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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
Радио „Фокус“ 
 
√ Васил Велев: Правителството спешно да предприеме мерки за изпълнение на гласувания от парламента закон за 
компенсиране на цената на електроенергията за бизнеса над 250 лева 
Водещ: Газът за август месец да поскъпне с още 55% поиска от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) 
държавното дружество „Булгаргаз“. По този начин цената ще стане 286,84 лева. За месец юли утвърдената цена на 
природния газ все още е 186,17 лева. Така поскъпването само за последните месеци вече е 87%, а от предишните още 16%. 
Асоциацията на организациите на българските работодатели 
(АОБР) би тревога, че вместо четири пъти по-евтин газ, получават два пъти по-скъп. Заради сериозността с цените в 
енергетиката, където цената на електроенергията гони 1200 лева, работодателите излязоха и с втора декларация – 
фирмите не могат да получат компенсации за скъпия ток, съобщават те и предупреждават, че бездействието на 
правителството на Кирил Петков ще доведе до покачване на инфлация и фалити на фирми. Българският бизнес очаква 
опустошителен удар. Какво е решението? Въпросът е към председателя на Управителния съвет на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България Васил Велев, чиято структура е член на АОБР. Защо очаквате опустошителен удар в 
българския бизнес, г-н Велев и кое ви накара да излезете с две поредни декларации в рамките на няколко часа? Това не е 
ли безпрецедентен ход от ваша страна? 
Васил Велев: Защото сме свидетели на една немощ, на една безпомощност от страна на 
управляващите, на които ние им плащаме заплатите с данъци и сме на път да ги уволним. Ние не бихме ги назначили в 
нашите предприятия, защото очевидно не се справят. Вижте, за текущия месец юли цената на електроенергията отива над 
630 лева за мегаватчас средно. Най-високата до момента цена е била 487 лева за месец март. Компенсации се дължат над 
250 лева. Това са над 380 лева, които няма да бъдат компенсирани с фактурите, които ще започнат да идват в началото на 
следващия месец. 
Умножено по консумацията на електроенергия от 2 тераватчаса месечно средно, това е над 760 милиона лева, които 
отнякъде трябва да се вземат. Само за сравнение, тази сума е съвсем съпоставима, от този порядък е общата сума на всички 
работни заплати, плащани в индустрията за един месец, т.е. много предприятия ще изпаднат в ситуацията кое да платим 
– заплатите, за да има хората с какво да живеят, или електроенергията, за да не ни я спрат и да спрем работа, и все едно 
да няма с какво да плащаме заплати. Дотам сме докарани в момента, а отговорният за това бедствено положение 
финансов министър е в отпуска. Работодателите са гневни, това не е просто некадърно управление, това е враждебно 
управление, зловредно управление. Към цялата тая картина се добавя и цената на природния газ, за която за месец август 
ще надплатим още 300 милиона лева. Това е нерадостната картина. Беше ни обещан газ, четири пъти по-евтин, и най-
малкото, че няма да расте цената от априлската, която беше 142 лева, а тя стана двойна, с тенденции да расте още. Като 
на всичкото отгоре, купуваме от същите източници, но през посредници. Т.е. не само че не сме сигурни, че го има, защото 
„Булгаргаз“ оповести недостигащи количества за зимните месеци ноември и декември от порядъка на 1/5 от консумацията 
на индустрията, не само че не знаем дали ще има изобщо, но този, който има, ще го има, но знаем вече, че на двойна цена 
спрямо априлската – дотук. А гледайки фючърсите, TTF цените днес, за август те са над 400 лева, от порядъка на 418 лева, 
последното число с евро, което гледах, казвам го за по-лесно на слушателите. Всъщност ако 1/3 от газа, който ще 
получаваме по ниската азерска цена, но ние не сме сигурни дали 1/3 или 1/9, но ако е 1/3 , то тогава цената ще бъде около 
300 лева следващата, не 280, колкото е обявена сега, а около и над 300. Ако 1/9 само ни е по-ниската цена, тогава ще бъде 
от порядъка на 375 лева. И сега за сравнение – това 40-процентно поскъпване на парното и топлата вода е сметнато при 
цена 115 лева. А при цена 375 – това е три пъти повече. Три пъти повече миналогодишните сметки и много вероятно, не 
съвсем топло, с икономии. Това е, което ни чака в резултат на мъдрото решение да спрем доставките по договор, по който 
бихме могли да получаваме по-евтин газ от същите места, от които сега ги купуваме чрез посредници. И да наричаме 
посредниците „търговци“ и да ги сравняваме с останалите или с „Булгаргаз“ е нагло, защото между доставчика „Газпром 
Експорт“ и клиента получател, купувача „Булгаргаз“ се появяват още двама, които качват цената, така че допълнително ние 
плащаме в крайна сметка по-скъпо за същия газ и тези, които искаме да ги санкционираме, всъщност им даваме повече 
пари и санкционираме себе си. Това е в момента ситуацията. И това, както се казва в рекламата, не е всичко, защото най-
накрая ще платим и санкции за неизпълнение на договора, защото нашият договор с „Газпром Експорт“ има клауза, както 
между впрочем във всички такива дългосрочни договори – „вземи или плати“, т.е. това, което е в договора като годишни 
обеми, ако не се потреби, ако не се вземе, то все едно се плаща, 80% от него се плаща. 
Такъв ни е договорът с „Газпром“. С азерите плащаме 100% от това, което няма да вземем. 
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Т.е. ние хем нямаме газ, този, който имаме, е по-скъп и най-накрая пак го плащаме на руснаците, но на всичкото отгоре, 
ще платим и неустойки. Ето това е компетентното управление на нашия Министерски съвет в оставка. 
Водещ: Къде виждате решението, г-н Велев? Само с декларация едва ли ще се намери то. 
Васил Велев: Решението е още в четвъртък Министерският съвет да предприеме мерки за 
изпълнение на закона, който е гласувало Народното събрание за компенсиране на цената на електроенергията над 250 
лева. Трябва да се вземат решения – допълнителни вноски във фонд „Сигурност на електроенергийната система“, откъдето 
да се направят тези компенсации, за да не се издърпат тези 360 милиона, за които говорихме преди малко, от икономиката, 
от предприятията и да се складират в АЕЦ „Козлодуй“ и в БЕХ като цяло, а 
предприятията да останат без пари за заплати или търговците да фалират, ако пък вземат, че начислят тези компенсации, 
без да са ги получили те. Това е едното решение. Другото решение е да се възобновят разговорите с „Газпром Експорт“ и 
да се възобновят доставките. Защото вижте какво правим – ние, вместо да получим 30% по-евтин газ 
спрямо спота по този договор с „Газпром Експорт“, ние се отказваме от него и тръгваме шумно в цял свят да търсим на 
годишна база 2 милиарда кубически метра газ, с което допълнително си вдигаме цената, вдигаме и на останалите страни-
членки на Европейския съюз на спот пазара с това допълнително търсене на нещо, което го имаме. 
Докато обратното – ако ние си получаваме по съществуващия договор доставки на газ,цената ще бъде с 30% по-ниска. 
Освен това спотът, текущата борсова пазарна цена ще падне и тя поради това намаляло търсене. Когато намалява 
търсенето, при равни други условия цената намалява. Т.е. ние двойно ще си намалим по този начин, по две линии цената 
на получавания газ. Вместо това да правим, всъщност ние правим така, че да е по-добре за тези, които наказва, и по-зле за 
страната ни. Това е крайният резултат. И човек почва да се замисля тези хора за кого работят всъщност. 
Водещ: Г-н Велев, правителството обаче ще работи до петък, тъй като в четвъртък се връща третият мандат, президентът 
разформирова парламента, върви се към служебно правителство. Вие ще имате все пак дни и поне две седмици на луфт-
пауза. Какво ще правите през нея? 
Васил Велев: Ние настояваме още утре да се вземе това решение за изпълнение на закона от съществуващото правителство 
– такова, каквото го има, за да може месеците юли, август, септември, докато няма да има редовно правителство, да 
функционира нормално икономиката при едни нормални сравнително цени, крайни, на електроенергията. За доставките 
на природен газ – очевидно няма да се справи това правителство. Там ще чакаме следващото. 
Водещ: Следващото редовно или служебно? Служебното ще има ли мандата за такива разговори. 
Васил Велев: Следващото служебно. Защо да няма мандат? Извинявайте, но президентът е избран с повече гласове, 
отколкото четирите партии заедно взети в тази коалиция, така че това следващо правителство ще бъде едно напълно 
легитимно, конституционно правителство и то трябва да гаси пожари, които е запалил някой друг, но на него му се е 
паднало. Не може да чакаме следващо редовно правителство. Зимата идва и ще бъде хем студено, хем три пъти по-скъпо 
за тези, които изобщо имат газ. 
Водещ: На много места са възникнали пожари. Вие самият казвате образно, че пожари има във всички сфери на 
икономиката. Ето, вие като работодатели подкрепихте и протеста на пътно-строителния сектор и пътните строители 
блокираха възлови точки в цялата страна. Протестите продължават и в четвъртък. Хората очакват едни 700 милиона да им 
бъдат изплатени, но дали ще ги получат? 
Васил Велев: Това е цял един бранш, който е разстрелян. Всъщност от порядъка на 100 000 души – имаме предвид 
семействата им, са оставени без работа близо година, защото възложител в случая е държавата и общините, но в крайна 
сметка чрез преразпределение всичко минава през държавата. Частни магистрали няма у нас или първокласни, 
второкласни и третокласни пътища. Възложител е държавата, а държавата е спряла да възлага. Нещо повече – спряла е да 
плаща върху възложеното в миналото и свършеното в миналото. Не може някой да твърди, че 100 000 души са мафиоти. 
То мафията е в управлението, не в изпълнението. Мафията е в държавното управление. То по дефиниция 
срастването на престъпността с държавното управление е мафията. Това не са инженерите и работниците, които са 
оставени сега без възнаграждения, и това не са обикновените граждани, които пътуват по пътищата, които не се 
поддържат, които са в окаяно състояние. И зимата чука на вратата – зимната поддръжка не е осигурена. Нещо повече, няма 
да има зимна поддръжка, ако не се промени едно решение на парламента, за 
да се развърже Министерският съвет да може да решава тези въпроси. Това е картината в тоя цял един бранш. 
Водещ: Защо е екзекутиран? На кого бере греховете? 
Васил Велев: Въпросът очевидно не е към мен, той е към тези, които взимат тези мъдри решения. Пак повтарям – не може 
100 000 човека да са виновни. Тези, които са виновни, трябва да бъдат наказани. Но това не са 100 000 души. Говорим за 
бранша. А освен това още колкото остават до населението на страната, са потърпевши, също поради окаяното  състояние 
на пътищата. Инвестициите, годишните са от порядъка на 10-15% изпълнение, годината преваля, строителният сезон вече 
приключва на практика. А 8,5 милиарда публични инвестиции, с които се биехме в гърдите, доскоро бяха изпълнени с 1 
милиард. Не знаем да има нови такива изпълнения, отчети. Т.е. за 7 месеца, вместо да са изпълнени 7/12-ти, са изпълнени 
2/12-ти. Това е ситуацията. Това безспорно се отразява и на общия икономически растеж. 
Водещ: Кои други сектори, освен пътният, са в тежко състояние? 
Васил Велев: Транспортният. Всъщност в много страни има за скъпите горива компенсации за този сектор, а при нас, вместо 
това, се увеличиха тол таксите. И тези сектори не спряха да протестират. То вече не остана и срещу кого. 
Водещ: И остава вашата надежда, която е насочена към служебното правителство, така ли? 
Васил Велев: Служебното правителство ще трябва да гаси много пожари. Има тежка задача, много проблеми се създадоха 
и те са в голямата си част наши, местни, родни, те не са предизвикани от световна някаква криза или природно бедствие. 
Това е и голямата инфлация, която ние подклаждаме допълнително с тези действия, включително с бавенето на 
компенсациите на високата цена на електроенергията, включително с липсата на компенсации на високата цена на 
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природния газ, включително с увеличаване на тази цена – очевидно за комисионни, минавайки през посредници. Високата 
цена на горивата, въпреки че суровината, която ползва нашата рафинерия, е с 30-тина процента по-ниска спрямо тази, 
която ползват 
останалите около нас, и най-накрая получаваме еднаква цена на горивата в бензиностанциите. Всичко това са груби грешки 
или пропуски на управлението. 
Водещ: Остана ли в бизнеса резерва, за да може да издържи още някой друг месец, докато нещата се уталожат? 
Васил Велев: Вижте, българският бизнес е преживял много за тези повече от 30 години преход. Въпросът е, че се пропускат 
възможности, пропускат се шансове, възможности хората да живеят по-добре, да имат по-добър стандарт поради 
некомпетентно – и няма да се двоумя да кажа – корумпирано управление. Защото какво друго е това да купуваш същия 
газ, ама с 30% по-скъпо, минавайки през посредници? Какъв беше този меморандум с Gemcorp? Какво правим с „Лукойл“? 
И в трите случая има някаква компания, която на всичкото отгоре, има далечни в миналото или не толкова далечни руски 
връзки и следи, и всичко това се прави под знамето на борбата срещу руската агресия. А резултатът какъв е? Финансираме 
с повече пари Руската федерация за сметка на българския потребител. Това са разсъждения на любителите на 
конспиративни теории. 
Водещ: Бащата на пропагандата Гьобелс беше казал на времето, че най-добре се лъже с 
истината и като се повтори една лъжа няколко 100 пъти, става истина. И тук евентуално най-добре се лъже с конспирация, 
с конспиративни теории, така ли? 
Васил Велев: Ами не, просто нека хората да свържат фактите. Получаваме, потребяваме руски газ, купуваме го от фирми, 
които са руски или дъщерни руски, или с руски капитали, но им плащаме по-висока цена. Това правим в момента. Т.е. за 
българския потребител струва по-скъпо, а газът най-накрая е същият. И на всичкото отгоре, ще 
платим неустойка за това, че не сме взели по-евтиния същи газ, защото не изпълняваме договора, който имаме. 
Водещ: С какво си обяснявате този абсурд на управлението? 
Васил Велев: Това е такъв голям абсурд, че всъщност единственият логичен извод е, че нашите управляващи са агенти на 
Кремъл. Няма друго логично обяснение. 
 
