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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
Business.dir.bg 
 
√ Васил Велев: Офертата за втечнения газ е изтекла - кризисен пиар и поредната измама 
Даже и да долети синьото гориво от танкерите, то ще бъде с 1/3 по-скъпо от договора ни с руснаците, казва 
председателят на АИКБ 
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев направи своя прочит на писмото на "Булгаргаз", 
което публикува в профила си във Фейсбук. 
От секретното писмо на шефа на "Булгаргаз" Людмил Йоцов до БЕХ и до енергийния министър Александър Николов се 
разбра, че газ няма и не са осигурени в пълен размер необходимите количества за покриване на потреблението на 
клиентите за четвъртото тримесечие на 2022 година. Преди то да стане известно, премиерът в оставка Кирил Петков се 
похвали на предпоследното заседание на кабинета, че са осигурили 7 танкера с втечнен газ, само трябвало служебното 
правителство да уреди транспортирането им. Енергийният министър Александър Николов до последно отрича да има 
дефицит и повтаря, че газ има и е осигурен от кабинета. 
Междувременно работодателите вече алармираха, че заради действията на правителството "Петков", липсата на синьо 
гориво и спирането на договора с "Газпром", се очертават фалити и освобождаване на поне 250 000 работници. 
Изводът, който прави Велев, след като се е запознал с писмото на "Булгаргаз" за фактическото състояние на българските 
запаси, е, че втечненият газ хем го няма, хем е по-скъп от този по договора с руснаците, хем няма как да бъде 
транспортиран до страната ни, а и за капак - офертата вече е изтекла. За председателя на АИКБ няма съмнение, че отново 
иде реч за "кризисен пиар и поредната измама" на досегашното правителство. 
"Даже и да доставим митичния газ от митичните танкери, ще имаме недостиг от 39,4 % за последното тримесечие", посочва 
той. "Даже и да долети газът от танкерите до газопреносната ни мрежа (слот и склад за разтоварване и капацитет за пренос 
няма свободни), то той ще бъде с 1/3 по-скъп от газа по договора ни с руснаците, от който се отказваме", констатира още 
работодателят. Велев напомня, че въпрек че не купуваме руски газ по договора с "Газпром", ние ще трябва да заплатим 
80% от невзетото количество, според клаузите.  
"Реших да облекча тези, които не могат да изчетат 4-страници пълни с букви и цифри. Ето какво пише в писмото на 
Булгаргаз до Министерство на енергетиката и Българския енергиен холдинг от 27-07-2022г.: 
1. Газ за последното тримесечие на 2022г. (октомври, ноември и декември) има осигурен само по договора с азерите в 
размер на 2,637 тераватчаса при заявени 9,546 тераватчаса. Това е 27,6%, а не една трета, т.к. през зимата консумираме 
почти два пъти повече, а по договора с азерите ще получаваме едно и също количество всеки божи ден, независимо дали 
е лято или зима (за разлика от договора с руснаците). Или, недостига е 6,908 тераватчаса. 
2. Даже и да доставим митичния газ от митичните танкери, ще имаме недостиг от 39,4 % за последното тримесечие, т.к. 3 
х 1,050 тераватчаса прави 3,150 тераватчаса и остава недостиг от 6,908 - 3,150 = 3,758 тераватчаса при заявени 9,546 . 
3. Даже и да долети газът от танкерите до газопреносната ни мрежа (слот и склад за разтоварване и капацитет за пренос 
няма свободни), то той ще бъде с 1/3 по-скъп от газа по договора ни с руснаците, от който се отказваме. Цена на митичния 
газ в пристанище в южна Гърция 175 $/мвтч. при цена на газа по договора с Газпром експорт докаран до България = 131 
$/мвтч. 
4. Но всъщност какво обсъждаме? Офертата е с изтекъл срок. Едно голямо нищо! Или 7 по-малки нищА. Кризисен пиар и 
поредната измама. Но за сметка на това, неустойките, които ще трябва да платим (ние, данъкоплатците, а не К&А), са 
съвсем истински и ще прехвърлят милиард долара, т.к. условията за плащане при обявения от доставчика форсмажор, 
свързан със санкциите, са ПРИЕТИ от европейки-съюзо-образуващите държави, Германия, Франция и Италия, както и от 
редица др. И няма оправдание в съда за нашата глупост. За глупост се плаща скъпо. И ще трябва да заплатим по договор 
80% от недовзетия газ. С лихвите за забавата и хонорарите на адвокатите ведно. 
 
ТВ7 
 
√ Очакват се съкращения, защото няма газ за бизнеса 
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев каза в интервю, че няма газ за 
бизнеса. Велев изтъкна, че след обещанията за 4 пъти по-евтин газ, той е поскъпнал двойно.  
Работодателските организации са опитали да разберат какво следва, като са пратили отворено писмо на 27.07, но не 
получили задоволителен отговор, а неясни обяснения.  
Освен това, Велев каза още, че няма слотове за разтоварване на газ, нито има трасе, по което да пристигне. “Дори газът да 
стигне до нас, той ще осигури по-малко от половината от недостига” казва председателят на АИКБ.   
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“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“, допълва Велев.  
 
НОВА ТВ 
 
√ Изправена ли е България пред газова криза 
Коментар на експерти 
В ефира на „Здравей, България” старши икономистистът от „Отворено общество” Георги Ангелов и Добрин Иванов от 
Асоциацията на индустриалния капитал в България коментираха ще има ли синьо гориво за зимата. 
„Според нас има реална възможност да останем без газ в четвъртото тримесечие на настоящата година, тъй като газовият 
баланс не е осигурен. Дори да бъдат реализирани тези доставки, които обяви премиерът -  7 танкера, а всъщност офертата 
е за 3 до края на годината, те ще осигурят до 60% от дефицита, който се формира”, каза Иванов. По думите му освен за 
самите доставки, трябва да се помисли и за цената.  Има по-добра алтернатива и това е руският газ, уточни той. 
Според Георги Ангелов изходът от газовата криза е 2/3 азерски газ и 1/3 втечнен газ. 
„За азерския газ имаме дългосрочен договор, който е 1 млрд. куб. м годишно. Той е осигурен. Като влезе акт 16, ще 
поевтинее. С тези танкери имаме още 1/3 и остава още 1/3, която трябва да покрием. Знаете, че премиерът ходи и в 
Азербайджан. Там имаше съобщение, че може да получим допълнителни количества азерски газ. Според мен трябва да 
ги вземем. В момента, в който си построим тръбата към Гърция, която се свързва с азерсикя газопровод, може да си вземем 
1 млрд. евтин азерски газ. И още 1 млрд. може да вземем допълнително + танкерите идеално ще се върже сметката. През 
това време трябва да продължим да пълним „Чирен”.   
По думите му България трябва да осъди „Газпром”, че е оставила страната ни без газ за зимата. 
Целия разговор гледайте във видеото. 
 
