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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
БТВ 
 
√ Велев: Няма газ за бизнеса, 250 хил. работници ще бъдат съкратени 
За безчинствата на управляващите ще платим с глад и студ тази зима, твърди той 
„Обещаха ни 4 пъти по-евтин газ, а той поскъпна 2 пъти, но по-лошото е, че няма газ за бизнеса“. Това каза в интервю за 
предаването „Гази неделя“ Васил Велев, председател на Асоциацията  на индустриалния капитал в България (АИКБ). 
Работодателските организации са попитали с отворено писмо от 27 юли какво следва, но не са получили адекватен отговор. 
„Получихме неясни обяснения за някакви 7 танкера, които впоследствие се оказаха 3 до края на годината, но за сметка на 
това този газ не може да стигне до България, защото нито има слотове за разтоварване, нито има трасе, по което да 
пристигне газ. Даже и този газ да стигне до България, той не решава проблема, защото осигурява по малко от половината 
от недостига“, каза Велев. 
По думите му липсата на синьо гориво за бизнеса ще доведе до съкращаване на 250 хил. работници. 
„Ние сме по голям и украинци от украинците, които потребяват и транзитират руски газ. Ние сме по голяма европейците 
от французите, германците, австрийците и италианците, които използват по дългосрочните си договори руски газ. Ние се 
отказваме от по-евтиния с 1/3 минимум руски газ и търсим втечнен, който не можем да докараме до газопреносната 
мрежа на страната.  За нашито търпение към безчинствата на управляващите ние ще си платим с глад и студ през тази 
зима“, коментира председателят на АИКБ. 
Глеадйте цялото интервю във видеото! 
 
В. Труд 
 
√ Васил Велев: За търпението ни към безчинствата на управляващите, ще си платим с глад и студ тази зима  
Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), заяви пред БТВ, че липсата на 
синьо гориво за бизнеса ще доведе до съкращаване на 250 хил. работници. "Ние сме най-големите глупаци в Европа, ние 
сме по-големи украинци от украинците, които потребяват и транзитират руски газ. Ние сме по-големи европейци от 
французите, германците, австрийците и италианците, които купуват по дългосрочните си договори руски газ. Ние се 
отказваме от по-евтиния с 1/3 минимум руски газ и търсим втечнен, който не можем да докараме до газопреносната 
мрежа на страната. За нашето търпение към безчинствата на управляващите, ние ще си платим с глад и студ през тази 
зима", коментира председателят на АИКБ. 
"Обещаха ни 4 пъти по-евтин газ, а той поскъпна 2 пъти, но по-лошото е, че няма газ за бизнеса", заяви той, 
Работодателските организации са попитали с отворено писмо от 27 юли какво следва, но не са получили адекватен отговор. 
"Получихме неясни обяснения за някакви 7 танкера, които впоследствие се оказаха 3 до края на годината, но за сметка на 
това този газ не може да стигне до България, защото нито има слотове за разтоварване, нито има трасе, по което да 
пристигне газ. Даже и този газ да стигне до България, той не решава проблема, защото осигурява по-малко от половината 
от недостига", каза още Велев. 
 
Off News 
 
√ Васил Велев: Няма газ за бизнеса. Обещаха ни по-евтино синьо гориво, а то поскъпна 2 пъти  
„Обещаха ни четири пъти по-евтин газ, а той поскъпна 2 пъти, но по-лошото е, че няма газ за бизнеса“, заяви пред бТВ 
Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). 
По думите му работодателските организации са попитали с отворено писмо от 27 юли какво следва, но "не са получили 
адекватен отговор". 
В четвъртък след заседанието на Министерския съвет премиерът Кирил Петков обяви, че са договорени 7 кораба с втечнен 
газ за зимата. "Условието е следващият месец да подсигурим необходимата инфраструктура от Гърция и Турция. Този 
договор е важна стъпка на екипа, работещ съвместно с Европейската комисия за осигуряване на газ за зимните месеци. 
Така решаваме съществена част от гарантирането на енергийната сигурност и правителството улеснява следващия 
кабинет", каза Петков тогава. 
Велев обясни, че са получили неяни обяснения за някакви 7 танкера, които впоследствие са се оказали 3 до края на 
годината. "Този газ не може да стигне до България, защото "нито има слотове за разтоварване, нито има трасе, по което 
да пристигне газ", посочи той. 

https://btvnovinite.bg/predavania/tazi-sabota-i-nedelia/velev-njama-gaz-za-biznesa-250-hil-rabotnici-shte-badat-sakrateni.html
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Председателят на АИКБ допълни, че дори газът да стигне до България, той не решава проблема, защото осигурява по-
малко от половината от недостига. 
По думите му липсата на синьо гориво за бизнеса ще доведе до съкращаване на 250 хил. работници. 
„Ние сме по-големи украинци от украинците, които потребяват и транзитират руски газ. Ние сме по-големи европейци от 
французите, германците, австрийците и италианците, които използват дългосрочните си договори за руски газ. Ние се 
отказваме от по-евтиния с минимум 1/3 руски газ и търсим втечнен, който не можем да докараме до газопреносната 
мрежа на страната", коментира Васил Велев. 
Според него за търпението "към безчинствата на управляващите ще си платим с глад и студ през тази зима". 
Председателят на АИКБ обясни, че единственият изход от ситуацията е възстановяване на доставките от "Газпром" по 
съществуващия договор. По думите му този газ е по-евтин от всички останали алтернативи, а газовото ни хранилище е най-
празно в Европа, въпреки че е с минимални размери спрямо потреблението. 
"Напълно безотговорно е невъзстановяването на тези доставки. Ние се наслушахме на всякакви квартални анализатори и 
експерти на хонорар при чужди интереси. Трябва да се помисли за българската индустрия, предприятията и гражданите", 
категоричен е той. 
 
24 часа 
 
√ Васил Велев: Няма газ за бизнеса, 250 хил. работници ще бъдат съкратени 
„Обещаха ни 4 пъти по-евтин газ, а той поскъпна 2 пъти, но по-лошото е, че няма газ за бизнеса“. Това каза пред Би Ти Ви 
председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) - Васил Велев. 
Работодателските организации са попитали с отворено писмо от 27 юли какво следва, но не са получили адекватен отговор. 
„Получихме неясни обяснения за някакви 7 танкера, които впоследствие се оказаха 3 до края на годината, но за сметка на 
това този газ не може да стигне до България, защото нито има слотове за разтоварване, нито има трасе, по което да 
пристигне газ. Даже и този газ да стигне до България, той не решава проблема, защото осигурява по малко от половината 
от недостига“, каза Велев. 
По думите му липсата на синьо гориво за бизнеса ще доведе до съкращаване на 250 хил. работници. 
„Ние сме по голям и украинци от украинците, които потребяват и транзитират руски газ. Ние сме по голяма европейците 
от французите, германците, австрийците и италианците, които използват по дългосрочните си договори руски газ. Ние се 
отказваме от по-евтиния с 1/3 минимум руски газ и търсим втечнен, който не можем да докараме до газопреносната 
мрежа на страната. За нашито търпение към безчинствата на управляващите ние ще си платим с глад и студ през тази 
зима“, коментира председателят на АИКБ. 
 
Cross.bg 
 
√ Васил Велев: Ние се отказваме от по-евтиния с минимум 1/3 руски газ и търсим втечнен 
Имаме подсигурен газ за последното тримесечие на годината само за „Топлофикация София" и за никой друг. Това значи, 
че 250 000 работници и семейства остават без доход и още толкова с рязко влошено икономическо състояние. Това каза 
Васил Велев - председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България, в интервю за предаването „Тази неделя" 
по бТВ. 
Работодателските организации са попитали с отворено писмо от 27 юли какво следва, но не са получили адекватен отговор. 
„Получихме неясни обяснения за някакви 7 танкера, които впоследствие се оказаха 3 до края на годината, но за сметка на 
това този газ не може да стигне до България, защото нито има слотове за разтоварване, нито има трасе, по което да 
пристигне газ. Даже и този газ да стигне до България, той не решава проблема, защото осигурява по малко от половината 
от недостига, а той е 73% от потреблението", каза Велев. 
Ако договореният втечнен газ все пак стигне до тук, тъй като няма трасета, по които да стигне, ще бъде с 1/3 по-скъп от 
газа, от който сме се отказали по дългосрочния договор с „Газпром", посочи Велев. 
„Ние сме по голям и украинци от украинците, които потребяват и транзитират руски газ. Ние сме по-големи европейците 
от французите, германците, австрийците и италианците, които използват по дългосрочните си договори руски газ. Ние се 
отказваме от по-евтиния с минимум 1/3 руски газ и търсим втечнен, който не можем да докараме до газопреносната 
мрежа на страната. За тази наша глупост и търпение към безчинствата на управляващите ние ще си платим с глад и студ 
през тази зима, ако оставим така нещата", коментира председателят на АИКБ. 
Изходът според него е един - незабавно възобновяваните на доставките по договора с „Газпром Експорт". „Този газ е по-
евтин от всичкия алтернативен, който можем да намерим извън азерския, минимум с 1/3. А газохранилището ни в Чирен 
е най-празното в Европа, въпреки че е с минимални размери спрямо потреблението", посочи още той. 
 
Fakti.bg 
 
√ Велев: Няма газ за бизнеса, 250 000 работници ще бъдат съкратени 
Работодателските организации са попитали с отворено писмо какво следва, но не са получили адекватен отговор  
„Обещаха ни 4 пъти по-евтин газ, а той поскъпна 2 пъти, но по-лошото е, че няма газ за бизнеса“. Това каза в интервю за 
предаването „Тази неделя“ Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). 
Работодателските организации са попитали с отворено писмо от 27 юли какво следва, но не са получили адекватен отговор, 
предаде bTV. 
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„Получихме неясни обяснения за някакви 7 танкера, които впоследствие се оказаха 3 до края на годината, но за сметка на 
това този газ не може да стигне до България, защото нито има слотове за разтоварване, нито има трасе, по което да 
пристигне газ. Даже и този газ да стигне до България, той не решава проблема, защото осигурява по малко от половината 
от недостига“, каза Велев. 
„Ние сме по голям и украинци от украинците, които потребяват и транзитират руски газ. Ние сме по голяма европейците 
от французите, германците, австрийците и италианците, които използват по дългосрочните си договори руски газ. Ние се 
отказваме от по-евтиния с 1/3 минимум руски газ и търсим втечнен, който не можем да докараме до газопреносната 
мрежа на страната. За нашито търпение към безчинствата на управляващите ние ще си платим с глад и студ през тази 
зима“, коментира председателят на АИКБ. 
 
Investor.bg 
 
√ Васил Велев: Няма газ за бизнеса, 250 хил. души ще загубят работата си 
Възобновяването на доставките от "Газпром" няма да разреши проблема ни със синьото гориво, смята Ивайло 
Мирчев  
Обещаха ни четири пъти по-евтин газ, а той поскъпна два пъти, но по-лошото е, че няма газ за бизнеса, каза пред bTV Васил 
Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). 
Работодателските организации са попитали с отворено писмо от 27 юли какво следва, но не са получили адекватен отговор. 
„Получихме неясни обяснения за някакви седем танкера, които впоследствие се оказаха три до края на годината, но за 
сметка на това този газ не може да стигне до България, защото нито има слотове за разтоварване, нито има трасе, по което 
да пристигне газ. Даже и този газ да стигне до България, той не решава проблема, защото осигурява по-малко от 
половината от недостига, който е за 73% от потреблението. Това означава, че за последното тримесечие имаме газ само 
за „Топлофикация София““, каза Велев. 
По думите му липсата на синьо гориво за бизнеса ще доведе до съкращаване на 250 хил. работници. 
„Ние сме най-големите глупаци в Европа. Ние сме по-големи украинци от украинците, които потребяват и транзитират 
руски газ. Ние сме по-големи европейци от французите, германците, австрийците и италианците, които използват по 
дългосрочните си договори руски газ. Ние с отказваме от по-евтиния с 1/3 минимум руски газ и търсим втечнен, който не 
можем да докараме до газопреносната мрежа на страната. За нашето търпение към безчинствата на управляващите ние 
ще си платим с глад и студ през тази зима“, коментира председателят на АИКБ. 
Бизнесът настоява за незабавно и спешно възстановяване на доставките от „Газпромeкспорт“ по съществуващия договор. 
Ако не го направим, ще платим и над 1 млрд. евро неустойки по клаузата „вземи или плати“, посочи Велев. 
„Този газ е по-евтин от алтернативния, който можем да намерим извън азерския, а газохранилището ни е най-празно в 
Европа, въпреки че е с минимални размери спрямо потреблението“, каза още той. 
Цените на газа на спот пазара ще доведат до утрояване на сметките за парно, предупреди председателят на АИКБ. 
„Сега те са увеличени с 40%, но при разчетна цена от 115 лв. за мегаватчас, а тя може да достигне над 300 лв. Без нови 
субсидии и при новата цена на природния газ или ще фалират всички по веригата и няма да има парно, или ще имаме 
полу-парно на тройна цена“, изтъкна той. 
„Възобновяването на доставките от „Газпром“ няма да ни реши проблема и синьото гориво няма да е по-евтино“, 
коментира също пред bTV Ивайло Мирчев от „Демократична България“. 
От 26 април, когато „Газпром“ едностранно спря доставките на газ за България, не е спирало газоподаването за бизнеса 
нито една секунда, в нито един момент. Не само това – Чирен не е пълен, колкото хранилищата в Германия например, но 
е по-пълен, отколкото в същия момент в предишни години“, подчерта Мирчев. 
Според него „Газпром“ не е решение, защото в момента Русия спира доставките на държави с дългосрочни договори, 
които плащат в рубли. Той уточни, че доставките на синьо гориво в следващите месеци вече ще зависят от служебното 
правителство. 
„Това беше причината ние да искаме да има правителство, за да може то да води преговори с редица държави, защото 
трябва да си кажем честно – в момента, за да има България газ за зимата, трябва да се говори с Ердоган например… 
Дългосрочните договори не се правят за месец, месец и половина никъде по света“, коментира Мирчев. 
 
Bloomberg TV Bulgaria 
 
√ АИКБ: Предлагаме да има минимална заплата по сектори 
Добрин Иванов, изп. директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България, "Бизнес старт", 29.07.2022 г.  
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) е отхвърлила и трите предложения на Министерството 
на труда и социалната политика за автоматичен механизъм за определяне на минимална работна заплата (МРЗ). 
АИКБ е за колективно договаряне на МРЗ по икономически дейности и има съществен напредък в преговорите със 
синдикатите за това като има "неразбирателство в детайлите". Това каза Добрин Иванов, изп. директор на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България, в ефира на предаването "Бизнес старт" с водещ Христо 
Николов. 
"Ние категорично отхвърлихме и трите варианта... Не е правилно МРЗ да бъде определяна спрямо средната. 
Средната работна заплата е функция на МРЗ - когато се повишава минималната, автоматично се повишава и 
средната. Става едно "перпетуум мобиле" - повишаване на минималната работна заплата води до повишаване на 
средната работна заплата, което инициира увеличаване на МРЗ." 
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Първото предложение на министерството е МРЗ да бъде 50% от средната, второто - да се определя в диапазона 
между 49% и 51% от средната от министерството, и третото - МРЗ да е 50% от средната в години на икономичекси 
растеж, а в години на спад да е 45% от средната, но не по-малка от настоящата. Само в последния вариант има 
изрично изискване МРЗ да не намалява, което може да се случи и при другите варианти, каза Иванов. 
Директивата на ЕК, която инициира разговорите за МРЗ, все още е проект, който даже не е минал през целия 
законодателен процес и е възможно да настъпят промени в крайния текст, напомни Иванов. Според него 
директивата целѝ насърчаване на социалния диалог и договаряне между социалните партньори за МРЗ, като 
обвързването ѝ със средната заплата трябва да се приема само като ориентир за преговори. 
Формулата на министерството не е справедлива, защото използва средната заплата за предходната година, добави 
Иванов. 
"МРЗ равна на 50% от средната не дава достатъчно справедливост. Средната работна заплата е брутна - в нея са 
включени всички възнаграждения, които се получават допълнително. МРЗ не е нетна, но е основна - върху нея се 
правят задължителни по закон доплащания като прослужено време. За да бъде тази формула справедлива и да 
постигне целите си трябва задължително да се определя минимална брутна работна заплата или това трябва да 
стане чрез отпадане на класовете и имплементирането им в размета на минималната заплата към датата на 
приемане на този механизъм, или средното възнаграждение да се изчисти от допълнителните възнаграждения." 
МРЗ трябва да се определят по икономически дейности, защото има над десет сектора, в който МРЗ представлява 
80% от средната. Това създава пречки със заетостта, повишаване на квалификацията на работещите, набирането 
на персонал, каза Иванов. 
"В по-ниско производителните сектори да има по-ниска МРЗ, а където има големи средни възнаграждения, да има по-
високи МРЗ." 
Според Иванов приемането на автоматичен механизъм за МРЗ ще направи ненужни минималните осигурителни 
прагове, които са изиграли своята роля. 
Българските компании нямат възможност да се подготвят за предложеното поскъпване на природния газ за август 
с над 54%, каза Иванов. Според него те могат единствено да повишават цените на продуктите си, което генерира 
още инфлация, и се нуждаят от компенсационен механизъм, който да фиксира цената на газа на определени нива по 
подобие на държавната помощ за електроенергията. 
Целия разговор може да гледате във видеото. 
 