FlashNews 
 
√ Васил Велев: Служебното правителство ще трябва да обезврежда много бомби и мини 
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“ на БНТ Васил Велев, председател на Управителния съвет (УС) на Асоциация на 
индустриалния капитал в България (АИКБ). 
„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. 
 
Dnes.bg 
 
√ Велев: Действията на "Булгаргаз" не са оправдани 
Правителството е виновно за двойно по-голяма инфлация от Европа 
Можем ли да разчитаме на "Газпром" като надежден партньор за доставки на природен газ за България? На този въпрос, 
поставен от БНТ, председателят на АИКБ Васил Велев отговори, че това било дълга тема. По думите му, ЕК била определила 
формулата за цената на газа - в тази формула 70% от крайната цена се формира на пазарен принцип. 
Колко може да се разчита на коректност от страна на Русия всеки може да се убеди с игричките по "Северен поток" и 
ограничаването на руския газ за Италия, въпреки че Eni беше една от първите компании, за които стана ясно, че откриват 
сметка в рубли. 
Във връзка с цените на газа и искането на "Булгаргаз" синьото гориво да поскъпне с 54%, Велев заяви, че не е оправдано 
това, което направи "Булгаргаз" - да преустанови доставките си с дългосрочни договор с Газпром. Велев заяви, че бизнесът 
в момента се намира в шизофренна ситуация, защото не знае какво да направи. ЕС ще ползва руски газ поне още 5 години, 
смята той. 
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Цената за изтичащия месец за тока за бизнеса е рекордно висока - ще бъде над 630 лева за мегаватчас. Много предприятия 
ще се изправят пред избора какво да платят - заплати или електроенергия, за да не им бъде спрян тока, обясни Велев. 
Председателят на АИКБ добави, че за август месец са осигурени количествата газ за бизнеса, но не са осигурени за ноември 
и декември. Ние имахме договореност с премиера в оставка Кирил Петков, че горницата от 142 лева ще бъде 
компенсирана на потребителите. Очевидно, че думата на политиците не струва и пукнат грош, каза още той. 
Служебното правителство ще трябва да обезврежда много бомби и мини, изтъкна Велев. Той се закани да разкаже на 
служебния кабинет защо няма заплати за работниците и кой е виновен затова. Председателят посочи, че много 
предприятия ще изпаднат в ликвидна криза. 
Ние започваме да се чудим дали е от некадърност, зловредно управление, или целенасочено действие срещу българската 
индустрия действията на правителството в оставка за цената на електроенергията за бизнеса. Такива действия са 
причината България да има два пъти по-голяма инфлация, отколкото средноевропейската, обобщи Велев. 
Васил Велев оцени като добро решение Иван Иванов отново да застане начело на КЕВР. АИКБ са искали оставката на 
Иванов, но му отдават длъжното, защото е почтен човек и независим. 
 
Glasove.com 
 
√ Васил Велев: Действията на кабинета за газа могат да се обяснят или с корупция, или да са руски агенти и шпиони 
Ощетяваме българските потребители и награждаваме Руската федерация, която искаме да накажем. Това може да се 
обясни само с корупция. Другото обяснение е нашето правителство да са руски агенти и шпиони. Ние ще платим газа, който 
не получаваме - 80% от това, което не е взето, се плаща. Има клауза - "вземи или плати". Това заяви пред БНТ Васил Велев 
от Асоциацията на индустриалния капитал. 
Не е оправдано "Булгаргаз" да преустанови доставките от "Газпромекспорт", по който 30% е на цени като азерския, а 70% 
- като този, който сега купуваме, при равни други условия той е по-евтин. Сега купуваме пак от Русия, но с посредници. 
България плаща по-висока цена на "Газпромекспорт", отколкото, ако беше продължила да купува от там.   
Какво ще правим за следващата година не е ясно, каза той. ЕС ще ползва руски газ още 5 години по договор, 40% от газа в 
ЕС е от Русия. Формулата, по която се изчислява цената, е поискана от ЕК, не от Русия, каза Велев. 
Сърбия плаща под 90 лв. което е 3 пъти по-малко от нас, а тръбата влиза най-напред в България. Ние имаме най-малко 
транспортни разходи и от България тръбата се зауства в Турция, обясни той. 
Количествата газ за август месец са осигурени, след като има цена. За ноември и декември не са осигурени, поясни Велев. 
Въпросът е на каква цена са осигурени. Имахме договореност над 142 лв. горницата през месец май да бъде компенсирана. 
За май не е компенсирана, имаме двойно увеличение от тогава. Няма компенсации за газа, обясни представителят на 
индустриалците.  
Цената на газа за изтичащия месец е рекордно висока, през март беше втората висока, поясни Велев. 
Не е взето решение за вноски във фонд "Сигурност", за да стигнат парите до фонда, да се сключат договори с търговците и 
да приспаднат от фактурите на крайните потребители. 
По 382 лв. предприятията сега ще трябва да доплатят, за да ги търсят след това, но те ги нямат. Тези пари средно по 2 
киловат часа - отиват над 760 млн. лева. Много предприятия ще се изправят пред избора какво да платят - заплати или ток. 
Тези пари се складират в АЕЦ "Козлодуй" междувременно. Това решение за вноски във фонд "Сигурност" може да бъде 
взето в следващите 2 работни дни, за да получат договори с търговците, обясни Велев. 
Той не може да си обясни причината за това забавяне - дали е от некадърност или е зловредно управление, дали не е 
насочено действие срещу българската индустрия и затова България да има 2 пъти по-голяма инфлация от ЕС.  
Може и трябва да бъде поправено, той (министърът на енергетиката Александър Николов) е спрял изпълнението на това 
решение. МС трябва да приеме това решение, така както приемат на оперативни решения със съмнителна стойност, които 
после НС комисии ги оспорват. 
Служебното правителство ще трябва да обезврежда много такива бомби и мини, но ние ще разкажем на нашите работници 
защо нямат заплати. Те изпадат в ликвидна криза. Най-голямото плащане в едно предприятие месечно са заплатите. 
Спират се други плащания. Много предприятия ще изпаднат в ликвидна криза, прогнозира той. 
България печели от поскъпването на тока - себестойността на българската енергия е ниска, от АЕЦ е 60 лв. на киловатчас, 
от НЕК - 90 лв., а цените са 700-800 лв. тези печалби надвишават себестойността и могат да се инвестират средства за 
енергетиката и да се направят поносими цените на тока за местното население. 
Иван Иванов е добър, почтен професионалист, той е независим, за разлика от други регулатори, обясни Велев варианта 
Иванов да стане временен председател на КЕВР. "Искали сме му оставката, организирали сме протести срещу него, но той 
е почтен, добър човек и едно решение той временно да оглави комисията е добро", каза Васил Велев. 
 
Tribune.bg 
 
√ Васил Велев: Действията на кабинета за газа могат да се обяснят или с корупция, или да са руски агенти и шпиони 
Ощетяваме българските потребители и награждаваме Руската федерация, която искаме да накажем. Това може да се 
обясни само с корупция. Другото обяснение е нашето правителство да са руски агенти и шпиони. Ние ще платим газа, който 
не получаваме - 80% от това, което не е взето, се плаща. Има клауза - "вземи или плати". Това заяви пред БНТ Васил Велев 
от Асоциацията на индустриалния капитал. 
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Не е оправдано "Булгаргаз" да преустанови доставките от "Газпромекспорт", по който 30% е на цени като азерския, а 70% 
- като този, който сега купуваме, при равни други условия той е по-евтин. Сега купуваме пак от Русия, но с посредници. 
България плаща по-висока цена на "Газпромекспорт", отколкото, ако беше продължила да купува от там.  
Какво ще правим за следващата година не е ясно, каза той. ЕС ще ползва руски газ още 5 години по договор, 40% от газа в 
ЕС е от Русия. Формулата, по която се изчислява цената, е поискана от ЕК, не от Русия, каза Велев. 
Сърбия плаща под 90 лв. което е 3 пъти по-малко от нас, а тръбата влиза най-напред в България. Ние имаме най-малко 
транспортни разходи и от България тръбата се зауства в Турция, обясни той. 
Количествата газ за август месец са осигурени, след като има цена. За ноември и декември не са осигурени, поясни Велев. 
Въпросът е на каква цена са осигурени. Имахме договореност над 142 лв. горницата през месец май да бъде компенсирана. 
За май не е компенсирана, имаме двойно увеличение от тогава. Няма компенсации за газа, обясни представителят на 
индустриалците.   
Цената на газа за изтичащия месец е рекордно висока, през март беше втората висока, поясни Велев. 
Не е взето решение за вноски във фонд "Сигурност", за да стигнат парите до фонда, да се сключат договори с търговците и 
да приспаднат от фактурите на крайните потребители. 
По 382 лв. предприятията сега ще трябва да доплатят, за да ги търсят след това, но те ги нямат. Тези пари средно по 2 
киловат часа - отиват над 760 млн. лева. Много предприятия ще се изправят пред избора какво да платят - заплати или ток. 
Тези пари се складират в АЕЦ "Козлодуй" междувременно. Това решение за вноски във фонд "Сигурност" може да бъде 
взето в следващите 2 работни дни, за да получат договори с търговците, обясни Велев. 
Той не може да си обясни причината за това забавяне - дали е от некадърност или е зловредно управление, дали не е 
насочено действие срещу българската индустрия и затова България да има 2 пъти по-голяма инфлация от ЕС.  
Може и трябва да бъде поправено, той (министърът на енергетиката Александър Николов) е спрял изпълнението на това 
решение. МС трябва да приеме това решение, така както приемат на оперативни решения със съмнителна стойност, които 
после НС комисии ги оспорват. 
Служебното правителство ще трябва да обезврежда много такива бомби и мини, но ние ще разкажем на нашите работници 
защо нямат заплати. Те изпадат в ликвидна криза. Най-голямото плащане в едно предприятие месечно са заплатите. 
Спират се други плащания. Много предприятия ще изпаднат в ликвидна криза, прогнозира той. 
България печели от поскъпването на тока - себестойността на българската енергия е ниска, от АЕЦ е 60 лв. на киловатчас, 
от НЕК - 90 лв., а цените са 700-800 лв. тези печалби надвишават себестойността и могат да се инвестират средства за 
енергетиката и да се направят поносими цените на тока за местното население. 
Иван Иванов е добър, почтен професионалист, той е независим, за разлика от други регулатори, обясни Велев варианта 
Иванов да стане временен председател на КЕВР. "Искали сме му оставката, организирали сме протести срещу него, но той 
е почтен, добър човек и едно решение той временно да оглави комисията е добро", каза Васил Велев. 
  