√ ЗА ЧЕТВЪРТИ ПОРЕДЕН МЕСЕЦ: Без утвърдена цена на газа у нас 
Бизнесът предупреждава, че може да се стигне до огромни съкращения 
Един от големите проблеми от изминалите месеци се оказа изборът на председател на Енергийната комисия. Правният 
казус доведе до това, че регулаторът днес трябваше да обяви новата цена на природния газ. Това обаче няма как да стане. 
И този месец започва без утвърдена цена на синьото гориво. От КЕВР обясниха за NOVA, че първо трябва да се свика 
обществено обсъждане, и едва след това може да се премине към утвърждаване на цена. Големият въпрос, който не 
зависи от регулатора, е дали ще се намерят необходимите количества газ. Така бизнесът започва работа на тъмно и 
предупреждава, че може да се стигне до огромни съкращения. 
Марио Стойков е собственик на заведение за дюнери. В настоящата криза се опитва да задържи клиентите си чрез 
запазване на качеството на храната, но признава, че сметките му за енергия стават все по-големи и непосилни. „Преди 
пандемията цените и сега са с над 120-130% по-високи. Конкретно за газа, косвено за всички продукти, които купуваме, са 
се качили с над 100%”, казва той. Пресмята още, че месечното му потребление за газ се е увеличило до около 4500 лева. 
Това е преди да бъде факт поредното сериозно увеличение.  
„Имаме 4 уреда в момента, които са на газ и които работят постоянно. Всеки един от тях харчи грубо по бутилка на ден. 
Всеки може да си го калкулира – при цена от 36-37 лева на бутилката, значи отиваме на едни над 140 лева на ден за газ”, 
споделя още Стойков. 
Август е четвъртият пореден месец, който започва без да има утвърдена цена на природния газ от КЕВР. След 
прекратяването на доставките от Русия, „Булгаргаз” изпраща заявленията си със закъснение, а това сериозно притеснява 
бизнеса. Те предупреждават, че не се ли осигурят доставки, през зимата може да се стигне до рекордни съкращения. 
Според Добрин Иванов от АИКБ възможността да останем без газ през четвъртото тримесечие на настоящата година е 
напълно реална, тъй като газовият баланс все още не е осигурен. „Дори да бъдат реализирани тези доставки, които обяви 
премиерът, той обяви 7 танкера, а всъщност офертата е за 3 до края на годината, които ще осигурят само до 60% от  
дефицита, който се формира. Тоест, има един все още непокрит дефицит от 40%”, подчертава той. 
За повече информация вижте видеото. 
 
Bulgaria ON AIR 
 
√ Бизнесът разкритикува кабинета "Петков" заради високите цени на газа, настояват за преговори с "Газпром" 
Браншовици очакват фалити и безработица  
Три танкера с втечнен газ е договорило правителството на Кирил Петков за тази година, а цената им е с над 30 на сто по-
висока, твърдят от Асоциацията на българските работодатели.  
"Цената на газа, който ще бъде доставен до края на годината, ще бъде с 30% по-висока от този по договора с "Газпром" и 
с около 15 на сто по-ниска от цената на спот пазара към настоящия момент", коментира Добрин Иванов от Асоциацията на 
индустриалния капитал в България.  
"Цената, която е осигурена от доставките на втечнен газ с танкери, е около 175 долара. Доставката на спот пазара е 206. 
Цената, която е към настоящия момент по договора с "Газпром", би била 131 или с 40 на сто по-ниска цена", категоричен 
е той.   
Според енергийния експерт Васко Начев обаче подновяването на договора с "Газпром" няма да реши проблема.  

https://nova.bg/amp/news/view/2022/08/01/378101/%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D0%B8-%D0%B5-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0/
https://nova.bg/amp/news/view/2022/08/01/378175/%D0%B7%D0%B0-%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B2%D1%8A%D1%80%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%86-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D1%83%D1%82%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0-%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81-%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80/
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"Формулата, по която става ценообразуването на руския газ, е 70 на сто от спот пазара, 200 евро на мегаватчас, като 
сметнем - 140 евро. Като добавим и компонентата от деривати, прави 1545 долара на мегаватчас", поясни експертът. По 
думите му в момента на първо място е сигурността, а не цената. 
"Цената към днешна дата ще е по-ниска, отколкото тя би била октомври или декември. Чисто спекулативно е да смятаме, 
видите ли, ако беше руският газ, щяхме да сме много по-добре", смята той. 
Трите танкера американски газ и азерският формират само 2/3 от нуждите на страната от октомври до декември, сочат 
разчети.  
"Ние все още ще имаме недостиг. Не е ясно как ще бъде покрит той, би трябвало да има криза с отоплителния сезон. Ако 
не се вземат спешни мерки, ще има по-ниска температура, подавана от топлофикациите или спиране на подаването на газ 
за предприятията", подчерта Добрин Иванов.  
Бизнесът предрича фалити и безработица.  
"Би засегнало цели браншове", обобщи Иванов. 
Общият брой хора, които биха били засегнати, са около 250 000. Експертите са на мнение, че трябва да се има предвид, че 
към момента газохранилището в Чирен е пълно едва на 40 %. 
Вижте повече в репортажа на Виолета Русенова. 
 