Dnes.bg 
 
√ АИКБ иска да има минимална заплата по сектори 
Заради газа фирмите ще качат цените, което ще генерира инфлация 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) е отхвърлила и трите предложения на Министерството на труда 
и социалната политика за автоматичен механизъм за определяне на минимална работна заплата (МРЗ). АИКБ е за 
колективно договаряне на МРЗ по икономически дейности и има съществен напредък в преговорите със синдикатите за 
това като има "неразбирателство в детайлите". Това каза Добрин Иванов, изп. директор на Асоциацията на индустриалния 
капитал в България, в ефира на предаването "Бизнес старт" с водещ Христо Николов. 
"Ние категорично отхвърлихме и трите варианта... Не е правилно МРЗ да бъде определяна спрямо средната. Средната 
работна заплата е функция на МРЗ - когато се повишава минималната, автоматично се повишава и средната. Става едно 
"перпетуум мобиле" - повишаване на минималната работна заплата води до повишаване на средната работна заплата, 
което инициира увеличаване на МРЗ." 
Първото предложение на министерството е МРЗ да бъде 50% от средната, второто - да се определя в диапазона между 
49% и 51% от средната от министерството, и третото - МРЗ да е 50% от средната в години на икономичекси растеж, а в 
години на спад да е 45% от средната, но не по-малка от настоящата. Само в последния вариант има изрично изискване 
МРЗ да не намалява, което може да се случи и при другите варианти, каза Иванов. 
Директивата на ЕК, която инициира разговорите за МРЗ, все още е проект, който даже не е минал през целия 
законодателен процес и е възможно да настъпят промени в крайния текст, напомни Иванов. Според него директивата целѝ 
насърчаване на социалния диалог и договаряне между социалните партньори за МРЗ, като обвързването ѝ със средната 
заплата трябва да се приема само като ориентир за преговори. 
Формулата на министерството не е справедлива, защото използва средната заплата за предходната година, добави 
Иванов. 
"МРЗ равна на 50% от средната не дава достатъчно справедливост. Средната работна заплата е брутна - в нея са включени 
всички възнаграждения, които се получават допълнително. МРЗ не е нетна, но е основна - върху нея се правят 
задължителни по закон доплащания като прослужено време. За да бъде тази формула справедлива и да постигне целите 
си трябва задължително да се определя минимална брутна работна заплата или това трябва да стане чрез отпадане на 
класовете и имплементирането им в размера на минималната заплата към датата на приемане на този механизъм, или 
средното възнаграждение да се изчисти от допълнителните възнаграждения." 
МРЗ трябва да се определят по икономически дейности, защото има над десет сектора, в който МРЗ представлява 80% от 
средната. Това създава пречки със заетостта, повишаване на квалификацията на работещите, набирането на персонал, каза 
Иванов. 
"В по-ниско производителните сектори да има по-ниска МРЗ, а където има големи средни възнаграждения, да има по-
високи МРЗ." 

https://www.bloombergtv.bg/a/16-biznes-start/109074-aikb-minimalnata-rabotna-zaplata-da-e-50-ot-srednata-ne-e-dostatachno-spravedlivo
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Според Иванов приемането на автоматичен механизъм за МРЗ ще направи ненужни минималните осигурителни прагове, 
които са изиграли своята роля. 
Българските компании нямат възможност да се подготвят за предложеното поскъпване на природния газ за август с над 
54%, каза Иванов. Според него те могат единствено да повишават цените на продуктите си, което генерира още инфлация, 
и се нуждаят от компенсационен механизъм, който да фиксира цената на газа на определени нива по подобие на 
държавната помощ за електроенергията. 

 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
БНТ 
 
√ Президентът разпуска НС - коя ще е датата на предсрочните избори 
Тази седмица с указ на президента се очаква да бъде разпуснато 47-ото Народно събрание и той да посочи датата на 
предсрочните избори. 
С друг указ Румен Радев за четвърти път трябва да назначи служебен кабинет. Основна задача на служебното правителство 
е да организира честен вот като по закон първата възможна дата е 2 октомври. 
Другата основна задача на служебния кабинет е да се справи с подготовката на страната за зимата при сложната енергийна 
обстановка в момента. 
 
√ Отпадат специалните разрешителни за малки фотоволтаични централи 
Отпадат специалните разрешителни и лицензи за изграждането на малки фотоволтаични централи за собствени нужди до 
10 киловата. Това реши парламентът, приемайки на 1-во четене промени в Закона за устройство на териториите. 
С поправката изграждането на така наречените покривни фотоволтаици ще става само с уведомителен режим. 
Не бе прието предложението на „Възраждане“ собственици на електромобили да могат да инсталират зарядна точка в 
общите паркоместата на жилищна кооперация, без да се налага разрешение от етажната собственост и без да е нужно 
издаване на специално строително разрешително. 
 
√ С колко ще поскъпнат цените на водата и газа - КЕВР решава за поисканото увеличение от "Булгаргаз" 
КЕВР трябва да вземе решение с колко ще поскъпне водата в няколко града на страната. В Бургас влиза в сила увеличение 
от 60%, а във Враца с 15 на сто. 
Основна причина за исканото увеличение на ВиК дружествата е цената на електроенергията и материалите. 
След като на поста председател на Комисията за енергийно и водно регулиране беше върнат Иван Иванов пред него стои 
задачата да реши дали да удовлетвори искането за драстично увеличение на цената на газа през август - над 50%, поискано 
от "Булгаргаз". 
 
√ Анализатори: Оптимизмът за българската икономика не е оправдан 
САЩ са в техническа рецесия, но има индикации, че и Германия е напът да влезе в рецесия - вероятно това ще се случи 
през зимата. За Европа това означава спад във външното търсене, каза в студиото на “Денят започва” икономическият 
анализатор Георги Вулджев. 
“България не е изолиран пазар, а е изключително свързан с европейския, а той е изключително свързан с това, което се 
случва зад Океана. Интересното е, че макар САЩ да се намират в техническа рецесия, властите там все още не са го 
признали, въпреки че през последните две тримесечия има негативни данни за БВП”, допълни Михаил Кръстев - също 
икономически анализатор. 
По думите му няма особено голямо значение дали сме в рецесия или стагфлация, в каквато се намира Европа в момента - 
изключително нисък до никакъв икономически растеж и висока инфлация. 
“Важното е, че икономическата криза е тук, енергийната криза също е тук. Европа е много ощетена от това, че има 
несигурно бъдеще за това какво предстои зимата. От тук нататък можем да очакваме единствено влошаване на 
икономическите показатели”, подчерта икономистът. 
Неоправдан е оптимизмът за българската икономика, защото сме зависима от европейската и негативните показатели ще 
се пренесат и у нас, категоричен беше Кръстев. 
У нас няколко са големите предприятия в различни сектори, които са пряко зависими от природен газ. При рязко покачване 
на цената или липса на доставки те ще бъдат принудени за ограничат производството или да спрат работа и да освободят 
голяма част от работниците, каза Георги Вулджев. 
“Не става въпрос за цялата българска промишленост, а заетостта в определени региони на страната е силно зависима от 
тези няколко предприятия. Така може да се получи рязък скок на безработицата там”, допълни той. 
Вижте още във видеото. 
 
 
 

https://bntnews.bg/news/analizatori-optimizmat-za-balgarskata-ikonomika-ne-e-opravdan-1203235news.html
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БНР 
 
√ В очакване Румен Радев да разпусне 47-ото НС 
Седмицата започва с очакването държавният глава Румен Радев да издаде указа за разпускане на 47-ото Народно 
събрание и да насрочи предсрочните парламентарни избори през октомври, като определи датата на тяхното провеждане. 
Следва и издаването на втори указ, с който президентът ще назначи четвъртия си служебен кабинет. 
Следвайки конституционната процедура държавният глава ще определи датата на предсрочните избори, като съобрази 
законоустановения срок, че ЦИК трябва да разполага с минимум 60 дни за подготовката на вота. Първата възможна дата е 
първата неделя на месец октомври а именно втори.  
Що се отнася до служебното правителство се очаква Радев отново да разчита на част от съветниците си, които да поемат 
министерски кресла, в съставът да влязат и хора, които вече са били в предходните му служебни кабинети, като министри 
или заместник министри, хора от левицата също ще поемат функции, но те ще са от така наречените "опозиционери" на 
лидерът на социалистите Корнелия Нинова. Има очакване част от министерствата да поемат и хора с управленски опит в 
администрацията от предходни редовни правителства, които са експерти в своите области. 
А що се отнася до фигурата на министър председателя в поредния служебен кабинет на Румен Радев, то името ще зависи 
от задачите, които държавният глава ще постави за изпълнение. Първата от тях безспорно е организацията и провеждането 
на честен и демократичен вот, но в условията на припокриващите се кризи енергийна, инфлационно-социална. 
Новото служебно правителство ще трябва да се справя и с текущите и неотложни проблеми и да подготви страната за 
настъпващата зима, като най-малкото се подсигурят доставки на необходимите количества природен газ. 
 
√ Ръстът на кредитите в банковата система изпреварва покачването на депозитите 
Ръстът на кредитите в банковата система изпреварва покачването на депозитите, сочат данните на Българската народна 
банка за юни. Към края на полугодието печалбата в системата е над 1 милиард лева 
Преди началото на лихвеното покачване от страна на Европейската централна банка, данните за банковата система у нас 
показват, че към края на юни депозитите са близо 122 милиарда лева и над 2 милиарда повече спрямо март. Общите 
брутни кредити и аванси са 89,8 милиарда лева, като продължава тенденцията за намаляване на необслужваните заеми. 
Данните отразяват състоянието на банковата система към края на юни месец, което означава, че началото на лихвеното 
покачване, обосновано от Европейската централна банка с покачването на водещите лихви с 50 базисни пункта от 21 юли, 
все още не е отразено. 
Експерти прогнозират, че у нас ще се усети през есента от крайните потребители, които изтеглят нов кредит. За хората, 
които вече имат заем от банка, ефектът ще бъде усетен малко по-късно, дори може би догодина, коментират още 
анализатори. Очакването е новата ситуация в банковата система да доведе до промени в лихвената политика при 
депозитите и при цената на банковите услуги. 
 
√ До 1 август се декларират и плащат данъци извън трудов договор за второто тримесечие 
Изтича крайният срок, в който предприятията и самоосигуряващите се, изплатили доходи на физически лица извън трудов 
договор със задължение да удържат данък, трябва да подадат по електронен път декларации за второто тримесечие на 
годината. Днес е и последният ден за внасяне на удържания данък към бюджета. 
Най-бързо и лесно плащането се извършва чрез виртуален ПОС в портала за електронни услуги на Агенцията за приходи, 
достъпни с персонален идентификационен код или с електронен подпис. 
Физическите лица, които са получили доходи от наем или от друга стопанска дейност, изплатени през второто тримесечие, 
също обявяват до днес пред НАП дължимите от тях авансови данъци. 
 
√ Поредна виртуална приемна в Министерството на земеделието 
Министерство на земеделието организира поредния си виртуален приемен ден. 
На въпросите на земеделците днес ще отговарят експерти от дирекциите  "Развитие на селските райони", "Биологично 
производство" и "Идентификация на земеделските парцели". 
Виртуалната приемна започва в 9.30 и ще продължи повече от три часа, като всеки от стопаните ще разполага с 5 минути, 
за да получи отговор и разяснения по въпросите, които предварително е изпратил по електронна поща.  
 
√ Тютюнопроизводителите могат да подават документи за подпомагане до 15 август 
От днес до 15 август тютюнопроизводителите могат да подават документи за подпомагане по схемата "де минимис", 
съобщават от Държавен фонд "Земеделие". Парите са за компенсиране на част от производствените разходи за 
отглеждане на тютюн. 
Финансовото подпомагане е насочено към тютюнопроизводители, които не получиха  пари по "де минимис" в началото 
на годината, тъй като не отговаряха на условията по схемата. Към момента тези стопани вече са вписани в регистъра на 
тютюнопроизводителите за 2022 г. и имат реализирани количества от произведения през миналата година тютюн. 
Заявленията за подпомагане ще се приемат в Областните дирекции на  Фонд "Земеделие" по постоянен адрес на 
стопаните. 
 
√ Направленията за влизане в болница вече се издават електронно 
От днес направленията за влизане в болница вече ще се издават електронно, напомнят от Министерството на 
здравеопазването. 
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Целият процес - от постъпването на пациента в лечебното заведение през диагностиката и лечението до издаването на 
епикризата, става дигитален, като всички медицински документи ще бъдат част от съответното пациентско досие. 
Чрез Националната здравно-информационна система ще може да се следи колко пациенти са постъпили в болничните 
структури и как са лекувани, като така ще има информация в реално време и за свободните легла. 
 
√ Четири области въвеждат временни Covid мерки 
От днес в областите Варна, Плевен, Шумен и Търговище се въвеждат временни противоепидемични мерки срещу 
разпространението на Covid-19. 
Във Варна маските отново стават задължителни в магазините и в градския транспорт, както и в лечебни заведения, аптеки, 
оптики, специализирани институции за социални услуги, администрации, гари. В детските заведения трябва да бъде 
засилен филтърът за деца със симптоми. 
Свиждания в болниците ще се допускат само при пациенти, приети за повече от 5 дни, по преценка на лекуващия лекар. 
В Плевен маските също са задължителни в обществения транспорт. 
В града маските освен в обществените превозни средства стават задължителни още за всички лица в лечебните заведения, 
аптеки, оптики, дрогерии, местата за социални услуги. Работодателите са длъжни да организират съответни мерки, указани 
в заповед на РЗИ, при възможност работата да е в дистанционна форма. Изисква се дистанция от 1,5 в търговски обекти, 
осигуряване на дезинфектант за ръцете. Засилва се сутрешният филтър за детските заведения за недопускане на деца с 
клинични симптоми на коронавирус. Контролът на тази заповед се осъществява от РЗИ, МВР и кметовете на 11-те общини. 
Мерките са определени до 31 август. 
 