News.bg 
 
√ Васил Велев: Бизнесът пред избор – плаща или заплати, или ток 
В оставащите два дни правителството на Кирил Петков може да реши за вноските във фонд "Сигурност". Парите първо 
трябва да стигнат до фонда, да се сключат договори с търговците на ток и те да приспаднат тези проценти от фактурите на 
крайните потребители. 
Това заяви пред БНТ Васил Велев от АИКБ. 
Сега, без това решение, предприятията ще трябва да доплатят по 382 лв., за да им ги върнат след това, но те ги 
нямат. Много предприятия ще се изправят пред избора какво да платят - заплати или ток. Тези пари се складират в АЕЦ 
"Козлодуй" междувременно, каза Велев. 
Бизнесът трябва да плати по 630 лв./mWh, ако компенсациите за тока не бъдат изплатени. 
Той не може да си обясни причината за това забавяне на решението за компенсации за бизнеса - дали е от некадърност 
или е зловредно управление, дали не е насочено действие срещу българската индустрия и затова България да има 2 пъти 
по-голяма инфлация от ЕС. 
С отпуската на енергийния министър е спряно решението за вноските във Фонд "Сигурност", обясни Велев. МС трябва да 
приеме това решение, така както приемат на оперативни решения със съмнителна стойност, които после НС комисии ги 
оспорват, каза Велев. 
По думите му служебното правителство ще трябва да обезврежда много такива бомби и мини. Предприятията ще изпадат 
в ликвидна криза, прогнозира той. 
България печели от поскъпването на тока - себестойността на българската енергия е ниска, от АЕЦ е 60 лв. на киловатчас, 
от НЕК - 90 лв., а цените са 700-800 лв. тези печалби надвишават себестойността и могат да се инвестират средства за 
енергетиката и да се направят поносими цените на тока за местното население. 
За руския газ: 
Ощетяваме българските потребители и награждаваме Руската федерация, която искаме да накажем. Това може да се 
обясни само с корупция. Другото обяснение е нашето правителство да са руски агенти и шпиони. Ние ще платим газа, който 
не получаваме - 80% от това, което не е взето, се плаща. В договора има клауза - "вземи или плати". 
Не е оправдано "Булгаргаз" да преустанови доставките на газ от "Газпромекспорт", по който 30% е на цени като азерския 
газ, а 70% - като този, който сега купуваме. При равни други условия този газ е по-евтин. Сега купуваме газ пак от Русия, но 
с посредници. България плаща по-висока цена на "Газпромекспорт", отколкото, ако беше продължила да купува от там, 
обясни Велев. 



6 

 

Какво ще правим за следващата година за внос на газ не е ясно, каза той. ЕС ще ползва руски газ още 5 години по договор, 
40% от газа в ЕС е от Русия. Формулата, по която се изчислява цената, е поискана от ЕК, не от Русия, каза Велев. 
Сърбия плаща под 90 лв. за цена на газа (по междусистемната газова връзка България-Сърбия (IBS - б.р.), което е 3 пъти 
по-малко от нас, а тръбата влиза най-напред в България. Ние имаме най-малко транспортни разходи и от България тръбата 
се зауства в Турция, обясни той. 
По думите на Велев количествата газ за август месец са осигурени, след като има цена. За ноември и декември не са 
осигурени, поясни Велев. 
Въпросът е на каква цена са осигурени. Имахме договореност над 142 лв. горницата през месец май да бъде компенсирана. 
За май не е компенсирана, имаме двойно увеличение от тогава. Няма компенсации за газа, обясни представителят на 
индустриалците. 
Цената на газа за изтичащия месец е рекордно висока, през март беше втората висока, поясни Велев. 
За връщането на Иван Иванов като временен шеф на КЕВР: 
Иван Иванов е добър, почтен професионалист, той е независим, за разлика от други регулатори, обясни Велев варианта 
Иванов да стане временен председател на КЕВР. "Искали сме му оставката, организирали сме протести срещу него, но той 
е почтен, добър човек и едно решение той временно да оглави комисията е добро", каза Васил Велев. 
 
24 часа 
 
√ АОБР в отворено писмо: Няма компенсации за високите цени на тока, а вицепремиерът е в отпуск 
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) изпрати до медиите отворено писмо. 
В него се казва: 
За пореден път 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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Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
 
БНТ 
 
√ Очаква се последният работен ден на 47-ото Народно събрание 
Днес се очаква да е последният работен ден на 47-ото Народно събрание. 
Предварително гласуваният дневен ред предвижда първо четене на промените в закона за обществените поръчки. 
В дневната програма се очаква извънредно да бъдат включени поправките в закона за здравето, с която се забранява 
продажбата на райски газ на непълнолетни, в това число и в интернет. 
За днес е предвиден и редовен парламентарен контрол. 
Депутатите се очаква да заседават за последно в рамките на 47-ото Народно събрание, тъй като съгласно парламентарния 
правилник от 1 август - понеделник, са в лятна ваканция, освен ако не решат удължаване на работата на парламента. 
С оглед на върнатия трети и последен мандат за съставяне на правителство обаче се очаква и указа на президента за 
разпускане на парламента. 
В предвидения последен парламентарен контрол на въпроси ще отговарят вицепремиерите в оставка Борислав Сандов и 
Гроздан Караджов и министрите в оставка - Александър Николов, Теодора Генчовска и Драгомир Заков. 
Очаква се още бюджетната комисия в парламента да обсъди актуализация на бюджета на Здравната каса. С нея се 
предвиждат допълнителни 6 милиона и 100 000 лева, които да осигурят допълнителен финансов ресурс за кадрово 
обезпечаване на касата. Сумата обхваща увеличаването на щатната бройка на ведомството. Законопроектът е на ГЕРБ и е 
внесен вчера - ден преди очакваното последно заседание на настоящия парламент. 
По традиция в последния ден на всеки парламент се представят заключителни изявления от парламентарните групи и 
депутатите се събират на обща снимка. 
47-ото Народно събрание просъществува близо осем месеца, като първото му заседание беше на 3 декември миналата 
година. 
 
√ С какви нагласи партиите тръгват към предсрочни избори? 
Този кабинет не получи толеранс от 100 дни от нито една институция, смятат от БСП и обясниха защо връщат мандата. 
"Поради войниците на статуквото, поради това, че моделът ГЕРБ-ДПС има своя батальон в парламента, даже два - 
"Възраждане" и ИТН", каза Иван Ченчев. 
"Продължаваме промяната" оцениха високо свършената работа. 
"Ние даваме добра оценка на работата на коалицията, която в крайна сметка се оказа, че е тройна с един фалшив 
играч. Мисля, че в условията на кризи, които се струпаха във времето на това управление се справихме добре с това 
да поставим темата за промяната на държавата в посока едно добро бъдеще за разлика от модела Борисов, който 
наследихме", каза Андрей Гюров. 
От "Демократична България" казват, че са направили всичко възможно да предотвратят тези предсрочни избори. 
"Но не успяхме, защото Бойко Борисов и Ахмед Доган, с мощната подкрепа на Слави Трифонов пращат държавата на 
избори. Бях информиран още през март от мой близък с добри позиции в бизнеса и енергетиката. Той още март месец 
дойде и ми каза "правителството си отива, защото ИТН и Борисов са се разбрали", каза Атанас Атанасов в сутрешния 
блок на БНТ. 
В последните дни българското общество разбра, че "Има такъв народ" е била права за всичко, казва Станислав Балабанов. 
"Оказахме се излъгани от лъскавата опаковка на хора, показали дипломите си от чужди университети". След себе си 
оставиха единствено и само лъжи". 
ГЕРБ-СДС гледат към предстоящите избори и посочиха причината за края на кабинета "Петков". 
"Заговорът между Корнелия и Петков свалиха това правителство. Корнелия се отдалечава от президента, това, че 
нашата оценка се доближава до неговата за кабинета, не значи че сме се сближили. Кабинетът го свали ареста на 
Бойка Борисов", каза Тома Биков. 
ДПС не приемат обвиненията на управляващите, че заради опозицията се отива на избори в условия на кризи. Приемат ги 
със смях. 
"За кафявото отзад на някои хора мисля, че други не са виновни. Да се погледнат в огледалото! Благодаря ви!", каза 
Мустафа Карадайъ. 
Предизборната кампания сякаш започна още днес - в парламента. Първи сблъсък - БСП срещу "Възраждане". 
"Възраждане" вчера подкрепиха договора, ратификацията на договора за самолетите F 16. Възраждане са патерица 
на ГЕРБ, която се вади от чекмеджето, когато ГЕРБ закъса за гласове. Което между другото ни поставя въпроса за 
моралния облик на Костадин Костадинов", каза Александър Симов. 
"От патерицата на "Възраждане" - БСП отново са се увлекли във волни съчинения. БСП има сериозен проблем, защото 
няма да влезе в следващия парламент. Но като оставим настрана несериозните теми като БСП, имахме преди час и 
половина среща със заместник-министрите на...", каза Костадин Костадинов прекъснат от Явор Божанков от БСП, 
който минава пред камерите по време на брифинга на "Възраждане". 
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Последва втори сблъсък между "Има такъв народ" и БСП. Поводът - липсата на кворум за разгледане на 
антикорупционното законодателство. От партията на Трифонов обвиниха левицата. Последваха брифиг след брифинг и 
размяна на реплики - коментирано ли е името на Асен Василев за премиер. 
"Свиленски, знам, че стоиш на брифинга и се опитваш да лъжеш, но това не ти помага. Същите тези хора - ходеха с 
мандата под мишница и говореха как ще пишем програми затова как ще се справим с кризата. Всъщност същите тези 
хора са били на други срещи", каза Станислав Балабанов. 
"И господин Балабанов, и господин Тошко Йорданов и госпожа Ива Митева приеха кандидатурата на Асен Василев за 
министър-председател. И никакви заговори, и никакви срещи някъде другаде не е имало", каза Георги Свиленски. 
А оценката за свършеното и несвършеното - ще дадат избирателите. 
 