АИКБ 
 
√ АОБР: НЯМА ВРЕМЕ ЗА ГУБЕНЕ – ГАЗОХРАНИЛИЩЕТО В ЧИРЕН Е НАЙ-ПРАЗНОТО В ЕС! 
Вижте по-долу пълния текст на ОТВОРЕНО ПИСМО от Асоциацията на организациите на българските работодатели 
(АОБР) с апел за спешни мерки за осигуряване на необходимите количества и при разумни цени на природен газ: 

 
ОТВОРЕНО ПИСМО 
На 27 юли т.г. Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) за пореден път призова за спешни 
мерки за осигуряване на необходимите количества и при разумни цени на природен газ, вкл. да бъдат възобновени 
спешно доставките от ООО „Газпром експорт“, съгласно съществуващия договор. 
В отговор на този наш призив, на 28 юли т.г. министър-председателят в оставка оповести намерение за сключване на 
договор с неизвестен за обществото американски доставчик за седем танкера с втечнен газ, но „пропусна“ да даде 
достатъчна информация относно ценовите условия, трасетата за доставка и други важни обстоятелства, които българският 
бизнес, а и българското общество следва да знаят. 
Всъщност, танкерите не са седем, а три – останалите четири са за следващата година и са непотвърдени. Въпросните три 
танкера за настоящата година биха осигурили по-малко от половината от недостигащите ни количества. Освен това, няма 
осигурен капацитет – нито на терминал за разтоварване, нито на трасе до газопреносната мрежа на България. 
Дори по някакво чудо да се намери начин втечненият газ да стигне до България, той ще е с 35-40% по-скъп от газа по 
договора с „Газпром експорт“. А като се добавят и неустойките, които ще платим по клаузата „вземи или плати“ в договора 
ни с „Газпром експорт“, този газ ще ни излезе три пъти по-скъп от този, който имаме, но не взимаме. 
За всички разумно и обективно мислещи хора е повече от ясно, че е безалтернативно възстановяването на доставките по 
съществуващия ни договор с руската страна. Вече станаха ясни откровените неистини за оскъпяване с 11% при 
превалутирането – не се оскъпява с нито цент! Ако правителството не е наясно как се прави превалутиране, да се 
консултира с колегите си в Италия, Германия, Франция, Австрия, Словакия и Унгария. 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
Независимо от това, че служебното правителство още не е обявено, очевидно е, че то с „летящ старт“ ще трябва да решава 
неотложни проблеми. 
Не можем да губим и ден повече! Въпреки и без това мизерно малкия си обем спрямо годишното потребление, 
газохранилището в Чирен е най-празното в ЕС. 
Наясно сме, че сме поставени в условията на тежка политическа криза, но в настоящия момент много по-страшна е 
енергийната и икономическа криза особено за бизнеса, който не може да пренастрои производството си на други 
енергоносители за месеци дори. Нека политиците ни престанат с непремерените, неразумни и национално безотговорни 
действия и говорене. Грешките са направени, но трябва спешно да бъдат поправени, ако искаме българската икономика 
да оцелее и домовете ни да са топли. 
 
Economic.bg 
 
√ Бизнесът очаква през зимата да има газ само „по чудо“ и 40% по-скъп 
И четирите работодателски организации призовават служебното правителство да поднови преговорите с 
„Газпром“ за доставки от Русия 
Дори по някакво чудо да се намери начин втечненият газ да стигне до България, той ще е с 35 – 40% по-скъп от този по 
договора с „Газпром експорт“. А като се добавят и неустойките, които ще платим по клаузата „вземи или плати“ в договора 
ни с „Газпром експорт“, този газ ще ни излезе три пъти по-скъп от този, който имаме, но не взимаме. 
Това се посочва в позиция на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР), в която членуват 
четирите национално представени работодателски организации – АИКБ, КРИБ, БСК и БТПП. Бизнесът коментира заявката 
на премиера в оставка Кирил Петков, че с енергийния министър в оставка Александър Николов са договорили 7 кораба с 
американски втечнен природен газ – по един на месец между октомври и април. 

https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/274181-biznesat-razkritikuva-kabineta-petkov-zaradi-visokite-tseni-na-gaza-nastoyavat-za-pregovori-s-gazprom
https://bica-bg.org/wp-content/uploads/2022/08/2022-08-01-gaz-OpenLetter.pdf
http://aobe.bg/2022-07-27-gaz/
https://www.gov.bg/bg/prestsentar/novini/premierat-petkov-prodalzhavame-da-reshavame-golemite-zadachi-i-predizvikatelstva-pred-balgarskata-ikonomika
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Бизнес организациите обаче напомнят, че за тази година са осигурени само три кораба, които могат да осигурят по-малко 
от 50% от дефицита на природен газ, който ще се появи в зимните месеци. Те също така изтъкват, че Петков не е дал 
информация нито кой е доставчикът, нито на каква цена, нито за трасетата за доставка и други важни обстоятелства, които 
българският бизнес, а и българското общество следва да знаят. 
Освен това, няма осигурен капацитет – нито на терминал за разтоварване, нито на трасе до газопреносната мрежа на 
България. Николов и Петков заявиха, че оставят тази работа на служебното правителство, като се оправдаха, че така 
всъщност им дават необходимата гъвкавост, за да решат как да действат. 
За всички разумно и обективно мислещи хора е повече от ясно, че е безалтернативно възстановяването на 
доставките по съществуващия ни договор с руската страна. Вече станаха ясни откровените неистини за оскъпяване 
с 11% при превалутирането – не се оскъпява с нито цент. Ако правителството не е наясно как се прави превалутиране, 
да се консултира с колегите си в Италия, Германия, Франция, Австрия, Словакия и Унгария“, се казва в позицията на 
АОБР. 
Те призовават служебното правителство, което вероятно ще бъде формирано във вторник от президента Румен Радев, да 
решава неотложни проблеми „с летящ старт“. 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 

 
 
БНТ 
 
√ Вижте кои са новите служебни министри 
Президентът Румен Радев подписа указ за разпускане на 47-ото Народно събрание на 2 август 2022 г. 
Държавният глава насрочва избори за Народно събрание на 2 октомври 2022 г. 
С друг свой указ президентът назначи служебно правителство от 2 август 2022 г. Държавният глава ще представи задачите 
и приоритетите на служебното правителство на церемония в Гербовата зала в президентската институция утре от 12.00 
часа. 
Кои са служебните министри? 
 