√ Калоян Стайков: Идеално решение за газа няма, трябва да се търсят алтернативи 
"Ако сега започват преговори, със сигурност сме закъснели" 
"Булгаргаз" трябва да излезе от този навик да осигурява над 90% от количествата от един доставчик, ситуацията 
вече е различна" 
Интервю на Силвия Великова с Калоян Стайков 
Със задълбочаването на газовата криза в Европа капацитетите на терминалите за регазификация на втечнен газ изчезнаха, 
защото всички търговци се ориентираха натам. 
Това обясни пред БНР Калоян Стайков, главен икономист в Института за енергиен мениджмънт. 
Възможностите тези кораби (седемте танкера, анонсирани от премиера – бел. ред. ) да се разтоварят на някой от трите 
терминала – двата в Турция и единия в Гърция, вече са твърде ограничени, каза той. 
Според експерта страната ни е трябвало да реагира по-рано. 
Преговори трябваше да са започнали още с началото на войната в Украйна или през април, когато "Газпром" спря 
доставките за България. Ако сега започват преговори, със сигурност сме закъснели, изтъкна Стайков в предаването "Преди 
всички". 
"Няма да вземем идеалното решение, защото го няма и трябва да се търсят алтернативи." 
Дебатът е доминиран от политически изказвания, експертните са изключение. Има постоянни нападки, трупа се 
политически капитал, но това не помага да разрешаване на ситуацията, посочи Калоян Стайков. 
Никой не е казал, че един дългосрочен договор трябва да покрива пълните количества, които са ни необходими, коментира 
икономистът. По думите му има много варианти, но "Булгаргаз" трябва да излезе от този навик да осигурява над 90% от 
количествата от един доставчик", защото така се превръща в пощенска кутия, а ситуацията вече е различна. 
Стайков е на мнение, че "Булгаргаз" има доста пасивно поведение и не са направени достатъчно решителни стъпки. 
Относно газовата връзка с Гърция икономистът смята, че "нямаше нужда да се залагат нереалистични срокове", които след 
това да не се изпълнят, но изрази надежда възможно най-скоро да влезе в експлоатация. 
Цялото интервю чуйте в звуковия файл.  
 
√ Ако доставките на руски газ бъдат прекратени изцяло, инфлацията в Германия може да надхвърли 10% до края на 
2022 г. 
Ако доставките на газ от Русия бъдат прекратени напълно, инфлацията в Германия може да надхвърли 10% до края на тази 
година, предупреди ръководителят на "Дойче банк" Кристиан Севинг в интервю за неделното издание на "Франкфуртер 
Алгемайне цайтунг". 
Спирането на доставките на газ от Русия "би оказало значително влияние върху икономическия растеж на Германия" и в 
такъв случай страната определено ще тръгне към рецесия". Кристиан Севинг допълни, че "Ако доставките на руски газ към 
Германия продължат, до края на тази година трябва да достигнем ниво на инфлация от около 8%. Въпреки това, тя ще бъде 
по-висока, ако газът спре напълно. Тогава инфлацията ще достигне и надхвърли 10%". 
Ръководителят на Дойче банк призовава германците да не се отпускат, защото най-голямото бреме за много хора тепърва 
предстояло. 
"Ако месечните разходи надвишават приходите, хората ще потребяват по-малко и положението в Германия ще се влоши 
още повече", предупреди Кристиан Севинг. 
 
√ Рекордна годишна инфлация в еврозоната от 8,9% през юли 
Годишната инфлация в еврозоната се е увеличила още до 8,9 на сто през юли след като достигна 8,6 на сто през юни по 
данни на Евростат. 

https://bnr.bg/post/101684379
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Най-голямо е повишението при енергията - 39,7 на сто при 42 на сто през юни, след което са храните, алкохола и 
тютюна - 9,8 на сто спрямо 8,9 на сто през юни, неенергийните промишлени стоки - 4,5 на сто в сравнение с 4,3 на сто през 
юни) и услугите - 3,7 на сто спрямо 3,4 на сто през миналия месец. 
Най-висока е инфлацията в Естония, Литва и Латвия, където процентите надхвърлят 20. В Малта е най-ниската стойност - 
6,5 %. 
Данните идват на фона на множеството прогнози за предстояща рецесия в еврозоната. 
Миналата седмица Европейската централна банка вдигна водещите лихви с 50 базисни пункта за първи път от 11 години. 
Прогнозите на Франкфурт обаче са за запазване на икономическия растеж, макар и слаб. 
 
√ Изненадващо ускоряване на икономическия растеж в еврозоната с 0,7% през второто тримесечие 
Икономическият растеж в еврозоната се ускори изненадващо през второто тримесечие на 2022 г. спрямо предходните три 
месеца благодарение на по-добра експанзия на икономиките на Испания, Италия и Франция при стагнация на германската 
икономика, показват предварителни данни на европейската официална статистика Евростат. 
БВП на еврозоната нарасна през второто тримесечие с 0,7% спрямо първото тримесечие на 2022 г., когато се повиши с 0,5% 
(низходяща ревизия от предишна оценка за растеж с 0,6%), докато очакванията на финансовите пазари бяха за доста по-
слабо нарастване с 0,2 на сто. 
 

Графика на БВП на еврозоната спрямо предходното тримесечие 

 
 
В рамките на целия ЕС брутният вътрешен продукт се увеличи с 0,6% след аналогичен растеж и в началото на годината. 
Ускоряването на растеж през второто тримесечие се дължеше на по-добро представяне на икономиките на Италия, 
Франция и Испания. БВП на Италия нарасна с 1% след увеличение с едва 0,1% през първото тримесечие, докато растежът 
в Испания се ускори до 1,1% от 0,2% през предходното тримесечие. Френската икономика пък нарасна през периода април-
юни с 0,5% спрямо януари-март, когато се сви с 0,2 на сто. 
От четирите водещи икономики, единствено най-голямата - тази на Германия - отбеляза стагнация (0,0%) през второто 
тримесечие спрямо първото тримесечие на 2022 г., когато нарасна с 0,8 на сто. 
Три страни членки на еврозоната отбеляза икономическия спад през второто тримесечие - Латвия (с 1,4%), Литва (с 0,4%) 
и Португалия (с 0,2%). 
Спрямо второто тримесечие на 2021 г. БВП на еврозоната и на целия ЕС нараснаха през периода април - юни с 4%, след 
растеж на годишна база през първото тримесечие съответно с 5,4% и с 5,5 на сто. 
Най-солиден растеж на годишна база през второто тримесечие отбеляза Португалия (повишение с 6,9%), следваната от 
Испания (с 6,3%), Австрия (с 4,7%), Италия (с 4,6%) и Франция (с 4,2%). 
Растежът на БВП на Германия пък се забави рязко през второто тримесечие спрямо година по-рано до 1,5% от 3,6% през 
първото тримесечие. 
Въпреки на пръв поглед доброто представяне на европейската икономика, според предварителните данни на 
Евростат,  енергийната криза и продължаващата война в Украйна, както и намаляването и евентуалното пълно спирането 
на доставките на руски газ, заплашват икономическите перспективи пред стария континент в тандем с все още растящата 
инфлация и свързаната с нея политиката на ЕЦБ за затягане (повишаване) на лихвите. 
 
√ Деескалация на напрежението в Косово след намесата на САЩ, ЕС и Русия 
Властите в Прищина отложиха с месец въвеждането на забраната за влизане със сръбски автомобилни табели и лични 
документи, която предизвика напрежение в провинцията. Забраната трябваше да влезе в сила от днес. 
До ескалацията на напрежението се стигна след призив от Вашингтон и поредица от срещи на властите в Прищина с 
американски и европейски представители. 
Междувременно, правителството на Република Косово категорично осъди вчерашното напрежение и блокади на 
магистрали в Северно Косово, както и стрелбата по полицаи от местни въоръжени мъже. 
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В неделя вечерта жители на Северно Косово издигнаха барикади по ключови пътища в знак на протест срещу намеренията 
на властите да започнат от днес пререгистрация на личните автомобили на косовските граждани, регистрирани в Сърбия, 
и да изискват декларации от лицата със сръбски паспорти. 
Освен пътища бяха блокирани и контролно-пропускателните пунктове между Косово и Централна Сърбия. 
Напрежение в Северно Косово, издигнати са барикади, блокирани са пропускателни пунктове 
Късно снощи сръбският президент Александър Вучич посети Генералния щаб в Белград, където разговаря с командването 
на сръбската армия във връзка с ескалацията на ситуацията в Косово. 
Сръбският президент благодари и на руското външно министерство за подкрепата при деескалацията на ситуацията в 
Косово и Метохия. Той също така благодари на ръководителя на дипломацията на ЕС Жозеп Борел и на други 
представители на ЕС за "правилната им реакция". 
 
√ Петролни монархии бележат двуцифрен ръст на икономиките си 
Във време на рекордна инфлация и назряваща рецесия в Европа и Съединените щати, петролните монархии в Персийския 
залив бележат двуцифрен ръст на икономиките си. 
Годишният ръст на брутния вътрешен продукт на Саудитска Арабия е почти 12 процента за последното тримесечие спрямо 
същия период от миналата година, предаде агенция Франс прес. Това се отдава главно на поскъпването на основната 
експортна стока на кралството - петрола, след началото на войната в Украйна. 
Тази седмица американският лек суров петрол отново надвиши 100 долара за барел, а сортът Брент - 110 долара. 
Многократните призиви на Съединените щати и Европа към ОПЕК за по-съществено увеличение на добивите, което ще 
намали цената за потребителите, засега не срещат положителен отзив от Рияд. 
 
Сега 
 
√ Депутатите разрешиха строителни договори да се индексират с инфлацията 
Министерският съвет тепърва ще пише методика как да става това 
Цената в договорите за обществени поръчки ще може да се актуализира при висока инфлация. Това ще става по специална 
методика, която трябва да бъде одобрена от Министерски съвет. 
Тази промяна в Закона за обществените поръчки гласува парламентът в последния си работен ден. Безпрецедентно се 
наложи депутатети първо да одобрят законопоректа на първо четене, а веднага след това и на второ. 
Индексацията на договорите, сключени с държавата, бе настояване най-вече на строителните фирми, които се оплакват, 
че през последната година цените на материалите са скочили с над 20%, като на някои от тях достигат и 40 на сто. Наред с 
това негативно влияние оказват и цените на горивата. Липсата на решение на този въпрос е една от причините за протеста 
на пътностроителните фирми тези дни. 
"Фокусът на тази законова промяна са европейските проекти. Защото ако се окаже, че някои проекти не може да бъдат 
завършени, България ще трябва връща  на Брюксел милиарди левове", заяви Настимир Ананиев от ПП, вносител на 
законопроекта. 
Депутатите обаче отхвърлиха друга законова промяна в ЗОП, свързана с регламентиране на инженеринга в 
инфраструктурните проекти. Неин вносител бяха народни представители от ДБ с мотива да не бъдат премахвани изобщо 
възможностите един и същ изпълнител да бъде проектант, строител и надзорник. От ДБ предлагаха няколко изключения, 
които да позволят все пак строителният инвестиционен процес да може да се изпълнява чрез инженеринг, като се 
гарантира независимостта между проектант, надзор, строител и технически контрол. 
Най-остро на тази промяна се противопоставиха от ИТН. "Привествам ДБ "Добре дошли в мафията", защото нещо, което те 
смятаха за мафиотско, сега го предлагат", заяви Тошко Йорданов. 
В крайна сметка депутатите не подкрепиха исканата от ДБ законова промяна за изключения при инженеринга в 
строителството. 
 
√ Цените на производител скочиха за година с 41,4% 
Общият индекс на цените на производител (PPI) в България нараства през юни с 41,4% спрямо същия месец на 2021 г., като 
това представлява ускоряване на производствената инфлация от 38,2% през май, сочат данните на Националния 
статистически институт (НСИ). 
Спрямо предходния месец производствените цени през юни се повишават с 3,4%. 
С 83,2% са се увеличили цените при производството и разпределението на газ, електрическа и топлинна енергия през юни 
спрямо година по-рано след техен ръст с 83,8% през май, като в рамките на месец те нарастват с 1,4 на сто. 
През юни спрямо същия месец на 2021 г. цените в преработващата промишленост са с 29,9% по-високи (и с 4,4% спрямо 
май 2022 г.), а в добивната промишленост - с 18,7% (и с 0,8% спрямо месец май). 
Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през юни 2022 г. се увеличава с 2,4% спрямо предходния месец 
и нараства с цели 49,3% спрямо същия месец на 2021 г. На международния пазар през май 2022 г. увеличението с 5,1% 
спрямо май и с 29,6% спрямо юни 2021 г. 
Данните за ускорено нарастване на производствени цени през юни предполага, че и потребителската инфлация ще 
продължи да се засилва през следващите месеци. По-рано този месец НСИ отчете ускоряване на потребителската 
инфлация в нашата страна през юни до 16,9% - най-високата инфлация от май 1998 г. 
 
 

