек и 
независим." 
 
Manager.bg 
 
√ Васил Велев: Предприятията ще трябва да изберат какво да платят - заплати или тока  
630 лв. за мегаватчас трябва да платят небитовите потребители за месец юли, ако не бъдат приети мерки, за да могат да 
им се изплатят компенсациите за ток от държавата. Това заяви в ефира на БНТ Васил Велев от Асоциацията на 
индустриалния капитал. 
"Това е най-високата цена досега и поставя индустрията в кризисна ситуация. За юли месец има закон, според който 
небитовите потребители трябва да бъдат компенсирани от цените на тока и има таван 250 лв. Сега те ще трябва да платят 
с 382 лв. повече, което общо за всички става 760 млн. лв. Това е съвсем съпоставима сума с един фонд за заплати", обясни 
Велев. 
По думите му, предприятията ще трябва да изберат какво да платят - заплати или електроенергия, за да не им бъде спрян 
тока. Велев подчерта, че няма взето от МС решение за вноски във Фонда за сигурност на енергийната система. 
Служебното правителство ще трябва да обезврежда много бомби и мини, а ние ще трябва да разкажем на нашите 
работници защо нямат заплати. В много предприятия се спират други плащания, за да се съберат парите за заплати на 
работниците - очаква се много да изпаднат в ликвидна криза, каза още Велев. 
Васил Велев коментира искането на "Булгаргаз" да увеличи цената на газа за август с 54%. "Не е оправдана постъпката на 
"Булгаргаз" да прекрати доставките по дългосрочния си договор с "Газпром", където цените са много по-ниски. При равни 
други условия той е значително по-евтин, а всъщност купуваме пак от Русия газ, но чрез посредници, като в крайна сметка 
България плаща по-висока цена на "Газпром", колкото ако изпълняваше договора", каза той.  
Според него, служебното правителство трябва да седне на масата с преговори с "Газпром", защото България така или иначе 
ще трябва да плати за газа, който не получава. В договора има клауза "вземи или плати" В края на годината това, което не 
е взето по договор, 80% от него се дължи като плащане. А ЕС ще ползва руски газ поне още пет години - такива са разчетите 
на Европейската комисия. 
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"Още от май месец няма никакви компенсации за цената на газа за предприятията, а и не е ясно дали доставките ще са 
подсигурени за ноември и декември", алармира председателят на АИКБ. 
Велев приветства временното връщане на Иван Иванов за председател на КЕВР. "Иван Иванов е добър и почтен човек и е 
независим, за разлика от много други регулатори. Да, ние сме му искали оставката, организирали сме протести, но му 
отдаваме дължимото - той е добър професионалист, почтен човек и независим", посочи той.  
 
Cross.bg 
 
√ Васил Велев: Предприятията ще трябва да изберат какво да платят - заплати или електроенергия 
630 лв. за мегаватчас трябва да платят небитовите потребители за месец юли, ако не бъдат приети мерки за да могат да 
им се изплатят компенсациите за ток от държавата. Това заяви в студиото на "Денят започва" Васил Велев от Асоциацията 
на индустриалния капитал. 
Това е най-високата цена досега и поставя индустрията в кризисна ситуация. За юли месец има закон, според който 
небитовите потребители трябва да бъдат компенсирани от цените на тока и има таван 250 лв. Сега те ще трябва да платят 
с 382 лв. повече, което общо за всички става 760 млн. - това е съвсем съпоставима сума с един фонд за заплати, обясни 
Велев. 
По думите му предприятията ще трябва да изберат какво да платят - заплати или електроенергия, за да не им бъде спрян 
тока. Велев подчерта, че няма взето от МС решение за вноски във фонда за сигурност на енергийната система. 
Служебното правителство ще трябва да обезврежда много бомби и мини, а ние ще трябва да разкажем на нашите 
работници защо нямат заплати, каза още Велев. В много предприятия се спират други плащания, за да се съберат парите 
за заплати на работниците - очаква се много да изпаднат в ликвидна криза. 
Васил Велев коментира искането на "Булгаргаз" да увеличи цената на газа за август с 54%. 
Не е оправдана постъпката на "Булгаргаз" да прекрати доставките по дългосрочния си договор с "Газпром", където цените 
са много по-ниски. При равни други условия той е значително по-евтин, а всъщност купуваме пак от Русия газ, но чрез 
посредници, като в крайна сметка България плаща по-висока цена на "Газпром", колкото ако изпълняваше договора. 
Той заяви, че служебното правителство трябва да седне на масата с преговори с "Газпром", защото България така или иначе 
ще трябва да плати за газа, който не получава. 
В договора има клауза "вземи или плати" В края на годината това, което не е взето по договор, 80% от него се дължи като 
плащане. А ЕС ще ползва руски газ поне още пет години - такива са разчетите на Европейската комисия. 
Още от май месец няма никакви компенсации за цената на газа за предприятията, а и не е ясно дали доставките ще са 
подсигурени за ноември и декември, алармира председателят на АИКБ. 
Велев приветства временното връщане на Иван Иванов за председател на КЕВР. 
Иван Иванов е добър и почтен човек и е независим, за разлика от много други регулатори. Да, ние сме му искали оставката, 
организирали сме протести, но му отдаваме дължимото - той е добър професионалист, почтен човек и независим. 
 
24 часа 
 
√ Васил Велев: Индустрията ще плаща 630 лв./mWh, ако няма компенсации за тока 
630 лв. за мегаватчас трябва да платят небитовите потребители за юли, ако не бъдат приети мерки, за да могат да им се 
изплатят компенсациите за ток от държавата. Това заяви в студиото на "Денят започва" по БНТ Васил Велев от Асоциацията 
на индустриалния капитал. 
"Това е най-високата цена досега и поставя индустрията в кризисна ситуация. За юли месец има закон, според който 
небитовите потребители трябва да бъдат компенсирани от цените на тока и има таван 250 лв. Сега те ще трябва да платят 
с 382 лв. повече, което общо за всички става 760 млн. - това е съвсем съпоставима сума с един фонд за заплати", обясни 
председателят на АИКБ. 
По думите му предприятията ще трябва да изберат какво да платят - заплати ии електроенергия, за да не им бъде спрян 
токът. Велев подчерта, че няма взето от МС решение за вноски във фонда за сигурност на енергийната система. 
Служебното правителство ще трябва да обезврежда много бомби и мини, а ние ще трябва да разкажем на нашите 
работници защо нямат заплати, каза още Велев. В много предприятия се спират други плащания, за да се съберат парите 
за заплати на работниците - очаква се много да изпаднат в ликвидна криза. 
Васил Велев коментира искането на "Булгаргаз" да увеличи цената на газа за август с 54% 
"Не е оправдана постъпката на "Булгаргаз" да прекрати доставките по дългосрочния си договор с "Газпром", където цените 
са много по-ниски. При равни други условия той е значително по-евтин, а всъщност купуваме пак от Русия газ, но чрез 
посредници, като в крайна сметка България плаща по-висока цена на "Газпром", колкото ако изпълняваше договора." 
Той заяви, че служебното правителство трябва да седне на масата с преговори с "Газпром", защото България така или иначе 
ще трябва да плати за газа, който не получава. 
В договора има клауза "вземи или плати" В края на годината това, което не е взето по договор, 80% от него се дължи като 
плащане. А ЕС ще ползва руски газ поне още пет години - такива са разчетите на Европейската комисия. 
Още от май месец няма никакви компенсации за цената на газа за предприятията, а и не е ясно дали доставките ще са 
подсигурени за ноември и декември, алармира председателят на АИКБ. 
Велев приветства временното връщане на Иван Иванов за председател на КЕВР. 
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"Иван Иванов е добър и почтен човек и е независим, за разлика от много други регулатори. Да, ние сме му искали 
оставката, организирали сме протести, но му отдаваме дължимото - той е добър професионалист, почтен човек и 
независим." 
 
В. Стандарт 
 
√ Електрошок за индустрията! Бизнесът с искания към властта 
Около 630 лв. за мегаватчас трябва да платят небитовите потребители за месец юли, ако не бъдат приети мерки за да могат 
да им се дадат компенсациите за ток от държавата. Това съобщи в интервю за БНТ шефът на Асоциацията на индустриалния 
капитал в България (АИКБ) Васил Велев. 
"Това е най-високата цена досега и поставя индустрията в кризисна ситуация. За юли месец има закон, според който 
небитовите потребители трябва да бъдат компенсирани от цените на тока и има таван 250 лв. Сега те ще трябва да платят 
с 382 лв. повече, което общо за всички става 760 млн. - това е съвсем съпоставима сума с един фонд за заплати", оплака се 
Велев. 
По думите му предприятията ще трябва да изберат какво да платят - заплати ии електроенергия, за да не им бъде спрян 
тока. Велев подчерта, че няма взето от Министерския съвет решение за вноски във фонда за сигурност на енергийната 
система. 
Служебното правителство ще трябва да обезврежда много бомби и мини, а ние ще трябва да разкажем на нашите 
работници защо нямат заплати, каза още Велев. В много предприятия се спират други плащания, за да се съберат парите 
за заплати на работниците - очаква се много да изпаднат в ликвидна криза. 
Васил Велев коментира искането на "Булгаргаз" да увеличи цената на газа за август с 54 процента: "Не е оправдана 
постъпката на "Булгаргаз" да прекрати доставките по дългосрочния си договор с "Газпром", където цените са много по-
ниски. При равни други условия той е значително по-евтин, а всъщност купуваме пак от Русия газ, но чрез посредници, като 
в крайна сметка България плаща по-висока цена на "Газпром", колкото ако изпълняваше договора." 
Той заяви, че служебното правителство трябва да седне на масата с преговори с "Газпром", защото България така или иначе 
ще трябва да плати за газа, който не получава. 
В договора има клауза "вземи или плати" В края на годината това, което не е взето по договор, 80% от него се дължи като 
плащане. А ЕС ще ползва руски газ поне още пет години - такива са разчетите на Европейската комисия. 
Още от май месец няма никакви компенсации за цената на газа за предприятията, а и не е ясно дали доставките ще са 
подсигурени за ноември и декември, алармира председателят на АИКБ. 
Велев приветства временното връщане на Иван Иванов за председател на КЕВР: "Иван Иванов е добър и почтен човек и е 
независим, за разлика от много други регулатори. Да, ние сме му искали оставката, организирали сме протести, но му 
отдаваме дължимото - той е добър професионалист, почтен човек и независим." 
 
АИКБ 
 
√ ГОСПОДА УПРАВЛЕНЦИ, ИКОНОМИКАТА ТРЯБВА ДА ОЦЕЛЕЕ И СЛЕД ВАС! 

ОТВОРЕНО ПИСМО 
За пореден път Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) е принудена да алармира за тежък 
проблем, чието решение е оставено на политическото безвремие, в което българският управленски елит постави 
икономиката и обществото ни. 
Повече от година високите енергийни цени тероризират небитовите потребители, а косвено и цялото общество, което вече 
бере горчивите плодове на инфлационните процеси. 
Месеци наред пишем писма, правим разчети, предлагаме механизми, организираме срещи, призоваваме за разум и 
прагматизъм, но почти без резултат. Единственият резултат до момента е гласуваната от Народното събрание актуализация 
на Държавния бюджет, чрез която беше планирана компенсация на ел.енергията над прага от 250 лв./МВтч. С тази 
изстрадана, но необходима стъпка, обаче, не се изчерпаха отговорностите на държавата към икономиката и обществото! 
За да бъде приложен Законът за държавния бюджет, Министерският съвет трябва да приеме решение за определяне на 
допълнителните вноски във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, с които да се финансира програмата за 
компенсиране на небитовите потребители на ел.енергия за периода юли-декември 2022 г. Такова решение липсва, а 
отговорният вицепремиер е… в отпуск! 
Липсата на такова решение възпрепятства сключването на договори между Министерството на енергетиката и търговците 
на ел.енергия, което означава, че последните ще начислят в месечните фактури на небитовите потребители пълния размер 
на цената, без очакваната компенсация. 
Казано иначе, само след два работни дни, на 1 август ще започне фактурирането към небитовите потребители и в тези 
фактури няма да има нито стотинка компенсация, а фактурираната цена ще е в пъти над икономически поносимата. Така 
всички български предприятия и всички обществени институции (болници, училища, детски градини, музеи, театри, 
общински администрации и т.н.) ще трябва да плащат политическото безхаберие на забравили своя дълг управленци! 
Всеки разумен и средноинтелигентен човек ще разбере какво всъщност следва от това – следват ликвидни проблеми, 
невъзможност за плащане на непосилните енергийни сметки, фалити на предприятия и закриване на обществени 
институции, хиляди безработни, висока инфлация, обедняване, икономически крах! 
Напомняме, че като представители на бизнеса, който е и коректен данъкоплатец, сме работодатели на всички участници 
в управлението на страната. Именно като техни работодатели настояваме да си вършат работата отговорно и в срок. Уви, 

http://aobe.bg/
http://aobe.bg/2022-07-01/
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не виждаме подобно старание от тяхна страна. Виждаме множество дефицити на умения и огромен „производствен брак“, 
влияещ разрушително на икономиката ни. Няма разумен работодател, който би търпял дълго това! И нашето търпение се 
изчерпа! 
Настояваме за СПЕШНО решение на Министерския съвет за прилагане на гласуваните чрез Закона за държавния бюджет 
компенсации на високите ел.енергийни цени. В противен случай, икономическата ситуация в страната ще бъде взривена, 
а последиците ще бъдат за ВСИЧКИ! 
ГОСПОДА УПРАВЛЕНЦИ, 
Вашето пребиваване във властта е временно, но икономиката и обществото са постоянни величини, които функционират 
не от мандат до мандат, не от избори до избори. Икономиката и обществото се нуждаят от отговорно управление, 
стабилност и предвидимост! Разчитаме поне за кратко да загърбите политическите си битки за оцеляване и да помислите 
за оцеляването на българската икономика, защото тя трябва да остане и след Вас! 
 