Гълъб Донев - служебен министър-председател 
Донев е роден през 1967 г. в София. Завършва 35-а Руска езикова гимназия в София. 
Придобива магистърска степен по „Финанси“ в УНСС и по право в Русенския университет 
„Ангел Кънчев“. Специализира „Бизнес и мениджмънт“ в УНСС. 
От 2005 до 2006 г. е и.д. главен секретар на Министерството на труда и социалната 
политика. От 2007 до 2009 г. е член на Надзорния съвет на Националния осигурителен 
институт. През 2008 г. става председател на Надзорния съвет на Националния институт за 
помирение и арбитраж. 
От 2001 до 2007 г. Гълъб Донев е директор на дирекция “Условия на труд и управление при 
кризи” в Министерството на труда и социалната политика. 
От 2007 до 2009 г. е изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция 
по труда“, а през 2009 г. става зам.-председател на Държавна агенция „Държавен резерв и 
военновременни запаси”. 
От 2014 до 2016 г. е заместник-министър на Министерството на труда и социалната 
политика. Сред длъжностите, които заема след това, са зам.-директор на дирекция 
„Административно и информационно обслужване“ и зам.-директор на дирекция „Вътрешен одит“ на Министерството на 
отбраната. 
Заема поста служебен министър на труда и социалната политика в служебното правителство, назначено от президента 
Румен Радев през януари 2017 г. От май до декември 2021 г. Гълъб Донев е заместник министър-председател по 
икономическите и социалните политики и служебен министър на труда и социалната политика в двете служебни 
правителства, назначени от президента Румен Радев. 
Назначен е за секретар по социални политики и здравеопазване на президента на Република България с указ № 120 от 9 
май 2017г. Във втория мандат на президента Румен Радев е назначен за секретар по социални политики и здравеопазване 
с указ № 19 от 22 януари 2022 г. Преназначен е на длъжността секретар по демография и социални политики с указ № 97 
от 30 март 2022 г. 
 
Лазар Лазаров - служебен заместник министър-председател по социалните политики и служебен министър на труда и 
социалната политика. 
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Лазар Лазаров е роден на 18 март 1970 г. в София. Завършил е УНСС, специалност „Макроикономика“ през 1996г. Магистър 
по икономика. Завършил е и курс по „Мониторинг и оценка на социални програми и проекти 
по методологията на Международната организация на труда“. 
От 1995 г. последователно е заемал консултантски, експертни и управленски позиции в 
Националната служба по заетостта (понастоящем Агенция по заетостта), Българската 
стопанска камара, Икономическия и социален съвет, Народното събрание, Министерството 
на труда и социалната политика и Фонд „Условия на труд“. 
Бил е съветник на министъра на труда и социалната политика от август 2005 до ноември 2007 
г., а от ноември 2007 г. до юли 2009 г. Лазар Лазаров е заместник-министър на труда и 
социалната политика. От август 2009 г. до юни 2013 г. е бил главен експертен сътрудник към 
Комисията по труда и социалната политика в Народното събрание. В периодите юни 2013 - 
август 2014 г., ноември 2014 г. - май 2016 г., февруари 2017 г.- май 2017 г., както и от края на 
септември 2017 г. досега Лазар Лазаров е заместник-министър на труда и социалната 
политика. 

Председателствал е редица тристранни органи за социален диалог в областта на пазара на труда, трудовата миграция и 
трудовата мобилност, политиките за хората с увреждания, равните възможности на мъжете и жените и др. 
 
Христо Алексиев - служебен заместник министър-председател по икономическите политики и служебен министър на 
транспорта и съобщенията 
Христо Алексиев е магистър по „Международни икономически отношения“ от УНСС и бакалавър по политология от 
Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Притежава редица допълнителни квалификации и сертификати в 

сферата на икономиката, управлението и дигитализацията от Импириъл Колидж Лондон, 
Бизнес училището на Оксфордския университет и други международни образователни 
институции. 
През годините е заемал позиции като икономически експерт и консултант по проекта за 
изграждане на Интермодален контейнерен терминал в Пловдив, член на съвета на 
директорите на Зона за обществен достъп в "Пристанище Бургас", председател на съвета на 
директорите на "Пристанище Бургас" ЕАД и председател на управителния съвет и заместник 
генерален директор на Националната компания "Железопътна инфраструктура". 
Бил е министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията в служебното 
правителство, назначено от президента Румен Радев през януари 2017 година. От септември 
до декември 2021 година отново е министър на транспорта, информационните технологии 
и съобщенията в служебното правителство, назначено от държавния глава. 
От март 2022 г. заема длъжността секретар по икономика на президента. 

 
Иван Демерджиев - служебен заместник министър-председател по обществения ред и сигурност и служебен министър 
на вътрешните работи 

Иван Демерджиев е адвокат с над 20 години опит. Роден е през 1975 г. в Пловдив. През 2001 
г. завършва магистърска степен по право в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. 
От февруари 2007 г. е съдружник и управител на Адвокатско дружество „Демерджиев, 
Петров и Баев“. От юни 2016 г. е член на Адвокатски съвет към Адвокатска колегия – Пловдив, 
като от юли 2016 г. до февруари 2019 г. е негов секретар. През февруари 2019 г. става 
председател на Адвокатска колегия – Пловдив. Напуска поста, след като през май 2021 
година е назначен за заместник-министър на правосъдието в служебното правителство, 
назначено от президента Румен Радев. 
През октомври същата година с указ на президента Румен Радев е назначен за служебен 
министър на правосъдието. 
След края на мандата се връща към адвокатската си практика. Като адвокат е известен със 
силните си обществени позиции. Взима активно участие при обсъждането на важните теми 
в сферата на правосъдието. 
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Атанас Пеканов - служебен заместник министър-председател по управление на европейските средства 
Атанас Пеканов е икономист в Австрийския институт за икономически изследвания (WIFO) във 
Виена, Австрия, и лектор във Виенския университет по икономика и бизнес (WU Wien). Преди 
това е работил в Европейската централна банка във Франкфурт, Германия. Завършил е 
бакалавърска степен по икономика във Виенския университет по Икономика и бизнес и 
магистратура по Икономическа политика в University College London. 
Вицепремиер по управление на европейските средства от май до декември 2021 г. в двете 
служебни правителства, назначени от президента Румен Радев. 
Докторант по икономика във Виенския университет по икономика и бизнес (WU Wien) с фокус 
върху темите Парична и Фискална политика. Два пъти е избран за стипендиант на Българската 
народна банка (2015, 2019). През 2019г. печели стипендия „Фулбрай“ и посещава 
икономическия факултет на Harvard University, където работи върху дисертацията си в 
сферата на паричната политика. 