√ Договорен е първият танкер с втечнен газ, служебният кабинет трябва да договори останалите 6 
Седем кораба с втечнен газ от американски доставчик ще обезпечат газовото потребление у нас за идните шест месеца. 
На може би последното си редовно заседание правителството гласува договор за доставката им, който обаче трябва да 
бъде потвърден от служебното правителство. 
Кабинетът "Петков" прие и Програмата за компенсация на бизнеса заради скъпия ток. 
Седемте танкера с втечнен газ са договорени с американска компания, обясниха премиерът и енергийният министър в 
оставка. Но под условие. 
"Условието за получаване на тези количества е следващия месец служебното правителство и служебното 
Министерство на енергетиката да осигури необходимата инфраструктура от Гърция и Турция. Предложеният днес 
договор е важна стъпка на екипа съвместно с ЕК за осигуряване на природен газ за зимните месеци", каза Петков. 
Първият танкер ще акостира в Ревитуса и там ще бъде регазифициран. Служебното правителство ще може да потвърди 
или не договора до 19.08. 
"Така че даваме възможност на служебното правителство, ако намери по-добра оферта от тази, да реши да я 
сключва, или ако има затруднения с инфраструктурата, да няма разход за българската държава", каза Петков. 
Цената от танкерите ще бъде с около 30 евро по-евтина от тази на европейските пазари, обясниха от кабинета. 
Договорът е гъвкав и разделен на две части: три карго кораба през тази година и още четири евентуално догодина.  
"Служебното правителство, ако реши да изпълни офертата в цялост поне в първата ѝ цялост за 3 карга, следва да 
прецени къде и дали да си достави следващите карга и дали да предприеме други мерки, които смята за по-рационални 
- да ги продаде например и да вземе конвенционална доставка на газ", каза Александър Николов, министър на 
енергетиката в оставка. 
Кабинетът гласува и Програмата за подкрепа на бизнеса заради високата цена на тока. 
"Беше приета и програмата за компенсиране на цената на тока за бизнеса с таван от 250 лв. Реално по същия начин 
подсигурихме, че 633 000 небитови крайни клиенти ще имат абсолютна яснота за цената на тока в следващите 
месеци", каза Петков. 
Със 150 млн. лв. се осигурява отстъпката от 25 ст. за литър гориво на бензиностанциите. Работна група ще работи по забрана 
за износ на нефтопродукти с руски компонент. 
"Това означава, че дерогацията от ЕС петролът, който влиза и е руски, когато се преработи от "Лукойл", може да се 
използва само за българския пазар. Това увеличава доставките и подаването на количества към българския пазар и би 
трябвало на базата на пазарните механизми да намали цената на горивата", каза Кирил Петков. 
Кабинетът отпусна и 418 млн. лв. за 222 общини. 50 млн. - за 175 детски градини и училища. 
"С предимство се предоставят средства за спешни ремонти - най-вече поправка на покриви", каза Николай Денков, 
министър на образованието в оставка. 
Средствата са и за мерки за енергийна ефективност. Малко по-късно, след като военният министър съобщи, че се обсъжда 
Проекта на инвестиционен разход за вторите самолети F 16 от САЩ, вицепремиерът Корнелия Нинова обясни, че тя и 
министрите на БСП напускат заседанието. 
"Не желаем да участваме в тази дискусия и във вземане на решения и в изясняването на тези въпроси. Смятаме, че в 
България в момента и народът ни се нуждае от тези пари, за да оцелее през зимата и да преведем България през 
кризата и най-малко в този момент е необходимо България да прави инвестиционен разход за оръжие", каза Нинова. 
Според военния министър, служебното правителство ще трябва да придвижи напред проекта за още осем самолета. 
 
√ Депутатите гласуваха връщането на Иван Иванов начело на КЕВР 
Президентът постави срок на депутатите до края на седмицата да решат въпроса с КЕВР. Депутатите решиха за председател 
да бъде възстановен Иван Иванов. 
Иванов бе ибран през 2015 г. и тази година бе заменен от Станислав Тодоров, чието назначеине обаче бе обявено за 
противоконституционно от КС. 
Депутатите стигнаха до решението след три часа на разисквания, нападки, откровения и обвинения. 
"Ние ги натворихме тия последици, ние от "Има такъв народ" с тъпото си коалиционно съгласие и Лена Бориславова с 
нейната юридическа некомпетентност и способността ѝ да върти цялото правителство на малкия си пръст, образно 
казано", коментира иронично Тошко Йорданов. 
По думите му, ако някой връща стария председател на регулатора Иван Иванов, това е именно Лена Бориславова 
"Конституционният съд ясно е казал какво сте нарушили, уважаеми колеги от управляващото мнозинство, и по 
специално от ПП. Вие сте нарушили принципа на правовата държава, вие сте нарушили политическия плурализъм и 
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равнопоставеност. За съжаление, колеги, тези нарушения не са еднократни", обърна се Теменужка Петкова от ГЕРБ-
СДС към управляващите. 
"Да, може би решението на КЕВР не е било най-доброто решение и сега затова го има този дебат, но да говорим за 
наглост и арогантност и вие да го казвате, просто не знам как изобщо имате силата да излезете на трибуната и да 
го кажете това", отговори ѝ Искрен Митев от ПП. 
За пореден път станахме свидетели, особено през изминалата седмица, как се изчегъртва свободата, коментира Ахмед 
Ахмедов от ДПС 
"Как се изчегъртва достойнството демокрацият, а държавността, а най вече и държавата. Нарушаването на 
Конституцията се превърна в емблема на управлението на ПП и на провала на Прокопиев", добави той. 
Вчера от БСП ви предложихме трайно решение и една законодателна програма в която се включваше и избора на 
председател, припомни Борислав Гуцанов. 
"За жалост това беше отхвърлено от Народното събрание. Считаме че това беше правилния път и това правилния 
и много по-сигурен подход за развитие на икономиката на страната ни и в частност - енергетиката", заяви той. 
"Възраждане" не подкрепиха това решение за КЕВР. 
"Не защото смятаме, че той ще влезе в някакви задкулисни игри, а просто защото имаме едни основателни 
притеснения, че това поредно искане за увеличаване на цената на газа от 52% ще бъде уважено", аргументира се 
Петър Петров. 
 
√ България временно закрива консулството в Екатеринбург  
Министерският съвет взе решение за временно закриване на Консулството на Република България в град Екатеринбург, 
Руска федерация. 
Предвид ограничаването до нормални и разумни рамки на руското дипломатическо присъствие в Република България и с 
разбирането, че двустранните отношения следва да се основават на реципрочност, Република България ще закрие 
временно Консулството си в град Екатеринбург, Руска федерация, и очаква реципрочни действия от руска страна по 
отношение на Генералното консулство в град Русе. 
 
√ Поредно остро изказване на Виктор Орбан  
Поредно остро изказване на унгарския премиер Виктор Орбан. 
След като през уикенда негови коментари по темата за миграцията доведоха до оставки на негови близки сътрудници, 
вчера по време на посещение в Австрия, Орбан избра да се придържа към същата реторика. По време на среща с 
австрийския канцлер Нехамер, унгарският премиер заяви, че не е расист, но не иска унгарците да се превърнат в цитирам 
"хора от смесена раса". 
Пред журналисти Нехамер заяви, че двамата са обсъдили изказванията на Орбан и че трябва да бъде ясно, че Виена остро 
осъжда всякакви форми на расизъм и антисемитизъм. В австрийската столица Виктор Орбан беше освиркан от 
протестиращи. 
"Аз съм единственият европейски политик, който открито има антиимигрантска политика. Аз не боравя с намеци. 
Имам много ясна позиция. И определям себе си като политик с антиимигрантски възгледи. Не искам Унгария да се 
превръща в държава на имигранти и не би ми харесало към страната ни да има увеличен поток от такива. Това не е 
въпрос на раса, а на култура. Просто искаме страната ни да бъде такава, каквато е сега", каза Орбан. 
 
News.bg 
 
√ Удължиха компенсациите за тока до края на септември  
Компенсирането на небитовите потребители и на операторите на електропреносната и на електроразпределителните 
мрежи заради високите цени на електроенергията ще продължи до края на септември 2022 г. 
Това реши правителството в оставка на днешното си последно заседание, приемайки програма за компенсиране за 
периода 1 юли 2022 - 30 септември 2022 г. 
Програмата надгражда предходните действащи аналогични документи, разработени и приети, за да намалят негативните 
последици върху бизнеса от високите енергийни цени. От нея ще се възползват всички около 633 хиляди небитови крайни 
клиенти на електрическа енергия, както и операторите на електропреносната и електроразпределителните мрежи за 
технологичните им разходи, съобщиха от пресцентъра на Министерския съвет. 
Индикативният бюджет на програмата е в размер на 2.448 млрд. лв., от които близо 2.301 млрд. лв. са предвидени за 
компенсиране на небитовите крайни клиенти и 147 млн. лв. - за операторите. Средствата ще бъдат осигурени от 
допълнителни целеви вноски, които държавните предприятия от сектор "Енергетика" ще предоставят на фонда "Сигурност 
на електроенергийната система". 
Програмата предвижда всички небитови крайни клиенти да бъдат компенсирани изцяло за разликата между реалната 
средномесечна борсова цена за базов товар на сегмента "ден напред" на Българската независима електроенергийна борса 
(БНЕБ) за съответния месец и базовата цена от 250 лв/МВтч. 
Операторите на електропреносната и електроразпределителните мрежи ще бъдат компенсирани за електроенергията, 
която закупуват за технологичните си разходи. Компенсацията се изчислява като разлика между средната месечна цена за 
базов товар на сегмента "ден напред" на БНЕБ и определената от КЕВР прогнозна пазарна цена от 421.08 лв/МВтч за 
оператора на електропреносната мрежа и 446.78 лв/МВтч за операторите на електроразпределителните мрежи. 
Компенсирането на операторите през третото тримесечие ще съдейства за намаляване на финансовия им дефицит, който 
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се натрупва заради повишени технологични разходи. От своя страна, това е фактор, който ограничава необходимостта от 
поскъпване на мрежовите услуги за всички крайни потребители, в това число - и за битовите. 
Компенсациите по програмата ще бъдат изплатени до края на 2022 г. 
 
√ МОСВ уверява, че язовирите са пълни  
В комплексните и значими язовири има достатъчно вода, за да се гарантират основните потребности за питейни нужди и 
напояване, въпреки продължителната суша в някои райони. Това показват данните на Министерството на околната среда 
и водите (МОСВ). 
"Заради прецизната работа и предпазливостта при определяне на месечните графици за водоползване МОСВ е 
гарантирало водните обеми в 52-та комплексни и значими язовира в страната. Сумата от наличните в тях завирени обеми 
е 4,68 млрд. куб. м, което представлява 71% от сумата на общите им обеми", заяви министърът на околната среда и водите 
в оставка Борислав Сандов. 
Той бе категоричен, че не се очакват проблеми с питейните води в нито един среден и голям град. 
В България все още има населени места, макар и по-малки като брой население, които са с воден режим или с големи 
проблеми по отношение качеството и количеството на питейната вода. Загубите в страната по водопреносната мрежа са 
средно около 60%. 
"Надявам се, че "Български ВиК холдинг" и дружествата по места ще направят нужното, за да решават тези проблеми. Ние 
като министерство финансираме със стотици милиони лв. проекти за водоснабдяване, канализация и пречистване на води 
на българските общини и ВиК дружества, но не можем да ги контролираме, тъй като те са под шапката на Министерството 
на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) или съответните общини, допълни Сандов. 
По думите му са необходими по-бързи и по-адекватни действия, за да бъдат гарантирани нуждите от постоянно течаща 
качествена вода за всяко населено място, както е по законодателството на ЕС. 
 
БНР 
 
√ Комисия на НС одобри допълнителни 6,1 млн. лв. за Здравната каса 
Бюджетната комисия в парламента прие допълнение в бюджета на Здравната каса. С него се дава техническа възможност 
да се увеличат заплатите на служителите в касата, а текстът е пропуснат при предишните промени в закона. 
Вносителите от ГЕРБ подчертаха, че става дума за вече осигурени шест милиона и сто хиляди лева. 
Очаква се текстовете да бъдат вкарани извънредно и в дневния ред на последното пленарно заседание и да бъде 
използвана възможността за одобряването им на две четения в един ден. 
 
√ Електронни направления за хоспитализация и епикризи от 1 август  
Направлението за хоспитализация от 1 август трябва вече да бъде издавано като електронно направление, като и самите 
лечебни заведения трябва да издават епикриза също на електронен носител - тя става част от електронното пациентско 
досие. 
Етапите на дигитализация от първи юни обхващаха извънболничната помощ, а от първи август -болничната помощ. Към 
момента подготовката е по план. Това заяви пред БНТ доц. д-р Васил Пандов, началник на кабинета на министъра на 
здравеопазването в оставка Асена Сербезова и председател на Надзорния съвет на Здравната каса. 
Всички лечебни заведения са подготвени, събира се информация за всички тях, които имат връзка с националната здравна 
информационна система. 
Три основни дружества доставят софтуер на болниците и обхващат над 90 на сто от всички болници. Софтуерът вече е 
синхронизиран с изискванията, каза още доц. Пандов. 
 
√ България е предпоследна в ЕС по навлизане на цифровите технологии 
България е на предпоследно място в ЕС по навлизането на цифровите технологии - това сочат резултатите от индекса за 
навлизането им в икономиката и обществото за тази година, публикувани от Европейската комисия. 
България е с най-нисък процент на общ достъп до интернет, става ясно от публикуваните данни. Ако в момента той е средно 
92 на сто в ЕС, то за страната ни той е 84 на сто. България, заедно с Гърция и Португалия е с най-нисък достъп до мрежата 
в селските райони - по-малко от 80 на сто.  Нещо повече - 1 от всеки петима българи никога не е ползвал интернет. 
Докато във Финландия и Нидерландия 80 на сто от потребителите имат основни умения за ползването на цифрови 
технологии, в България те са едва 30 на сто, като зад нас е само Румъния с около 28 на сто. 
Ние и северната ни съседка сме на опашката и при дигитализацията на малките и средните предприятия. Страната ни е и 
с най-малко напредналата цифрова икономика в ЕС.  
 