НОВА ТВ 
 
√ АОБР: Спешно да се приложат компенсации на високите цени на ел.енергията 
От Асоциацията изпратиха отворено писмо с призив 
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) призовава за спешно решение на Министерския съвет 
за прилагане на гласуваните чрез Закона за държавния бюджет компенсации на високите ел.енергийни цени. “Повече от 
година високите енергийни цени тероризират небитовите потребители, а косвено и цялото общество, което вече бере 
горчивите плодове на инфлационните процеси”, пишат от АОБР в отворено писмо.  
От асоциацията призоваха за загърбване на “политическите битки за оцеляване”, за да се стабилизира българската 
икономика. 
Ето и пълния текст на писмото: 
За пореден път Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) е принудена да алармира за 
тежък проблем, чието решение е оставено на политическото безвремие, в което българският управленски елит 
постави икономиката и обществото ни. 
Повече от година високите енергийни цени тероризират небитовите потребители, а косвено и цялото общество, 
което вече бере горчивите плодове на инфлационните процеси. 
Месеци наред пишем писма, правим разчети, предлагаме механизми, организираме срещи, призоваваме за разум и 
прагматизъм, но почти без резултат. Единственият резултат до момента е гласуваната от Народното събрание 
актуализация на Държавния бюджет, чрез която беше планирана компенсация на ел.енергията над прага от 250 
лв./МВтч. С тази изстрадана, но необходима стъпка, обаче, не се изчерпаха отговорностите на държавата към 
икономиката и обществото! 
За да бъде приложен Законът за държавния бюджет, Министерският съвет трябва да приеме решение за определяне 
на допълнителните вноски във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, с които да се финансира 
програмата за компенсиране на небитовите потребители на ел.енергия за периода юли-декември 2022 г. Такова 
решение липсва, а отговорният вицепремиер е... в отпуск! 
Липсата на такова решение възпрепятства сключването на договори между Министерството на енергетиката и 
търговците на ел.енергия, което означава, че последните ще начислят в месечните фактури на небитовите 
потребители пълния размер на цената, без очакваната компенсация. 
Казано иначе, само след два работни дни, на 1 август ще започне фактурирането към небитовите потребители и в 
тези фактури няма да има нито стотинка компенсация, а фактурираната цена ще е в пъти над икономически 
поносимата. Така всички български предприятия и всички обществени институции (болници, училища, детски 
градини, музеи, театри, общински администрации и т.н.) ще трябва да плащат политическото безхаберие на 
забравили своя дълг управленци! 
Всеки разумен и средноинтелигентен човек ще разбере какво всъщност следва от това – следват ликвидни проблеми, 
невъзможност за плащане на непосилните енергийни сметки, фалити на предприятия и закриване на обществени 
институции, хиляди безработни, висока инфлация, обедняване, икономически крах! 
Напомняме, че като представители на бизнеса, който е и коректен данъкоплатец, сме работодатели на всички 
участници в управлението на страната. Именно като техни работодатели настояваме да си вършат работата 
отговорно и в срок. Уви, не виждаме подобно старание от тяхна страна. Виждаме множество дефицити на умения и 
огромен „производствен брак“, влияещ разрушително на икономиката ни. Няма разумен работодател, който би 
търпял дълго това! И нашето търпение се изчерпа! 
Настояваме за СПЕШНО решение на Министерския съвет за прилагане на гласуваните чрез Закона за  държавния 
бюджет компенсации на високите ел.енергийни цени. В противен случай, икономическата ситуация в страната ще 
бъде взривена, а последиците ще бъдат за ВСИЧКИ! 
ГОСПОДА УПРАВЛЕНЦИ, 
Вашето пребиваване във властта е временно, но икономиката и обществото са постоянни величини, които 
функционират не от мандат до мандат, не от избори до избори. Икономиката и обществото се нуждаят от 
отговорно управление, стабилност и предвидимост! Разчитаме поне за кратко да загърбите политическите си 
битки за оцеляване и да помислите за оцеляването на българската икономика, защото тя трябва да остане и след 
Вас!  
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√ Бизнесът настоя МС спешно да вземе решение за енергийните компенсации 
В противен случай "икономическата ситуация в страната ще бъде взривена" 
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) настоя в поредно свое обръщение към 
изпълнителната власт спешно да реши да приеме подзаконов акт, с който да се уредят енергийните компенсации над прага 
от 250 лв./МВтч, вече законово регламентирани.  
За да бъде приложен Законът за държавния бюджет, Министерският съвет трябва да приеме решение за определяне на 
допълнителните вноски във Фонд "Сигурност на електроенергийната система", с които да се финансира програмата за 
компенсиране на небитовите потребители на ел.енергия за периода юли-декември 2022 г. Такова решение липсва, се 
казва в обръщението и се обръща внимание на това, че отговорният вицепремиер (Асен Василев - б.р.) е в отпуск. 
От АОБР алармират, че липсата на такова решение възпрепятства сключването на договори между Министерството на 
енергетиката и търговците на ел.енергия, което означава, че последните ще начислят в месечните фактури на небитовите 
потребители пълния размер на цената, без очакваната компенсация. 
Такова фактуриране, в което, според АОБР, "няма да има нито стотинка компенсаци, а фактурираната цена ще е в пъти над 
икономически поносимата", ще започне на 1 август и ще засегне всички български предприятия и всички обществени 
институции (болници, училища, детски градини, музеи, театри, общински администрации и т.н.).  
Работодателските организации, обединени в АОБР, предупреждават, че ще последват "ликвидни проблеми, 
невъзможност за плащане на непосилните енергийни сметки, фалити на предприятия и закриване на обществени 
институции, хиляди безработни, висока инфлация, обедняване, икономически крах". 
В заключение в обръщението си АОБР предупреждава, че ако Министерският съвет не вземе спешно решение за прилагане 
на гласуваните чрез Закона за държавния бюджет компенсации на високите електоенергийни цени "икономическата 
ситуация в страната ще бъде взривена", а последиците ще бъдат за всички. 
 
АИКБ 
 
√ ПОЛУЧАВАМЕ ДВА ПЪТИ ПО-СКЪП ГАЗ В СРАВНЕНИЕ С АПРИЛ 

ОТВОРЕНО ПИСМО 
Българският бизнес ще понесе опустошителен удар само след броени дни. Цената, на която производствата и 
обществените потребители ще заплащат природния си газ през август, ще бъде 286,84 лв./MWh! Вместо четири пъти по-
евтин газ, получаваме два пъти по-скъп, в сравнение с април. Предприятията не могат да генерират такива приходи, че да 
платят сметките си. Комбинацията на тази цена с цените на електрическата енергия и хаосът с компенсаторния механизъм 
там е равносилна на смъртна присъда за българската икономика. 
Надплащането над априлската цена е 42 лв./MWh през юли и ще бъде 142 лв./MWh през август! За юли българските 
потребители са надплатили 90 млн. лв., а за август допълнителната сметка е 300 млн. лв.! И това са разходите, без да се 
включва нагнетяването на газ в „Чирен“, което ще доплатим солено през студените месеци! 
Междувременно, се очаква бизнесът да работи, да произвежда, да плаща заплати, да внася данъци в хазната. 
Настояваме до края на работната седмица: 

▪ Да бъде изпълнено обещанието, дадено ни на 16 май, за компенсиране на цената на природния газ над 
априлските равнища. 

▪ Да бъдат възобновени спешно доставките на природен газ от ООО „Газпром експорт“, съгласно съществуващия 
договор. Само по този начин ще се гарантира работата на бизнеса, топлоснабдяването на гражданите и 
запълването на газохранилището „Чирен“. Към момента това е единственият начин за сигурно посрещане на 
есенно-зимния сезон и овладяване на ценовия шок. 

▪ Да бъде обявена прогнозната цена за септември 2022 г. 
▪ Да бъдем уведомени официално дали и докога са гарантирани доставките на природен газ. 
▪ Да бъдем уведомени официално какви стъпки се предприемат за гарантиране на газоснабдяването в пълен обем 

от 1 януари 2023 г. Работи ли се за сключване на дългосрочни договори за доставка на конкурентни цени? 
▪ Да бъдат предприети бързи и конкретни действия, които да гарантират, че руската страна няма да предяви 

претенции към „Булгаргаз“ ЕАД по клаузата „вземи или плати“, съществуваща в дългосрочния договор между 
двете страни. 

Предприемането на тези действия е неотложно, ако искаме българската икономика да оцелее и домовете ни да са топли. 
 
НОВА ТВ 
 
√ АОБР: Вместо 4 пъти по-евтин газ, получаваме 2 пъти по-скъп 
Вижте позицията на Асоциацията на организациите на българските работодатели 
Българският бизнес ще понесе опустошителен удар само след броени дни, заявяват в отворено писмо от Асоциацията на 
организациите на българските работодатели (АОБР), посветено на темата за тарифата за природния газ. 
"Цената, на която производствата и обществените потребители ще заплащат природния си газ през август, ще бъде 286,84 
лв./MWh! Вместо четири пъти по-евтин газ, получаваме два пъти по-скъп, в сравнение с април. Предприятията не могат да 
генерират такива приходи, че да платят сметките си. Комбинацията на тази цена с цените на електрическата енергия и 
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хаосът с компенсаторния механизъм там е равносилна на смъртна присъда за българската икономика", посочват от 
асоциацията. 
Ето и пълния текст на позицията: 
Надплащането над априлската цена е 42 лв./MWh през юли и ще бъде 142 лв./MWh през август! За юли българските 
потребители са надплатили 90 млн. лв., а за август допълнителната сметка е 300 млн. лв.! И това са разходите, без да се 
включва нагнетяването на газ в „Чирен“, което ще доплатим солено през студените месеци! 
Междувременно, се очаква бизнесът да работи, да произвежда, да плаща заплати, да внася данъци в хазната. 
Настояваме до края на работната седмица: 
- Да бъде изпълнено обещанието, дадено ни на 16 май, за компенсиране на цената на природния газ над априлските 
равнища. 
- Да бъдат възобновени спешно доставките на природен газ от ООО „Газпром експорт“, съгласно съществуващия договор. 
Само по този начин ще се гарантира работата на бизнеса, топлоснабдяването на гражданите и запълването на 
газохранилището „Чирен“. Към момента това е единственият начин за сигурно посрещане на есенно-зимния сезон и 
овладяване на ценовия шок. 
- Да бъде обявена прогнозната цена за септември 2022 г. 
- Да бъдем уведомени официално дали и докога са гарантирани доставките на природен газ. 
- Да бъдем уведомени официално какви стъпки се предприемат за гарантиране на газоснабдяването в пълен обем от 1 
януари 2023 г. Работи ли се за сключване на дългосрочни договори за доставка на конкурентни цени? 
- Да бъдат предприети бързи и конкретни действия, които да гарантират, че руската страна няма да предяви претенции 
към „Булгаргаз“ ЕАД по клаузата „вземи или плати“, съществуваща в дългосрочния договор между двете страни. 
Предприемането на тези действия е неотложно, ако искаме българската икономика да оцелее и домовете ни да са топли, 
посочват още от организацията. 
 
Economic.bg 
 
√ „Вместо 4 пъти по-евтин газ, два пъти по-скъп“: Смъртна присъда за икономиката 
Бизнесът настоява Кирил Петков да си изпълни обещанието и да бъдат изплатени компенсации заради рекордните 
цени 
Българският бизнес ще понесе опустошителен удар само след броени дни. Цената, на която производствата и 
обществените потребители ще заплащат природния си газ през август, ще бъде 286.84 лв./MWh. Вместо четири пъти по-
евтин газ, получаваме два пъти по-скъп, в сравнение с април. Предприятията не могат да генерират такива приходи, че да 
платят сметките си. Комбинацията на тази цена с цените на електрическата енергия и хаосът с компенсаторния механизъм 
там е равносилна на смъртна присъда за българската икономика. 
Това се посочва в отворено писмо от Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР), което е по повод 
исканото от „Булгаргаз“ 54-процентно увеличение на природния газ за август. Там се визира заявката на началника на 
кабинета на Кирил Петков – Лена Бориславова – която категорично заяви в началото на май, че правителството е 
договорило 4 пъти по-евтин газ, отколкото го продава "Газпром". 
През юли надплащането над априлската цена е 42 лв./MWh и ще бъде 142 лв./MWh през август. За юли българските 
потребители са надплатили 90 млн. лв., а за август допълнителната сметка е 300 млн. лв. 
И това са разходите, без да се включва нагнетяването на газ в „Чирен“, което ще доплатим солено през студените 
месеци“, посочват работодателите. 
Те сравняват цените с априлските нива, когато „Газпром“ спря подаването към България заради нежеланието на 
правителството да участва в новата рублова схема, разпоредена от Владимир Путин. Премиерът в оставка Кирил Петков 
през месец май обеща на бизнеса, че ще уреди алтернативни доставки и цената на газа ще остане на нивата от месец 
април. 
След като това обещание беше нарушено още през месец май, сега работодателските организации настояват за няколко 
неща: 

• Да бъде изпълнено обещанието, дадено ни на 16 май, за компенсиране на цената на природния газ над 
априлските равнища; 

• Да бъдат възобновени спешно доставките на природен газ от „Газпром експорт“, съгласно съществуващия 
договор. Само по този начин ще се гарантира работата на бизнеса, топлоснабдяването на гражданите и 
запълването на газохранилището „Чирен“. Към момента това е единственият начин за сигурно посрещане на 
есенно-зимния сезон и овладяване на ценовия шок; 

• Да бъде обявена прогнозната цена за септември 2022 г.; 

• Да бъдем уведомени официално дали и докога са гарантирани доставките на природен газ; 

• Да бъдем уведомени официално какви стъпки се предприемат за гарантиране на газоснабдяването в пълен обем 
от 1 януари 2023 г. Работи ли се за сключване на дългосрочни договори за доставка на конкурентни цени?; 

• Да бъдат предприети бързи и конкретни действия, които да гарантират, че руската страна няма да предяви 
претенции към „Булгаргаз“ ЕАД по клаузата „вземи или плати“, съществуваща в дългосрочния договор между 
двете страни. 