 
 
Росица Атанасова Велкова-Желева - служебен министър на финансите 

Росица Велкова е родена през 1972 г. в София. Придобива магистърска степен по финанси в 
Университета за национално и световно стопанство. 
През 1993 г. започва работа в Министерството на финансите (МФ) и притежава 
професионален опит в МФ от 28 години. От 2001 г. до 2017 е началник на отдел „Устойчиво 
икономическо развитие” в дирекция „Държавни разходи“ със сфера на дейност бюджетно 
финансиране на първостепенни разпоредители с бюджет. В периода 2000-2001 г. е 
заместник-председател на съществуващата по това време „Държавна агенция за 
осигурителен надзор“. 
През 2008-2009 г. представлява Република България в групата на финансовите експерти и във 
Финансовата комисия, които обсъждат бюджетните, финансовите и административните 
въпроси на ЮНЕСКО. 
В периода ноември 2017 - април 2021 г. е заместник-министър на финансите, от април 2021 

г. до декември 2021 г. е изпълнявала длъжността директор на дирекция „Държавни разходи“ в МФ и от декември 2021 г. 
до момента е заместник-министър на финансите. 
 
Димитър Стоянов - служебен министър на отбраната 
Димитър Стоянов е роден на 28 октомври 1968 г. в Свиленград. 

През 1986 г. завършва Математическа гимназия в Хасково. В периода 1986-1991 г. 
продължава образованието си във Висшето военновъздушно училище – Долна Митрополия. 
През 2001 г. завършва Командно-щабната академия на Военната академия „Г. С. Раковски”. 
Възпитаник е и на Военновъздушния колеж „Максуел”, САЩ. 
Димитър Стоянов започва военната си кариера като техник в изтребителен авиационен полк 
в Узунджово. Преминал е през редица командно-инженерни длъжности, последната от 
които е заместник-командир по авиационна техника и въоръжение в Трета изтребителна 
авиобаза "Граф Игнатиево". От 2009 г. е началник на щаб в авиобазата. През периода 2013 – 
2016 г. заема различни длъжности в Командването на Военновъздушните сили на Република 
България, последната от които е началник на щаба на ВВС. 
С указ №44 от 23 януари 2017 г. е назначен за главен секретар на президента Румен Радев. 
Във втория мандат на президента Радев е назначен за главен секретар с указ №10 от 22 
януари 2022 г. 

 
Асен Меджидиев - служебен министър на здравеопазването 
Д-р Асен Меджидиев е роден през 1968 г. Завършва медицина към Висшия медицински институт в София през 1994 г. В 

началото на професионалното си развитие работи като лекар-ординатор в Отделение по 
белодробни болести на Пета градска клинична болница. В периода 1995 г. -2011 г. е УНГ 
специалист и бронхоскопист към Клиника по оториноларингология и лицево-челюстна 
хирургия на УМБАЛ "Св. Анна". През 2010 г. завършва и висше образование по Здравен 
мениджмънт към Медицинския университет в София. 
От 2012 г. е част от екипа на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов". Създава и ръководи първото 
отделение по УНГ болести в лечебното заведение и инициира Националната програма 
„Детско здраве „Пирогов“ за провеждане на високоспециализирани профилактични 
прегледи в страната. 
Д-р Меджидиев има редица публикации на тема УНГ и бронхология в български и 
международни издания. Взима участие във форуми и конгреси в страната и чужбина. Има 
проведени специализации в Германия, Хърватия и Швейцария. Член е на Българския 
лекарски съюз (БЛС), като от 2018 г. е председател на УС на Столичната лекарска колегия към 

БЛС. 
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Иван Шишков - служебен министър на регионалното развитие и благоустройството 
Иван Шишков е роден на 14 септември 1963г. в София. Завършва образователна степен 
магистър по „Архитектура“ през 1990 във ВИАС София. 
Арх. Шишков е работил като проектант в „Интерпроект“ и „Софпроект“. В периода 1992г.-
2000г. е заемал длъжността на главен архитект на Община Драгоман, от 2002г. до 2008г. - 
главен архитект на Район „Банкя“ в Столичната община (СО), а от 2008г. до 2021г. е бил главен 
архитект на Район „Триадица“ – СО. 
От 1996г. до 2006г. e член на Общински експертен съвет по устройство на територията. 
От 2007г. до 2015г. е експерт в Комисия по устройство на територията и жилищна политика 
към СОС. 
По време на двете служебни правителства, назначени от президента Румен Радев през 2021 
година, е съветник и заместник-министър в Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството. Към днешна дата работи като архитект. 
 

Сашо Пенов - служебен министър на образованието и науката 
Проф. д-р Сашо Пенов е магистър по право от Юридически факултет (ЮФ) на Софийски 
университет “ Св. Климент Охридски“ (1986). Преподавател в Юридическия факултет от 1987 
г. (асистент), 2000 г. (доцент), 2012 г. ( професор) по дисциплините финансово право, данъчно 
право, международно данъчно право в ЮФ. Доктор по право (1996 г.). 
Специализирал е в университета в Хамбург, Германия (с Вайтзекерова стипендия и защитена 
магистърска степен по право в същия университет 1991-1992), в Международния център за 
подготовка на кадри при ОИСР - Виена, Австрия (1993); в университета в Атина, Гърция (1995); 
в университета в Саарбрюкен, Германия (2001, 2004); в САЩ (2002). 
Ръководител на Катедрата по административноправни науки (2010-2018 г.), декан на ЮФ 
(2011-2018). Работил е като експерт в Главно управление на данъчната администрация (1989-
1990) и ръководител на отдел „Данъчни спогодби“ (1992-1994 г.). Бил е член на 
Консултативния съвет по законодателството при ХХХІХ (2001-2005) и ХL (2005-2009) Народно 

събрание. Член на Правния съвет при Президента на Република България и председател на Комисията за опрощаване на 
несъбираеми държавни вземания в периода от 2002 г. до 2011 г. 
Адвокат в Софийска адвокатска колегия от 1994 г. 

 
Николай Милков - служебен министър на външните работи 
Николай Милков е роден на 10 декември 1957 г. в София. 
Завършил е Френската гимназия в София, а висшето си образование получава в Департамента 
по Международни отношения на УНСС. 
Професионалното си развитие започва в научната сфера, а през 1991 г. му е присъдена 
научната степен доктор за дисертация в сферата на международните отношения и най-новата 
история. 
В държавната администрация започва работа през 1992 г., като първоначално заема различни 
длъжности на цивилен служител в Министерството на отбраната. След това преминава на 
работа в Министерството на външните работи, но през 2010 г. след конкурс се завръща в 
Министерството на отбраната като постоянен секретар. 
В МВнР е на работа от 1997 г. В дипломатическата служба е заемал различни длъжности, сред 

които директор на Дирекция „Външнополитическо планиране, информация и координация“, заместник-министър на 
външните работи с ресори на отговорност европейски страни, включително ЮИЕ, и въпроси на сигурността. В това си 
качество е член на Комисията за експортен контрол и секретар на Междуведомствения комитет за членството на Република 
България в НАТО. Бил е посланик на България в Румъния и Канада, генерален консул в Ню Йорк. Понастоящем е 
извънреден и пълномощен посланик във Френската република и Княжество Монако и постоянен представител в ЮНЕСКО. 
 