https://bnr.bg/post/101684349/naprejenie-v-severno-kosovo-izdignati-sa-barikadi-blokirani-sa-propuskatelni-punktove
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√ Ректори не харесаха визията на МОН за обединение на вузове 
Примерите за успешни сливания не са доказали своята ефективност, смятат те 
Ректори изразяват резерви относно концепцията на МОН за обединението на университети, става ясно от 
изпратените становища по нея. Те са три на брой - на Висшето училище по телекомуникации и пощи, на Лесотехническия 
университет и на Съвета на ректорите. Опасенията им са, че обединените вузове няма да имат възможност да вземат 
самостоятелно оперативни решения, че сливанията едва ли ще постигнат очакваните цели, че ще се елиминира 
конкуренцията, даваща избор на студентите и т.н. На всяко от тях екипът на акад. Николай Денков опонира. 
Хоризонтални или вертикални? 
От Съвета на ректорите смятат, че дадените от МОН примери за успешни обединения в международен план "далеч не са 
доказали до такава степен своята ефективност и устойчивост на положителното въздействие, което да обоснове 
приемането им за аксиоматична предпоставка за правенето на категорични изводи в една или друга посока". От правните 
характеристики на предлаганите обединения оттам правят извода, че те биха представлявали "квазихолдингови 
двустепенни структури с широко изместване на управленските правомощия от съставните юридически субекти 
(настоящите висши училища) към дружеството-майка (обединение). Дружеството-майка би следвало да е юридическо 
лице sui generis, нововъведено в нашия правен ред, което ще е огромно допълнително предизвикателство за законодателя 
при формулиране на неговите белези и компетентност", пишат от Съвета на ректорите. И обръщат внимание, че 
обединенията създават не хоризонтални, а вертикални връзки между участващите в него субекти, което "категорично не 
кореспондира със заявения принцип на доброволност при учредяването им". 
"Основен белег на холдинговите структури е пълната загуба на икономическа и организационна идентичност на 
дъщерните субекти и възможност за оперативно вземане на решенията чрез делегиране на тези функции на 
обединението. Съставните субекти имат единствено формална юридическа идентичност без възможност да определят 
независимо своите управленски решения", посочват ректорите. "Аналогията с холдинговото дружество по Търговския 
закон не е уместна, тъй като основна цел на холдинговото дружество е търговска. Обединението е доброволно сдружение 
на висши училища за общо управление и осъществяване на съвместна учебна, научна и друга дейност, съответстваща на 
спецификата на съставните висши училища. Специалната уредба в ЗВО следва да отчита характера на тези отношения и да 
бъде построена върху принципи, различни от установените в Търговския закон, вкл. и върху декларирания принцип на 
доброволност", казват от МОН. 
Стимули вместо принуда 
От Висшето училище по телекомуникации изтъкват, че създаването на консорциуми на вертикален принцип, като се 
пропускат възможностите за хоризонтални връзки между отделните висши училища, нарушава естествения ход на тези 
процеси и би било неефективно. "В законодателството има достатъчно примери за т.нар. „мъртви” законови текстове, 
които формално съществуват, но поради непригодеността си към изискванията на реалния живот, не се прилагат. Много 
по-голям смисъл би имало в създаването на механизъм, който да насърчи висшите училища да се откажат от 
съществуващите свои факултети и катедри в неспецифични за основния им профил професионални направления и по 
този начин да се концентрират в ролята си на образователни или научноизследователски структури в областите, където 
безспорно имат успехи, отколкото да се търси съкращаването на тези структури с предложения в концепцията подход", 
казват оттам. 
От МОН посочват, че създаването на хоризонтални връзки между вузовете е възможно и при настоящата нормативна 
уредба и е многократно подкрепяно от държавата. "Няма как да се разбере дали тези текстове ще бъдат „мъртви“ без 
концепцията да бъде конкретизирана и без да се прецизират текстовете на ЗВО, които регламентират този тип структури", 
казват оттам. Допълват, че академичната автономия позволява закриването на неспецифични направления да бъде 
решено изцяло от самите висши училища, стига те да "проявяват гъвкавост и предприемчивост" - те обаче рядко се 
възползват от това. 
Противоречи ли на Стратегията? 
От Съвета на ректорите заявяват, че Концепцията на МОН за обединяване не съответства на заложените цели в Стратегията 
за развитие на висшето образование (2021-2030) и "доброволните хоризонтални алианси и консорциуми, голяма част от 
които по правило са неправосубектни, имат малко общо с предложената в този й вид идея". "Концепцията се основава 
именно на принципа на доброволното обединение, като представя визия за структура, която до момента не е 
регламентирана в ЗВО. Обратно, "доброволните хоризонтални алианси и консорциуми, голяма част от които по правило 
са неправосубектни" и сега са възможни в съществуващата правна рамка. Следователно, предлаганата концепция допълва 
съществуващите възможности, а не е тяхна алтернатива", опонират от МОН. 
ОСТРО 
Най-много и критични бележки е изпратил Лесотехническият университет. Оттам смятат, че очакваните ефекти от 
обединенията са хипотетични и пожелателни и не се базират на конкретен задълбочен анализ, както и че части от 
концепцията представляват значим риск за влошаване на висшето образование у нас. 
От ЛТУ обвиняват МОН, че правят обобщение, че вузовете по принцип изостават от изискванията на новите реалности. 
"Това не се отнася за част от висшите училища, в т.ч. и за ЛТУ. Учебните планове в ЛТУ се обсъждат с потенциалните 
работодатели и тяхното мнение се взема предвид при периодичните актуализации. Практическото обучение в ЛТУ е 
съществен дял от цялостното обучение за всички специалности", казват от университета. "ЛТУ не се отличава с особено 
висока степен на развитие на научните изследвания (фундаментални и приложни), които са важна съставна част на 
съвременното качествено висше образование", отвръщат остро от МОН. 
"Общата цел би била смислена само, ако ще се обединяват висши училища със сходна специфика (обучаващи по едни и 
същи направления), но с риск да се загуби конкуренцията", смятат от Лесотехническия вуз. "Това твърдение не е вярно. 
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Университетът в Аалто, Финландия е сформиран от обединение на три висши училища със съвсем различен профил 
- инженерен, изкуства и икономика, именно за да се осигури синергия между тези различни области", казват от МОН. 
"Оптимизирането на дублиращи се дейности и учебни програми чрез обединяване на университети със сходни 
специалности ще има обратен ефект. Ще се елиминира сега съществуващата конкуренция за предоставяне на по-
качествена образователна услуга и ще лиши кандидатстудентите от избор", смятат от ЛТУ. "Всеки конкретен случай 
трябва да се анализира спрямо възможните ползи и рискове. По логиката на изказаната от ЛТУ гледна точка, която 
абсолютизира ползата от конкуренцията, би трябвало всички висши училища да се конкурират във всички области, за да 
има максимална конкуренция", изтъкват от МОН. 
"Обединяването стои като самоцел, без да се дава сметка, че висшите училища могат да постигат "съвместното обучение, 
съвместни учебни програми..." - не като се обединят някои, а като си сътрудничат с подходящите висши училища - 
различни в отделните случаи. Принципът за доброволност се приветства, но прозира инструментът за икономическа 
принуда", притесняват се от ЛТУ. "Не е налично противоречие, защото идеята на обединението е именно тази - да създаде 
нови допълнителни възможности за сътрудничество и да повиши конкурентоспособността, гъвкавостта и видимостта на 
различните участници в системата", казват от МОН. 
От вуза смятат, че целта да се повишат финансовите приходи от увеличения брой студенти е изцяло пожелателна и не е 
подкрепена с примери или задълбочен анализ. На това от МОН отвръщат, че изборът на кандидат-студентите често се 
определя от "престиж", "известност" и други подобни характеристики на висшите училища. "Следователно повишаването 
на видимостта е свързано с повече възможности за привличане на студенти, вкл. и от чужбина", смятат оттам. 
 
√ Шест от фондовете за втора пенсия са с отрицателна доходност 
Повече средства се плащат за починали преди пенсиониране, отколкото за пенсионери 
Спестяванията на родените след 1959 г. за втора пенсия понасят влиянието на перфектната буря от кризи по световните 
пазари. Шест от деветта фонда за задължително допълнително пенсионно осигуряване са с отрицателна доходност за 
периода 30 юни 2020 г. - 30 юни 2022 г., показват последните данни на Комисията за финансов надзор. Над кризата плуват 
основно малки фондове, които не са показателни за общото състояние на пазара. 
Доходността на универсалните фондове за последните 24 месеца варира до минус 2,29. Фондът с най-голям пазарен дял - 
"Доверие", е с минус 1,60. Вторият - "Алианц", е с минус 0,11. "ДСК-Родина" е с минус 2,24, "Съгласие" - с минус 2,29, "ОББ" 
- с минус 0,01, а "Топлина" - минус 1,74. "ЦКБ-Сила" е с 2,72 резултат, "Пенсионноосигурителен институт" е на плюс с 1,5, а 
"Бъдеще" е с 0,99. 
При доброволните, където са осигуровките за трета пенсия и ограниченията за инвестиции са по-леки, картината е доста 
по-добра - тук само два фонда имат отрицателна доходност ("Доверие" - минус 1,13 и "ДСК-Родина" - минус 1,15), а има и 
фонд, постигнал доходност от 8,75 - "Съгласие". "Алианц" е с 0,64, "ОББ" - с 0,71, "ЦКБ-Сила" - с 5,22, "Бъдеще" - с 2,45, 
"Топлина" - с 1,16, а "Пенсионноосигурителен институт" - с 2,61. 
Цените на акциите на световните пазари започнаха да падат още в първия месец на годината в очакване на разрастване 
на конфликта между Русия и Украйна. В бюлетините за международната среда на Комисията за финансов надзор се вижда, 
че ситуацията остава сложна и в следващите месеци. В последния бюлетин например се отбелязва негативното влияние 
на високата инфлация и перспективата за повишаване на лихвите през юни, като към това се прибавят и новините от 
Великобритания за промяна на подписаната с ЕС сделка за Брекзит; изострените отношения покрай жп блокадата, която 
Литва наложи на руския западен ексклав Калининград и пр. 
"Такива кризи сме имали и преди, но особеното сега е, че се събират доста негативни фактори", коментира наскоро пред 
Дарик радио Даниела Петкова(link is external). Тази многофакторна криза засяга всички инструменти, в които на фондовете 
е разрешено да инвестират - и акции, и облигации, отбеляза тя. Петкова обаче предупреди, че това е просто моментна 
оценка и отрицателната доходност все още не е загуба. "Загуби и печалби от инвестиции се реализират тогава, когато 
имаме сделки", обясни тя. 
Много са сериозни спадовете в индексите на световните борси, на най-голямата борса - в САЩ, спадът е до минус 30, каза 
още Даниела Петкова. Тя обаче допълни, че пенсионното осигуряване е дългосрочен процес и няма съществено значение 
колко е доходността на пенсионните фондове за такъв изключително кратък период от време - половин година. "Имаме 
подложка да поемем негативната корекция - миналата година беше много добра, имаше до 5-6,5% положителна 
доходност на фондовете", успокои тя. 
ПОРТФЕЙЛ 
Половината от инвестициите и балансовите активи на универсалните фондове са в дългови ценни книжа, издадени или 
гарантирани от държави или техните централни банки, от ЕЦБ, ЕИБ или международни финансови организации - 50,46% 
за деветте фонда, като по отделните фондове делът на този тип инвестиции варира от 16 до 65%. На следващо място по 
значимост са инвестициите в акции, дялове, варанти и пр. - 38,57%, като тук делът им в отделните фондове варира от 26 
до 55%. Данните са от последната справка на КФН, която показва картината към 31 март. 
ПЛАЩАНИЯ 
9 месеца след историческия момент, в който настъпи фазата на изплащане от втория стълб на пенсионната система у нас, 
все още съвсем малко българи са се възползвали от правото си на втора пенсия. Това е разбираемо за тази начална фаза, 
която настъпи миналата есен първо за жените, родени в началото на 1960 г. (право на втора пенсия се придобива при 
навършване на възрастта за трета категория труд, без значение на стажа). 
КФН все още не е обявила резултатите от дейността на фондовете към средата на годината, но проверка в информацията 
за една от компаниите показва един тревожен факт - все още общата сума, изплатена на наследници на осигурени лица, е 
по-голяма от средствата, изплатени под формата на пенсионни продукти за хора, доживели втора пенсия. С други думи, 
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сред изплатените средства от универсалните фондове с по-голям дял са тези, чиито собственици на практика не са ги 
дочакали. С навлизането в същинската фаза на изплащане, когато повече хора ще ползват тези продукти, картината 
естествено ще се промени. Тази статистика обаче потвърждава казаното преди година в разгара на пандемията от Даниела 
Петкова - че има шокираща смъртност сред хора в трудоспособна възраст. 
В "Доверие" например през юни са изплатени над 3 млн. лв. на осигурени лица и пенсионери, както и на техни наследници. 
1,049 млн. лв. от тази сума са изплатени от универсални фондове на наследници, т.е. това са плащания за починали лица, 
които са имали осигуряване във фонда на "Доверие". За да имат такова осигуряване, то те са били родени след 1959 г. 
Става дума за 340 души само в този фонд. Само за първите три месеца на годината, деветте универсални фонда са 
изплатили 14,7 млн. лв. на наследници на осигурени лица (тук не влизат наследниците на починали лица с вече отпусната 
пенсия). 
1785 души са получили миналия месец разсрочено плащане от фонда на "Доверие" - единият вид пенсионен продукт от 
втория стълб, като общо са им изплатени 609 419 лв. 167 души са получавали пенсия, като тук изплатената сума общо е 30 
443 лв. (за този тип плащане трябва да има по-сериозни спестявания в индивидуалната партида). Чудесни новини обаче 
има при третата пенсия - тук за месец са изплатени 857 038 лв., като наследствените плащания в тази сума са само около 
52 000 лв. 
Фондовете за изплащане на пенсионни продукти все още са много малки, тъй като хората, придобили право на пенсия все 
още не са голям брой. "Един фонд от 5-10 млн. лв. е много трудно да се инвестира, тъй като парите са малко. Заради този 
проблем бе допуснато в първата година да има по-голяма инвестиционна свобода за дружествата и да не се изисква 
задължителната при другите инвестиции диверсификация. Това в момента ни помага да опазим нашите пенсионери в 
кризата - актуализирахме септемврийските пенсии с близо 7% за 6 месеца", коментира Даниела Петкова, имайки предвид 
компанията, която оглавява - "Доверие". 
Петкова каза, че при тези нови фондове - създадени специално за фазата на изплащане и обособени по видове пенсионни 
продукти, доходността е 20-29% на годишна база, което с големите фондове е невъзможно заради инвестиционните 
ограничения. Периодът на инвестиционна свобода обаче приключва на 1 септември. 
 
3e-news.net 
 
√ Над 1.1 млрд. лева бюджетен излишък до юни отчита Министерство на финансите 
Размерът на фискалния резерв към 30.06.2022 г. е 9,5 млрд. лв. 
На база на данните от месечните отчети за касово изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет 
бюджетното салдо по КФП на касова основа към юни 2022 г. е положително в размер на 1 179,6 млн. лв. (0,8 % от 
прогнозния БВП) и се формира от превишение на приходите над разходите по националния бюджет в размер на 832,6 
млн. лв. и по европейските средства в размер на 347,0 млн. лева, собщи Министерството на финансите. 
На месечна база само за юни превишението на приходите над разходите е в размер на 574,5 млн. лева. Подобрението на 
бюджетната позиция за месеца се дължи основно на по-високите постъпления във връзка с крайния срок (30 юни) за 
подаване на годишната данъчна декларация за 2021 г. по Закона за корпоративното подоходно облагане, съответно и за 
внасяне на корпоративен данък, данък върху разходите, данък върху приходите на бюджетните предприятия и на данък 
върху дейността от опериране на кораби. Положително влияние върху ръста на приходите оказват и постъпленията от 
косвени данъци, помощи (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) и други. 
Приходите, помощите и даренията по КФП към юни 2022 г. са в размер на 28 247,5 млн. лв. или 47,3 % от актуализираните 
годишни разчети[1]. Постъпленията нарастват с 3 486,4 млн. лв. (14,1 %) спрямо отчетените към юни 2021 г. Данъчните и 
неданъчните приходи по КФП нарастват номинално с 3 319,7 млн. лв., а постъпленията в частта на помощите и даренията 
(основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) са повече със 166,7 млн. лв. спрямо отчетените за същия период на 
предходната година. 
Общата сума на данъчните постъпления по КФП, вкл. приходите от осигурителни вноски, възлиза на 22 238,7 млн. лв., 
което представлява 48,2 % от планираните за годината данъчни приходи. Постъпленията от данъци и осигурителни вноски 
нарастват с 2 992,3 млн. лв. (15,5 %) спрямо отчетените за същия период на предходната година, като формират 78,7 % от 
общите постъпления по КФП за периода. 
Приходите от преки данъци са в размер на 4 311,2 млн. лв. или 47,6 % от предвидените в разчетите за годината. 
Постъпленията от косвени данъци са в размер на 10 549,9 млн. лв. (47,4 % от разчетите за годината), като приходите от ДДС 
са в размер на 7 548,2 млн. лв. (47,1 % от планираните), от акцизи възлизат на 2 758,0 млн. лв. (47,4 % от разчета), а тези от 
мита са в размер на 218,5 млн. лв. (57,5 % спрямо годишните разчети). Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени 
и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 914,1 млн. лв. или 65,2 % изпълнение на годишните разчети. Приходите от социални 
и здравноосигурителни вноски са 6 463,6 млн. лв., което представлява 48,3 % от разчетените за годината. 
Неданъчните приходи са в размер на 4 591,7 млн. лв. и се формират основно от приходи от държавни, общински и съдебни 
такси, приходи и доходи от собственост, приходи от концесии, приходи от продажба на квоти за емисии на парникови 
газове и други. 
Приходите от помощи и дарения са в размер на 1 417,1 млн. лева. 
Разходите по КФП (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към юни 2022 г. възлизат на 27 067,8  млн. лв., 
което е 41,1 % от годишните разчети. За сравнение разходите по КФП към юни 2021 г. бяха в размер на 24 645,0 млн. лева. 
Нелихвените разходи са в размер на 25 866,4 млн. лв., което представлява 41,0 % от годишния разчет. Текущите нелихвени 
разходи са в размер на 24 354,7 млн. лева. Капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 
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1 498,7 млн. лева. Предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина са в размер на 13,1 млн. лева. Лихвените 
плащания са в размер на 388,7 млн. лв. (58,5 % от планираните за 2022 година). 
Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена  към 30 юни 2022 г. от централния бюджет, възлиза 
на 812,8 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси 
на ЕС. 
Размерът на фискалния резерв към 30.06.2022 г. е 9,5 млрд. лв., в т.ч. 9,1 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ 
и банки и 0,4 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други. 
Прогноза за юли 
На база на предварителни данни и оценки се очаква бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) към 
юли 2022 г. да бъде положително в размер на 1 560 млн. лв. (1,1 % от прогнозния БВП). На месечна база за юли се очаква 
превишение на приходите над разходите в размер на 380 млн. лв., като основен принос за неговото формиране имат по-
високите постъпления по сметките за средства от ЕС, както и добрите параметри по изпълнението на данъчните приходи. 
Положително влияние върху ръста на приходите оказа и постъпилата през месец юли целева вноска във Фонд „Сигурност 
на електроенергийната система“ от „Български енергиен холдинг“ ЕАД в размер на 456,0 млн. лв., изчислена за периода 
януари-май 2022 г., за покриване на разходи по чл. 36б, ал. 1, т. 4 от Закона за енергетиката. 
Основни параметри по КФП на база предварителни данни и оценки: 
Приходите, помощите и даренията по КФП към юли 2022 г. се очаква да бъдат в размер на 33 776 млн. лв. (56,6 % от 
годишния разчет) и нарастват с 4 522 млн. лв. (15,5 %) спрямо отчетените за същия период на 2021 година. Данъчните 
постъпления по КФП нарастват номинално спрямо юли 2021 г. с 3 338 млн. лв., неданъчните - с 842 млн. лв., а 
постъпленията в частта на помощите и даренията (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) с 343 млн. лева.  
Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към юли 2022 
г. са в размер на 32 215 млн. лв. (48,9 % от годишния разчет). За сравнение, разходите по КФП към юли 2021 г. бяха в размер 
на 28 548 млн. лева. 
Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена  към 31.07.2022 г. от централния бюджет, възлиза 
на 952 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на 
ЕС. 
 