Предприемането на тези действия е неотложно, ако искаме българската икономика да оцелее и домовете ни да са 
топли“, завършва позицията на бизнес организациите. 
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3e-news.net 
 
√ Бизнесът: Високата цена на тока и прогнозата на "Булгаргаз" са смъртна присъда за българската икономика 
Работодателите настояват спешно да бъдат възобновени доставките на природен газ от "Газпром" 
Българският бизнес ще понесе опустошителен удар само след броени дни. Цената, на която производствата и 
обществените потребители ще заплащат природния си газ през август, ще бъде 286,84 лв./MWh! Вместо четири пъти по-
евтин газ, получаваме два пъти по-скъп, в сравнение с април. Предприятията не могат да генерират такива приходи, че да 
платят сметките си. Комбинацията на тази цена с цените на електрическата енергия и хаосът с компенсаторния механизъм 
там е равносилна на смъртна присъда за българската икономика. Това пиша в свое писмо от Асоциацията на организациите 
на българските работодатели. Само за ден това е второто писмо, което бизнесът изпраща до правителството заради 
енергийната криза и неразбории, които са обхванали страната. 
Надплащането над априлската цена е 42 лв./MWh през юли и ще бъде 142 лв./MWh през август! За юли българските 
потребители са надплатили 90 млн. лв., а за август допълнителната сметка е 300 млн. лв.! И това са разходите, без да се 
включва нагнетяването на газ в „Чирен“, което ще доплатим солено през студените месеци! 
Междувременно, се очаква бизнесът да работи, да произвежда, да плаща заплати, да внася данъци в хазната. 
Настояваме до края на работната седмица: 

• Да бъде изпълнено обещанието, дадено ни на 16 май, за компенсиране на цената на природния газ над 
априлските равнища. 

• Да бъдат възобновени спешно доставките на природен газ от ООО „Газпром експорт“, съгласно съществуващия 
договор. Само по този начин ще се гарантира работата на бизнеса, топлоснабдяването на гражданите и 
запълването на газохранилището „Чирен“. Към момента това е единственият начин за сигурно посрещане на 
есенно-зимния сезон и овладяване на ценовия шок. 

• Да бъде обявена прогнозната цена за септември 2022 г. 

• Да бъдем уведомени официално дали и докога са гарантирани доставките на природен газ. 

• Да бъдем уведомени официално какви стъпки се предприемат за гарантиране на газоснабдяването в пълен обем 
от 1 януари 2023 г. Работи ли се за сключване на дългосрочни договори за доставка на конкурентни цени? 

• Да бъдат предприети бързи и конкретни действия, които да гарантират, че руската страна няма да предяви 
претенции към „Булгаргаз“ ЕАД по клаузата „вземи или плати“, съществуваща в дългосрочния договор между 
двете страни. 

Предприемането на тези действия е неотложно, ако искаме българската икономика да оцелее и домовете ни да са топли", 
завършват писмото си от АОБР. 
 
Дневник 
 
√ "Булгаргаз" поиска за август 54% по-висока цена на газа  
Природният газ да поскъпне с 54 на сто и през август да се продава за близо 287 лв. без такси и данъци иска "Булгаргаз" от 
енергийния регулатор. 
Заявлението на газовата компания е от края на миналата седмица, но е качено със закъснение на сайта на Комисията за 
енергийно и водно регулиране, която остана без председател след решение на Конституционния съд, съобщава БНР. 
В тази ситуация не е известно как и кога регулаторът ще провери заявлението на "Булгаргаз" и ще утвърди новата цена на 
газа за следващия месец. Засега мнението на юристите е, че комисията не може да заседава, тъй като заседанията ги 
свиква и ръководи председателят й, а все още не е избран нов. Междувременно след решението на Конституционния съд, 
за което се разбра миналата седмица, Станислав Тодоров обяви, че комисията спира работа. Тогава от бизнеса, който 
ползва газ, коментираха, че не е известно как ще се определи цена за август и пред кого държавният доставчик ще я заяви. 
Цената за индустрията се определя въз основа тъкмо на това заявление на "Булгаргаз". 
В това време на международните пазари цената на синьото гориво отбеляза нови рекорди. Причината за тях е заявлението 
на Русия че доставките по "Северен поток" се ограничават допълнително заради ремонт на турбина. Това повиши 
търсенето на суровината в Европа и така цената й надхвърли днес 220 евро за мегаватчас. В момента се доставят едва 20% 
от капацитета на "Северен поток". Сегашните котировки са поскъпване от 40% само за 72 часа, съобщава "Капитал". Заради 
ограничените доставки ЕС обяви, че консумацията в общността трябва да се ограничи поне с 15%. 
"Българският бизнес ще понесе опустошителен удар само след броени дни", пишат в позиция по повод новината от 
асоциацията на работодателите (АОБР). В нея членуват всичките четири големи организации - Търговско промишлената 
палата БТПП, Стопанската камара БСК, Конфедерацията на работодателите КРИБ и индустриалните предприятия, 
обединени в АИКБ. 
"Вместо четири пъти по-евтин газ, получаваме два пъти по-скъп, в сравнение с април. Предприятията не могат да генерират 
такива приходи, че да платят сметките си. Комбинацията на тази цена с цените на електрическата енергия и хаосът с 
компенсаторния механизъм там е равносилна на смъртна присъда за българската икономика", коментират 
работодателите. 
Според техните изчисления за юли българските потребители са надплатили 90 млн. лв., а за август допълнителната сметка 
е 300 млн. лв., като това са разходите, без да се включва нагнетяването на газ в "Чирен", което очакват да бъде доплатено 
през студените месеци. 
Вследствие на това работодателите настояват до края на работната седмица: 

https://3e-news.net/bg/a/view/35625/shokovo-poskypvane-bulgargaz-predlaga-cenata-na-gaza-za-avgust-da-e-286-84-lv-za-m-wh-koeto-e-uvelichenie-s-54
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2022/07/21/4372033_sled_reshenieto_na_konstitucionniia_sud_energiiniiat/
https://www.dnevnik.bg/politika/2022/07/26/4372246_mejdu_burzo_reshenie_i_spazvaneto_na_zakona_kak_shte/
https://www.dnevnik.bg/politika/2022/07/26/4372246_mejdu_burzo_reshenie_i_spazvaneto_na_zakona_kak_shte/
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2022/07/27/4373920_cenata_na_gaza_v_evropa_izrigna_do_rekordnite_225/
https://www.dnevnik.bg/sviat/voinata_v_ukraina/2022/07/26/4373470_stranite_ot_es_dogovoriha_kompromisen_plan_za/
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• Да бъде изпълнено обещание, дадено на 16 май, за компенсиране на цената на природния газ над априлските 
равнища. 

• Да бъдат възобновени спешно доставките на природен газ от ООО "Газпром експорт", съгласно съществуващия 
договор. 

• Да бъде обявена прогнозната цена за септември 2022 г. 

• Да бъдат уведомени официално дали и докога са гарантирани доставките на природен газ. 

• Да бъдат уведомени официално какви стъпки се предприемат за гарантиране на газоснабдяването в пълен обем 
от 1 януари 2023 г., както и работи ли се за сключване на дългосрочни договори за доставка на конкурентни цени. 

• Да бъдат предприети бързи и конкретни действия, които да гарантират, че руската страна няма да предяви 
претенции към "Булгаргаз" ЕАД по клаузата "вземи или плати", съществуваща в дългосрочния договор между 
двете страни. 

 
News.bg 
 
√ Бизнесът не хареса предложенията на Гьоков за минималната заплата 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) се обяви в свое становище против предложените от 
Министерството на труда и социалната политика (МТСП) три варианта за автоматично определяне на минималната 
работна заплата (МРЗ). 
"На първо място изразяваме своята принципна подкрепа за замяната на административното определяне на размера на 
минималната месечна работна заплата и за изработването на механизъм за нейното определяне, който да даде 
предвидимост и стабилност на икономическата и бизнес средата. Едновременно с това изразяваме своите основателни 
резерви към идеята да има формула, по която автоматично да се определя минималната работна заплата, още повече в 
такъв примитивен вид, в който ни се предлагат вариантите от страна на МТСП", отбелязват от асоциацията. 
От АИКБ допълват, че по принцип винаги са подкрепяли договарянето на минималната работна заплата и са 
приоритизирали договарянето по икономически дейности. В тази връзка бизнесът приветства изразената от КНСБ по 
време на разговорите в МТСП на 25 юни 2022 г. готовност за възобновяване на двустранните преговори за постигане на 
споразумение за създаване на механизъм за договаряне на минималната работна заплата. От асоциацията обаче 
предпочитат договарянето по икономически дейности, като МРЗ да бъде резултативна величина на тези преговори - за 
минимална работна заплата за цялата икономика да се приеме най-ниската договорена стойност от преговорите по 
икономически дейности. 
"Що се отнася до предложението на МТСП, искаме да отбележим на първо място факта, че то ни се предлага по 
изключително припрян начин, като бързането се мотивира с намиращата се в напреднал, но съвсем не завършен вид, 
Директива за минималната работна заплата. До приключването на работата по приемането на директивата остават не по-
малко от два месеца, като изобщо не е сигурно какъв ще е окончателният й текст. Всички изявления, че не може да се 
очакват промени в хода на приемането на директивата, са несъстоятелни", се казва още в станоището. 
От АИКБ допълват, че освен това за всяка приета директива в ЕС се предвижда достатъчен срок за въвеждането й в 
националното законодателство. "От тази гледна точка бързането и припряността, с която ни се натрапва проста линейна 
зависимост между средната работна заплата и минималната месечна работна заплата за страната, са необосновани, 
несъстоятелни и очевидно мотивирани от други съображения, които не попадат в предметното поле на работата на АИКБ", 
заявяват от асоциацията. 
Представителите на бизнеса не са съгласни и с "лековатото отношение" на синдикатите към възможността да се реферира 
медианната работна заплата (МедРЗ) примерно във варианта МРЗ = 0,6 х МедРЗ. Според тях по-справедливо и по-
рационално е да се реферира към медианната работна заплата (МедРЗ) примерно във варианта МРЗ = 0,6хМедРЗ, а не 
към средната брутна работна заплата. 
Индустриалците подчертават, че аргументите против използването на медианната работна заплата са несъстоятелни и 
съвсем тенденциозни. Те добавят, че МТСП има възможността да изчислява медианната работна заплата с каквато честота 
във времето поиска. "Ние изцяло сме съгласни с тази теза, артикулирана по много понятен начин на нашата среща в МТСП 
на 25 юли 2022 г.) от БСК. Също така ние съвсем открито бихме посъветвали политическото ръководство на МТСП да се 
усъмни в служебното съответствие на всеки държавен служител, който твърди обратното", коментират от Асоциацията на 
индустриалния капитал в България. От организацията допълват, че публикуването на медианната работна заплата веднъж 
на четири години е просто практика на НСИ, а възможността тя да се изчислява с произволна честота е съвсем друго нещо 
и то е напълно възможно. 
"Искаме да Ви обърнем внимание, че в проекта на Директива за минималната работна заплата в член 5, точка 4 изрично е 
посочено, че МОЖЕ (написано е точно в този пожелателен вид) да се реферират 0,6хМедРЗ или 0,5хСРЗ. Не спекулираме, 
а само напомняме, че в подобни европейски документи при изброяване на възможности по-препоръчителните варианти 
предхождат по-малко препоръчителните. В случая 0,6хМедРЗ е по-препоръчителният вариант не само защото е така 
изброен в проекта на Директива за минималната работна заплата, но и защото медианната работна заплата е по-адекватна 
- тя не се влияе нито от минималната работна заплата, нито от групите с високи доходи, които повишават средната брутна 
работна заплата (СРЗ) по несъразмерен начин", се казва още в становището. 
От АИКБ заявяват също, че СРЗ се влияе пряко от минималната работна заплата и се получава "перпетуум мобиле" - всяко 
повишаване на минималната работна заплата води до повишаване на средната брутна работна заплата, което пък води до 
последващо увеличаване на МРЗ и така нататък до свършека на света. Според индустриалците, ако се използва 
медианната работна заплата, няма да има подобен проблем. 
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"Също така високодоходните групи оказват значително влияние върху СРЗ, докато при МедРЗ, такова влияние няма. Затова 
определено смятаме, че темата за реферирането към МедРЗ не е изчерпана и не е затворена. Който смята така, просто се 
издава, че има изгода от използването на средната брутна работна заплата. Всъщност реферирането към 0,6хМедРЗ е по-
адекватно в сравнение с реферирането към 0,5хСРЗ", обясняват от асоциацията. 
От организацията изтъкват, че предложените три варианта за определяне на размера на МРЗ всъщност се свеждат до един, 
а останалите два са негови леко нюансирани разновидности. 
Затова от АИКБ коментират само вариант №1, като отправят конкретни забережки по него: 
Тук е мястото да подчертаем още веднъж, че самата формула МРЗ=0,5хСРЗ, представляваща вариант № 1, е 
некоректна, защото средната работна заплата (СРЗ) е брутна, а минималната месечна работна заплата НЕ е. Този 
факт беше признат по време на срещата, като дори и синдикалните ни партньори от КНСБ признават, че съществува 
методологически проблем. 
При този вид на формулата съществуват две възможности. Първата е в МРЗ по някакъв начин да се отчита 
допълнителното възнаграждение за професионален опит и трудов стаж (така нареченият "клас"). Тук не предлагаме 
формула за отчитането му, но смятаме, че това е най-изчистеният начин формулата да бъде изведена от сегашния 
си несъстоятелен вид. Разбира се, възможен е и вариант с отменянето на допълнителното възнаграждение за 
професионален опит и трудов стаж (така наречения "клас"), за което сме готови да преговаряме. 
Другият вариант е СРЗ във формулата да не бъде познатата ни и следена от НСИ средна брутна работна заплата, а 
друга величина, в която не са включени допълнителните възнаграждения, включително и въпросното 
допълнителното възнаграждение за професионален опит и трудов стаж ("клас"). 
На следващо място, ако наистина формулата от Вариант № 1 е толкова много харесвана, то тя би трябвало да се 
прилага не "анблок" за някаква "интегрална минимална работна заплата", а по отделно за всяка една икономическа 
дейност. Не представлява никакъв технически проблем вместо да се смята за цялата страна, да се направят 
съответните изчисления за отделните икономически дейности и да се въведат минимални работни заплати по 
икономически дейности. 
Това би било много по-адекватно на реалното икономическо положение в отделните отрасли, браншове и 
икономически дейности в сравнение с МРЗ за цялата икономика, при която винаги ще има икономически дейности, за 
които минималната месечна работна заплата ще се окаже близка до средната работна заплата. 
При цялата ни резервираност към Вариант № 1 и неговите две "мутации" със сигурност можем да заявим, че АИКБ е 
готова в много по-голяма степен да обсъжда вариант за Yi=k.Xi , където: 
Xi = средната работна заплата за дадената (i-тата) икономическа дейност (с всички уговорки за нормализирането 
на формулата, направени по-горе); 
Yi = минималната месечна работна заплата за съответната (i-тата) икономическа дейност; 
k = 0,5 (коефициент, фиксиран параметър). 
Асоциацията на индустриалния капитал в България също така припомня, че през 2010 година е взето като антикризисна 
мярка решение първите три дни от болничните да се плащат от работодателите. "Решението беше за срок от една година. 
Днес, дванадесет години по-късно, ние напомняме, че тази временна мярка, която между другото беше "прокризисна", а 
не "антикризисна", е едно от най-постоянните временни неща в България, посочват от организацията. АИКБ настоява за 
незабавното премахване на "този анахронизъм" и категорично не приема твърденията на някои експерти и представители 
на НОИ, че държавата не е в състояние да плаща втория и третия ден от болничните. "Можете да смятате това искане като 
"conditio sine qua non" - условие, без което не може да постигнем съгласие", изтъкват индустриалците. 
"Ние още един път предлагаме напълно сериозно варианта да реферираме към средния процент на минималната работна 
заплата за страните от ЕС, които имат МРЗ от средната работна заплата в същите тези страни. МРЗ и СРЗ естествено трябва 
да бъдат изчислени претеглено в зависимост от броя на работниците в посочените държави. Пишем това, защото има 
прецеденти, при които определени държавни служители не желаят или не знаят как се смята средно претеглено. Не 
желаем да обиждаме никого, но такива са фактите. Разбира се, и тази формула трябва да бъде "нормализирана" така както 
стана дума по-горе и да се получава "от бруто - бруто" или от "нето - нето". 
В заключение - към този момент, при това незадоволително състояние на предложенията на МТСП, АИКБ не приема нито 
едно от трите предложения на МТСП, представени на срещата на министъра в оставка Гьоков и социалните партньори на 
25 юли 2022 г., проведена в сградата на Министерството на труда и социалната политика", се подчертава в становището. 
Същевременно Асоциацията на индустриалния капитал в България остава изцяло на разположение за водене на 
преговори по всички изложени по-горе варианти и направления. Организацията продължава категорично да настоява за 
въвеждане на механизъм за договаряне на минималната работна заплата най-вече по икономически дейности, но е готова 
да обсъжда и други варианти, стига те да "бъдат изчистени от дефектите, които имат в момента". 
АИКБ остава на разположение на изпълнителната власт и на синдикатите за по-нататъшни сериозни дискусии и преговори. 
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Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНР 
 