√ 260 млн. лева тръгнаха към българския бизнес 
Стартира първата процедура на конкурсен принцип в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост. С 
нея за бизнеса у нас вече са отключени 260 милиона лева безвъзмездна помощ за технологична модернизация. Може да 
се кандидатства за суми от 35 хил. до 700 хил. лв. Парите са насочени към микро, малки и средни предприятия от 
производствения сектор. Става дума за компании, които се занимават с високотехнологично производство и услуги с 
активно използване на знания, но и такива, които произвеждат тъкани, облекло, хранителни продукти и още други, каза 
Карина Ангелиева, зам.-министър на иновациите и растежа в оставка пред бизнес подкаста "Какво могат парите?" 
по Dir.bg. 
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Ангелиева обърна внимание на крайният срок на процедурата, който е 21 септември и на един нов критерии за оценка на 
проекти, с който трябва да се съобразят кандидатите по новата мярка "Технологична модернизация" Става дума за ESG 
политиките, които вече са валидни за страните от ЕС. Едно от задължителните условия е фирмите да са регистрирани не 
по-късно от 31 декември 2019 г., както и да са реализирали годишни нетни приходи от продажби за последните три години 
в размер на над 210 000 лв. за микро, над 750 000 лв. за малките и над 3 млн. лв. за средните предприятия. Всички 
възникнали въпроси кандидатите могат да изпращат чрез сайта на Министерството на иновациите и растежа и да очакват 
отговор в рамките на един работен ден. 
Карина Ангелиева обяви, че за обществено обсъждане е публикувана още една нова програма, която е за научни 
изследвания, иновации и дигитализация. Тя е насочена към инвестиции в Deep Tech, т.е. технологични иновации, които са 
водени от нуждите на индустрията. Зам.-министърът на иновациите и растежа призова бизнеса да изисква най-високо 
качество по програмите в негова подкрепа.  
 
√ Влошаване на икономическите и потребителските нагласи в ЕС през юли, но при подобрение в България 
Икономическите нагласи в еврозоната и в целия Европейски съюз се влошиха през юли по-силно от очакваното, като 
оптимизмът отбеляза спад във всички водещи сектори, а потребителското доверие достига ново рекордно ниско ниво на 
фона на продължаващата война в Украйна, растящата инфлация и енергийната криза. 
Това показват резултати от последно проучване на Европейската комисия, оповестени в четвъртък. 
За България обаче ЕК отчита подобрение на икономическите нагласи за втори пореден месец, като има слабо подобрение 
и на потребителските нагласи. 
Индексът, измерващ икономическото доверие в рамите на ЕС (ESI), се понижава през юли до 97,6 пункта от 101,8 през юни, 
докато съответният индекс за еврозоната спада до 99,0 от 103,5 пункта при очаквания за по-умерено понижение до 102,0 
пункта. Това са най-ниските нива на икономическо доверие от февруари 2021 г. насам. 
Влошаването на икономически нагласи в ЕС и в частност в еврозоната е в резултат на спад на доверието във всички водещи 
сектори (в индустрията, сферата на услугите, търговията на дребно и строителството) с оглед на продължаващата война в 
Украйна и свързаната с нея енергийна криза. В същото време инфлацията продължи да нараства към многогодишни 
върхове, а ЕЦБ започна цикъл на повишение на лихвите в еврозоната, което също допринася за негативните бизнес нагласи 
на стария континент. 
Очакванията за продажните цени се забавиха и в четирите водещи бизнес сектора, особено в индустрията и 
строителството. Ценовите очаквания на потребителите пък се стабилизираха след три месеца на спад, докато възприятията 
им за развитието на цените през последните дванадесет месеца продължиха да се покачват, достигайки най-високото си 
ниво, регистрирано някога от проучването. Индексът на потребителското доверие в еврозоната пък се влоши през юли до 
-27,0 пункта от -23,8 пункта през юни, а в рамките на целия ЕС - до -27,3 от -24,3 пункта. Това са рекордно ниски нива на 
потребителските нагласи откакто Комисията започна да измерва този индикатор през 2000 г. 
Индексът на икономическите нагласи на ЕК за България обаче бележи повишение през юли за втори пореден месец, 
достигайки 5-месечен връх от 99,9 пункта спрямо 98,6 пункта през юни, отчита проучването на ЕК. 
За разлика на общите индикатори за ЕС, в България има относителна стабилизация на индекса на бизнес нагласите в 
индустрията (до -1,1 от -0,9 пункта), подобрение на нагласите в сферата на услугите (до 10,2 от 6,9 пункта) и в 
строителството (до -16,1 от -17,1 пункта), както и слабо понижение в търговията на дребно (до 15,0 от 18,4 пункта). 
Индексът на потребителското доверие в България също не следва общата тенденция в ЕС, като се повишава през юли до -
26,8 пункта от -30,0 пункта през юни. 
Индексът, измерващ очакванията за заетостта и трудовия пазар (EEI), бележи понижение през юли в рамките на Европа, 
като за целия ЕС спада до 106,6 от 110,2 пункта през юни, а в еврозоната - до 107,0 от 110,2 пункта месец по-рано. 
За България индексът на заетостта, определян от ЕК, се понижава през юли до 109,7 пункта от 112,8 пункта през юни. 
Въведеният преди време нов показател за икономическа несигурност на Европейската комисия (EUI) пък се повиши в ЕС 
през юли до 25,1 пункта от 23,9 пункта месец по-рано, а в рамките на еврозоната - до 26,1 от 24,8 пункта. 
Показателят на ЕК за икономическа несигурност в България пък се понижи през юли до 10,9 от 12,5 пункта месец по-рано. 
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√ Испания може да изнася повече газ по тръбопроводи до Франция 
Испания може да увеличи повече износа на природен газ по тръбопроводи за Франция, облекчавайки инфраструктурните 
затруднения преди това, което масово се счита за "предизвикателна зима" в разгара на енергийна криза в Европа, 
съобщава Блумбърг. 
Иберийската нация е в състояние да увеличи износа на природен газ за Франция с цели 42% в рамките на два месеца, каза 
в интервю за агенцията Тереза Рибера, министър на екологичния преход, която отговаря и за енергетиката на страната. 
Испания вече е проучила използването на турбокомпресор за добавяне на капацитет към две сравнително малки 
съществуващи тръбопроводи до Франция. 
Това ще позволи на Испания да увеличи доставките с 2 до 3 млрд. куб. метра годишно, каза още тя. Това би покрило около 
5% от годишното потребление на гориво във Франция, според данни на индустрията, с които разполага Блумбърг. 
Франция, която обикновено е доставчик на енергия за други части на Европа, има своя собствена криза, тъй като 
прекъсвания на производството на ядрена енергия засилва скока на цените на газа след нахлуването на Русия в Украйна. 
Париж търси начини да ограничи потреблението, тъй като не изключва цялостно прекъсване на доставките на руски газ. 
"Можем да стигнем до 9 или 10 млрд. куб. м и това може да бъде налично след два месеца“, без да се налага да 
изграждаме нови структури, каза испанският министър Рибера, добавяйки, че постигането на тези нива ще зависи от 
капацитета на вътрешните тръбопроводи на Франция. 
Рибера каза още, че през последните дни двете тръби работят на пълен капацитет, докато в миналото никога не са били 
натоварени на повече от 20% до 30%. 
Нейните коментари идват в момент, когато Enagas, испанският оператор на газова мрежа, провежда симулации за 
увеличаване на капацитета с френския си партньор Terega. Испанското правителство е най-големият акционер в Enagas. 
Години наред Испания страдаше от оскъдни газови връзки с останалата част от Европа, което доведе до изграждането на 
голям брой инсталации, които можеха да се справят с доставките на втечнен природен газ по море, което прави страната 
дом на почти две пети от инсталациите за регазификация в Западна Европа, според данни на Enagas. 
Амбициозният план на Европа да се откаже от руския природен газ и да замени част от него с втечнен природен газ (LNG) 
подчертава несъответствията в инфраструктурата. Има няколко значими тръбопроводни връзки от ключови терминали за 
внос на втечнен природен газ главно в Западна Европа и Испания до по-уязвимите държави без излаз на море в 
централната и източната част на континента, отбелязва Блумбърг. 
Планът на Европа за замяна на руския газ обаче се спъва от недостатъчни връзки за доставка на LNG. 
Плановете за изграждане на по-голям газопровод от Испания до Франция бяха отложени през 2018 г., но идеята беше 
възобновена и сега отново се обсъжда от политиците. 
Заради енергийната криза Испания също така започна да обсъжда изграждането на подводен тръбопровод до Италия. 
Междувременно е създадена система за използване на т.нар. "корабна совалка" за доставка на LNG, която се движи от 
голям завод за втечнен природен газ в Барселона до Ливорно в Италия. 
"Разговаряхме с Италия" за изграждането на подводната тръба, каза Рибера. Но засега най-доброто решение са совалките 
заради времето, което ще отнеме изграждането на тръбопровод.  
 
Дневник 
 
√ На последното си заседание кабинетът "Петков" отпусна над 110 млн. лв. по програми за деца и ученици 
На вероятно последното си заседание правителството в оставка на Кирил Петков прие да отпусне над 110 млн. лева за 
реализиране на редица проекти, насочени към децата и учениците. Най-сериозният разход е 50 млн. лв, като парите ще 
бъдат използвани за ремонти на покриви и реализиране на енергоспестяващи мерки в детски градини и училища. 
Ще бъдат финансирани общо 175 образователни институции в 27 области в страната - 151 общински и държавни училища 
и 24 детски градини. Най-много са обектите в област Варна. Най-много са ремонтите на покриви и спешните ремонти от 
всякакъв характер - общо 125. В 50 училища и детски градини ще се подобрява енергийната ефективност чрез смяна на 
дограми и др. 
Половината от необходимите средства ще се предоставят авансово, а остатъкът - на базата на фактически извършени 
разходи. МОН ще контролира изпълнението и приключването на ремонтните дейности. 
Още над 6 млн. лв. се отпускат за строеж на нови, както и за доизграждане и ремонт на съществуващи училища, детски 
ясли и градини. От средствата ще се възползват 23 общини и две държавни професионални гимназии. Те са подали общо 
33 одобрени за финансиране проекта по програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на 
детски ясли, детски градини и училища 2020-2022 г. 
45 млн. лв. от националния бюджет пък ще бъдат насочени за обезщетения в образователната система. Те се изплащат 
при прекратяване на трудовите правоотношения със заети в държавни и общински училища и детски градини. 
Близо 4 млн. лв. пък се дават за физическа активност, спорт и спортнотуристически дейности на децата и учениците за 2022 
година. Те ще обхванат 797 795 деца и ученици в общинските и частните детски градини и училища и в духовните училища. 
Правителството одобри нови почти 4.5 млн. лева за почивки на ученици по Националната програма "Отново заедно". Със 
средствата се обезпечават пътуванията на над 17 000 деца и учители от общо 592 училища в страната, одобрени за първия 
етап на програмата за 2022 г. Те получават шестдневен туристически пакет на стойност 500 лева на участник, който включва 
5 нощувки, храна, транспорт, застраховка и допълнителни културни и спортни дейности. За тази година бюджетът на 
програмата е общо 22.6 млн лева. 
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Разходите за децата, одобрени на днешното правителствено заседание, включват и над 600 хил. лв. компенсации за деца 
без места в детска градина. От тях 604 637 лв. ще бъдат преведени на Столична община, а 4092 лв. - на община Пловдив. 
В началото на годината в столицата право на такова обезщетение са имали родителите на 820 деца, за месеците март и 
април броят им се е увеличил на 833, а през май и юни са били 848. В Пловдив ще се платят компенсации за седем деца. 
Законът за предучилищното и училищното образование позволява финансова помощ за деца от тригодишна възраст до 
постъпването им в първи клас, които не са приети в детска градина поради липса на места. 
 