Крум Зарков - служебен министър на правосъдието 
Крум Зарков е роден през 1982 г. в София. 
Завършва 9-а Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“ в София. През 2007 г. се 
дипломира като магистър в Университета Париж 1 „Пантеон - Сорбона“ в специалност 
„Международно право и право на международните организации“. В същата година получава 
диплома за завършен курс от Института по политически науки – Париж, Фрнация. 
От 2007 г. до 2010 г. се занимава с изследователска и научна дейност в Центъра за изследване 
и науки в областта на международното публично право на Университета Париж 1 „Пантеон - 
Сорбона“. През 2010 г. постъпва на работа като инспектор – юрист в Комисията за 
установяване на имущество, придобито от престъпна дейност. 
В 41-ото и 42-ото Народно събрание работи като главен експертен сътрудник към Комисията 
по вътрешна сигурност и обществен ред. В периода 2014 – 2016 г. е експертен сътрудник към 

депутата от Европейския парламент Георги Пирински (Групата на социалистите и демократите). 
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Народен представител и член на Комисията по правните въпроси в 44-ото, 45-ото, 46-oто и 47-ото Народно събрание. 
 

Велислав Минеков - служебен министър на културата 
Велислав Минеков е професор в Националната художествена академия (НХА). Завършва 
образованието си в Националната художествена академия и специализира в Хамбург, 
Германия. Преподавател е по скулптура, металодизайн, художествено метолеене, 
художествено каменоделие и реставрация в България, Германия, Турция и ОАЕ. Представен е 
с монументални и кавалетни творби в България, САЩ, Германия, Русия, Украйна, Корея, 
Испания, Италия, Люксембург, Холандия, Дания, Швеция, Швейцария, Сингапур, Китай, 
Мароко, Ливан, Босна, Сърбия, Бразилия и Обединените арабски емирства. 
Награждаван е като участник в множество международни симпозиуми, конкурси и изложби. 
Член е на творчески съюзи в Европа и организации, подпомагащи закрилата на културното 
наследство. 
Проф. Минеков е граждански и политически активист. Участва в инициативи за промяна на 
закони в областта на културата, музейното дело, правния статут на колекционерите и 

авторските права. 
Министър на културата от май до декември 2021 г. в двете служебни правителства, назначени от президента Румен Радев. 
 

Росица Карамфилова-Благова - служебен министър на околната среда и водите 
Д-р инж. Росица Карамфилова е експерт с дългогодишен опит в областта на управление на 
околната среда. Повече от 17 години работи в системата на Министерството на околната 
среда и водите (МОСВ), последователно заемайки експертни и ръководни длъжности – от 
младши експерт до изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по околна среда 
(ИАОС). 
Магистър-инженер е по „Екология и опазване на околната среда“ в Химико-технологичен и 
металургичен университет (ХТМУ) в София. Защитава успешно докторска степен на тема 
„Изследване възможността за получаване на биогаз чрез анаеробно разграждане на някои 
нетрадиционни отпадъчни биопродукти“ в ХТМУ, където е работила и като хоноруван 
преподавател. 
През 2005 г. започва трудовия си стаж в ИАОС към МОСВ и в продължение на 11 години заема 
различни експертни длъжности в сферата на управление и мониторинг на отпадъците, 

екологични индикатори, контрол на качеството при инвентаризация на парниковите газове и национален координатор 
(NFP) към Европейската агенция по околна среда. От 2016 г. заема ръководни позиции към звената за стратегическо 
планиране и международни програми и проекти в МОСВ. 
Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по околна среда от април 2021 г. Член на Борда на директорите на 
Европейската агенция по околна среда. Притежава и опит от участие в редица национални и международни проекти в 
сферата на околната среда. 
 

Явор Гечев - служебен министър на земеделието 
Явор Гечев е роден на 10 юни 1978 г. в Пловдив. По образование е инженер-агроном. 
През 2001 г. завършва Аграрен университет Пловдив. Магистър е по “Растителна защита”. Има 
няколко специализации – професионални квалификации по “Управленски умения”, 
“Политически мениджмънт”, “Публични политики” и “Политически мениджмънт” в Нов 
български университет, Българско училище за политика и Съвета на Европа /Страсбург/. 
Първите години от професионалната му биография са на земеделски производител. След това 
започва да трупа сериозен професионален опит в Държавен фонд „Земеделие“, започва като 
експерт и стига до поста ръководител на Регионална разплащателна агенция – Пловдив. 
От 2013 г. е депутат в 42-ото Народно събрание. През същата година е назначен за заместник-
министър на земеделието и храните. 
Явор Гечев е третият председател на Национален съюз на земеделските кооперации в 
България. Избран е на този пост на 28 юни 2016 г. и го заема до май 2021 г., когато е поканен 

и впоследствие заема отново поста на заместник-министър на земеделието, храните и горите в двете служебни 
правителства, назначени от президента Румен Радев. 
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Никола Стоянов - служебен министър на икономиката и индустрията 
Никола Стоянов е роден през 1976 г. в София. Завършва „Право“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. 

Дипломиран е в магистърските програми „Европейско и международно търговско право“ и 
„Немско право за чужденци“ в Мюнхенския университет “Ludwig-Maximilian”. Притежава 
опит в развитието на стартиращи компании, подкрепа за малки и средни предприятия и 
инвестициите. 
В частния сектор е основал, ръководил и подпомагал множество компании. В период от 8 
години ръководи компания, която е ексклузивен партньор за Югоизточна Европа на 
експортни организации, Агенции за подпомагане на малки и средни предприятия и Агенции 
за инвестиции от Европа, Азия и САЩ. Участва като ръководител или експерт в над 1000 
проекта, като стратегически партньор на чужди компании при навлизането им на пазари в 
Източна Европа, търсене на нови доставчици, преструктуриране и инвестиции. 
В публичния сектор е заемал позициите съветник в Министерството на икономиката, както и 
изпълнителен директор и заместник-изпълнителен директор на Изпълнителна агенция 
„Насърчаване на малките и средните предприятия“. През 2021 г. е назначен за председател 

на Съвета на директорите на „Вазовски машиностроителни заводи“ ЕАД, като участва в ръководството на дружеството до 
средата на 2022 г. 
 