√ БСП връща на президента мандата за правителство 
БСП връща днес на президента третия проучвателен мандат за съставяне на правителство, съобщи репортер на 
БНР. Левицата няма да предлага кандидат за премиер. Това беше и последната възможност 47-ото Народно събрание да 
излъчи кабинет. 
Предстои държавният глава да разпусне парламента и да определи дата за предсрочни избори. 
На 10-ия ден, след като получиха от президента последния мандат за съставяне на правителство, представителите на БСП 
ще върнат празна папката на държавния глава. 
Повече от седмица левицата проучва възможностите и търси подкрепа за формиране на кабинет от коалиционните си 
партньори - "Продължаваме промяната" и "Демократична България", както и от "Има такъв народ" и независими депутати. 
"Ние положихме всички усилия – диалог, аргументи, срещи", обясни лидерът на левицата Корнелия Нинова. 
Партията на Слави Трифонов напусна преговорите, определяйки ги за "лицемерни", след изтекъл запис от закрита среща 
на "Демократична България" за разговорите по съставяне на кабинет. 
Преди два дни левицата обяви, че ще предложи кандидат за премиер, но само ако парламентът одобри внесената от 
социалистите управленска и законодателна програма до края на годината. 
Тя остава само на хартия, а председателят на парламентарната група на левицата Георги Свиленски обяви: 
"Ще върнем мандата на президента Радев като неизпълнен. Отговорността за хвърлянето на държавата в безвремие 
остава в ръцете на тези, които саботираха това България да има правителство". 
След трите неуспешни опита за формиране на нов кабинет - на "Продължаваме промяната", ГЕРБ-СДС и на БСП 
президентът Румен Радев трябва да назначи четвъртото си служебно правителство, да разпусне 47-ото Народно събрание 
и да насрочи нови избори за парламент, вероятно на 2 октомври. 
"Ако изборът на партиите е отново предсрочни избори, считам за целесъобразно те да се проведат в началото на октомври, 
за да има легитимност един нов парламент чрез засилено гражданско участие", каза Радев. 
 
√ Очаква се решение на МС за временно закриване на консулството в Екатеринбург  
Правителството в оставка под ръководството на Кирил Петков ще се събере вероятно на последното си редовно заседание, 
след като БСП върне неизпълнен мандата за сформиране на нов кабинет на президента Румен Радев. 
Едно от решенията, които се очакват, е за временно закриване на консулството ни в Екатеринбург, в Руската федерация. 
Министрите в оставка са заложили в дневният си ред да приемат редица доклади за работата на ведомства и съвети за 
миналата година, ще се допълва и списъкът с общинските пътища, за одобрение е предложена и новата Програма 
"Транспортна свързаност" 2021-2027 година. 
Ще се осигурят и допълнителни разходи по бюджетите на министерствата на финансите, на правосъдието, на 
здравеопазването. 
Пари ще се отпуснат също за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция и ремонти на детски ясли, детски 
градини и училища, както и по програмата за почивките на учениците "Отново заедно". 
Министрите залагат да одобрят и решения за подписване на две споразумения с Европейската банка за възстановяване и 
развитие - за предоставяне на услуги за подкрепа на два проекта, финансирани в рамките на Националния план за 
възстановяване и устойчивост. 
Одобряването на нов проект на закон също е заложено от правителството, този за защита на лицата, подаващи сигнали 
или публично оповестяващи информация за нарушения. 
 
√ Комисия на НС изслушва Кирил Петков и Александър Николов за меморандума с "Джемкорп"  
Премиерът в оставка Кирил Петков и министърът на енергетиката Александър Николов ще бъдат изслушани във 
временната парламентарна комисия за установяване на обстоятелствата около подписването меморандума с компанията 
"Джемкорп" (Gemcorp). 
Меморандумът с обещания за инвестиции за 1 млрд. долара беше сключен след посещението на българска делегация в 
САЩ през март. 
След това обаче се появиха информации за връзка на една от компаниите с руски олигарси. 
Правителството прекрати меморандума на 20 юли, а в телевизионно предаване Петков заяви, че страната ни няма да 
дължи неустойки. 
"Просто го прекратихме днес, за да изчезне тази тема от публичното пространство", обясни министър-председателят. 
Вчера стана ясно, че вицепремиерът в оставка Асен Василев няма да присъства на заседанието на временната 
парламентарна комисия, въпреки че е поканен. 
Миналата седмица изслушването на Петков, Василев и Николов не се състоя, защото Петков и Николов бяха на посещение 
в Азербайджан. 
 
√ Изборите може да забавят електронната идентификация 
Изборите може да забавят въвеждането на електронната идентификация. Това каза в отчета си пред ресорната 
парламентарна комисия министърът на електронното управление в оставка Божидар Божанов. 
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Електронната идентификация трябваше да направи мобилният телефон равностоен на личната карта, с която да се осигури 
достъп до услуги. В момента с разработката се занимава „Информационно обслужване“, но то ще е заето с изборите, 
посочи Божанов пред малкото депутати, дошли за заседанието. 
"Системният проект е готов, приет, така че там се напредва. Решението на Министерски съвет за електронната 
идентификация е със срок до края на годината. Предвид форсмажорното обстоятелство – избори, което окупира голяма 
част от капацитета на "Информационно обслужване", може да има там малко забавяне с месец-два" 
С ЦИК ще бъде обсъден и начинът, по който партиите да получат кода от машините за гласуване, каза Божанов. 
"На тези срещи трябваше да уточним процеса, по който да бъде предоставен кодът на участниците в избори. Надявам се 
това, което сме предложили като текст, защото експерти в министерството работиха по този процес да бъде приет от ЦИК 
като решение в крайна сметка, и на следващите избори аз и вие да отидем и да погледнем кода на машините." 
 
√ Вузовете да се обединяват в ново юридическо лице на териториален, тематичен или смесен принцип  
Висшите училища ще могат да се обединяват в ново юридическо лице на териториален, тематичен или смесен принцип по 
свой избор. Това предвижда концепция за промени в Закона за висшето образование на образователното министерство, 
публикувана за обществено обсъждане. 
Ако промените залегнат в Закона за висшето образование, висшите училища ще могат да определят свободно съвместно 
обучение, общи учебни програми, да споделят академичен състав, съществуваща материална база и да създават нова. 
Ще им се даде правна възможност да се възползват от позитивите на обединението, запазвайки своята юридическа 
самостоятелност. 
Обединението ще бъде нов тип самостоятелно юридическо лице, изградено от съставни университети. То ще има 
самостоятелно име, органи за управление и може да притежава имущество, различно от това на съставните висши 
училища. Ще могат да се обединяват или само български държавни, или само частни висши училища. Един университет 
ще може да участва само в едно обединение. 
Новото юридическо лице ще се ръководи от Ректорски съвет, в чийто състав ще влизат ректорите на съставните висши 
училища. Обединението ще има и Академичен съвет, в който ще участват представители на академичните съвети на 
съставните университети. Той ще избира председателя на Ректорския съвет. Съставните висши училища ще запазят 
досегашната си система от органи за управление. 
Целта на промените е да се подобри качеството на научната и преподавателската дейност. 
Очаква се обединенията да повишат видимостта на университетите в тях на национално и международно ниво, да 
създадат ефективен механизъм за съвместно обучение, да привлекат повече студенти и инвеститори и да участват в 
мащабни научни проекти. 
 
√ Открита е процедура за подбор на още 6 европейски делегирани прокурори  
По искане на европейския главен прокурор Лаура Кьовеши, Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет откри 
процедура за подбор на още шестима европейски делегирани прокурори.  
В момента те са девет, а трябва да станат 15. 
Мотивирайки искането си, главният прокурор Иван Гешев се позова на свой разговор с Лаура Кьовеши, по време, на който 
било констатирано сериозно натоварване на българските европейски делегирани прокурори.  
По думите му, България и Италия са изпратили най-много дела на Европейската прокуратура и това налага увеличаване на 
техния брой. Процес на увеличаването на броя на делегираните прокурори тече в почти всички държави, които участват в 
учредяването на Европрокуратурата, заради натовареността на делегираните прокурори. 
 
√ Кипър първи от ЕС стана член на Организацията за дигитално сътрудничество  
Кипър е първата страна членка на ЕС, която официално се присъедини към Организацията за цифрово сътрудничество 
(Digital Cooperation Organisation). Със седалище в Саудитска Арабия, тя обединява държави от Азия и Африка, които 
представляват пазар от повече от половин милиард души и с общ брутен вътрешен продукт над 2 трилиона долара. 
Средиземноморската страна стана 11-ия член на международната инициатива за глобална цифрова икономика, след като 
в сряда в Никозия бе подписано споразумение за това. Организацията насърчава използването на цифрови технологии и 
иновации за икономическото сътрудничество в регионален, европейски и международен мащаб. Сред основните ѝ цели 
са ускоряване на растежа на цифровата икономика и подкрепа за иновативното предприемачество. Кипър влиза в нея като 
естествен мост между Европа, Азия и Африка. С членството си той ще укрепи позицията си на врата към Европа за страните 
от Източното Средиземноморие, Близкия изток и Африка, ще създаде нов ефективен коридор за бизнес дейност, търговия 
и инвестиции, подчерта заместник-министърът по цифровата политика Кириакос Кокинос. В същото време Кипър получава 
достъп до ценно ноу-хау и ресурси.  
Цифровият преход, цифровата икономика, електронното управление са сред приоритетите на правителството в Никозия и 
за реализацията им са осигурени европейски средства чрез националния План за възстановяване и устойчивост. 
 
БНТ 
 
√ Реактор на АЕЦ "Козлодуй" може да заработи с гориво от "Уестингхаус"  
Министър-председателят Кирил Петков проведе среща с ръководството на АЕЦ „Козлодуй“ и с представители на 
компанията „Уестингхаус“. В разговорите участваха също министърът на енергетиката Александър Николов и Антон 
Симеонов, член на Съвета на директорите на Българския енергиен холдинг. 
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Акцент в срещата бяха възможностите за завършване на процеса на диверсификация на ядреното гориво. В момента АЕЦ 
„Козлодуй“ е изцяло зависима от руския внос. 
Целта на българския кабинет е единият от реакторите на атомната централа да заработи с гориво от „Уестингхаус“, 
посочват от правителствената пресслужба. На срещата премиерът в оставка е заявил, че се надява да се изясни кои са 
препъни камъните, попречили за финалното реализиране на проекта с „Уестингхаус“, подписан още в началото на 2021 г. 
„Обезпокоен съм от случващото се в Европа. И прогнозата ми е, че войната ще продължи още 5 години. Затова се 
надявам да успеем да продължим пътя ни на диверсификация“, каза министър-председателят. 
Участниците в разговорите поеха ангажимент в кратки срокове техническите проблеми в проекта да бъдат изчистени, 
посочват от МС. 
В хода на срещата ръководството на АЕЦ потвърди, че от 2012 г. се обсъжда диверсификация на доставките, което е 
предпоставка за защита на националната сигурност, но до 2018 г. в тази посока не е свършено абсолютно нищо. 
Процесът реално е започнал едва през 2019 г. с работни дискусии с алтернативен доставчик в лицето на „Уестингхаус“ и 
тестове за безопасност, но поради трудности в преговорите се бави стартирането на законовите процедури. 
Премиерът бе категоричен, че други държави от ЕС вече успешно са диверсифицирали енергийните си доставки, а 
България в момента се опитва да наваксва, за да се гарантира енергийната сигурност на българските граждани. 
 