√ Оптимизмът през юли е при мениджърите в индустрията и търговията 
Мениджърите в промишлеността и търговията на дребно са обхванати от оптимизъм през юли, в услугите остават 
скептични за развитието на компаниите си, а в строителството има дори негативизъм. Това сочи проучването на 
Националния статистически институт за бизнес климата през юли. Общият показател остава приблизително на равнището 
си от предходния месец. Масово е очакването, че цените ще продължат да растат. Несигурната икономическа среда 
продължава да е сред основните проблеми. 
Промишленост. Съставният показател "бизнес климат в промишлеността" нараства с 2.1 пункта, което се дължи на по-
благоприятните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Позитивни 
са и прогнозите им по отношение на износа и производствената активност през следващите три месеца. 
Средното натоварване на мощностите през юли е с 0.8 пункта под нивото от април и достига 75.5%, като с оглед на 
очакваното търсене през следващите месеци се предвижда недостиг от мощности. 
Основните затруднения за дейността на предприятията остават свързани с несигурната икономическа среда и недостига 
на работна сила. 
Очакванията на мениджърите са, че цените ще продължат да растат и през следващите три месеца са в посока на 
увеличение. 
Строителство. През юли съставният показател "бизнес климат в строителството" намалява с 2.9 пункта в резултат на 
влошените очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест 
месеца. По тяхно мнение в следващата половин година се очаква намаление на новите поръчки, което ще доведе и до 
известно понижаване на дейността в краткосрочен план. 
Несигурната икономическа среда, цените на материалите и недостигът на работна сила продължават да ограничават в най-
голяма степен развитието на бизнеса, като през последния месец се отчита засилване на негативното им влияние. 
По отношение на продажните цени в строителството 49.3% от мениджърите предвиждат те да се повишат през следващите 
три месеца. 
Търговия на дребно. Съставният показател "бизнес климат в търговията на дребно" се покачва с 0.7 пункта, което се дължи 
на по-оптимистичните очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест 
месеца. Същевременно обаче прогнозите им за обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три 
месеца са по-резервирани. 
Несигурната икономическа среда e основната пречка за дейността в сектора, посочена от 68.7% от предприятията. На заден 
план остават факторите "конкуренция в бранша" и "недостатъчно търсене". 
В сравнение с юни нараства делът на търговците на дребно, които очакват продажните цени да се увеличат през 
следващите три месеца. 
Услуги. През юли съставният показател "бизнес климат в сектора на услугите" остава приблизително на равнището си от 
предходния месец. Оценките на мениджърите по отношение на настоящото търсене на услуги са благоприятни, докато 
очакванията им за следващите три месеца се изместват към по-умерените мнения. 
Най-сериозните затруднения за развитието на бизнеса продължават да са свързани с несигурната икономическа среда, 
конкуренцията в бранша и недостига на работна сила. 
Относно продажните цени в сектора на услугите 21.8% от мениджърите прогнозират те да се повишат през следващите три 
месеца. 
 
√ Налагана "отвън" изборна реформа разделя Босна 
Рядко срещаният формат на предупредително "налагане" на правила бе използван вчера в Босна и Херцеговина, където 
върховният представител на международната общност задълбочи разделенията с призив за спешна изборна реформа. 
Темата е деликатна за поне две общности в Босна - на бошняците и хърватите - и в нея се намесиха и външни сили. 
Върховният представител Кристиан Шмид обаче заяви, че ако след година на пререкания политиците не успяват да 
променят законодателството, при това месеци преди изборите през октомври, той ще наложи промените еднолично, с 
подпис. При това решението ще е каквото го предложи той. 
Шмид има право да го направи на базата на т.нар. правомощия от Бон - инструмент, предвиден за случаи на политическа 
безизходица. 
Западът приветства "техническото" решение. Сред експерти и представители на гражданското общество, и особено 
бошняците, има опасения какво точно ще стане след шест седмици, когато изтече ултиматумът, месец преди изборите: ще 
се превърне ли "наложеният" закон в благодатна страна за окопалите се в етническите си позиции националистически 
лидери? 
Предупредителен изстрел 
Снощи Шмид избра да наложи няколко промени, но те бяха само технически: пакет за прозрачност, свободна и честна 
предизборна кампания, за санкциониране на злоупотребяващи с публични средства политици за целите на кампанията, 
забрана за слово на омразата и друг. 

https://balkans.aljazeera.net/videos/2022/7/27/schmidt-nametnuo-tehnicke-izmjene-izbornog-zakona
https://www.dnevnik.bg/sviat/2021/07/27/4236802_kak_chujd_podpis_zabrani_otrichaneto_na_genocida_v/
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Шмид избра предупредителния изстрел, с който само отложи решението за очакваните промени. 
А те предизвикват разнопосочни реакции в етнически поделената държава, където от всеки кантон например трябва да 
има поне един бошняк, един хърватин и един сърбин. Обратно, според пакета на Шмид, ако в даден кантон някоя от трите 
общности съставлява под 3% от населението, тя няма да бъде представена в парламента. 
Промените се отнасят за Федерация Босна и Херцеговина, или FBiH, една от трите съставни части заедно с Република 
Сръбска и града със специален статут Бръчко. След войната властта е изцяло организирана на етнически принцип, като във 
FBiH живеят основно бошняци и хървати (първите са две трети от населението), в Република Сръбска - босненски сърби. 
FBiH се състои от десет кантона. 
Бошняците възприемат това като тежък удар, който ще помогне само на хърватите, и то на конкретна партия - Хърватския 
демократичен съюз в Босна и Херцеговина (HDZ BiH, чиято посестрима партия е HDZ в Хърватия) на бившия член на 
босненското президентство Драган Чович. HDZ BiH смята, че тази промяна би поправила несправедливост в отношението 
към хърватите в страната, но критиците му смятат, че тази възможност за избиране на повече депутати хървати утвърждава 
фактическия монопол на партията на Чович върху общност, съставляваща 15% от населението, и в голяма степен върху 
цялата FBiH. 
Впрочем това мнение поддържа и Желко Комшич - сегашният президент от хърватите (другите двама са бошняк и сърбин), 
според когото промяната ще "задълбочи етническите разделения". Комшич обаче се смята от големите партии за 
нелегитимен президент, защото бил избран с гласове от бошняците във FBiH заради сега действащата система (а и е 
социалдемократ, за разлика от консервативната HDZ BiH). 
Шмид увери, че ако няма консенсус по темата, ще му се наложи да действа, след срещи с лидерите политическите партии. 
Днес говорих много ясно с лидерите на големите партии. Очаквам резултати. Очаквам да направят нещо за страната и 
народа на страната, където живеят. Това не е приятелско предложение, а е задължението им. Ако не успеят, аз ще поема 
отговорност. 
В пакета има и други промени, например избора на ръководството на Федерация Босна и Херцеговина или избора на 
съдии в конституционния съд на федерацията. FBiH се простира по цялата западна граница на Босна и в нея 95% от 
населението са хървати и бошняци. Бошняците са мнозинство - над две трети от населението. 
Засягащата етническото разпределение промяна обаче е най-спорната - тя се опитва да разреши проблем, който преди 
няколко години ангажира и бившия български премиер Бойко Борисов като ръководител на страна, държаща 
председателството на Съвета на Европейския съюз. 
Протести 
Хиляди протестираха заради плановете на Шмит пред офиса му от понеделник до сряда, докато вниманието на медиите 
извън Босна към Балканите бе насочено малко по-западно (към Пелешацкия мост). 
Демонстрантите обаче не издигнаха просто лозунги "против"; там имаше плакати с надписи като "искаме да живеем 
нормално" и отхвърляне на всякакви мерки, които задълбочават разделенията. Част от гражданското общество отхвърля 
постоянната подялба на "съставни народи" и етнизирането на властта и фактическата невъзможност да влезеш в 
парламента, ако не се кандидатираш като сърбин, хърватин или бошняк. 
Демонстрантите искаха да чуят Шмид; вместо това пред тях излязоха да говорят политици. 
Босненските лидери постепенно навлизат в кампания за изборите, а някои като Бакир Изетбегович, лидера на Партията за 
демократично действие (SDA, от която е и президентът бошняк Шефик Джаферович), вече започнаха с острите нападки 
помежду си. САЩ и други държави изразиха чрез посолствата си възмущението си, след като на митинг той каза, че 
бошняците са се "преброили" и съзнават военната си сила. 
На това отговори и Шмид с думите, че Изетбегович и други трябва първо да задържат младите в страната, преди да 
коментират. 
Само преди половин година страната бе в друга, противопоставяща общностите криза: отново заради действия на 
върховния представител, но този път заради сръбския член на президентството, Милорад Додик. 
Реакции 
Хърватия не скрива подкрепата си за промяната в изборите по кантони. Премиерът Андрей Пленкович заяви в Босна на 
среща с Чович тази седмица, че подкрепя предложенията. В Мостар той обясни, че с тази стъпка "всички съставни народи" 
на Босна ще бъдат уважени. По същия начин не скри разочарованието си, когато бяха въведени само технически промени. 
Вчера Великобритания и Съединените щати приветстваха решението на Шмид, дни след като от Вашингтон бе изразено 
намерение да се поддържа "каквато и да било" стъпка на представителя. 
Европейският съюз обаче според различни дипломатически източници от последните седмици отхвърляше цялостната 
изборна реформа, затова приветства ограничените промени. Правомощията от Бон по думите на европейската делегация 
в Босна е последна мярка. От публични коментари на европейски лидери и политици обаче следва, че по тази позиция 
няма едно мнение. 
 
Investor.bg 
 
√ Издръжката на банковия надзор за 2021 г. е 22,6 млн. лв. 
Централната банка прие промени за избора на независими оценители при преструктуриране на банки и 
инвестиционни посредници 
Общият размер на таксите за покриване на административните разходи на Българската народна банка за 2021 г., които се 
дължат по надзора и преструктуриране на кредитните институции, възлизат на 22,631 млн. лева. От централната банка 

https://www.dnevnik.bg/sviat/2018/04/11/3160595_zashto_balkanskite_lideri_vecheriaha_bez_boshniacite_v/
https://www.dnevnik.bg/sviat/2018/04/11/3160595_zashto_balkanskite_lideri_vecheriaha_bez_boshniacite_v/
https://www.dnevnik.bg/sviat/2022/07/26/4373547_napraveno_ot_kitai_plateno_ot_es_hurvatiia_svurza/
https://www.klix.ba/vijesti/bih/ohr-izetbegovic-i-drugi-politicari-neka-zadrze-mlade-u-zemlji-a-ne-da-zagovaraju-robote-kao-zamjenu/220728073
https://www.dnevnik.bg/sviat/2021/11/03/4274322_prizrakut_na_fakticheskoto_otcepvane_na_surbite_v/
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съобщиха, че от тях 18,2 млн. лева са за функцията по банков надзор, на 2,325 млн. лева възлизат разходите за 
преструктуриране на кредитни институции и на 2,106 млн. лева – за платежен надзор. 
Като се имат предвид тези разходи, на основание Закона за Българската народна банка и Наредба №40 на БНБ от 1 
декември 2020 г., банковият регулатор определи индивидуалния размер на таксите за покриване на административните 
разходи на Българската народна банка за миналата година, произтичащи от функциите по надзор и преструктуриране. 
Централната банка прие и Наредба №44 за условията и реда за избор на независими оценители по Закона за 
възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници. 
С нея се урежда изборът на независими оценители от Българската народна банка за извършване на независими оценки за 
целите на преструктурирането по Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни 
посредници. 
Оценителите трябва да оценяват справедливо, консервативно и реалистично активите и задълженията на институциите, 
при които се налага преструктуриране. Те са длъжни да назначат независимо лице, което да даде оценка дали акционерите 
и кредиторите на преструктурираната финансова институция биха получили по-добро третиране при производство по 
несъстоятелност. 
Сред днешните решения на банковия регулатор е изменение в Наредба № 20 на БНБ от 24 април 2019 г. за издаване на 
одобрения за членове на ръководството на кредитна институция и изисквания във връзка с изпълнение на техните 
функции. 
Измененията са свързани основно с въвеждането на два отделни въпросника за оценка на надеждност и пригодност, които 
да бъдат прилагани по отношение на значимите и по-малко значимите поднадзорни лица. 
Въвеждането на въпросниците е във връзка с приетия от надзорния съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ) 
Въпросник за надеждност и пригодност, който има за цел сближаване на практиките, приложими в рамките на Единния 
надзорен механизъм, и възможно най-пълното му хармонизиране в рамките на всички държави-членки. 
С въвеждането на два отделни въпросника се отчитат специфичните особености при извършването на оценки на лицата, 
които заемат ръководни и ключови длъжности в значимите и по-малко значимите поднадзорни лица, след установяване 
на режима на тясно сътрудничество между ЕЦБ и БНБ. 
Регламентирано е задължение за попълване на съответния въпросник и при оценка на лицата, заемащи ключови позиции 
в банка, като е изменено съответно и наименованието на наредбата. 
 