Росен Христов - служебен министър на енергетиката 
Росен Христов е магистър по международни икономически отношения от Калифорнийския 
университет в САЩ. Има многогодишен опит в енергетиката, заемайки високи отговорни 
позиции в международни компании. Международно признат специалист по придобивания 
и реструктуриране на предприятия, решаване на кризисни ситуации, стратегии и развитие. 
Работил е за италианската енергийна компания „Енел“, отговаряйки за реструктурирането и 
интеграцията на придобитите мащабни енергийни дъщерни компании в Гърция, Франция и 
Русия. След това е регионален директор за Източна Европа и Латинска Америка в 
нидерландската компания за ремонт и поддръжка на енергийни активи „Дицман“ и 
ръководи придобиването на „Енергоремонт Холдинг“ в България, на която става по-късно 
председател на управителния съвет. 
В последните години се занимава с инвестиции в стартиращи компании с фокус върху 
зелените технологии. Говори свободно 4 езика и е член на МЕНСА. 
 
Александър Пулев - служебен министър на иновациите и растежа 
Александър Пулев е роден на 5 февруари 1981 г. в Пловдив. Той е магистър по финанси на 
Оксфордския университет и бакалавър по информационни системи и финанси на 
Университета в Мейн, САЩ. 
Професионалната му кариера преминава през „УниКредит“, където четири години е бил 
директор „Инвестиционно банкиране“; Европейската банка за възстановяване и развитие 
(ЕБВР), в която шест години е главен банкер; мениджър „Консултации по сделки“ в „Ърнст и 
Янг“. 
Работил е в международни компании като „Ситигруп Глоубъл Маркетс“, „Браун Брадърс 
Хариман“ и „Дженеръл Електрик“. 
Александър Пулев има дългогодишен опит в проектното финансиране и в структурирането 
на транзакции, вариращи от дялово инвестиране до синдикиране на хибриден и старши дълг. 
Управлявал е портфолио от стартиращи компании на „Булбанк“ и е бил координатор на 
програмата за рисков капитал на ЕБВР за Балканите. 

Заместник-министър на транспорта и съобщенията в служебното правителство, назначено от президента Румен Радев за 
периода от септември до декември 2021 г. 
 

Илин Димитров - служебен министър на туризма 
Илин Димитров е роден през 1983 г. Завършва средното си образование в гимназия с 
преподаване на немски език „Гео Милев“ в Добрич. 
Притежава 3 бакалавърски степени от различни университети и колежи (по управление на 
хотели и ресторанти, стопанско управление, маркетинг и мениджмънт), магистратура 
(„Стопанско управление“) и докторска степен в направление „Туризъм“. 
Работи в сектора на туризма от 2000 година, като е преминал през различни длъжности. В 
периода 2020-2021 е председател на Варненска туристическа камара. 
Преподавател от 11 години в Колеж по туризъм-Варна и директор на център „Кариери, 
Маркетинг и Предприемачество“ в ИУ-Варна. От 2008 до 2021 се занимава паралелно с 
предприемаческа дейност. 
В 47-ото Народно събрание е председател на постоянната Комисия по туризъм. 
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Весела Лечева - служебен министър на младежта и спорта 
Весела Лечева е родена на 20 май 1964 г. във Велико Търново. Завършва Националната 
спортна академия със степен доктор на спортните науки. 
Постиженията й в спортната стрелба я поставят сред най-значимите спортисти на България за 
всички времена – сребърни медали от Олимпийските игри в Сеул (1988 г.) и в Барселона (1992 
г.), петкратен световен шампион, осемкратен европейски шампион, четирикратен носител на 
Световната купа, многократен световен рекордьор. През 2007 година в Мюнхен е избрана за 
стрелец на ХХ век. За постигнатите върхови европейски, световни и олимпийски резултати в 
спортната стрелба Весела Лечева е обявена за почетен гражданин на Велико Търново. 
Народен представител е в 39-ото, 40-ото, 44-ото и 45-ото Народно събрание. В периода 2005-
2009 година е председател на Държавната агенция за младежта и спорта. Под нейното 
ръководство институцията става двигател на множество програми, насочени към достъп до 
спорт на децата в училище, както и за подкрепа и развитие на млади спортни таланти. 

 
Георги Тодоров - служебен министър на електронното управление 

Георги Тодоров е магистър по право. Професионалната му кариера преминава през 
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Столична 
община и частния бизнес. 
През годините е бил министър и заместник-министър на транспорта, информационните 
технологии и съобщенията в четири правителства, председател на Управителния съвет на ДП 
„Пристанищна инфраструктура“, председател на Съвета на директорите на „Информационно 
обслужване“ АД, председател на Съвета на директорите на „Български пощи“ АД, заместник-
председател на Съвета на директорите на „Пристанище Бургас“, член на Съвета на 
директорите на „България Еър“ ЕАД и пр. 
Георги Тодоров притежава дългогодишен експертен и управленски опит, отговарял е както за 
сектор „Информационни технологии и съобщения“, така и за сектор „Транспорт“, както и за 
процеса по цифровизация. 

 
√ Последно заседание на кабинета "Петков" - какво свърши 99-ото правителство на България? 
Вчера беше последното заседание на кабинета "Петков". 
В последния си ден кабинетът отпусна средства в няколко направления - образование с акцент върху учителските и 
заплатите на университетските преподаватели, отпускат се пари за ВиК и пътища. Кабинетът одобри и проект за научни 
изследвания с бюджет над милиард евро. 
Кабинетът "Петков" положи клетва на 13 декември 2021 г. и управлява 192 дни - до момента, в който беше свален с вот на 
недоверие. Това бяха 192 бурни дни - на сложни коалиционни отношения и още по-сложна ситуация в страната и света - 
война в Европа, инфлация и енергийна криза. На този фон едно от първите решения беше за временен мораториум върху 
цените на тока и парното. В социалната сфера - най-доволни останаха пенсионерите. 
Войната в Украйна предизвика сблъсъци между управляващи и опозиция и между управляващи и управляващи - "за" и 
"против" санкции срещу Русия, "за" и "против" да се изпраща оръжие на Украйна. 
Русия спря газа за България, беше открит гръцкият интерконектор, а страната ни изгони 70 дипломати и служители на 
руското посолство. България вдигна ветото за еврочленството на Северна Македония и след това - коалицията се разпадна. 
Днес на официална церемония властта ще бъде предадена в Министерския съвет. 
 