√ Енергийната комисия одобри връщането на Иван Иванов като председател на КЕВР 
Депутатите от енергийната комисия приеха предложението на "Има такъв народ" да бъде върнат за председател на КЕВР 
Иван Иванов. Решението беше подкрепено от депутатите от ИТН, ГЕРБ-СДС и ДПС. 
Окончателното решение ще бъде взето в пленарна зала. 
До предложението се стигна след като Конституционният съд определи за нищожен избора на досегашния ръководител 
на енергийния регулатор Станислав Тодоров. 
Депутатите приеха и правила за провеждане на нов конкурс за избор на председател на КЕВР. 
"Съществува още хипотеза, въпреки това, че Иван Иванов ще е председател на комисията след решение на 
парламентарна зала. Съществува хипотеза, при която той може обективно да не изпълнява функциите си и то в 
ситуация, която вече може да няма парламент, който да реши институционалната криза в КЕВР", заяви Александър 
Йорданов, член на КЕВР. 
"Пих кафе с него преди 2 дни. Каза ми, че единственото, което го притеснява да не би ако той се появи без решение на 
НС в КЕВР, защото според по-голямата част от конституционните юристи, с които сме говорили, точно това трябва 
да направи. Без решение на събранието да отиде. Неговото притеснение беше, че ако няма нарочно решение на НС 
някой би могъл в бъдеще да оспорва актовете на комисията. Тоест неговото мислене е изцяло държавническо", каза 
Делян Добрев от ГЕРБ-СДС. 
"Смятаме, че това е най-правилното решение. Да, това е прецедент, оттук нататък това ще бъде прецедент в 
практиката на НС, но за съжаление сме длъжни да го направим, наистина не е ясно дори и да се открие процедура за 
председател, предвид мнозинствата в НС никой не може да бъде сигурен, че ще бъде избран председател", заяви Ива 
Митева от "Има такъв народ". 
"Управляващите се скрихте и не взимате решение да дадете спокойствие на КЕВР да работи спокойно. На всички ви е 
ясно, особено на юристите, че КС като е взел това решение г-н Иванов е председател на КЕВР. В стремежа си да ви 
измъкнем от тази ситуация, където Панев казва, че искате да си връзвате гащите, не сме виновни ние, че ходите с 
развързани гащи", каза Рамадан Аталай от ДПС. 
 
√ Кой e виновен за спрените ремонти на пътищата?  
Правителството обвини ръководството на Агенция "Пътна инфраструктура" за едностранно прекратяване на всички нови 
обществени поръчки за ремонт и поддръжка на пътната мрежа. От Министерството на финансите заявиха, че ще сeзират 
Агенцията за държавна финансова инспекция и очакват прокуратурата и Сметната палата също да се самосeзират. Не 
закъсня реакцията на регионалното министерство, принципал на АПИ. 
Политиката на държавата в областта на пътната инфраструктура през последните 10 г. е заложник на порочна система, 
която се поддържа от АПИ. Чрез нея се два възможност на определен кръг от фирми в ущърб на обществения интерес, 
заобикаляне на Закона за обществените поръчки и реалната конкуренция да извършват пътни ремонти в България. Това 
обвинение отправиха на ранна пресконференция в МС представители на финансовото и регионалното министерство, както 
и на парламентарната комисия по регионална политика. Не закъсня и реакцията на министъра на регионалното развитие 
в оставка Гроздан Караджов, който на пресконференция заяви, че спрените нови обществени поръчки за пътно 
поддържане не са по негова вина, а на КЗК. В пост във фейсбук Кирил Петков поиска незабавното освобождаване на шефа 
на АПИ. 
Заместник финансовият министър Андрей Цеков обясни какви ще са последиците от спрените нови обществени поръчки. 
"Държавата е лишена от пътно поддържане реалистично в следващите от 6 до 7 месеца. Това е времето, което е 
технологично необходимо да се проведе една обществена поръчка", коментира Андрей Цеков - заместник-министър 
на финансите. 
А вината била АПИ. 
"Действията и бездействията на АПИ на практика изчегъртват всеки един опит за оздравяване на държавната 
политика в областта на пътната инфраструктура. Същите действия представляват грубо неизпълнение на 
функционалните задължения на агенцията, които разстройват цялата транспортна политика на държавата. 
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Поставят в риск и безопасността на обществения живот и здраве и са основание за търсене на отговорност, както 
политическа, така и административно-наказателна за виновните лица", допълни Андрей Цеков. 
Председателят на парламентарната регионална комисия заяви, че пари ще има само за изрядните фирми. 
"Ние искаме да се разплатим, но с коректния бизнес. Който бизнес е коректен, това са около 20% от заданията - 906 
задания, които са проверени. Другите 79%, те трябва да бъдат проверени от ДНСК. И трябва много ясно да се заяви 
по какъв начин се е случвало строителството и дали въобще се е случвало. Имаме сигнали, че не се е случвало 
строителство, а се очаква да бъде платено", заяви Настимир Ананиев - председател на парламентарната комисия 
по регионално развитие. 
Той припомни, че с решение на парламента е удължен анексът на сегашните договори за пътно поддържане, като 
очакването било дотогава да се проведат новите конкурси. 
"Ние сме дали възможност в нашето решение до 30 септември да може да се решат всички казуси. Имайки предвид, че 
няма обществени поръчки, ние сме притиснати да търсим решение и както казаха към изрядните платци ще се 
разплатим. Но вече платихме 50% под натиск, аз не мисля, че трябва да изплащаме под натиск на фирми, които са 
сторили нещо незаконно", каза Настимир Ананиев - председател на парламентарната комисия по регионално 
развитие. 
А премиерът в оставка чрез пост във фейсбук призова регионалния министър Гроздан Караджов незабавно да освободи 
шефа на Пътната агенция. В него отправи и директни обвинения към регионалното ведомство: 
"За пореден път сламени чиновници и брокери влязоха в акция за опазване на държавната хранилка за строителни фирми, 
близки до ГЕРБ и кръгове около тях. Същите са взели стотици милиони на тъмно за работа по пътищата, с договори, по 
които текат проверки заради порочни строителни практики". 
Не закъсня реакцията на регионалния министър в ставка. 
"Пресконференцията, която чухме тази сутрин, е нищо повече от един жалък опит на Кирил Петков и на ПП да 
прехвърлят проблема от болната глава на здравата", каза Гроздан Караджов. 
И отхвърли обвиненията, че новите обществени поръчки са спрени от АПИ. 
"Не АПИ отмени обществените поръчки за текущ ремонт. Те бяха отменени с 6 последователни решения на КЗК в 
резултат на облажаване на самата конкурсна документация", заяви Гроздан Караджов. 
Той показа 8 тома с документи от проверки на ДНСК и посочи, че ако няма ново решение на парламента, което да удължи 
анексите към сегашните договори със строителните фирми, държавата ще остане без пътно поддържане на 1 октомври. 
 
√ Инж. Недев, Браншова камара "Пътища": Протестът е за неполучени средства за извършена работа до момента  
"Протестът днес беше последна стъпка, която можехме да направим преди приключване дейността на това Народно 
събрание", каза в "Още от деня" инж. Живко Недев, заместник-председател на Браншова камара "Пътища". 
Заяви, че от година и половина обясняват какво е състоянието на пътната мрежа, какво може да се случи от "безхаберието 
на управлението до сега". 
"Тъй като сме инженери, а не политици, очаквахме, че ще има разбиране и ще търсят експертизата, а не политическото 
говорене", подчерта инж. Недев. 
Протестът е за неполучени средства за извършена работа до момента. 
"Всичко, което е извършено през последната една година, е направено с 4 проверки", посочи зам.-председател на 
Браншова камара "Пътища". След всяка проверка са подписвали споразумение и със служебно, и с това правителство, в 
тези споразумения дейностите са описани и приети. 
"Самото решение на Народното събрание потвърждава, че дейностите, които ние сме ги извършили, са извършени и са 
приети", заяви инж. Недев. И подчерта, че са пуснали фактури за всичко извършено и са приети от АПИ, сертификатите са 
одобрени. 
"И те казаха - ние ще ви платим 50%. Как така 50%?", попита зам.-председателят на Браншова камара "Пътища". 
Получили са тези 50%, като 20% ДДС са отишли веднага в хазната. "От 600 мил. лв. 100 млн. веднага отиват в хазната", заяви 
инж. Недев. 
И поясни: "Дейностите, които са извършени по текущи ремонти и поддържане, са не повече от 700 млн. лв., като ние 
очаквахме, че това ще ни бъде разплатено, както беше написано в споразумението - до 30 юни". 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ Подготвят се първите пратки украинско зърно за износ  
Трите украински пристанища за износ на зърно отново работят, но са необходими допълнителни усилия за гарантиране 
сигурността на конвоите, съобщи днес украинският флот. В Истанбул беше открит официално съвместният 
координационен център за контрол върху украинския износ на зърнени храни през Черно море. Създаването на центъра 
е част от споразумението, сключено на 22 юни между Русия и Украйна с посредничеството на Турция и под егидата на ООН. 
В центъра, разположен във военна академия в Истанбул, ще работят по петима представители на Русия, Украйна, на ООН 
и Турция. Сред тях ще има както военни, така и цивилни, посочи турският министър на отбраната Хулуси Акар на 
церемонията по откриването. Според него подготовката и планирането на първите доставки вече са в ход. 
Около конвоите няма да има никакво военно присъствие. Съвместни екипи на центъра ще регистрират товарите и ще 
проследяват морските съдове по интернет и сателит. Корабите ще бъдат инспектирани при товаренето им в украински 
пристанища и при пристигането им в турски, уточни страната - домакин на центъра. 
"В случай на нужда от разминиране, планирането ще бъде извършено и договорено от страните по договора. На този 
етап обаче не съществува такава необходимост.", заяви Хулуси Акар - министър на отбраната на Турция. 

https://bntnews.bg/news/inzh-nedev-branshova-kamara-patishta-protestat-e-za-nepolucheni-sredstva-za-izvarshena-rabota-do-momenta-1202839news.html
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По-рано Москва изразяваше опасения от евентуална контрабанда на оръжие. Украинската реколта стои блокирана по 
пристанищата след руската инвазия през февруари, което предизвиква дефицит на храни на световните пазари. 
Блокираните обеми се оценяват на 25 милиона тона. Конвоите ще тръгват от украинските пристанища Одеса, Черноморск 
и Южний. Трите пристанища вече работят, но хидрографите трябва да определят сигурни маршрути, съобщи украинският 
флот. 
"За нас е критично важно да подсигурим глобалната сигурност на прехраната, така че трябва да успеем.", Фред Кени 
- ръководител на делегацията на ООН. 
Турция изрази безпокойство след руския ракетен удар срещу Одеса в събота сутринта- ден след подписването на договора 
за подновяване на украинския износ на зърно. Според Москва мишени са били украински военен катер и склад с 
противокорабни ракети Харпун, разположен далече от зърнения терминал във военния сектор на одеското пристанище. 
Според Русия нищо в договора за зърното от 22-ри юли не й забранява да продължи да разрушава украинската военна 
инфраструктура. 
 
Дневник 
 
√ Правителството "Петков" ще проведе последното си редовно заседание  
Коалиционното правителство, оглавявано от премиера Кирил Петков, ще проведе последното си редовно заседание днес 
(28 юли). Първото му заседание беше на 14 декември 2021 г., точно месец след последните парламентарни избори (на 14 
ноември), което означава, че животът му продължи около седем месеца и половина. Кабинетът "Петков" се нарежда на 
второ място сред редовните правителства след 10 ноември 1989 г. с най-кратък живот - рекордът за най-кратък 
управленски мандат на редовен кабинет държи второто правителство на Андрей Луканов, което е на власт около три 
месеца в края на 1990 г. 
Това става, след като на 22 юни кабинетът получи вот на недоверие от Народното събрание. Срещу правителството 
гласуваха парламентарните групи на ГЕРБ, ДПС, "Има такъв народ" и "Възраждане", с което партията на Слави Трифонов 
свали кабинет, в който имаше четирима министри - външния Теодора Генчовска, регионалния Гроздан Караджов, 
енергийния Александър Николов и спортния Радостин Василев, който междувременно напусна формацията с още шестима 
депутати от парламентарната група на "Има такъв народ". 
И трите опита за съставяне на ново правителство в рамките на 47-ото Народно събрание се провалиха. Връчените от 
президента Румен Радев проучвателни мандати на "Продължаваме промяната" (като най-голямата формация в 
парламента), ГЕРБ (като формацията с втората по големина парламентарна група) и БСП (по избор на Радев) не бяха 
изпълнени успешно, като социалистите ще върнат неизпълнен третия мандат на президента в 10 часа. 
Последното заседание на кабинета е насрочено за 15 часа. В дневния ред е заложено обсъждането на 37 точки. По-
интересните сред тях са: 

• Приемане на годишен доклад за състоянието на националната сигурност през 2021 г.; 

• Доклад за одобряване на условията по проектодоговор за застраховка "Обща гражданска отговорност", 
покриваща отговорността за ядрена вреда на "АЕЦ Козлодуй"; 

• Проект на решение за одобряване на Българската банка за развитие като получател на заеми с държавна гаранция; 

• Проект на решение за временно закриване на консулството на България в руския град Екатеринбург; 

• Проект на решение за одобряване проектозакон за защита на хората, подаващи сигнали или публично 
оповестяващи информация за нарушения. 