√ Близо 2,4 млрд. лева ДДС е възстановила НАП на изрядни фирми 
Над 1,3 милиарда лева повече е събрала Териториална дирекция „Големи данъкоплатци и осигурители“ през първата 
половина на годината 
Близо 2,4 млрд. лв. данък добавена стойност е възстановен от Националната агенция за приходи през първата половина 
на 2022 г. на коректни фирми, регистрирани в Териториална дирекция на НАП „Големи данъкоплатци и осигурители“. Това 
е с 25% повече в сравнение със същия период на миналата година, съобщиха от приходната агенция. 
Изрядните дружества са получили обратно декларираното от тях ДДС още в рамките на текущия месец, в който са подали 
справка декларация, преди изтичането на 30-дневния законов срок. На част от тях данъкът е възстановен без дори да е 
извършена проверка от данъчните органи. 
Това е възможно благодарение на опростената процедура за възстановяване на ДДС, която НАП прилага успешно вече 
няколко години. Целта е средствата да се върнат максимално бързо в стопанския оборот, за да не се затруднява 
икономическата дейност на предприятията, което пък води до нови приходи за държавния бюджет. 
Ръст и в събраните приходи, отчитат от Териториалната дирекция на НАП „Големи данъкоплатци и осигурители“. Само за 
първите шест месеца на тази година постъпленията в бюджета са близо 5,6 млрд. лв. Това са над 1,3 млрд. лв. или 30% 
повече в сравнение със същия период на миналата година. Нетните приходи от ДДС са около 2,3 млрд. лв., което е с над 
762 млн. лв. или 5% повече спрямо първите шест месеца на 2021 г. 
„Териториална дирекция „Големи данъкоплатци и осигурители“ винаги е осигурявала нужните условия за спокойна работа 
на големите компании. Подпомагаме дейността им не само като възстановяваме бързо съответните данъци, но прилагаме 
и най-високи стандарти по отношение на обслужването, каза Георги Стефанов, директор на териториална дирекция ГДО.  – 
Така нашите клиенти имат възможността лесно и бързо да изпълняват данъчно-осигурителните си задължения“. 
 
√ Европа може да научи много за пестенето на енергия от Япония 
През лятото на 2011 г. японците са призовани да пестят, включително и използвайки ветрила вместо климатици  
Европейската комисия (ЕК) предложи план за намаляване на потреблението на природен газ с 15%, или около 45 млрд. 
куб. метра, в периода август 2022 г. - март 2023 г. След първоначалната остра реакция мерките бяха одобрени от страните, 
макар и с доста изключения. Заради прекрояването на мерките потреблението ще бъде намалено по-скоро с 10%, но 
повечето енергийни министри бяха категорични, че е важен политическият сигнал, а не толкова изчисленията. 
Коментарите след Енергийния съвет подсказват, че в общността нямат много яснота какво да правят. Ройтерс предлага на 
Брюксел да обърне внимание на опита на Япония. 
През 2011 г. в страната се зароди движението "сетсуден" (от "сетсуяку" - спестявам и "денки" - електричество - бел. 
ред.), насърчаващо домакинствата и бизнеса да намалят потреблението на електроенергия. Това се случва в месеците след 
аварията в АЕЦ "Фукушима", която доведе до затваряне на други ядрени централи за технически прегледи. Движението се 
заражда неофициално, но малко по-късно и правителството предприема мерки за ограничаване на потреблението на 
енергия и през май властите коментират, че домакинствата и бизнесът трябва да намалят потреблението на 
електроенергията с 15 на сто. 

https://www.investor.bg/evropa/334/a/kakvo-stoi-otvyd-smetkite-v-plana-na-ek-za-namaliavane-na-potreblenieto-na-gaz-357020/
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Пестенето на електроенергия има много силна обществена и медийна подкрепа. Мерките се рекламират непрекъснато 
чрез телевизионните канали, билбордове на оживени места и магазини. Този социален натиск играе много голяма роля, 
обяснява Коичиро Танака от Института за енергийна икономика. 
Така в летните месеци ескалаторите в големите търговски центрове спират, работното време в много индустрии е 
намалено, а така популярните хазартни зали с мигащи светлини и машини затварят. Министерството на околната среда 
спира половината от принтерите в моментите на пиково натоварване на системата и кара служителите си да си носят 
разхладителни напитки, вместо да ползват вендинг машините. 
Професионалните състезания по бейзбол и футбол не се провеждат в тъмните часове на денонощието. В много бизнес 
сгради в летните месеци термостатите бяха увеличени, а служителите - насърчени да носят летни дрехи. 
Големи корпорации, като Panasonic, организират лекции за своите служители как да пестят енергия. В търговската верига 
Lawson пък инсталират LED-осветление и поставят соларни панели на повечето си магазини. 
Но тогава настроението на всички японци е, че "трябва да бъде направено нещо, защото иначе ни чака катастрофа", 
разказва още Танака. Тогавашният премиер Наото Кан публично препоръчва алтернативите - соларна и вятърна енергия. 
Домакинствата също са призовани да пестят - да гасят осветлението, когато не се ползва, да се слагат плътни завеси, които 
да намалят температурата в домовете и без климатик, включително и препоръка да бъдат използвани ветрила. 
Тази кампания като цяло предизвиква негативни настроения сред японците относно ядрената енергия и през 2013 г. 
Япония изключи всички 54 реактора, които осигуряваха около 1/4 от електроенергията в страната. Някои от тях по-късно 
бяха рестартирани. 
За да покрие недостига на електроенергия, Япония се обърна към изкопаемите горива - втечнен газ, въглища и петрол. 
Тогава страната регистрира търговски дефицит за първи път от повече от 30 години. Икономиката беше в рецесия от една 
страна заради последиците от катастрофалното земетресение, което причини инцидента във Фукушима, а от друга - и 
заради недостига на енергия. 
Част от проблема са и различните стандарти за волтажа в източните и западните провинции на Япония, коментира Коичиро 
Танака и допълва, че това означава, че страната дори не е имала лукса на свързаните енергийни мрежи, на които се радва 
Европейският съюз днес. 
Япония се справя с недостига на енергия и преустановява мерките за пестене през септември 2011 г. Отчасти това е 
възможно и заради по-хладното време през август, което намали нуждата от климатици. Подобни ограничения повече не 
са налагани. 
 
Мениджър 
 
√ Енергийният министър в оставка прекратява меморандума с Gemcorp 
Енергийният министър Александър Николов прекратява меморандума с Gemcorp Holdings Ltd и IP3.  
Действията му са в изпълнение на решение от оперативно заседание на Министерския съвет от 20 юли 2022 г.  Николов 
е изпратил уведомление до Gemcorp Holdings Ltd и IP3 за прекратяване по взаимно писмено съгласие на сключения на 23 
март 2022 г. необвързващ меморандум за разбирателство. 
Заедно с уведомлението, на страните е изпратено и подписано от министъра на енергетиката допълнително споразумение, 
което урежда отношенията във връзка с прекратяването на меморандума, информират от министерство на енергетиката.  
На днешното заседание на правителството министър Николов информира за предприетите действия и информацията бе 
приета за сведение, се посочва още в съобщението.  
Припомняме, че Меморандумът беше подписан през март, но скоро след това се появиха съмнения за руска връзка в 
ръководството на "Джемкорп" и това е отбелязано в доклад на ДАНС.  
 
√ Румъния е усвоила 64,5% от еврофондовете по финансовата рамка 2014-2020 г. 
Равнището на усвояване на еврофондове в Румъния за многогодишната финансова рамка 2014-2020 г. е 64,5%, което 
поставя Румъния наравно с Германия и много близо до Франция. Това заяви румънският премиер Николае Чука, цитиран 
от агенция Аджерпрес и БТА. 
"64,5% усвояване на европейски средства поставя Румъния на ниво, равно на Германия и много близко до Франция (65%), 
изпреварвайки стари държави членки като Белгия (59%), Италия, Испания или Нидерландия (всяка от тях с малко над 56%). 
Процентът представлява 22 млрд. евро - пари, които са влезли в страната от общо 35,2 млрд. евро, отпуснати на Румъния 
за финансовата рамка 2014-2020 г.", написа Чука във Фейсбук. 
По думите му, откакто Румъния се управлява от премиер, излъчен от Национално-либералната партия, в страната са влезли 
7,8 милиарда евро. Николае Чука е лидер на Национално-либералната партия (НЛП). Преди него министър-председатели 
на Румъния бяха Флорин Къцу и Лудовик Орбан, също от НЛП. 
"За сравнение - от януари 2014 г. до октомври 2019 г. Румъния е получила достъп до 14,2 млрд. евро. Правителството на 
НЛП направи постижение като за период от една година и осем месеца донесе на Румъния повече от половината от парите, 
които бяха привлечени от правителствата, които управляваха през първите пет години на тази финансова рамка", отбеляза 
Николае Чука. До 2019 г. на власт в Румъния бе Социалдемократическата партия. 
 
√ СЕМ утвърди новия състав на УС на БНР 
С три гласа "за" и двама "въздържал се" членовете на Съвета за електронни медии утвърдиха предложения от генералния 
директор на Българското национално радио Милен Митев Управителен съвет на радиото. Това се случи на четвърто поред 
заседание на медийния регулатор.  
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В новия Управителен съвет на БНР влизат журналистът Валери Запрянов, изпълняващият длъжността директор на 
"Музикална къща БНР" Теодосий Спасов, директорът на дирекция "Международно сътрудничество" Албена Миланова и 
юристът Димитър Димитров. Те ще встъпят в длъжност след подписване на договори за управление.  
Съгласно Закона за радиото и телевизията за утвърждаването на Управителния съвет са необходими 4 гласа. Ако на три 
поредни заседания на СЕМ не бъде постигнато това мнозинство, следва вземане на решение с обикновено мнозинство от 
три гласа. "Въздържал се" гласуваха Пролет Велкова и Симона Велева, които обясниха, че за тях са неприемливи 
кандидатурите съответно на Валери Запрянов и на Димитър Димитров.  
Милен Митев благодари на СЕМ за взетото решение. "Решение, от което националното радио имаше нужда. Това е 
органът, който взима най-важните стратегически решения за управлението на Радиото. По отношение на обвиненията – 
това, което чувам, са едни твърдения не много конкретни, за които към момента аз нямам никакви доказателства. Така че 
единственото, което мога да кажа, е, че съм предложил в състава на Управителния съвет едни доказани професионалисти, 
с богат опит и с доказани професионални качества, които имат желанието да работят за развитието на Българското 
национално радио", каза Митев.  
 