√ Загубите доминират на БФБ трета поредна седмица в края на юли 
Най-голямо понижение отчете секторният индекс BT REIT (-1.57%), следван от измерителя на българските „сини 
чипове“ SIFIX (-1.03%) и широкият BG BX40 (-0.28%), единствен равно претегленият BG TR 30 приключи с минимално 
повишение (+0.04%) 
Трета поредна седмица с преобладаващи загуби завършва търговията на Българската фондова борса (БФБ), за разлика от 
пазарите в Западна Европа и САЩ, където възходящият тренд продължава втора поредна седмица, което показва, че 
разминаването между световните пазари на акции и българския продължава. 
През отминалите пет работни дни (25-29 юли) и четирите индекса на БФБ завършиха с понижение. С най-голям спад 
приключи секторният BG REIT (-0.65%), следван от равно претегления BG TR30 (-0.63%), широкия BG BX40 (-0.57%) и 
индексът на българските „сини чипове“ SOFIX (-0.15%). 
Предишната седмица (18-22 юли) три от четирите индекса на БФБ завършиха с понижение и само равно претегленият BG 
TR30 с минимален ръст (+0.04%). С най-голям спад приключи секторният BG REIT (-1.57%), следван от измерителя на 
българските „сини чипове“ SIFIX (-1.03%) и широкият BG BX40 (-0.28%). 
Месечни равносметки от началото на годината 
Юли е вторият месец от началото на годината, след февруари, в който БФБ регистрира преобладаващи загуби на индексите. 
През седмия месец на 2022 година с най-силен спад завърши BG BX40 (-2.74%), следван от SOFIX (-2.20%) и BG TR30 (-1.47%), 
с повишение е само BG REIT (+1.45%). 
Засега февруари е най-губещият месец за 2022 година: SOFIX (-3.77%), BG BX 40 (-2.73%), BG TR30 (-1.43%) и BG REIT (-1.00%), 
докато март е най-печелившият: BG TR30 (+6.93%), BG REIT (+6.07%), BG BX40 (+5.84%) и SOFIX (+5.30%). 
През юни беше регистриран четвъртият месечен паритет – два от измерителите в зелено и два в червено: със спад 
приключиха SOFIX (-0.77%) и BGBX (-0.23%), а с повишения BG REIT (+0.12%) и BGTR 30 (+0.10%). През май на БФБ с ръст 
завършиха BGTR 30 (+1.25%) и BG REIT (+0.40%), а със спад BGBX 40 (-0.69%) и SOFIX (-0.17%). Април, който беше вторият с 
паритет: с нарастване завършиха BG REIT (+3.07%) и BG BX40 (+0.06%), а с понижения за SOFIX (-1.23%) и BG TR30 (-0.46%). 
Същото беше и съотношението през януари – два индекса със загуба и два с печалба: SOFIX (-2.70) и BG BX40 (-1.72%) и с 
ръст BG TR30 (+2.03%) и BG REIT (+1.65%). 
При четири месечни паритета, логично е от началото на годината до 29 юли два от индексите да са с повишения: BG REIT 
(+12.21%) и BG TR30 (+6.89%) и два с понижения: SOFIX (-5.66%) и BG BX40 (-2.44%). 
На годишна база, спрямо 29 юли 2021 година, и четирите индекса са със стабилен ръст: най-голямо повишение е 
регистрирано от BGTR 30 (+18.74%), следван от BG REIT (+14.12%), BGBX 40 (+10.30%) и SOFIX (+5.05%). 
Акцент от седмицата: 8.75% от седмичния оборот на БФБ е с акциите на три топлофикации 
През отминалата работна седмица, в която от Асоциация на топлофикационните дружества предупредиха за опасност от 
фалити на топлофикации, които работят с природен газ, с акциите на трите дружества, чийто акции се търгуват на БФБ 
(Топлофикация Русе (TPLR), ТЕЦ Бобов дол (TBD) и Топлофикация Бургас (TPLB), беше осъществена активна търговия с общо 
586 296 акции за 1 151 389 лева, което представлява 8.75% от седмичния оборот на БФБ. По думите на председателя на 
Асоциацията инж. Кремен Георгиев, освен цената, която „Булгаргаз“ предлага да се повиши от август с 54% до 286.84 лв. 
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за MWh, несигурността за бъдещите доставки на основното гориво на тези дружества също представлява огромен проблем 
за дейността им през следващите месеци. 
Според Асоциацията, клиентите на топлофикациите не трябва да поемат тежестта на увеличените цени на природния газ, 
а държавата. 
На БФБ се търгуват книжа на общо 5 топлофикации: емисии с акции и облигации имат: Топлофикация Русе (TPLR) и ТЕЦ 
Бобов дол (TBD); само с акции Топлофикация Бургас (TPLB), а само с облигации: Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA) и 
ТЕЦ Марица 3 АД (6TMA). 
БФБ отчете по-висок седмичен оборот 
при повече реализирани сделки спрямо предходната седмица (18-22 юли), при по-малко на брой лотове, но при по-голям 
обем в лева. Осъществени са 1 874 сделки с 3 525 210 лота за 11 786618 лева, спрямо 1813 сделки с 4 166 542 лота за 
6 649 981 лева или с 64 сделки и 5 136 637 лева повече при 641 332 лота по-малко. 
С най-голям седмичен оборот над 200 000 лева завършиха 13 дружества, докато в предходната седмица бяха 10 дружества. 
Най-голям седмичен оборот отчете НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп (CCR7) с 42 сделки с акции за 4 738 583 лева; 
американската Amazon.com Inc. (AMZ) с 43 сделки за 625 822 евро (1 223 983 лева); Топлофикация-Бургас АД (TPLB) с 1 
сделка с акции за 751 275 лева; китайската Alibaba Group Holding Ltd. (AHLA) с 81 сделки за 306 863 евро (600 163 лева); 
германската Volkswagen AG (VOW3) с 53 сделки за 281 379 евро (550 321 лева); Агрия Груп Холдинг АД (AGH) с 40 сделки за 
425 377 лева; Неохим АД (NEOH) със 174 сделки за 419 863 лева; германската Siemens AG (SIE) с 49 сделки за 211 457 евро 
(413 568 лева); Топлофикация-Русе АД (TPLR) с 2 сделки с 400 034 лева; Алтерко АД (A4L) с 93 сделки за 289 884 лева; 
Дронамикс Кепитъл АД (DRON) със 139 сделки за 231 671 лева; Еврохолд България АД (EUBG) с 21 сделки за 217 710 лева; 
Мъни плюс мениджмънт АД (MPMB) с 1 сделка с облигации за 200 000 лева. 
В тази група на най-оборотните емисии за четвърта поредна седмица попада Агрия Груп Холдинг АД (AGH), а за втора 
германската Volkswagen AG (VOW3). 
Освен това, 13-те дружества, които са реализирали сделки за над 200 000 лева всяко, за общо 10 462 432 лева, формират 
79.59% от седмичния оборот на БФБ. 
След като и четирите индекса регистрират седмични понижения, 
губещите акции са повече от печелившите 
при съотношение 61% за губещите към 31% за печелившите и 8 на сто без промяна. При другите показатели съотношението 
също е в повече за губещите: при емисиите (40% за губещите към 36% за печелившите и 24 на сто без промяна), при 
обемите обороти е различно (63% за печелившите към 29% за губещите и 9 на сто без промяна), а при сделките (61% за 
губещите към 31% за печелившите и 4 на сто без промяна). 
Динамика на индексите на БФБ 
Седмичният преглед (25 – 29 юли) показва, както вече посочихме, че и четирите индекса са на загуба: 
- при SOFIX е регистрирано понижение с 0.15% спрямо спад с 1.03% в предходната седмица. През отминалите пет работни 
дни с акциите на 15-те компании, включени в SOFIX, са реализирани сделки с 375 396 лота за 1 100 539 лева спрямо 1 
216 623 лева седмица по-рано; 
- при BGBX 40 е отчетен спад с 0.57% спрямо понижение с 0.28% в предходната седмица. През отминалите пет работни 
дни с акциите на 40-те компании, включени в широкия измерител, са сключени сделки с 470 514 лота за 2 424 269 лева при 
2 656 324 лева седмица по-рано; 
- при BGTR 30 е регистрирана загуба с 0.63% спрямо минимален ръст от 0.04% в предходната седмица. През отминалите 
пет работни дни с акциите на 30-те компании, включени в равно претегления измерител, са реализирани сделки с 457 913 
лота за 2 251 333 лева при 2 618 977 лева седмица по-рано; 
- секторният BG REIT е с най-голямо понижение от 0.65% спрямо спад с 1.57% в предходната седмица. През отминалите 
пет работни дни с акциите на 7-те AДСИЦ, включени в индекса, са осъществени сделки с 45 760 лота за 126 257 126 257 
лева при 232 149 лева седмица по-рано. 
Най-печелившите акции 
- ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ (FPP1) за втора поредна седмица е начело в групата на най-печелившите акции с ръст от 
130.00% и седмичен оборот от 32 768 лева, спрямо повишение с 400.00% в предходната седмица, при последна цена от 
0.023 лв./акция и по-висока пазарна капитализация до 1 128 044 лева от 490 453 лева седмица по-рано; 
- американската Amazon.com Inc. (AMZ) с ръст от 11.43% и седмичен оборот от 625 822 евро (1 223 983 лева) при последна 
цена от 134.180 евро; 
- Алфа България АД /варанти/ (ALFW) с повишение от 6.38% и седмичен оборот от 22 995 лева, при последна цена от 0.15 
лв./акция и пазарна капитализация от 29 233 685 лева; 
- американската Apple Inc. (APC) с нарастване от 5.03% и седмичен оборот от 31 911 евро (62 411 лева) при последна цена 
от 157.54 евро; 
- Илевън Кепитъл АД (11C) отново е в групата на най-печелившите акции с ръст от 2.94% и седмичен оборот от 153 810 лева, 
спрямо повишение с 10.87% в предходната седмица, при последна цена от 21.00 лв./акция и по-висока пазарна 
капитализация до 48 332 088 лева от 46 951 171 лева седмица по-рано. 
Най-губещите акции 
- Телематик Интерактив България АД (TIB) e начело в групата на най-губещите акции с понижение от 35.04% и седмичен 
оборот от 11 568 лева, след като предишната седмица беше в групата на най-печелившите акции с повишение от 54.88% и 
седмичен оборот, при последна цена от 16.500 лв./акция и по-ниска пазарна капитализация до 71 280 099 лева от 109 
728 152 лева седмица по-рано; 



15 

 

- американско-германската Fresenius Medical Care AG and Co. KGaA (FME) е с понижение от 17.97% и седмичен оборот от 
44 115 евро (86 280 лева), при последна цена от 36.01 евро/ акция; 
- Неохим АД (NEOH) е със спад от 15.64% и седмичен оборот от 419 863 лева при последна цена от 41.100 лв./акция и 
пазарна капитализация от 108 828 678 лева; 
- китайската компания за електронна търговия Alibaba Group Holding Ltd. (AHLA) е на загуба с 9.95% и седмичен оборот от 
306 863 евро (600 163 лева); 
- Дронамикс Кепитъл АД (DRON) е с понижение от 3.31% и седмичен оборот от 231 671 лева след като в предходната 
седмица беше в групата на най-печелившите акции с ръст от 24.79%, при последна цена от 2.920 лв./акция и по-ниска 
пазарна капитализация до 15 575 517 лева от 16 108 925 лева седмица по-рано. 
Енергийните компании на БФБ 
През отминалите пет работни дни (18 - 22 юли) с книжата на: 
- Електроразпределителни мрежи Запад АД (CEZD) не са реализирани сделки, като последната е била на 15 юли с 5 акции 
за 1 470 лева, след което цената им не се е променила, при последната цена от 294.000 лв./акция и пазарна капитализация 
от 566 832 000 лева; 
- Електрохолд Продажби АД (CEZE) не са реализирани сделки, като последната е била на 14 април с 24 акции за 710 400 
лева, след което цената им е спаднала с 1.33% при поседна цена от 29 600.000 лв./акция и пазарна капитализация от 148 
000 000 лева; 
- Синергон Холдинг АД (SNRG) са реализирани сделки с 1 500 акции за 1 191 лева на 26 юли, след което цената им не се е 
променила, при последна цена от 0.795 лв./акция и пазарна капитализация от 14 595 285 лева; 
- КМ Грийн Енерджи Фонд АД (CGRN) не са реализирани сделки, като последната е била на 4 юли със 100 акции за 146 
лева, след което цената им не се е променила при последна цена от 1.460 лв./акция и пазарна капитализация от 19 470 370 
лева; 
- Елхим Искра АД (ELHM) са реализирани сделки с 1 000 акции за 780 лева на 20 юли, след което цената им се е повишила 
с 1.43% при последна цена от 0.780 лв./акция и пазарна капитализация от 19 584 560 лева; 
- Топлофикация-Русе ЕАД (TPLR) са реализирани сделки с 114 295 акции за 400 034 лева, след което цената им не се е 
променила при последна цена от 3.500 лв./акция и пазарна капитализация от 99 222 032 лева; на БФБ се търгуват и 
облигации на Топлофикация-Русе АД (T0F1), но през отминалата работна седмица не са реализирани сделки, като 
последната е била на 25 май с една облигация за 1 000 лева, след което цената на дълговите книжа не се е променила, 
оставайки на 1 000.00 лева номинал за облигация; 
- ТЕЦ - Бобов дол АД (TBD) са реализирани две сделки с 4 акции за 80 лева, след което цената им не се е променила, при 
последна цена от 20.000 лв./акция и пазарна капитализация от 174 100 800 лева; на БФБ се търгуват и облигации на ТЕЦ - 
Бобов дол ЕАД (TC8A), но през отминалата седмица не са реализирани сделки, като последната е била 24 юни с 81 
облигации за 81 000 лева за 1 000 лева номинална стойност, след което цената им не се е променила. 
- Топлофикация-Бургас АД (TPLB) са реализирани сделки с 472 500 акции за 751 275 лева на 29 юли, след което цената им 
се е понижила с 0.62%, при последна цена от 1.590 лв./акция и пазарна капитализация от 45 979 601 лева; 
- Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA) не са реализирани сделки, като последната е била на 27 април с 286 облигации 
за 286 000 лева при номинална стойност от 1000 лева/брой, след което цената им не се е променила; 
- ТЕЦ Марица 3 АД (6TMA) не са реализирани сделки, като последната е била на 10 декември 2021 г., когато са продадени 
334 дългови книжа за 334 000 лева на номинална стойност, след което цената им не се е променила, при последна цена 
от 1 000.000 лева номинал/брой; 
Източници: Бюлетините на БФБ и статистическата база данни на Infostock.bg. 
Обзорът има аналитичен характер и не е препоръка за сделки с акции и други инструменти на БФБ и други борси по 
света. 
 