 
√ Здравната каса ще плаща алтернативните лекарства за онкоболни деца 
Децата под 18-годишна възраст, страдащи от онкологични и редки заболявания, ще могат да се лекуват с алтернативни 
лекарства, които се прилагат извън условията на разрешението им за употреба, като те ще бъдат заплащани от здравната 
каса. Това приеха депутатите днес с промени в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, които бяха 
предложени от депутати от "Продължаваме промяната", БСП, "Има такъв народ" и "Демократична България". 
С тези промени ще се разширят възможностите за лечение на заболявания на пациентите до 18-годишна възраст чрез 
заплащане на лекарствени продукти, които се прилагат извън условията на разрешението за употреба (т. нар. off-label 
употреба), и които са единствената алтернатива за подобряване на здравословното състояние на тези пациенти. 
Проблемът, засягащ основно деца с онкохематологични, автоимунни и редки заболявания, за чиято възрастова група 
липсват подходящи разрешени за употреба лекарствени продукти, бе осветен в последните дни от Национална мрежа за 
децата и Омбудсмана заедно с пациентски организации. Те настояха в спешен порядък държавата да поеме разходите за 
лекарства на онкоболни деца. 
Предвидено е лечението с такива продукти да се осъществява само по изключение, при липса на алтернатива за конкретен 
пациент и само в интерес на неговото здраве и под контрола на лекар, който ще носи цялата отговорност за това. 
В мотивите към законопроекта вносителите посочват, че тези лекарствени продукти са скъпи, което води до изключително 
затруднен достъп на пациентите до тях. Затова те се предлага да бъде създадено и изключението в закона само за 
лекарствените продукти, заплащани извън обхвата на задължителното здравно осигуряване и прилагани извън условията 
на разрешението за употреба за лечение на заболявания при лица до 18-годишна възраст. Предвижда се случаите, в които 
тези лекарства се заплащат с публични средства, да бъдат определени в наредбата по чл. 82, ал. 6 от Закона за здравето. 
Заплащането на дейностите ще се осъществява от НЗОК, като разходите ще се финансират със средства от трансфери от 
държавния бюджет, предоставени чрез бюджета на здравното министерство. 
 

https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2021/12/14/4293989_pravitelstvoto_podgotvia_speshen_analiz_na_cenite_na/
https://www.dnevnik.bg/politika/2022/06/22/4360874_votut_na_nedoverie_mina_pravitelstvoto_na_kiril_petkov/
https://www.dnevnik.bg/politika/2022/06/13/4357333_ministurut_na_sporta_i_shestima_deputati_obiaviha_che/
https://www.dnevnik.bg/politika/2022/06/13/4357333_ministurut_na_sporta_i_shestima_deputati_obiaviha_che/
https://www.dnevnik.bg/politika/2022/07/08/4367073_sled_provala_na_purviia_mandat_koalicionnite_partnyori/
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2022/07/14/4369103_gerb_ne_predloji_premier_i_ochakvano_vurna_mandata_na/
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2022/07/18/4370618_radev_vruchi_tretiia_mandat_na_bsp/
https://www.dnevnik.bg/politika/2022/07/27/4373767_parlamentut_otkaza_da_razglejda_zakonodatelnata/
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√ Г-7 ще опита до 3 месеца да въведе таван на цените на руския петрол  
Групата на седемте най-богати икономики се стреми да въведе механизъм за ограничаване на цените на износа на руски 
петрол до 5 декември. Това е датата, на която влязат в сила санкциите на Европейския съюз, забраняващи вноса на руски 
суров петрол по море, заяви високопоставен член на Г-7 каза служител в сряда, цитиран от "Ройтерс". 
"Целта тук е да се приведе механизмът в съответствие с графика, който ЕС вече е въвел. Искаме да сме сигурни, че той ще 
влезе в сила по същото време", каза служителят, пожелал анонимност. 
Съединените щати, Канада, Япония, Германия, Франция, Италия и Великобритания казаха миналия месец, че ще обмислят 
поставянето на таван на цените на руския суров петрол, за да ограничат приходите, които Москва използва, за да 
финансира инвазията си в Украйна. Оттогава се правят опити да бъдат включени Китай и Индия, които вече купуват руски 
петрол с голяма отстъпка от пазарната цена. 
"Вече чухме от редица азиатски страни, които се интересуват или от присъединяване към коалицията, или от по-добро 
разбиране на ценовия предел, за да укрепят позициите си в преговорите си с руснаците за бъдещи договори", каза 
представителят на Г-7, цитиран от "Ройтерс". 
Поради тази причина цената, определена от Г-7, ще бъде публично оповестена. 
Китай и Индия се интересуват от идеята за минимизиране на разходите си за внос на петрол, тъй като са загрижени за 
въздействието върху бюджета от често субсидираните цени на дребно и инфлацията, каза служителят. 
Г-7 искат цената на руския суров петрол да се определя от членовете на "картел на купувачите" на ниво над руските 
производствени разходи, така че да се осигури стимул за Кремъл да продължи да добива и изнася. Но нивото ще е много 
под сегашните високи пазарни цени. 
По този начин Русия ще бъде изправена пред труден избор между съгласие за по-ниски, но продължаващи, приходи и 
почти никакви приходи, след като ембаргото на ЕС за суров петрол влезе в сила през декември. 
Служителят каза, че Русия ще има трудности да продава своя суров петрол другаде, тъй като санкциите на ЕС предвиждат 
забрана на всички финансови услуги, свързани с търговията с нейния петрол, включително застраховане, презастраховане 
и финансиране на товари и кораби. 
 
√ Гърция си осигури две важни изключения за пестенето на газ 
Гърция си осигури две важни изключения в споразумението за намаляване на потреблението на газ, одобрено във вторник 
по време на извънредно заседание на Съвета на енергийните министри на ЕС. 
Според в. "Катимерини" те значително ограничават негативните последици за енергийната система и икономиката на 
Гърция и оставят пространство за ефективно управление. 
Атина поиска и успя да получи клауза, която позволява изчисляването на 15% намаление на потреблението на газ да се 
прави спрямо предходната година (от 1 август 2021 г. до 31 март 2022 г.), а не на база средната стойност на този период от 
предходни пет години. 
Изчислението по новата клауза показвало, че задължението на Гърция за намаляване на потреблението се запазва до 
максимум 15% (7.5 тераватчаса) за разлика от намалението от 24%, което би било необходимо при прилагане на средната 
стойност за пет години. 
Второто изключение за Гърция - заедно с Испания, Италия и Португалия - позволява в при възникване на авария или тежка 
криза в електроенергийния сектор изключване от тавана от 15% на обемите природен газ, използвани от 
електроцентралите, които са от съществено значение за стабилността на системата. 
Това изключение се счита за най-важното за Гърция, тъй като електроенергийната система е 70% базирана на газ и би било 
практически невъзможно да се осигури безпроблемната ѝ работа при ограничени газови натоварвания, пояснява 
"Катимерини". 
Втората опция не се задейства автоматично - Европейската комисия трябва първо да даде своето съгласие, след като е 
получила неоспорима документация и аргументи за необходимостта от газовите централи. 
Гърция - за разлика от Испания, Португалия и три други страни от ЕС с по-голям експортен потенциал - не е получила 
изключения за газа, който продава на трети страни, представляващ 22% от общия й внос. 
Споразумението предоставя изключение за държавите членки да коригират задължението си да намалят потреблението, 
ако имат ограничени междусистемни връзки с други държави и могат да докажат, че техният капацитет за междусистемни 
връзки за износ или вътрешна инфраструктура за LNG се използват за пренасочване на газ към други държави членки в 
пълна степен. 
Друго искане на премиера Кириакос Мицотакис, което не е получило одобрение вчера от Съвета на енергийните министри 
на ЕС, е да се създаде доброволен механизъм, чрез който промишлените потребители да бъдат компенсирани за 
намаляването на използването на газ и електричество. Крайният вариант оставя индустрията напълно незащитена, а тя ще 
бъде първата, която ще бъде помолена да намали използването на природен газ без компенсация, допълва изданието. 
 
Investor.bg 
 
√ Гърция и Турция са били най-предпочитани за пътувания на българи през юни 
През месеца посещенията на чужденци в България надхвърлят 1,1 милиона  
Тенденцията към рязко отпушване на пътуванията на българи в чужбина се затвърждава през първия летен месец на 
годината след оптимистичните данни от предходните месеци. Това се вижда от данните на Националния статистически 
институт (НСИ), публикувани днес. 

https://www.dnevnik.bg/sviat/voinata_v_ukraina/2022/06/28/4362803_zapadut_obmislia_tavani_na_cenite_na_ruskiia_petrol_i/
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Отпадналите пандемични ограничения, блокирали пътуванията в последните две години, са стимулирали българите да 
пътуват активно зад граница, а визитите на чужденци в България също бележат значителен ръст. 
Пътуванията на българи в чужбина през юни са били над 680 хил. или с 48% над регистрираните през юни 2021 година. 
Очаквано, най-голям дял от тях през летния месец са тези с цел почивка и екскурзия – 41,2%, следвани от тези с други цели 
(гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) – 38,3%, и със служебна цел – 20,5% 
През първия летен ваканционен за българите месец най-голям брой пътувания са осъществени към: Гърция - 176 хил., 
Турция - 160 хил., Сърбия - 60 хил., Румъния - 54 хил.  
Към Германия през юни са пътували над 33 хил., към Италия - 28 хил., Република Северна Македония - 23 хил., Испания - 
22 хил., Австрия - 19 хил., Обединеното кралство – 14 хиляди. 
През юни посещенията на чужденци в България надхвърлят 1,1 милиона, което е с 52,4% повече в сравнение с юни 2021 
година. Регистрирано е увеличение по всички наблюдавани цели. Транзитните преминавания през страната са 34% (394 
хил.) от всички посещения на чужденци в България. 
От общия брой чужденци, посетили България през юни, делът на гражданите от Европейския съюз е 52% и достига 591 
хиляди. В сравнение със същия месец на предходната година се увеличават посещенията на граждани от всички 
наблюдавани страни. 
Посещенията на граждани от групата „Други европейски страни“ са 413 хил. или 36% от всички посещения в България. Най-
голям брой посещения са регистрирани от Турция - 163 хил. или 39% от посещенията в тази група. 
През юни преобладава делът на посещенията с други цели – 46,4%, следвани от визитите с цел почивка и екскурзия – 
42,4%, и със служебна цел – 11,2%. 
Най-много посещения в България през юни са реализирали гражданите от Румъния - 206 хил., и Турция - над 163 хил. 
Визитите от Германия са над 94 хил., от Украйна - над 92 хил., от Гърция - над 78 хил., от Полша - 64 хил., 
Посещенията от Сърбия през юни са били - 58 хил., от Обединеното кралство - 41 хил., от Република Северна Македония - 
над 32 хил., от Чехия - над 27 хиляди. 
Досега към май оценката на туристическите власти у нас е, че летният туристически сезон се развива по-добре от същия 
период на миналата година, но малко по-зле от предпандемичната 2019 г.  
 
√ Таргетирането на инфлацията от централните банки се оказа провал 
Експериментът с нулевите и отрицателни лихви нанесе значителна вреда на икономиките 
Един голям експеримент в паричната политика е към своя край. Наскоро Европейската централна банка (ЕЦБ) обяви най-
голямото си увеличение на лихвите от две десетилетия (с 0,5 пункта - бел. прев.), като върна основната си лихва до нулата. 
Никога досега, в течение на около 5000 години кредитиране, лихвените проценти не са падали толкова ниско. Тези, които 
съжаляват за последствията от лесните пари, бързат да обвинят централните банкери. Но проблемът произтича от строгите 
инфлационни мандати, които те трябва да следват, пише за Financial Times Едуърд Чансълър, автор на „Цената на времето: 
Истинската история на лихвата“. 
През 1990 г. Резервната банка на Нова Зеландия стана първата централна банка, която прие официална цел. През 1997 г. 
току-що станалата независима Английска централна банка (АЦБ) също получи цел, както и ЕЦБ, когато бе създадена година 
по-късно. След глобалната финансова криза Федералният резерв и Японската централна банка (ЯЦБ) също възприеха 
инфлационни цели. Това, което гуверньорът на ЯЦБ Харухико Курода нарече „глобален стандарт“ – целева инфлация от 2 
процента – изпълняваше няколко функции: предоставяне на централните банки на ясно дефиниран бенчмарк, фиксиране 
на инфлационните очаквания и освобождаване на политиците от отговорност за паричната политика. 
Проблемът е, че винаги когато една институция се ръководи от конкретна цел, критичната преценка обикновено изчезва. 
Както писа покойният политолог Доналд Кямбъл, „колкото повече количествен социален индикатор се използва за 
вземане на социални решения“, толкова по-висок е рискът той да изкриви въпросния процес. Този проблем е добре 
известен в кръговете на монетарната политика. През 70-те години Чарлз Гудхарт от Лондонското училище по икономика 
отбелязва, че винаги когато АЦБ се е насочвала към конкретна мярка на паричното предлагане, по-ранната връзка на тази 
мярка с инфлацията се е разпадала. Законът на Гудхарт гласи, че всяка мярка, използвана за контрол, е ненадеждна. 
Таргетирането на инфлацията се вписва в този модел. Благодарение до голяма степен на глобализацията и технологичния 
напредък, инфлационният натиск намаля през 90-те години, което позволи на централните банкери да намалят лихвените 
проценти. След спукването на дотком балона в началото на века страховете от дефлация накараха Федералния резерв да 
постави основната си лихва на следвоенно дъно от 1 процент. Това предизвика глобален кредитен бум. Последвалият срив 
обаче отприщи още по-силен дефлационен натиск. Федералният резерв продължи да намалява основния си процент до 
нулата. В Европа и Япония лихвите станаха отрицателни за първи път в историята. 
През следващото десетилетие централните банкери оправдаваха действията си с целите си за инфлацията. Но тези цели 
доведоха до редица изкривявания. Изключително ниските лихвени проценти тласнаха американския фондов пазар до 
почти рекордни оценки и дадоха импулс на „балона във всичко“, от криптовалути до ретро автомобили. Принудени да 
„преследват доходност“, инвеститорите поеха повече риск. Спадът на дългосрочните лихви навреди на спестяванията и 
предизвика огромно увеличение на пенсионните дефицити. Лесните пари поддържаха зомби бизнесите на повърхността 
и заляха Силициевата долина със „сляп капитал“. Компаниите и правителствата се възползваха от евтините кредити, за да 
поемат повече дългове. 
Повечето икономисти приемат, че лихвените проценти просто отразяват онова, което се случва в това, което те наричат 
„реална икономика“. Но както твърди Клаудио Борио от Банката за международни разплащания (БМР), цената на заемите 
едновременно отразява и на свой ред влияе върху икономическата активност. Според Борио ерата на свръхниските 
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лихвени проценти е отдалечила глобалната икономика от равновесието. Както казва той, ниските лихви породиха още по-
ниски лихви. 
По време на пандемията централните банкери все още се стремяха да постигнат целите си за инфлацията, като намалиха 
лихвените проценти и отпечатаха трилиони долари, голяма част от които бяха използвани от техните правителства за 
посрещане на извънредните разходи на локдауните. Сега инфлацията се завърна и централните банки се борят да си 
възвърнат контрола, без да сринат икономиката или да предизвикат нова финансова криза. Фактът, че лихвените проценти 
са далеч под инфлацията и от двете страни на Атлантическия океан, сочи, че монетарните власти вече не следват сляпо 
своите инфлационни цели, изключвайки всякакви други съображения. 
Това е добре дошло. Но избраните политици не могат да продължават да бягат от отговорност. Те трябва да преразгледат 
мандатите на централните банки, като вземат предвид въздействието на паричната политика не само върху 
краткосрочната инфлация, но и върху оценките на активите (особено недвижимите имоти), ливъриджа, финансовата 
стабилност и инвестициите. Експериментът с нулевите и отрицателни лихви нанесе значителна вреда. Той никога не трябва 
да се повтаря. Както казва Мървин Кинг, бившият управител на АЦБ: „Не таргетирахме тези неща, които трябваше, а онези, 
които не трябваше. Затова и няма здраве в икономиката.“ 
 