√ Европейските борси се оцветиха в червено  
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа записаха предимно понижения в ранната търговия в четвъртък, 
след като поредица от слаби корпоративни отчети отнеха от блясъка на глобалния възход на пазара, поведен от 
облекчението на опасенията относно бъдещето темпо на увеличение на лихвите в САЩ, пише Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст 1,35 пункта, или 0,325, до 429,47 пункта. Немският показател DAX се 
понижи с 22,13 пункта, или 0,17%, до 13 144,25 пункта, Водещият индекс на Лондонската борса FTSE изтри 16,97 пункта от 
стойността си, или 0,23%, достигайки ниво от 7 331,26 пункта. Френският измерител CAC 40 регистрира спад от 1,94 пункта, 
или 0,03%, до 6 256 пункта. 
след като Федералният резерв на САЩ очаквано увеличи лихвите с 0,75 процентни пункта в опит да овладее инфлацията, 
но също така намекна, че в даден момент може да забави темпа на повишение. 
„Фед беше доста предпазлив, отбелязвайки, че ситуацията може да стане по-трудна преди да видим някакво 
възстановяване. Мисля, че това донесе известна яснота на пазарите“, каза Дейвид Джоунс, главен пазарен стратег в 
Capital.com. 
Тази година инвеститорите са подвластни на опасенията, че агресивните опити на централните банки да поставят под 
контрол нарастващата инфлация може да насочат икономиките към рецесия. Енергийната криза в Европа, подклаждана 
от войната в Украйна, създаде допълнителни тревоги. 
Докато инфлацията в еврозоната е на рекордно високо ниво от 8,6%, инвеститорите чакат данните за потребителските 
цени в Германия, които трябва да бъдат публикувани по-късно днес. 
„Макро картината все още е лоша, но пазарите може би смятат, че сме преминали пика на инфлацията“, каза Джоунс, 
посочвайки неотдавнашния низходящ тренд в цените на суровините. 
Италианският бенчмарк FTSE MIB се повиши с 0,97% на фона на добрите финансови резултати на производителя на 
автомобили Stellantis и този на чипове STMicroelectronics. Техните акции поскъпнаха съответно с 3,19 и 2,705 
Печалби регистрираха и в сектора на луксозните стоки, след като цената на книжата на Moncler се повиши с 3,99% на фона 
на ръст на продажбите през последното тримесечие. Акциите на LMVH поскъпнаха с 1,12%, давайки най-големия тласък 
на STOXX 600. 
Индексът SXPP на добивните компании се повиши с 2,86, достигайки четириседмичен връх, след като цените на 
неблагородните метали и желязната руда се повишиха поради коментарите на Фед за забавяне на темпото на затягане на 
паричната политика. Това помогна за поскъпването на акциите на Anglo American с 5% въпреки разочароващите резултати 
на компанията за тримесечието. 
Акциите на Santander поевтиняха с 2,35%, след като отчетът на вторият по големина кредитор в еврозоната не отговори на 
очакванията за печалба.  Компанията отчете нетна печалба от 2,35 млрд. евро при очаквани 2,38 млрд. 
Производителят на самолети Airbus също разочарова със своя финансов отчет, като акциите на компанията поевтиняха с 
5,82%. 
Ръст на Уолстрийт 
Основните американски борсови индекси регистрираха повишения в сряда след решението на Фед за лихвите, предаде 
Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете ръст от 436,05 пункта, или 1,37%, до 32 197,59 пункта. Широкообхватният 
показател Standard & Poor’s 500 се повиши със 102,56 пункта, или 2,62%, до 4 0 23,61 пункта. Индексът на 
високотехнологичните дружества Nasdaq напредна с 469,85 пункта, или 4,06%, до 12 032,42 пункта, подкрепен от 
тримесечните отчети на Alphabet и Microsoft. 
Акциите достигнаха върховете си за търговската сесия в следобедните часове, след като председателя на Фед Джером 
Пауъл остави отворена вратата за размера на увеличението на лихвите по време на следващото заседание на централната 
банка през септември. 
Инвеститорите също бяха насърчени, след като Пауъл отбеляза, че не вярва, че в момента икономиката е в рецесия. 
Данните за брутния вътрешен продукт на САЩ през второто тримесечие се очакват по-късно днес. 
Инвеститорите продължават да се тревожат, че продължаващите усилия на централната банка за намаляване на 
инфлацията ще тласнат икономиката към рецесия или че може САЩ вече да са в такава. Пауъл обаче каза, че според него 
САЩ не са в рецесия, тъй като „има много сектори на икономиката, които се представят много добре“. 



18 

 

Мнозина смятат, че две последователни тримесечия на отрицателен растеж на БВП са знак рецесия, но Националното 
бюро за икономически изследвания използва множество други фактори, за да определи дали страната е в такава. Докладът 
в четвъртък се очаква да покаже слаб икономически растеж, след като през първото тримесечие БВП на САЩ спадна с 1,6%. 
Акциите на Alphabet поскъпнаха със 7,66%, след като технологичния гигант отчете силни приходи от бизнеса с търсачки на 
Google. Приходите от реклама на търсачката и облачните услуги са допринесли за растежа на групата, възлизайки 
съответно на 40,7 млрд. и 6,3 млрд. долара 
Цената на книжата на Microsoft се повиши с 6,69%, след като компанията подразделението на t за облачни услуги, в което 
влизат платформата Azure, Windows Server, SQL Server и GitHub, генерира приходи от 20,91 млрд. долара, което е ръст от 
20% на годишна база, но под очакваните от анализаторите 21,10 млрд. долара, сочат данни на StreetAccount. Компанията 
заяви, че само при Azure и другите облачни услуги е отчетен ръст от 40% на годишна база. 
Търговците на дребно също регистрираха печалби след разпродажбите от предходната сесия. Акциите на Walmart, Kohl’s, 
Ross Stores и Costco поскъпнаха съответно с 3,78%, 2,77%, 2,96% и 2,03% 
Повишения в Азия 
Акциите в Азиатско-тихоокеанския регион записаха предимно ръстове в четвъртък, пише Си Ен Би Си. 
Сред водещите индекси, на червено се озова единствено хонконгският бенчмарк Hang Seng, който отчете спад от 47,36 
пункта, или 0,23%, до 20 622,68 пункта. 
В континентален китай бенчмаркът Shanghai Composite се повиши с 6,82 пункта, или 0,21%, до 3 282,58 пункта, докато 
индексът Shenzhen Componentе регистрира ръст от 8,70 пункта, или 0,40%, до 2 203,24 пункта. 
Южнокорейския бенчмарк Kospi се повиши с 19,74 пункта, или 0,82%, до 2 435,27 пункта.  Акциите Samsung Electronics 
поскъпнаха с 0,16%, след като компанията отчете малко-добра от очакваното оперативна печалба за последното 
тримесечие – 14,1 трилиона вона (10,8 млрд. щатски долара) при очаквани 14 трлн. вона. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 напредна с 99,73 пункта, или 0,36%, до 27 815,48 пункта. 
Австралийският измерител ASX 200 записа ръст от 66,5 пункта, или 0,97%, до 6 889,7 пункта, след като Австралийското 
статистическо бюро публикува данни, показващи, че продажбите на дребно за юни са се повишили с 0,2%. Анкетирани от 
Ройтерс икономисти прогнозираха ръст от 0,2% в сравнение с повишение от 0,9% през май. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха повишения в ранната търговия. Основният индекс SOFIX 
отчете ръст от 0,30 пункта, или 0,05%, до 605,28 пункта. BGBX40 се повиши с 0,23 пункта, или 0,16%, до 141,16 пункта. 
BGTR30 напредна с 0,45 пункта, или 0,06%, до 734,50 пункта. BGREIT записа спад от 0,87 пункта, или 0,47%, до 186,19 пункта. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите  
БНТ „Денят започва“ 

- Държавата затваря принудително ТЕЦ "Брикел". Защо се стигна до това решение ще научим от министъра на 
околната среда и водите в оставка Борислав Сандов. 

- Приключи ли казусът "Джемкорп" и имало ли е опит за приватизация на българската енергетика? Питаме 
председателя на временната комисия за установяване фактите около подписания меморандум - Емил Георгиев от 
БСП за България. 

- Кризата в енергетиката и как ще излезем от нея - питаме опозицията. С Делян Добрев от ГЕРБ и Рамадан Аталай 
от ДПС ще говорим още за газовите доставки и за новия стар председател на енергийния регулатор. 

- Има ли готовност за издаване на електронни направления за хоспитализация от 1 август? Докъде стигна 
дигитализацията в системата на здравеопазването ще разберем от председателя на Надзорния съвет на НЗОК д-р 
Васил Пандов. 

- На живо от Правец с майката на детето, пострадало от употребата на райски газ. Д-р Цветеслава Гълъбова ще ни 
каже защо опасното забавление може да доведе до зависимост и фатални последици.- 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Краят на кабинета „Петков". Какво успя и какво не успя да свърши правителството? 
- 15-годишно момче е в безсъзнание в „Пирогов" след купон с алкохол и райски газ. На живо - какво е състоянието 

му и как се е стигнало до инцидента? 
- Над 14% от учениците са употребявали наркотично вещество, според данни на Националната пациентска 

организация. Защо все повече български деца посягат към дрогата? 
 
√ Преглед на печата  
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа  - Украински цистерни ударно товарят гориво за воюващата с Русия държава от "Нефтохим Бургас", нает за 
ишлеме от швейцарската фирма - майка на "Лукойл" 
в. Труд - "Булгаргаз" фалира заради посредници 
в. Телеграф - Обират ни дома с прах от земята 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа- Пак съмнения и за седемте кораба с US газ от "Шиниър", който щял да ни топли през зимата - има ли договор, 
или е оферта под условие? 
в. 24 часа - Нинова и Радев откриха огън не по протокол. Той: След вас - колапс. Тя: Дължи ни поста си, а ни свали 
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в. Труд - Напрежение за енергиен министър в президентството 
в. Труд - Лъжи на управляващите застрашават живота ни 
в. Телеграф - Корнелия тръгна на война с Радев 
в. Телеграф- Половината пътници в София под земята 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Ивайло Калфин, бивш вицепремиер и министър в две правителства: Планът за възстановяване ще е удобното 
оправдание след вота да има голяма коалиция 
в. Труд - Историкът проф. Андрей Пантев пред "Труд": Ситуацията днес е като в навечерието на Първата световна война 
в. Телеграф  - Валентин Николов, председател на Световния енергиен съвет: Служебният кабинет със задача да напълни 
Чирен 
Водещи анализи 
в. Сега - Когато Бойко Борисов говори, фактите изумено мълчат 
в. Сега - Цялата политическа класа трябва да почерпи Слави Трифонов 
в. Сега - Заплатите - увеличени, реформите - заметени 
в. 24 часа - Скоро няма да има парламент и правителство с пълен мандат 
в. Труд - От некадърни събираеми - недъгав сбор 
в. Телеграф - Не очаквам реваншизъм от служебното правителство 
 
√ Предстоящи събития в страната на 29 юли 
София. 

- В цялата страна започва скринингова кампания забезплатно изследване на хепатит B и C. 
- В 9.00 часа представители на СБМС, ще внесат подписка на работещи в системата на здравеопазване от цяла 

България в Народното събрание, с която декларират готовност за ефективни стачни действия през месец 
септември. 

*** 
с. Камено, обл. Бургас.  

- Мая Манолова и представители на „Изправи се България" ще започнат национална кампания АнтиСПЕКУЛА срещу 
неоправдано високите цени на горивата. 

*** 
Благоевград.  

- От 9.30 часа в зала „22-ри Септември" ще се проведе редовно заседание на Общинския съвет. 
*** 
Варна. 

- От 11.30 часа в офиса на ПП АБВ ще се проведе пресконференция. 
- От 17.30 часа в пешеходната зона на бул. „Сливница" ще бъде открита „Алея на книгата". 

*** 
Велико Търново.  

- От 21.00 часа на Царевец ще се състои спектакълът „Амадеус". 
*** 
Добрич.  

- През целия ден на паметника на ген.-лейтенант Иван Колев и загиналите за освобождението на Добрич през 1916 
г. ще се поднасят цветя на паметника на ген.-лейтенант Иван Колев и загиналите за освобождението на Добрич 
през 1916 г. по повод 105 години от неговата смърт. 

*** 
Кюстендил.  

- От 20.30 часа на площад „Велбъжд" ще се състои концерт на група „Остава". 
*** 
Пловдив.  

- От 9.00 часа Пловдивският митрополит Николай ще оглави празничните богослужения за храмовия празник на 
църквата "Св. Висарион Смоленски". 

*** 
Русе.  

- От 19.30 часа на Средновековен град Червен Русенската опера ще представи спектакъла "Енигма в часа на залеза". 
*** 
Стара Загора.  

- От 10.00 до 12.30 часа в Регионален исторически музей продължават летните занимания в музея. Темата днес 
„Боят при Стара Загора. Бойното кръщение на Самарското знаме и Българското опълчение" 

- От 19.00 часа в Културен център „Стара Загора" ще се състои концерт на Веско Ешкенази с Плевенска филхармония. 
- От 20.30 часа на сцена клуб „Drums" ще се състои концерт на „Jimmy's Band" 

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