√ Храните на едро отново поевтиняха по тържищата в страната в края на юли 
През отминалите пет работни дни (25-29 юли) цените на едро са спаднали с 0.09%, а от началото на годината са се 
повишили с 14.05 на сто 
След прекъсване през предходната седмица (18-22 юли), когато беше отчетено поскъпване след 10 поредни седмици на 
постоянно поевтиняване на храните по стоковите тържища, през миналите пет работни (25-29 юли) цените на храните на 
едро отново спаднаха, макари и минимално. Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който се поддържа от Държавната 
комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) към 29 юли е 2.029 пункта спрямо 2.031 пункта към 22 юли или 
минимална седмично поевтиняване с 0.09%. 
Месечната равносметка 
за отминалите седем месеца от началото на годината е, че през четири от месеците храните са поскъпвали, а през три – са 
спадали. 
През отминаващия месец юли общо храните са поевтинели с 0.14%. В предишния юни цените на храните на едро са 
спаднали с 6.18 на сто, при отчетена от НСИ рекордна инфлация за миналия месец от 16.9 на сто. 
Преди това през май ДКСБТ регистрира спад на цените с 3.93%. През предходния месец април храните по стоковите 
тържища са поскъпнали с 6.25%, през март повишението е с 6.42%, през февруари поскъпването е с 5.87%, а през януари е 
отчетено най-слабото месечно нарастване на цените през 2022 година, с 0.65%. Общо от началото на годината до 29 юли 
цените на храните на едро са се повишили с 14.05 на сто. 
На годишна база, спрямо 22 юли 2021 година, ИТЦ е нараснал с 35.46% (от 1.500 пункта), сочат данните от бюлетините на 
ДКСБТ. 
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Базовото ниво на индекса от 1.000 пункта е от 2005 година. 

 
Седмичната равносметка 
показва, че през отминалите пет работни дни от включените в седмичния бюлетин на ДКСБТ 36 хранителни продукти, 25 
са поскъпнали, 3 са без промяна в цената и 8 са поевтинели. Прави впечатление, че през отминалите пет работни дни, а и 
в някои от предишните седмици, когато броят на поевтинелите храни, регистрирани в седмичния бюлетин на ДКСБТ, е по-
малък, но цената им се е понижила с по-голям процент в сравнение с процентното повишение на поскъпналите храни, 
които са повече на брой. Това най-вероятно обяснява защо и през отминалата седмица ДКСБ регистрира понижения на 
цените на едро, макар и минимално. 
От млечните и месните храни и варивата най-много са поскъпнали пакетчето масло 125 грама и лещата, а най-много са 
поевтинели брашното тип 500 и зрелият фасул; при плодовете цените само на лимоните и ябълките са нараснали; при 
зеленчуците най-много са поскъпнали оранжерийните краставици и оранжерийните домати, а най-много са поевтинели 
зеленият пипер и зелените салати. 
При основните месни, млечни храни и варивата 
от всичките 20 включени в бюлетина на ДКСБТ, на седмична база поскъпналите са 16, без промяна е един продукт и 3 са 
поевтинелите, като трендът е в нормални граници – от минус 5.8% до плюс 5.3 на сто, което е характерно за сезона за тази 
група храни. 
Най-много е поскъпнало както вече посочихме пакетчето масло 125 грама (+5.3% до 2.80 лв./броя), следвано от лещата 
(+4.1% до 3.77 лв./кг), захарта (+4.0% до 2.33 лв./кг), яйцата (+3.8% до 0.27 лв./броя), кравето сирене (+2.1% до 10.33 лв./кг), 
замразеното пиле (+2.7% до 6.07 лв./кг), пилешки кренвирши (+1.9% до 4.95 лв./кг), ориза (+1.5% до 2.16 лв./кг), трайния 
варено-пушен салам (+1.4% до 10.60 лв./кг), малотрайните колбаси, вкл. шунка (+0.8% до 6.21 лв./кг), кашкавала „Витоша“ 
(+0.5% до 15.60 лв./кг). 
Най-много е поевтиняло брашното тип 500 (-5.8% до 1.29 лв./кг), следвано от зрелия фасул (-1.6% до 3.80 лв./кг) и 
слънчогледовото олио (-0.8% до 4.99 лв./литъра). Без промяна в цената е прясното мляко (2.21 лв./литъра). 
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От таблицата по-горе е видно, че на годишна база всички млечни, месни и други храни, вкл. и варивата са поскъпнали, а с 
над 1 лев са се повишили цените на 6 от общо 20 продукти, като най-голяма е разликата при кашкавала „Витоша“ (+4.32 
лева), кравето сирене (+3.10 лева), слънчогледовото олио (+1.82 лева), замразеното пиле (1.67 лева), варено-пушения 
салам (1.80 лева) и лещата (1.31 лева). 
При плодовете 
регистрирани в седмичния бюлетин на ДКСБТ, има паритет – колкото са поскъпналите, толкова са и поевтинелите, като 
трендът при тях по това време на годината е тесни граници - от минус 2.4% до плюс 0.7 на сто. 
Най-много са поскъпнали ябълките (+0.7% до 1.45 лв./кг) и лимоните (+0.3% до 3.08 лв./кг), а са поевтинели прасковите (-
2.4% до 2.04 лв./кг) и бананите (-0.4% до 2.50 лв./кг). Без промяна в цената са кайсиите (2.25 лв./кг). 
 

 
 
От таблицата по-горе е видно, че по същото време на миналата 2021 година всички плодове са били по-евтини. 
При зеленчуците 
на седмична база поскъпналите са повече от поевтинелите, като за тази група храни трендът е доста широк за този сезон - 
от минус 24.1% до плюс 29.2 на сто. Най-много са поскъпнали оранжерийните краставици (+29.2% до 2.08 лв./кг), следвани 
от оранжерийните домати (+6.2% до 2.40 лв./кг), тиквичките (+4.3% до 0.96 лв./кг), доматите от внос (+3.5%), морковите 
(+2.8% до 1.09 лв./кг), зрелия кромид лук (+2.8% до 1.11 лв./кг), зрелия чесън (+0.8% до 4.00 лв./кг). 
Без промяна в цената е зелето (0.82 лв./кг). Най-много е поевтинял зеленият пипер (-21.1% до 1.76 лв./кг), следван от 
зелените салати (-8.4% до 0.87 лв./кг), картофите (-4.5% до 1.06 лв./кг). 
 

 
 
От таблицата по горе е видно, че на годишна база са поскъпнали всички зеленчуци, като най-голяма е разликата на цените 
при доматите от внос (1.01 лева), следвани от оранжерийните домати (0.92 лева) и оранжерийните краставици (0.45 лева). 
 
√ Скок с 51.84%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 816.59 лв. за MWh с ден за доставка 1 август 
2022 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 816.59 лв. за MWh с ден за доставка  1 август 2022 г. и обем от 75 743.40 MWh, сочат данните от търговията. Това е ръст 
с 51.84 % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 824.59 лв. за MWh, при количество от 39 705.30 MWh. 
Извънпиковата енергия (36 038.10 MWh) е на цена от 808.59 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 753.11 лв. за MWh и количество от 2810.2 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 04 часа – 627.55 лв. за MWh (3124.2 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 21 часа – 1050.55 лв. за 
MWh (3101.8 MWh). 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 929.41 лв. за MWh при количество от 2767.8 MWh. 
(https://ibex.bg/) 

https://ibex.bg/
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Спрямо стойността от 537.78 лв. (274.96 евро) за MWh за 31 юли 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за 
доставка 1 август 2022 г. се повишава до 816.59 за MWh ( ръст с 51.84 %) по данни на БНЕБ или 417.52 евро за MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 31 юли 2022 г. общият търгуван обем към часа на публикуване 
на информацията е 1 874.90 MWh при средно претеглена дневна цена от 379.08 лв. за MWh. 
Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) на 
България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-
E сочат, че в системата участват: 
 
Име                     MW 
АЕЦ     39,00%    2095.94 
Кондензационни ТЕЦ   36,66%    1970.18 
Топлофикационни ТЕЦ   4,21%    226.5 
Заводски ТЕЦ    2,07%    111.31 
ВЕЦ     3,34%    179.42 
Малки ВЕЦ    1,67%    89.98 
ВяЕЦ     0,80%    42.85 
ФЕЦ     11,74%    631.04 
Био ЕЦ      0,51%     27.52 
Товар на РБ         3888.02 
Интензитетът на СО2 е 344g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Скок в цената по европейските енергийни борси до нива от над 420 евро на мвтч в сегмента "Ден напред" 
Румънската OPCOM затвори при цена от 430,44 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 422,02 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 430,44 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 1 август 2022 г. Цената за пиковата енергия е 439,95 евро/мвтч, а извънпиковата енергия е 
420,92 евро/мвтч. Най-високата цена от 537,14 евро/мвтч ще бъде в 21 ч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 
320,86 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 68 030,3 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за базова енергия н 1 август ще бъде 422,02 евро/мвтч. Общият 
изтъргуван обем електроенергия е за 177,54 гвтч. Максималната цена ще бъде 537,14 евро/мвтч и тя ще бъде в 21. 
Минималната цена ще бъде в 4 ч и тя ще бъде 320,86 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 1 август е 430,20 евро/мвтч. Пиковата енергия пък се 
търгува за 439,48 евро/мвтч. Най-високата цена от 537,13 евро/мвтч ще бъде в 21 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 ч тя 
ще бъде 320,86 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 59 222,9 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 1 август на Словашката енергийна борса е 430,14 евро/мвтч. Най-високата цена ще 
бъде в 21 ч и  тя ще е 536,45 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 320,86 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 427,33 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 21 ч и 
тя ще е 534,89 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 320,86 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 1 август е 431,65 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
441,14 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 47 254,9 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 21 ч и тя 
ще достигне 541,57 евро/мвтч. Най-ниската цена се очаква в 4 ч и тя ще бъде 320,86 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 424,62 евро/мвтч на 1 август. Пиковата цена  ще бъде 430,06 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 499 999,5 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 21 ч и тя ще 
достигне 530,88 евро/мвтч. В 4 ч се очаква и най-ниската цена от 320,86 евро/мвтч. 
Италианският енергиен пазар е с най-високи цени на електроенергията на сегмента „Ден напред“. За 1 август средната 
базова цена за страната е 464.14 евро/мвтч. В северната част на страната цената ще е по-висока – 464,81 евро/мвтч. На юг 
и по някои от островите цената ще е най-ниска – 460,62 евро/мвтч. 
 