√ Германия одобри фонд от 180 млрд. евро за ускоряване на енергийния преход 
Планът цели да намали бремето за домакинства и компании от високите цени на енергията 
Германия одобри планове за специалния „климатичен и трансформационен фонд“ на правителството за инвестиране на 
177,5 млрд. евро в идните четири години, за да се ускори преходът към икономика, която е по-чиста и по-малко зависима 
от Русия за енергийните доставки, предава Bloomberg. 
Догодина трябва да бъдат вложени 35,4 млрд. евро, като около две трети от парите, или почти 17 млрд. евро, трябва да 
бъдат използвани за превръщане на по-стари сгради в по-енергийно ефективни, съобщи министерството на икономиката 
в сряда. Парите ще идват от приходите от цените на въглеродните емисии и собствените резерви на фонда и няма да  
Финансовият министър Кристиан Линднер заяви, че нашествието на Русия в Украйна прави „още по-важен и неотложен“ 
стремежът за разширяване на възобновяемите енергийни източници, намаляване на вредните емисии от индустрията, 
създаването на водороден сектор и насърчаването на електромобилите. Субсидирането на енергийно ефективни сгради 
ще бъде насочено към ремонтирането на съществуващи структури и вече няма да е налично за нови сгради, допълни той. 
„Специалният климатичен и трансформационен фонд е един от най-важните финансови инструменти за защита на климата 
и модернизиране на икономиката на нашата страна“, заяви Линднер на пресконференция в Берлин. 
Bloomberg изброява основните договорени точки в сряда от германския кабинет преди планът да бъде изпратен за 
одобрение на парламента. 
- Общо 56,2 млрд. евро до 2026 г. за създаване на по-енергийно ефективни сгради; 
- Около 20 млрд. евро за разширяване на водородния сектор и намаляване на вредните емисии от индустрията; 
- Около 3,4 млрд. евро за насърчаване на системи и процеси за енергийна ефективност; 
- Около 3,8 млрд. евро за подобряване на ефективността на отоплителните системи. 
Планът ще доведе и до намаляване на бремето за домакинства и компании от високите цени на енергията с 48 млрд. евро, 
които ще се използват за отмяна на налога за финансиране на разширяването на възобновяемите енергийни източници, 
съобщи министерството на икономиката. 
Засега Линднер остава зад плана си за възстановяване на конституционно ограничение за новите заеми догодина въпреки 
продължаващите последици от коронавирусната пандемия и разширяването на последиците от войната в Украйна. 
Ограничението, известно като дългова спирачка, беше отменено в последните три години. 
Във вторник правителството обяви, че ще намали щедрите субсидии за електромобили от догодина и ще се насочи към 
по-малки и по-евтини модели. Според договорения в сряда план 2,1 млрд. евро ще бъдат предоставени от фонда за 
субсидиите догодина и 1,3 млрд. евро през 2024 г. 
„Предвид печалбите за милиарди на автомобилните компании такива субсидии вече не са необходими“, каза Лионднер, 
който е отдавнашен опонент на мерките. Той допълни, че „разчита на пазара да предостави стимул, за да станат 
електромобилите по-достъпни чрез конкуренция“. 
 
3e-news.net 
 
√ „Еразъм+“: 44 европейски университета ще се включат в трансгранично и междудисциплинарно сътрудничество 
Европейската комисия обяви резултатите от поканата за представяне на предложения за 2022 г. по инициативата 
„Европейски университети“: с рекорден бюджет от 272 милиона евро от „Еразъм+“ 16 съществуващи алиансa по 
инициативата ще продължат да получават подкрепа, а четири нови алианса ще могат да започнат сътрудничеството 
помежду си. Заедно с 24-те алианса, избрани през 2020 г., понастоящем общо 44 алианса по инициативата „Европейски 
университети“ обединяват 340 висши училища в столиците и отдалечените региони на 31 държави. Алиансите по 
инициативата „Европейски университети“ са алианси на висши училища от цяла Европа, които си сътрудничат в областта 
на образованието, научните изследвания и иновациите в полза на студентите, преподавателите и обществото.  
Заместник-председателят Маргаритис Схинас заяви: „Ако се погледне поотделно на висшите училища в Европа, всяко от 
тях само по себе си е център за знания и иновации. Чрез свързването им и създаването на транснационални алианси им 
даваме възможност да се превърнат в европейски стожери на знанието; да се разрастват още повече чрез сътрудничество 
в областта на образованието, научните изследвания и иновациите. Убеден съм, че заедно алиансите на европейските 
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университети ще изведат висшето образование в Европа на ново равнище. Горещо поздравявам всички успели 
кандидати.“ 
Мария Габриел, комисар по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта, 
заяви: „Днес се доближаваме още повече до постигането на нашата визия за сектора на висшето образование в Европа: 
междууниверситетски, трансгранични и междудисциплинарни кампуси, където студенти, преподаватели и изследователи 
от всички части на Европа могат да се възползват от безпрепятствена мобилност и да създават нови знания заедно. Горда 
съм, че благодарение на програмата „Еразъм+“ сме в състояние да осигурим по-голямо и по-дългосрочно финансиране за 
алиансите, както и че осигурихме приобщаващ подход, като дадохме възможност на висшите училища да се присъединят 
към съществуващите алианси или да създадат нови.“ 
Всеки алианс получава бюджет в размер до 14,4 милиона евро от програмата „Еразъм+“ за четири години. Това е 
значително увеличение в сравнение с максималния размер от 5 милиона евро за три години в рамките на предишни 
покани за представяне на предложения по „Еразъм+“. 
Поканата за представяне на предложения в рамките на инициативата „Европейски университети“ по „Еразъм+“ за 2022 г. 
беше структурирана около две теми. От една страна, тя осигури устойчиво финансиране за вече съществуващи успешни 
алианси на висши училища, които да следват дългосрочната си визия. Успешните 16 алианса се разрастнаха и 
обхващатоколо 30 нови висши училища. От друга страна, поканата подкрепи създаването на нови алианси в цяла Европа, 
които обединяват различни висши училища около общи стратегически визии. 
Заедно с 24-те алианса, избрани през 2020 г., понастоящем общо 44 алианса по инициативата „Европейски университети“ 
обединяват 340 висши училища в столиците и отдалечените региони на 31 държави, включващи всички държави — членки 
на ЕС, Исландия, Норвегия, Сърбия и Турция. Новост в рамките на поканата за предложения по „Еразъм+“ от 2022 г. е, че 
алиансите вече могат да приемат асоциирани партньори от държавите, участващи в процеса от Болоня, включително 
например от Украйна, Обединеното кралство и Швейцария. Освен това, като си партнират с около 1300 асоциирани 
партньори от НПО, дружества, градове и местни или регионални власти, алиансите могат значително да повишат 
качеството и обхвата на висшето образование. 
През есента на 2022 г. Комисията ще стартира следващата покана за представяне на предложения по „Еразъм+“ с цел да 
предложи финансиране за съществуващите алианси и да се създадат нови такива. 
Алиансите по инициативата „Европейски университети“ са транснационални алианси от средно девет висши училища, 
които могат да включват различни видове учебни заведения (като университети, предлагащи пълен набор от програми за 
различни степени в широк кръг от дисциплини, и научноизследователски университети, университети за приложни науки, 
технологични институти, училища по изкуствата и висши институции за професионално образование и обучение) и имат 
широк географски обхват в цяла Европа. 
Заедно тези институции намират нови начини за дългосрочно структурно, устойчиво и системно сътрудничество в областта 
на образованието, научните изследвания и иновациите в цяла Европа. Те предлагат ориентирани към студентите учебни 
програми, предоставяни съвместно в междууниверситетски кампуси, където студенти, преподаватели и изследователи от 
цяла Европа могат да се възползват от безпрепятствена мобилност. 
С течение на времето алинасите ще свързват все повече факултети, департаменти, преподаватели и студенти, като 
предлагат по-иновативни педагогически методи, основани на ориентирани към предизвикателствата и 
трансдисциплинарни подходи, ще изпълняват повече съвместни програми, ще бъдат още по-приобщаващи и ще се 
ангажират в по-голяма степен със своите общности. 
Европейската комисия предложи инициативата „Европейски университети“ на лидерите на Европейския съюз преди 
Социалната среща на върха в Гьотеборг през ноември 2017 г. като част от цялостната визия за създаването на европейско 
пространство за образование до 2025 г. 
Европейската стратегия за университетите определя амбициозната цел до средата на 2024 г. да бъдат подкрепени 60 
алианса по инициативата „Европейски университети“, в които участват над 500 висши училища. За тази цел в рамките на 
текущия програмен период 2021—2027 г. по линия на „Еразъм +“ са предвидени рекордните 1,1 милиарда евро за 
подкрепа на алиансите. Подкрепата за научноизследователското измерение на инициативата „Европейски университети“ 
ще бъде обхваната от Европейската инициатива за високи постижения в рамките на „Хоризонт Европа“. 
 
√ Цените на петрола продължават да се повишават 
Цените на двата основни сорта петрол в четвъртък продължават да вървят в посока към повишение след уверения ръст 
ден по-рано в резултат на данните за намаляване на запасите от енергоносители в САЩ. 
Според доклада на Агенцията за енергийна информация (EIA) към Министерство на енергетиката на САЩ, запасите от 
петрол в страната през миналата седмица са се понижили с 4,52 млн.барела, на бензина – с 3,3 млн.барела, а на дестилати 
– със 784 хил. барела. 
Стойността на септемврийските фючърси за петрола сорт Brent на лондонската борса ICE Futures растат до 107,7 долара за 
барел, което е увеличение с 1,09 долара или с 1,02 %. В сряда договорите поскъпнаха с 2,22 долара или с 2,1 % до 106,62 
долара за барел. 
Фючърсите за септември за петрола сорт WTI на нюйоркската борса (NYMEX) се увеличават с 1,26 долара или с 1,30 % до 
98,52 долара за барел. Ден по-рано, при затварянето на пазара стойността на договорите се увеличи с 2,28 долара или с 
2,4 % до 97,26 долара за барел. 
Производството на петрол в САЩ през миналата седмица се е увеличило с 200 хил. барела на ден до 12,1 млн. барела на 
ден, експортът е нараснал с 21% до рекордните 4,55 млн. барела на ден, а вносът е спаднал с 5% до 6,14 млн. барела на 
ден, съобщи още EIA. 
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Мениджър 
 
√ Потреблението в ЕС пада през първото тримесечие 
Реалното потребление на глава от населението пада през първото тримесечие на 2022 г. спрямо последното тримесечие 
на 2021 г. Данните на Европейската статистическа служба сочат, че потреблението на домакинствата се е свило с 0,6% в 
еврозоната и с 0,9% - в страните членки на ЕС. 
 

 
 
Намалява и реалния доход на домакинствата през наблюдавания период – с нови 0,5% през първото тримесечие на 2022 
г., след спад от 0,7% през четвъртото тримесечие на 2021 г. 

 
 
През първото тримесечие на 2022 г. нормата на спестяване се е увеличила с 0,1 пр. п. в еврозоната, а с 0,2 пр.п. - в ЕС в 
сравнение с предходното тримесечие. 
Процентът на спестяване на домакинствата се е увеличил в седем от четиринадесет държави членки, за които данните за 
първото тримесечие на 2022 са публикувани. Най-голямо увеличение се наблюдава в Дания (+5,1 пр. п.) и Белгия (+2,9 
пр.п.). В в същото време той е намалял в седем държави-членки. Най-голям спад има в Австрия (-5,2 пр.п.). 
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√ Доц. Кунчев предлага намаляване на срока на карантината при COVID 
Главният държавен здравен инспектор ще предложи намаляване на срока на изолацията и карантината при COVID-19. Това 
съобщи самият доц. Ангел Кунчев пред „24 часа“. 
"Може да говорим и за 7 дни и за 5, всичко е оправдано", обясни той. Според Кунчев отпадането на карантината за 
заразени, но безсимптомни в Австрия е "малко смело, но правилно решение". 
"Ако вирусът става все по-слабо патогенен дори да се разпространява масово, не се налагат чак толкова строги 
ограничителни мерки", уточни здравният инспектор. 
"Всички сме наясно, че две трети от заболеваемостта е невидима, не попада в регистрите, така че няма как да е ефективна 
мярката с изолацията", каза той. 
По думите му, ако човек се чувства добре, може да вземе мерки - да носи маска, да спазва дистанция, но без да остава 
вкъщи. 
"Това вече не се налага. Чисто и просто вирусът не е това, което беше в началото на 2020 година", категоричен е 
Кунчев.  Сега всички заразени с потвърден COVID-19 подлежат на 10-дневна изолация, а техните контактни - на седем. 
 
√ Оптимизъм на борсите в Европа 
Европейските акции се повишиха близо до 7-седмични върхове в ранната търговия в сряда след силните финансови 
резултати на британската компания за потребителски стоки Reckitt Benckiser и италианския кредитор UniCredit, докато 
инвеститорите очакваха решение за лихвите на Федералния резерв на САЩ по-късно през деня, пише Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст от 1,54 пункта, или 0,36%, до 427,67 пункта. Технологичните акции бяха 
сред най-печелившите, тъй като компаниите за производство на чипове спечелиха от призива на американския президент 
Джо Байдън към Конгреса за приемане на закон, който предвижда 52 млрд. долара в подкрепа на отрасъла на 
полупроводниците в страната. Индексът SX8P напредна с 0,96%. 
Немският показател DAX се повиши с 20,55 пункта, или 0,16%, до 13 117,48 пункта на фона на отчетите на кредитора 
Deutsche Bank и производителя на спортно облекло Adidas, които дадоха предпазливи прогнози за тази година. 
Водещият индекс на Лондонската борса FTSE напредна с 33,18 пункта, или 0,45%, до 7 339,46 пункта. Френският измерител 
CAC 40 регистрира ръст от 23,19 пункта, или 0,37%, до 6 234,64 пункта. 
Италианският бенчмарк FTSE MIB се повиши със 142,90 пункта, или 0,68% до 21 302,88 пункта, след като акциите на 
UniCredit поскъпнаха с 6,56% на фона на по-добрата от очакваното печалба на банката. 
Цената на книжата на Reckitt Benckiser се повиши с 4,49% след като компанията повиши прогнозата си за приходите за 
цялата година. 
Листнатите в Лондон акции на миннодобивната компания Rio Tinto поевтиняха с 3,62% след спад на в печалбата за първото 
полугодие, докато тези на компанията за луксозни стоки LVMH поскъпнаха с 0,56%, въпреки че тя подходи предпазливо 
към прогнозите си за печална на фона на бавното темпото на възстановяване на ключовия китайски пазар. 
Печалбите за второто тримесечие на компаниите, които част от STOXX 600, се очаква да се увеличат с 23,1% спрямо година 
по-рано, сочат данни на Refinitiv. До момента 35% от фирмите от STOXX 600 са представили отчетите си за тримесечието, 
като близо 60% от тях са надминали прогнозите. 
Загуби на Уолстрийт 
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса записаха понижения във вторник, след като Walmart понижи 
прогнозата си за печалба за тази година, повличайки надолу целият сектор на търговията на дребно, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете спад от 228,5 пункта, или 0,71%, до 31 761,54 пункта. Широкообхватният показател 
Standard & Poor’s 500 се понижи с 45,79 пункта, или 1,15%, до 3 921,05 пункта. Индексът на високотехнологичните 
дружества Nasdaq изтри 220,09 пункта от стойността си, или 1,87%, достигайки ниво от 11 562,58 пункта. Въпреки тези 
загуби и трите бенчмарка са напът да регистрират най-доброто си месечно представяне за годината. 
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До пониженията се стигна, след като Walmart намали прогнозата си за печалба за цялата година на фона на нарастващата 
инфлация при цените на храните. Това разтревожи инвеститорите, които обсъдиха последиците за други акции на дребно. 
Гигантът в търговията на дребно каза, че по-високите цени карат потребителите да се отказват много разходи, особено за 
облекло. 
Акциите на Walmart поевтиняха със 7,64%, като компанията повлече надолу целия сектор. Цените на книжата на Kohl’s и 
Target се понижиха съответно с 9,13% и 3,63%. Акциите на Nordstrom и Ross поевтиняха с 5,82% и 5,65%. Сред най-големите 
губещи търговците на облекло, като акциите на Macy’s поевтиняха със 7,24%. 
„Най-важното нещо от съобщението на Walmart е как инфлацията се отразява на покупките на хората купуват“, каза Робърт 
Кантуел, портфолио мениджър в Upholdings. „Храната сега съставлява по-голям дял от бюджетите на хората, но общите 
разходи като цяло остават непокътнати“, добави той. 
Цената на книжата на канадската фирма за електронна търговия Shopify Inc. С понижи с 14% във вторник, след като нейният 
главен изпълнителен директор Тоби Лутке призна, че решението на компанията да се разшири бързо след пандемията 
COVID-19 не се е изплатило. В резултат на това фирмата заяви, че планира да съкрати около 10% от работната си сила.  
Акциите на Amazon, Block и Paypal, които също управляват бизнеси за търговски услуги, поевтиняха с 5,23%, 7,02% и 5,65%. 
Цената на книжата на Coca-Cola обаче се повиши с 1,62%, след като компанията отчете по-добри от очакваното приходи и 
печална, подкрепени от по-големи продажби по време на пандемията и по-високи цени. 
Акциите на McDonald поскъпнаха с 2,63% въпреки смесените резултати на компанията за второто тримесечие. Нетните 
продажби на веригата за бързо хранене бяха засегнати от напускането и на руския пазар. 
Печеливши бяха и компаниите от индустриалния сектор, като цената на книжата на 3M се повиши с 4,91%, след като 
фирмата надмина прогнозите за печалбите и приходите и обяви планове да превърне бизнеса си в здравеопазването в 
отделна публично търгувана компания. General Electric публикува по-добри от очакваните резултати, цитирайки 
възстановяването в авиационната индустрия, което даде тласък на нейния бизнес с реактивни двигатели. Акциите на 
компанията поскъпнаха с 4,61%. 
Смесени резултати в Азия 
Основните индекси на фондовите борси в Азиатско-тихоокеанския регион не намериха единна посока в сряда, предаде Си 
Ен Би Си. 
Хонконгският бенчмарк Hang Seng отчете спад от 235,84 пункта, или 1,13%, до 2 0670,04 пункта, след като акциите на 
компанията за недвижими имоти Country Garden се сринаха с 15,05%, след като тя съобщи, че ще набере 2,8 млрд. 
хонконгски долара (360 млн. щатски долара) чрез продажбата на 870 млн. нови акции. 
Акциите на технологичния гигант Alibaba пък поевтиняха с 3,26%, след като вчера скочиха на фона на новината, че 
компанията ще кандидатства за първично листване на борсата в Хонконг. 
В континентален китай бенчмаркът Shanghai Composite се понижи с 1,68 пункта, или 0,05%, до 3 275,76 пункта, докато 
индексът Shenzhen Componentе регистрира ръст от 7,31 пункта, или 0,33%, до 2 194,54 пункта. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 напредна с 60,54 пункта, или 0,22%, до 27 715,75 пункта. 
Южнокорейския бенчмарк Kospi се повиши с 2,57 пункта, или 0,11%, до 2 415,53 пункта.  Акциите на SK Hynix поевтиняха с 
0,50%, въпреки че производителят на чипове отчете 56% ръст на оперативната печалба за второто тримесечие в сравнение 
със същия период на миналата година. Оперативната печалба на компанията за периода април-юни достигна 4,2 трлн. 
вона (около 3,2 млрд. щатски долара) 
Австралийският измерител ASX 200 записа ръст от 15,9 пункта, или 0,23%, до 6 823,2 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха предимно понижения в ранната търговия. Основният индекс 
SOFIX отчете спад от 0,49 пункта, или 0,08%, до 605,36 пункта. BGBX40 се понижи с 0,32 пункта, или 0,23%, до 141,02 пункта. 
BGTR30 изтри 2,41 пункта от стойността си, или 0,33%, достигайки ниво от 733,16 пункта. BGREIT записа спад от 0,36 пункта, 
или 0,19%, до 185,32 пункта. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите  
БНТ „Денят започва“ 

- Какво се случва на граничния пункт Капитан Андреево и още: как ще се отрази сделката за износ на зърно от 
Украйна на родните производители? Гост земеделският министър в оставка Иван Иванов. 

- Връщането на третия мандат - равносметката - зам.-председателят на ПГ на "БСП за България" Иван Ченчев. 
- Политическите ходове на „Демократична България" - зам.-председателят на НС Атанас Атанасов. 
- Приоритетите на властта - между преговорите и управлението - депутатът от "Продължаваме промяната" Росен 

Костурков. 
Нова телевизия, „Здравей България" 

- Край на шансовете за съставяне на кабинет в това Народно събрание. Кога парламентът ще бъде разпуснат и коя 
е евентуалната дата за предсрочните избори? Какво показват предизборните сметки? Предаваме на живо 
връщането на третия мандат. 

- Убийство в Плевенско заради забележка. Защо 44-годишен баща на две деца беше жестоко убит от група мъже? 
- Кошмари на плажа. Какви рискове ни дебнат на морето и как да спасим ваканцията си? Съветите на експертите - 

в „На твоя страна" 
 



23 

 

√ Преглед на печата  
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Голямото умуване: Радев - на 2.Х. ли да е вотът, "Промяната" и ДБ - дали да са в общи листи, ГЕРБ - може ли на 
власт с ПП 
в. Труд - Газът поскъпва още 54 на сто през август 
в. Телеграф - Закъсваме за пелети и мебели 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Политическата "черна дупка" поглъща всички пътища - от 1.X няма кой да ги чисти и ремонтира 
в. 24 часа - Финалът за спецправосъдието: пълен влак осуети явяването на курортист, в залата повече прокурори от 
обвиняемите 
в. Труд - Лена на Киро спряла ремонтите на пътища 
в. Труд - Закриването забавя всички дела 
в. Телеграф - Президентът казва служебния кабинет до дни 
в. Телеграф - Сменяме вуза всяка година 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Георги Свиленски председател на парламентарната група на ,БСП за България": Решенията на важните въпроси 
вече са в ръцете на президента, който поема управлението на държавата 
в. Труд - Росица Кирова, зам.-председател на 47-ото НС от ГЕРБ-СДС, пред "Труд": Ако управляващото мнозинство не иска 
да те чуе, е безсмислено да се хаби енергия 
в. Телеграф - Проф. Борис Бозов, началник на Втора клиника по вътрешни болести в УМБАЛ "Света Анна": COVID-19 ни удря 
в бъбреците 
Водещи анализи 
в. Труд - Съединените щати нямат икономика 
в. Телеграф - Влакът е бъдещето, но не и у нас 
 
√ Предстоящи събития в страната на 28 юли 
София. 

- От 10:00 ч. на „Дондуков" 2 държавният глава Румен Радев ще приеме представители на парламентарната група 
на „БСП за България", на която бе възложено да посочи кандидат за министър-председател. 

- От 10:30 ч. кметът на София Йорданка Фандъкова и изпълнителният директор на „Метрополитен" проф. инж. Стоян 
Братоев ще направят проверка на строителството на участъка от метрото „МС Хаджи Димитър - ж.к.Левски" от 
разширението на Линия 3 на метрото. 

- От 15:00 ч. Министерският съвет ще проведе заседание. 
*** 
Асеновград. 

-  От 10:30 ч. в зала 305 на Община Асеновград ще се проведе встъпителна пресконференция за представяне на 
проект: „Културна инфраструктура - обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на 
читалище „Родолюбие", гр. Асеновград" №: BG16RFOP001-1.025-0007-C01. 

*** 
Варна.  

- От 10:00 ч. е насрочено извънредно заседание на Общински съвет - Варна. Проектът за дневен ред и 
проектоматериалите ще бъдат публикувани малко по-късно на сайта на институцията - varnacouncil.bg. 

- От 10:00 ч. във Висше училище по мениджмънт - Варна ще се проведе международна конференция „Цифрови 
технологии за туризъм, основан на преживяванията". 

- От 18:30 ч. в Арт Галерия Ларго във Варна ще се открие международна сборна изложба- графика „Божествена 
комедия". Експозицията представя малка графика и екслибрис на 80 художници от цял свят и е проект на 
Италианската Екслибрис Асоциация и Библиотека Бодио Ломнаго, Италия, посветен на 700-годишнината от 
смъртта на Данте Алегиери, която беше отбелязана с културни събития по цял свят през 2021-ва година. 

*** 
Видин. 

- От 10:00 ч. пред паметника на Свободата ще се проведе DJ работилница с Marrtom, работилница по каране на 
ролери и кънки с Габриел Георгиев, брейк денс работилница с Кристофър Методиев и BMX работилница. 
От 20:00 ч. ще се състоят демонстрации с преподавателите от работилниците 

- От 11:00 ч. в Народно читалище "Цвят 1870" ще се проведе премиерното представление на спектакъла "Мечешка 
сватба". Спектакълът е съвместна продукция на НЧ "Цвят 1870" и "Културни срещи" (форум за изкуство) с 
финансовата подкрепа на Национален фонд "Култура". 

*** 
Добрич. 

- От 21:00 ч. в Летен театър - Добрич ще се играе спектакълът „Той, тя и още двама-трима". 
*** 
Кюстендил.  

- От 14:00 ч. в заседателната зала на Община Кюстендил ще се проведе редовна сесия на Общински съвет - 
Кюстендил. 
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- От 18:30 ч. в парка пред читалище „Братство" ще се състои инициативата „Музикален четвъртък". Участие със свои 
концерти ще вземат Фолклорната формация „Фолк-Арт" с диригент Адела Харалампиева и Танцова формация 
„Нова генерация" с хореограф Евгений Вучков. 

*** 
Кула.  

- От 19:00 ч. на стадиона в град Кула областният управител на област Видин Любен Иванов ще играе футболен мач 
и ще присъства на тренировка на деца, водени от треньора Пенко Йончев. 

*** 
Ловеч.  

- От 10:00 ч. в заседателната зала на Община Ловеч ще се проведе Четиридесет и първото заседание на Общински 
съвет - Ловеч 

*** 
Перник.  

- От 9:30 ч. в зала "Панорама" ще се проведе заседание на Общински съвет Перник 
*** 
Стара Загора. 

- От 10:00 до 12:30 ч. в Регионален исторически музей продължават летните занимания в музея. Темата днес е 
„Българското възраждане" 

- От 10:00 до 12:30 ч. в Детски отдел на библиотека „Родина", ул. „Българско опълчение" 69 Стара Загора на гости 
ще бъдат експертите от РЗИ Стара Загора, които ще говорят за вредата от употребата на алкохол - демонстрация 
на алкоочила. 

- От 21:00 ч. в Античен форум ще бъде представена операта „Кармен" - от Жорж Бизе. В ролите Петя Петрова, Георги 
Динев, Валери Турманов, Емилия Джурова Хор, балет и оркестър на Държавна опера Стара Загора 

*** 
Търговище. 

- От 9:00 ч. в зала „Христо Самсаров" на Общината ще се проведе заседание на Общински съвет Търговище. 

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