√ В подготовка за перфектната буря, европейските електроенергийни борси остават с цени от над 420 евро за MWh 
Енергийна криза? Познато. До втръсване. С малката разлика – разрастването й до глобално ниво. Първите признаци 
отдавна са налице. Прекъсванията на електричеството в редица развиващи се страни е факт. Вече е факт и прекъсването 
на редица удобства, на които се радваха в западните страна. Германия положи началото. Увеличението на ценовите нива 
на газа, а съответно и на електроенергията вече е на път да разтърси заслонът на политиците в целия свят. Причината е, 
че  живеем в една глобално свързана енергийна система. Сериозният трус, който нанесе и продължава да нанася войната 
в Украйна вече се усеща по целия свят. Не само заради петрола и газа. Тук трябва да се включат всички фактори, 
включително жегите и всички ефекти от климатичните промени, както и последствията от тях върху системата като цяло. 
Цените на европейските електроенергийни борси в сегмента „ден напред“ през изминалата седмица за пореден път 
събраха в себе си притесненията и очакванията на участниците на пазара. По-слабото търсене на електроенергия в 
съчетание с малко по-доброто производство от вятърни мощности в отделни дни от миналата седмица доведе до кратки 
успокоения. Като цяло обаче стойностите останаха високи. Тенденцията за цени от над 400 до 500 а и над това ниво се 
запази.  Италия и Франция отново останаха водещи по високи ценови нива, а към тях през последните дни на юли вече се 
присъединява и Германия. На другия полюс е Полша. Доста по-различна е ситуацията в Испания и Португалия, където има 
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наложен таван на цената на газа, което се отразява в задържане на стойностите до нива, за които участниците на 
останалите европейски електроенергийни борси  мечтаят. 
Производство на електроенергия 
Производството на електроенергия през 30-та седмица във всички страни от Европа e от порядъка на 47 314.14 GWh 
(48 793.96  седмица по-рано, 46 755.73 GWh преди две седмици). 
Що се отнася до седмичното производство на електроенергия в страните от ЕС към късния следобед на 31 юли  за 30-та 
седмица то достига до обем от 42 936.72 GWh (43 978.65 GWh седмица по-рано 42 731.30 GWh две седмици преди това), 
според данните на energy charts,  базирани на ENTSO-E към момента на публикуване. 
От това общо производство на фосилните горива се пада дял от 18 127.27 GWh или 42.22 % (20 582.97 GWh или 44.22 % 
окончателните допълнени данни за седмица по-рано) . От тях - на кафявите въглища – 4204.28 GWh или 9.79 %, както и на 
каменните – 7.80 % (3350.32 GWh). Газът държи дял от 9440.08 GWh (21.99 %). 
Участието на ядрената енергия е изчислено на 9061.19 GWh или 21.10 %. 
Делът на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) e от порядъка на 15 748.26 GWh. 
Вятърните централи на сушата са произвели обем от 4355.37 GWh (10.14 %), а офшорните – 632.87 GWh или 1.47 %. 
Делът на електроенергията от слънчеви електроцентрали достига до 4617.05 GWh или 10.75 %. Що се отнася до 
хидроенергията, то делът и е от порядъка на 4.89 %, а от помпени станции – 5.34 %. 
Цените 
Ценовите нива на европейските електроенергийни борси през изминалата седмица останаха високи и затвърдиха 
тенденцията за по-високи цени. Грубо казано, ценовите нива към 1 август в сравнение с 1 юли са с около 100 евро за MWh 
по-високи. Горе-долу такава е тенденцията и за някои от западните борси в сравнение с началото на последната седмица 
от юли, когато бяха отчетени по-ниски нива спрямо страните от южната част на Европа. 
Началото на миналата седмица, или с ден за доставка 25 юли даде старт на прехвърляне на високите ценови нива от 
западните електроенергийни борси към тези от южната част. Така стойностите в сегмента „ден напред“ в Словакия успяха 
да стигнат рекордните 519.74 евро за MWh, в Унгария – 510.22 евро за MWh, а в Румъния – 528 евро за MWh, или до цена 
над традиционно високата, наблюдавана в Италия – 527.96 евро за MWh. На БНЕБ (IBEX) също бе отчетена една от най-
високите постигани досега стойности – 460.54 евро за MWh. 
Фактът, че с ден за доставка 26 юли на 6 от европейските електроенергийни борси бяха регистрирани стойности от над 500 
евро за MWh, а на още две над 480 евро за MWh говори достатъчно сам по себе си за възможността на енергийните 
системи да се справят с натиска на различни фактори.  Така във Франция цената се върна на нивото от 532.25 евро за 
MWh(ръст с 42.68 %). Казано иначе, зависимостта от само един източник на енергия не е достатъчно добро решение. 
Понижение бе отчетено на осем от електроенергийните борси в сегмента „ден напред“, което варираше от 1.3 % (521.04 
евро за MWh) в Италия до 2.8 % (452.76 евро за MWh) в Гърция и 5.9 % (433.40 евро за MWh) на БНЕБ (IBEX) и 7.6 % (146.03 
евро за MWh) в Португалия и 7.8 % (145.65 евро за MWh) в Испания. 
С ден за доставка 27 юли спадът се ограничи до три от европейските електроенергийни борси – с 0.5 % (529.62 евро за 
MWh) във Франция, 4.2 % (495.58 евро за MWh) в Сърбия и 9.7 % (235.59 евро за MWh) в Полша. 
На останалите, в сегмента „ден наприд“ стойностите се покачиха и то до поредните нива, които разтърсиха потребителите. 
Така при скок с 34.09 % цената на електроенергийната борса в Германия достигна до 424.49 евро за MWh,  докато при скок 
с едва 0.99 % цената в Италия скочи до 526.21 евро за MWh. В съседна Гърция при увеличение с едва 4.68 % скокът доведе 
до 473.93 евро за MWh, а на другата съседна борса – румънската OPCOM също при минимално увеличение от 0.84 % - до 
516.33 евро за MWh. 
На БНЕБ също бе постигнато рекордното ниво от 466. 36 евро за MWh. 
На другия полюс остана Полша (235.59 евро за MWh). Предвид различната ситуация на пазара, в Испания и Португалия 
бяха регистрирани 148.25 евро за MWh. 
Най-високите ценови нива в посочения сегмент бяха отчетени с ден за доставка 28 юли. Разбира се с изключение на БНЕБ 
(спад с 19.3 % до 376.28 евро за MWh), гръцката HENEX (спад с 20.2 % до 378.08 евро за MWh). Въпреки че на румънската 
OPCOM бе отчетено понижение с 0.7 % цената остана много висока - до 512.89 евро за MWh. 
На 9 от борсите в този сегмент стойността остана над 510 евро за MWh, като във Франция скочи до 534.68 евро за MWh, а 
в Италия – до 564.16 евро за MWh. Германия се нареди сред страните под това ниво, но достатъчно високо – 473.25 евро 
за MWh. 
С ден за доставка 29 юли на всички европейски електроенергийни борси бе отчетено понижение, в значително широк 
диапазон, но отново имаше страни, в които стойността остана над 500 евро за MWh. Спадът варираше  – от 1.8 % за 
Словакия (503.13 евро за MWh) и 2.3 % в Унгария (501.71 евро за MWh) до 6.6 % във Франция (499.49 евро  за MWh) и 7.3 
% в Германия (438.65 евро за MWh). При спад с 3.6 % на съседната румънска OPCOM стойността се понижи до 494.67 евро 
за MWh, а в Гърция при спад с 2.9 % - до 367.08 евро за MWh. Движението в посока надолу с 2.4 % доведе до цена от 367.07 
евро за MWh на БНЕБ. 
Най-високата стойност (при спад с 8.5 %) отново бе отчетена в Италия – 516.08 евро за MWh, а Полша (при спад с 3.4%) с 
261.84 евро за MWh, както и Португалия и Испания (понижение с 16.7 % до 141.51 евро за MWh) останаха с най-ниските 
ценови нива. 
С настъпването на почивните дни 30 и 31 юли цените в сегмента „ден напред“ на европейските електроенергийни борси 
се понижиха значително. Така на италианската GME за пръв от достатъчно дълго време път беше отчетена стойност с ден 
за доставка 31 юли  от 385.71 евро за MWh(спад с 11.6 % спрямо 30 юли), а във Франция – 319.51 евро за MWh (спад с 19.6 
% спрямо 30 юли). Доста по-ниска бе и регистрираната на БНЕБ стойност от 274.96 евро за MWh. 
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Затова пък новата седмица стартира с ръст, който връща стойностите в  руслото от над 400 евро за MWh. Все пак трябва да 
се отчете, че дори и в Италия (464.17 евро за MWh) и Франция (454.78 евро за MWh) стойностите са под 500 евро. Това 
консолидиране между европейските електроенергийни борси за нива от порядъка на 424.62 евро за MWh в Германия и 
417.52 евро за MWh на БНЕБ говори за търсенето на ново начало, а какво ще е то ще подскажат следващите дни. 
Средна месечна и средна годишна цена към 1 август 
Средната месечна цена на европейските електроенергийни борси за пореден път е изненадваща. Този път със 
същественото увеличение. 
На БНЕБ към 1 август средната месечна стойност се променя до нивото от 417.52 евро за MWh, а за Румъния – до 430.44 
евро за MWh. За другите европейските електроенергийни борси тя варира от 422.02 евро за MWh в Гърция до 464.17 евро 
за MWh в Италия и 454.78 евро за MWh във Франция. 
Доста по-ниска е стойността за Испания  ( с до около 300 евро при много грубо съпоставяне) – 147.43 евро за MWh (148.7 
евро за MWh в с съседна Португалия). В Германия, цената е на ниво от 424.62 евро за MWh, а в Австрия – 431.65 евро за 
MWh. В Унгария расте до – 430.2 евро за MWh и се установява на ниво от 234.53 евро за MWh в Полша. 
Средната годишна цена към 1 август на БНЕБ е 223.05 евро за MWh и остава по-ниска, както от тази в Румъния (234.52 евро 
за MWh), Унгария (242.73 евро за MWh), така и от тази в Гърция (253.15 евро за MWh). 
На останалите европейски електроенергийни борси средногодишните цени към посочената дата варират от 278.13 евро 
за MWh в Италия и 196.46 евро за MWh в Испания и Португалия (196.81 евро за MWh) до 217.72 евро за MWh в 
Нидерландия и 205.73 евро за MWh в Германия, както и 255..15 евро за MWh във Франция и 154.05 евро за MWh в Полша. 
Петрол, газ, СО2 
Цената на петрола сорт Brent все така си остава висока. В последния петък на юли (29.07.2022 г.) цената на сорт Brent успя 
да се покачи до 110.5 долара за барел, въпреки че при затварянето котировките се установиха на ниво от 104.00 долара за 
барел или близо до нивата от предходни седмици. Сега пазарите са в очакване на срещата на страните от ОПЕК+, която ще 
се проведе на 3 август. Наблюдателите очакват изключително голяма предпазливост от всички участници в 
споразумението за добив на петрол и има защо. 
Важно да се подчертае, че базовите фактори за петролния пазар остават достатъчно силни. Сериозните рискове от страна 
на предложенията се запазват и те, както и преди са санкциите по отношения на Русия като последствията ще се усетят по-
късно през тази година. На този фон страните от ОПЕК+, както отбелязват анализаторите вече са достигнали своя предел 
на увеличение на добива. Влияние върху котировките през изминалата седмица продължи да оказва страхът от рецесия, 
а съответно и намаляване на търсенето на енергийни ресурси. Експертите по един или друг начин намират допирни точки 
в прогнозите си. Председателят на Shell Бен ван Берден през миналата седмица в интервю за Bloomberg изрази очакване, 
че по-голяма е вероятността цените да се увеличават, отколкото да спадат, тъй като проблема с недостига на предложения 
изравнява риска от отслабване на търсенето. 
От своя страна в свой доклад да клиенти анализаторите от JP Morgan посочват, че рискът от рецесия нараства, но това не 
се отразява в цените на петрола. Според тях, сценарий за глобален растеж от 1,5% би довел до увеличаване на търсенето 
на петрол с 0,6 милиона барела на ден и излишък от 1,4 милиона барела на ден през 2023 г. Съответно този излишък може 
да окаже натиск върху цените и да премести кривата на Brent от обратна посока към контанго. Според експертите на 
банката, цената на петрола сорт Brent може да падне „значително под 80 долара“, ако ситуацията с контанго се запази 
дълго време на петролния пазар. 
Ниските петролни запаси и високите и нестабилни цени може да започнат да се движат към по-нисходящи ниво по-късно 
през годината, смятат от своя страна експерти на Citigroup, като подчертават продължаващата война между Русия и 
Украйна. 
Други анализатори от сектора обръщат внимание на появяващи се признаци за забавяне на петролните пазари.  Според 
тях, независимо от тези така наречени, мечи рискове, включително възможността за рецесия, има възходящи фактори, 
които включват страните производителки като Русия, Казахстан, Иран, Ирак, Либия и Нигерия. Към тях се добавят и 
възможностите за урагани, а това е ситуация, която още никой не може да предвиди. 
Това се случва в момент, в който Европа се готви и вече постепенно прекратява вноса на петрол от Русия, а потоците се 
пренасочват към Азия. Освен това експертите са на мнение, че планът за ограничаване на цената на руския петрол 
изглежда трудно приложим на практика. На този фон остава и опасността от пълно спиране и то на всички руски петролни 
доставки, ако бъде наложен таван на цените. 
Що се отнася до газа, сагата „Северен поток“ продължава да трови съня на политиците, а и на бизнеса. „Газпром“ по-рано 
през миналата седмица публикува част от документите, основно по техническата част. По-късно от газовия концерн 
заявиха, че от немската компания Siemens са ремонтирали само една четвърт от установените неизправности, а въпреки 
отправените въпроси отговор няма. Така турбината, ако се съди по изказванията няма да бъде пусната дотогава, докато 
руския надзорен орган не се произнесе. На този фон газовият поток от Русия по „Северен поток“ остана, а и остава в обем 
до 20 % от проектната мощност на газопровода. Отговорът на Siemens е важен, но на този етап поне в публичното 
пространство липсва. 
Така цената на газа по индекса TTF на борсата ICE Futures през миналата седмица продължи да държи високи нива. Ръстът 
може да се отбележи като „забележителен“. На 25 юли всички смятаха за много високи фючърсите за газа, които стигнаха 
до 178.43 евро за MWh, но пазарите изпаднаха в шок само два дни по-късно когато цената достигна рекордните 205.76 
евро за MWh. Завършването на ниво от 195.00 евро за MWh в края на седмицата изобщо не е утешителен. Реално газа 
остава изключително скъп, а европейските лидери изглежда нямат повече идеи как да се справят, освен след наложеното 
намаление на потреблението да преминат към следващия етап – прекратяване на доставките. Разбира се, това не означава 
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прекратяване на пазара, а и резултатът може да е обратен. Най-общо увеличението на цената на газ през юли спрямо 
предходния месец юни е около 50 %. 
Междувременно изявите по темата „природен газ“ продължиха. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер 
Лайен заяви в интервю пред португалското издание Diario de Noticias, че Русия преднамерено  е спряла газа на 12 страни 
от Европейския съюз и, че страните трябва да се готвят за пълното спиране на доставките от Русия. Полша също от своя 
страна пък призовава за пълно прекратяване на доставките на руски газ за Европа, но страната на практика разчита 
„тайничко“ да установи някаква зависимост през газопровода Baltic Pipe, който трябва да влезе в експлоатация до края на 
есента – началото на зимата.  Германия изглежда солидарна с Полша, но на другия полюс са страни като Австрия и Унгария, 
които са категорични (и не само те), че без доставки на руски газ Европа няма да се справи. Турция чрез TANAP също се 
нареди сред страните, предлагащи алтернатива на доставките на руски газ се обяви. Африканските страни пък се сетиха за 
транссахарския газопровод. Правителствата на Нигерия, Нигер и Алжир подписаха меморандум за разбирателство за 
изграждането на отдавна обсъждания транссахарски газопровод, който се оценява на 13 млрд. долара и би трябвало да 
транспортира 30 млрд. куб м на ден. 
Все пак това са проекти, които може и да се осъществят, но може и да си останат в сферата на намеренията, а Европа се 
нуждае от газ сега. Казано иначе, има въпроси, които са от по-съществено значение за тази, а следващата зима и те са 
сферата на използването на газа като политическо говорене. Реалността е съвсем различна и Германия я показва – 
въвеждане на данък върху всички потребители на газ от 1 октомври до края на септември 2024 г., което означава 
допълнителни разходи за семейство от порядъка на 1000 евро на година. И не само това – германския министър на 
финансите Кристиан Линднер призова за прекратяване на използването на газа за производство на 
електроенергия.  Изглежда, че газовият пазар ще продължи да диктува не само цените, но и политическите решения на 
Европа, засилвайки рисковете от влизането в капан, от който трудно ще бъде намерен изход. 
Единствената полза от високите цени на газа е спадът на котировките на емисиите. Фючърсите по индекса ICE EUA за 
поредна седмица се понижават. Така, ако на 30 юни достигаха до 89.82 евро за тон, то в края на юли спадат съществено – 
до 78.22 евро за тон. Затова пък цените на въглищата остават високи – 372 евро, а от август Европа прекратява вносът им 
от Русия. Изненадите на този пазар обаче предстоят и те ще дойдат в началото на 2023 година. 
Тенденции 
Всички трябва да се дадат ясна сметка какво се случва – прекратяване на икономическите връзки между Русия и 
Европейския съюз, които са градени с десетилетия. Някои от компаниите имат почти стогодишна история на 
сътрудничество. Това е огромна криза за икономиката, основно  заради войната в Украйна, но и не само. Свидетели сме 
на пренасочване към нови пазари. Европейският съюз търси енергийни ресурси от много по-далечни разстояния, а това 
означава оскъпяване. Русия от своя страна насочва енергийните си ресурси също към други пазари основно в Азия. 
Разместването на тези огромни енергийни потоци безспорно е шоково за всички икономически участници на пазара и 
изисква кризисни решения, за които бизнесът не е достатъчно подготвен. 
През този месец, буквално след дни, от 10 август влиза в сила решението на ЕС за забрана за закупуване на руски въглища. 
Няколко месеца по-късно пък влиза в сила ембаргото срещу руския петрол. В началото на следващата 2023 година Европа 
планира да намаляване на покупката на руски газ три пъти. 
Като цяло това означава нова икономическа ситуация на пазара. Все пак тази криза може да се смята за преходна и като 
подготовка на започващата на друга с не по-малък мащаб – таксономията. Както е известно първите правила на 
таксономията, която трябва да започнат да влизат в сила постепенно са предвидени  от началото на 2023 година. 
Непосредствено след това предстои още по-мащабно разместване, свързано  геополитическата промяна, която ще настъпи 
в моментът, когато светът реши да стъпи на основата на зеления водород. Реално енергетиката ще трябва да мине през 
няколко периода на сътресения, които може, а и със сигурност ще продължат повече от десетилетие. Това са етапи, за 
които всяка национална държава трябва да се подготви. Подобна подготовка изисква силна национална енергийна 
система, която да поеме, както настоящите нужди на икономиката и домакинствата, така и  да се адаптира постепенно към 
задаващите се промени. Само при запазване на необходимия баланс на енергийни мощности и при стабилно икономика 
и доходи на населението може да бъде гарантирана и енергийната сигурност на всяка национална държава, в частност и 
на България. Свидетели сме как политически амбиции, а заради тях и непремерени действия разрушават системи, градени 
десетилетия. Всяко едно излизане извън очертанията вещае беди за милиони.  Това в по-дългосрочен план. 
В по-краткосрочен, експертите вече очертаха тесните места на системата. Високите пикови цени постигнати на някои 
пазари от над 1500 евро за MWh, във Франция например, говорят за затруднения на системата.  Силната зависимост само 
от един източник на енергия, тоест основно от ядрени мощности също крие рискове. Норвегия, която пък разчита основно 
на хидроенергия също е в затруднена ситуация и предупреждава за трудна зима. Оценката, че някои от европейските 
страни няма да разполагат с достатъчно капацитет през зимата, за да избегнат високите цени на електроенергията се 
потвърждава. Опасенията са, че разходите за балансиране също ще са по-високи.  Предвид свързаността на европейските 
електроенергийни пазари е важно да се уточни, че при риск от недостига на газ може да бъде засегнати сигурността на 
доставките. Това при всички случаи вече  се отразява и ще продължи да се отразява на ценовите нива. Разиграването на 
различни сценарии води до извода, че перфектната буря предстои. 
 
√ Пазарите на акции в Западна Европа завършват най-добрия си месец от ноември 2020 година 
С най-голям дневен ръст затвори италианският индекс FTSE MIB, а с най-слабо повишение приключи общият испанския 
бенчмарк IBEX 35 
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Фондовите пазари в Западна Европа се покачваха по време на търговията в петък, за да завършат не само с дневна и 
седмична печалба, но и да отчетат най-добрия си месец от ноември 2020 година. Инвеститорите оценяваха потока от 
макроикономическа статистика и поредната група междинни корпоративни отчети. 
Статистиката 
Икономическият растеж в еврозоната се ускори през второто тримесечие, показаха официални данни в петък на 
„Евростат“, въпреки ескалиращата газова криза и рекордно високата инфлация. 19-членният блок отчете 0.7% ръст на БВП, 
надхвърляйки очакванията за растеж от 0.2% и рязко контрастиращ с отрицателните годишни показания от Съединените 
щати през първото и второто тримесечие. 
Междувременно френската икономика е нараснара с 0.5% на тримесечна база през второто тримесечие, в сравнение с 
очаквания растеж от 0.2%. Външната търговия беше важен фактор зад по-добрия от очаквания икономически растеж през 
последното тримесечие. Така обемът на износа нараства с 0.8%, докато вносът намалява с 0.6%, което повишава темпа на 
растеж на френския БВП с 0.4 процентни пункта. 
Потребителските разходи във Франция неочаквано са се увеличили с 0.2% през юни спрямо предходния месец. 
Консенсусната прогноза на експертите, анкетирани от Trading Economics, беше за спад от 0.6%. 
Потребителските цени във Франция, хармонизирани със стандартите на Европейския съюз, през юли са скочили с 6.8% на 
годишна база, докато през юни инфлацията е била 6.5%. 
БВП на Италия през второто тримесечие се е увеличил с 1% спрямо предходните три месеца и с 4.6% на годишна база. 
Анализаторите, анкетирани от Trading Economics, прогнозираха средно ръст на БВП от 0.1% на тримесечна база и с 3.7% на 
годишна база. 
От трите най-големи икономики в Западна Европа най-неубедително се представи германската икономика през второто 
тримесечие, която не се е променила на тримесечна база, въпреки че анализаторите, анкетирани от Trading Economics, 
очакваха увеличение от 0.1%. На годишна база растежът на германския БВП, коригиран с броя на работните дни, е нараснал 
с 1.4%. 
Пазарите 
До обед общият индекс на най-големите компании в региона Stoxx 600 се повиши с 0.95%, а от националните измерители 
на „сините чипове“ с най-висок ръст беше италианският FTSE MIB (+1.7%), следван от френския САС 40 (+1.5%), испанския 
IBEX 35 (+1.4%), германския DAX (+0.8%) и британския FTSE 100 (+0.6%). Следобед възходящият тренд се запази, а за някои 
индекси се и ускори. 
 

 
Източник: MarketWatch 

 
От таблицата по-горе е видно, че с най-голям дневен ръст затвори италианският индекс FTSE MIB, а с най-слабо повишение 
приключи общият испанския бенчмарк IBEX 35. 
От секторните индикатори най-добре се представи измерителят на петролните и газовите компании, който нарасна с 3.9%, 
като поведе и останалите индекси, които завършиха на положителна територия, с изключение на здравеопазването, който 
спадна с 0.4%. 
Борсовата търговия 
Оперативната печалба на британския производител на луксозни автомобили Bentley за първото полугодие се е увеличила 
повече от два пъти, подсилена от значителното нарастване на продажбите в Европа и Великобритания въпреки 
продължаващата глобална икономическа несигурност. От 1998 година е под шапката на Volkswagen. В резултат на добрите 
новини за Bentley книжата на VW, които се търгуват на много борси в Европа, вкл. и на БФБ, поскъпнаха във Франкфурт с 
1.25%. 
Акциите на Air France-KLM се покачиха с 4.39% след новината, че авиокомпанията се е върнала към печалба през второто 
тримесечие с близо 2.5-кратно увеличение на приходите. 
Капитализацията на енергийната компания Eni нараства с 5.63%. Нетната печалба на италианската петролна и газова 
компания скочи повече от 15 пъти през април-юни на фона на нарастващите цени на петрола и природния газ. 
Книжата на френската банка BNP Paribas SA поскъпнаха с 2.91%. Най-голямата банка във Франция по размер на активите е 
увеличила нетната си печалба през второто тримесечие с 9%, а приходите - с 8,5%. 
Пазарната стойност на френския производител на автомобили Renault SA скочи с 5.10%, въпреки че компанията обяви, че 
отчита нетна загуба през първата половина на 2022 г. най-вече заради напускането на руския пазар и на полупроводници, 
но подобри годишната си прогноза, което се оказа решаващо за инвеститорите. 
Цената на акциите на Standard Chartered PLC се повиши с 3.43%, след като британската банка отчете 7% увеличение на 
печалбата преди данъци през второто тримесечие и обяви нова програма за обратно изкупуване на акции на стойност 500 
милиона долара. 
Лидери по растеж в индекса Stoxx 600 са книжата на британската финансова компания Allfunds Group (+16.94%). 
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На дъното на Stoxx 600 слязоха акциите на италианския производител на военно оборудване Leonardo S.p.A. (-7.64%) и на 
производителят на оборудване за осветление нидерландската Signify N.V. (-11.79%). 
Сред губещите бяха и акциите на британският производител на спортни автомобили Aston Martin Lagonda, които се 
понижиха с 2.2%, тъй като загубата на компанията преди данъци се е увеличила през първата половина на годината. 
Цената на акциите на швейцарската добивна компания Glencore поевтиняха с 0.45%, след като компанията обяви, че през 
първата половина на годината е намалила производството на мед с 15%, до 510.2 хиляди тона. В същото време 
производството на цинк от групата през януари-юни е намаляло със 17% до 480.7 хиляди тона, а производството на никел, 
напротив, се е увеличило с 21%, до 57.8 хиляди тона, както и ферохром - с 2%, до 786 хиляди тона. 
Седмичната равносметка 
показва, че всички национални индекси завършиха с повишения, като най-сирен беше ръстът при италианския FTSE MIB 
(+5.81%), следван от френския САС 40 (+3.80%), общият европейски Stoxx 600 (+2.96%), британския FTSE 100 (+2.02%), 
германския DAX (+1.74%) и испанския IBEX 35 (+1.30%). 
Месечната равносметка 
пък показва, че фондовите пазари в Западна Европа завършват най-добрия си месец за последните два години. Общият 
европейски индекс Stoxx 600 нарасна със 7.63 на сто, най-високото му ниво от ноември 2020 година насам. От 
националните измерители най-добре се представи през юни френският CAC 40 (+8.87%), следван от германския DAX 
(+5.48%), италианския FTSE MIB (+5.22%), британския FTSE 100 (+3.55%) и испанския IBEX 35 (+0.71%). 
 
Мениджър 
 
√ Eеврото се задържа над прага от 1,02 долара 
Курсът на еврото днес се задържа над прага от 1,02 долара, съобщиха германски финансови издания. 
В междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин единната европейска валута се котираше за 1,0225 долара, почти 
колкото и в края на миналата работна седмица. 
Европейската централна банка определи в петък следобед референтен курс на еврото от 1,0198 долара. 
 
√ Петролът поевтиня на фона на икономическите данни от Китай и Япония 
Цените на петрола се понижиха в ранната търговия в понеделник, след като слабите икономически данни от Китай и 
Япония за юли натежаха върху перспективите за търсенето, докато инвеститорите се подготвяха за тазседмичната среща 
на ОПЕК и други водещи производители, пише Ройтерс. 
Към 9:00 часа българско време сортът Брент поевтиня с 0,73 долара, или 0,22%, до 103,2 долара за барел. Цената на 
американския лек суров петрол WTI се понижи с 1,05 долара, или 1,06%, до 97,57 долара за барел. 
Новите блокади срещу разпространението на COVID-19 да сложиха край на краткото възстановяване на фабричната 
дейност в Китай, започнало през юни. Индексът на мениджърите по продажбите в производството (PMI) на Caixin/Markit 
се понижи до 50,4 през юли спрямо 51,7 през предходния месец - доста под очакванията на анализаторите, показват 
данните в понеделник. 
Производствената активност в Япония се разшири с най-слабия си темп от 10 месеца през юли, показват данни от 
понеделник. 
„Разочароващият PMI в производството на Китай е основният фактор, който оказа натиск върху цените на петрола днес“, 
каза анализаторът на CMC Markets Тина Тенг. 
„Данните показват изненадващо свиване на икономическите дейности, което предполага, че възстановяването на втората 
по големина икономика в света от блокирането на COVID може да не е толкова положително, колкото се очакваше по-
рано, което помрачи перспективите за търсене на пазарите на суров петрол“. 
Еталоните Brent и WTI приключиха юли с втори пореден месечен спад за първи път от 2020 г., тъй като растящата инфлация 
и по-високите лихвени проценти пораждат страхове от рецесия, която ще подкопае търсенето на гориво. 
Отразявайки това, анализаторите, анкетирани от Ройтерс, намалиха за първи път от април прогнозата си за средните цени 
на сорта Брент през 2022 г. до 105,75 долара за барел. Тяхната оценка за WTI падна до 101,28 долара. 
Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) и нейните съюзниците, водени от Русия, носещи общото 
название ОПЕК+, ще има среща в сряда, за да вземат решение за септемврийския добив. 
Двама от осемте източника от ОПЕК+ в проучване на Ройтерс казаха, че умерено увеличение за септември ще бъде 
обсъдено на срещата на 3 август, докато останалите казаха, че производството вероятно ще се запази стабилно. 
Срещата идва, след като президентът на САЩ Джо Байдън посети Саудитска Арабия миналия месец. 
„Въпреки че посещението на президента Байдън в Саудитска Арабия не доведе до незабавни доставки на петрол, ние 
вярваме, че Кралството ще откликне на призивите, като продължи постепенно да увеличава добива“, каза анализаторът 
на RBC Capital Хелима Крофт в бележка. 
Новият генерален секретар на групата Хайтам ал Гайс повтори в неделя, че членството на Русия в ОПЕК+ е жизненоважно 
за успеха на споразумението, съобщи кувейтският вестник Alrai. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите  
БНТ „Денят започва“ 
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- Пътищата и средствата за ремонти – за нерешените проблеми в сектора. Гост: Гроздан Караджов - вицепремиер и 
министър на регионалното развитие в оставка 

- Икономическите рискове в кризата и мерките срещу инфлацията. Гости: Михаил Кръстев; Георги Вулджев 
- Версиите за пожара и взривовете в склада за боеприпаси в Карнобат 
- Задължително с маска на закрити места – за новите мерки във Варна 
- В разгара на летния сезон - как браншът може да се възползва от ваучерите за туристически услуги  

бТВ, „Тази сутрин“ 
- Какви са версиите за взрива в складовете за боеприпаси 
- Чака ли ни тежка зима и какво не успя да свърши 47-то НС? Гост: Петър Чобанов – депутат от ДПС 
- Ще намалят ли изолацията при КОВИД-19? Гост: Д-р Александър Симидчиев 
- С колко ще поскъпне парното, ако цената се вдигне с 54%  

Нова телевизия, „Здравей, България“  
- Взривове в склад за боеприпаси 
- Пред газова криза ли е страната 
- Кои са скритите такси по време на лятната ни почивка 
- Между лятната КОВИД вълна и летните вируси по морето. Гост: Проф. Тодор Кантарджиев 

 
√ Преглед на печата  
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа  - Европа учи своите на зимни икономии, у нас говорят само за избори 
в. Телеграф  - Френската настръхна за гофрета фалос 
в. Труд  - Енергийни експерти пред "Труд" по повод на секретно писмо на "Булгаргаз" ЕАД: Киро и Асен оставят без газ 
България 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа  - Трима свои, 3-ма назаем от БСП и 9 стари министри хареса Радев за кабинет №100 
в. 24 часа - Половин милион взеха 467 лв. минимална пенсия, мъжете са 70 хиляди, а жените - 6 пъти повече 
в. 24 часа - Жп проекти за 3 млрд. лева може да спрат, а България да връща над 2 млрд. на ЕС 
в. Телеграф - Министърът в оставка Александър Николов: Природен газ има, но разходите трябва да станат поносими 
в. Телеграф  - Взрив разтърси складове за боеприпаси 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Красимир Катев, финансист: По-малко дълг и по-консервативно управление на личните финанси. Предстои леко 
затягане на коланите 
в. Телеграф  - Финансовият анализатор Десислава Николова: Задава се рецесия, въпросът е колко ще е дълбока 
в. Труд  - Н. Пр. Роб Диксън, посланик на Обединеното кралство в България, специално за "Труд": Лондон и София доказаха 
обща решимост срещу инвазията в Украйна 
в. Труд  - Акад. Ваньо Митев, бивш ректор на МУ-София, пред "Труд": Няма единна схема за лечение на COVID-19 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Кирил Петков остава като премиера, който успя да унижи Русия 
в. Телеграф  - Не може всичко да ти се разминава 
в. Труд  - Политическият модел "Ружа Игнатова" 
 
√ Предстоящи събития в страната на 1 август 
София. 

- От 09.30 часа Министерство на земеделието организира своята виртуална приемна. Това е поредно издание на 
инициативата на министъра на земеделието д-р Иван Иванов, в която ще вземат участие директорите на следните 
дирекции „Развитие на селските райони “, „Биологично производство “ и „Идентификация на земеделските 
парцели“. 

- От 10.00 часа в сградата на КНСБ на пл. "Македония" 1, зала "Европа", ет. 2, Конфедерацията на независимите 
синдикати в България и Институтът за социални и синдикални изследвания към КНСБ ще представят резултатите 
от традиционното наблюдение на потребителските цени и Заплатата за издръжка за второто тримесечие на 2022 
г. Участие в пресконференцията ще вземат президентът на КНСБ Пламен Димитров и зам.-директорът на ИССИ 
Виолета Иванова. 

- От 10.30 часа ще се проведе пресконференция, на която ще бъде отчетена работата на екипа в Министерството 
образованието и науката през изминалия мандат. 

- От 11.30 часа в сградата на ГД „Национална полиция“, ръководството на МВР ще направи отчет за дейността на 
ведомството. 

*** 
Варна. 

- От 20.00 часа в Морската гадина ще бъде открито най-голямото арт изложение в България- Международният 
панаир на занаятите и изкуствата „БУЛГАРИКА“. 

*** 
Русе. 
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- От 13.00 часа в Кръгла зала на Община Русе кметът Пенчо Милков ще даде повече информация за отпускането на 
7,7 млн лева от Регионалното министерство за възстановяване на уличната мрежа. Зам.-кметовете Димитър Недев 
и Златомира Стефанова ще разяснят за предстоящата кампанията за безплатно извозване на строителни отпадъци 
от домакинствата по проект "Мерки за подобряване управлението на отпадъците в общините Русе, Тутракан, 
Сливо поле и Ветово" 

*** 
Стара Загора. 

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

- От 18.00 часа в Изложбена зала „Байер“ ще бъде открита юбилейна изложба на Тодор Ковачев - живопис 

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