√ Лорер: Политиката по спиране на кражбите и корупцията ще бъде референдумът на следващите избори 
За България е изключително важно, когато светът е толкова размирен, служебният кабинет да установи стабилност. И 
честни и отговорни избори, каза министърът на иновациите и растежа в оставка Даниел Лорер в предаването "Още от 
деня". 
Лорер се надява новият служебен министър на иновациите и растежа Александър Пулев да продължи политиката за 
растеж на българската икономика през иновативни технологии и активната работа за европейските програми, които 
финансират прехода на България към по-конкурентоспособна икономика. Това е основната мисия на Министерството на 
иновациите и растежа. 
Социологическите анализи показват, че доверието в „Продължаваме промяната“ и управляващата коалиция, натоварена 
с управлението на България в тройна криза - Ковид, инфлация и война, е там, където беше и по време на изборите. Оттук 
нататък нашите резултати само може да се подобряват, каза още Лорер. 
1,5 млрд. излишък, които оставаме в държавната хазна към края на юли, са добро свидетелство за това. Както и 
увеличените пенсии и заплати на медици и учители. Това показва, че когато се създаде рамка, в която кражбите са 
ограничени, има повече за всички. 
Вярва, че избирателите ще оценят откритостта на правителството, водено от „Продължаваме промяната“. И за следващите 
избори стъпват на тази основа: откритост, честност и спиране на кражбите. 
„В България ние откровено считаме, че политиката по спиране на кражбите и корупцията, за да може страната да 
расте икономически и социално справедливо, ще бъде референдумът на следващите избори. С „Демократична 
България“ бяхме добри партньори след изборите предишния път. Дали сега ще се коалираме преди или след изборите, 

https://bntnews.bg/news/ns-izbra-noviya-kabinet-s-premier-kiril-petkov-1178531news.html
https://bntnews.bg/news/opoziciyata-svali-kabineta-petkov-ot-vlast-1199141news.html
https://bntnews.bg/news/opoziciyata-svali-kabineta-petkov-ot-vlast-1199141news.html
https://bntnews.bg/news/deputatite-prieha-nov-moratorium-na-cenite-na-toka-i-parnoto-1178885news.html
https://bntnews.bg/news/deputatite-prieha-nov-moratorium-na-cenite-na-toka-i-parnoto-1178885news.html
https://bntnews.bg/news/okonchatelno-povishavat-pensiite-s-10-ot-1-yuli-1199767news.html
https://bntnews.bg/tema/voinata-v-ukraina-655tema.html
https://bntnews.bg/news/gazprom-spira-dostavkite-na-gaz-za-balgariya-ot-utre-1192876news.html
https://bntnews.bg/news/kiril-petkov-i-kiriakos-micotakis-otkriha-mezhdusistemnata-gazova-vrazka-garciya-balgariya-1200899news.html
https://bntnews.bg/news/balgariya-goni-70-ruski-diplomati-rabotili-sreshtu-stranata-ni-1199796news.html
https://bntnews.bg/news/balgariya-goni-70-ruski-diplomati-rabotili-sreshtu-stranata-ni-1199796news.html
https://bntnews.bg/news/parlamentat-svali-vetoto-za-severna-makedoniya-vizhte-pri-kakvi-usloviya-1199366news.html
https://bntnews.bg/news/slavi-trifonov-izteglyam-ministrite-na-itn-i-slagam-krai-na-tazi-koaliciya-1197486news.html
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е решение, което още не сме взели. Но в рамките на идващата седмица нашите управляващи органи ще се съберат , 
за да вземем това решение“, заяви Лорер. 
„Една от най-положителните индикации, които имахме през тези шест месеца, е, че чуждестранните инвеститори 
възобновиха своя интерес към България. И то не само защото има министерство, което да ги обслужва директно, но 
и защото осъзнаха, че България има шанс да се превърне в правова държава“, каза още Даниел Лорер. 
 
√ МФ: Няма забавяне по Плана за възстановяване, до дни изпращаме първото искане за средства 
Вчера България подписа споразумение с Европейската комисия за оперативни договорености към Плана за 
възстановяване, съобщават от финансовото министерство. 
Документът е последното необходимо споразумение във връзка с Плана за възстановяване и устойчивост преди страната 
ни да подаде официално искане за получаване на средства по механизма. Според ведомството това потвърждава, че няма 
забавяне в изпълнението на Плана. 
"За по-малко от 3 месеца е подписано и ратифицирано финансово споразумение, изпълнени са всички законодателни 
мерки във връзка с първото плащане, изградена е информационна система и е разработена и приета вътрешна 
нормативна база за изпълнението на реформи и инвестиции, включително система за управление и контрол, 
уточняват от МФ. 
В следващите дни предстои изпращането на първото искане за получаване на средства по механизма, които, след 
двумесечна оценка от страна на ЕК и процедура в Съвета, се очаква да пристигнат през есента. 
От министерството подчертават, че България е държавата членка с най-бързо договорените и подписани оперативни 
договорености в целия ЕС, макар българският план да е един от последните приети - 24-и подред. 
"България е 15-тата страна с Оперативни договорености с ЕК. Процесът обикновено отнема между 5 и 7 месеца, като 
е достигал и до 10. Българското правителството успя да финализира процеса за по-малко от 3 месеца след 
одобрението на българския план от Съвета на ЕС Оперативното споразумение уточнява допълнително отговорните 
институции, начина на проверяване за постигането на договорените цели и практически въпроси около начина на 
сътрудничество при наблюдението на изпълнението на Плана. То ще бъде публикувано на уебсайта на Европейската 
комисия след приключването на техните вътрешни процедури", пишат от МФ. 
 
√ МОН: 961 милиона лева повече за образование и наука през последните седем месеца 
961 милиона лева повече за образование и наука през последните седем месеца. Това отчете вчера просветният министър 
в оставка Николай Денков. 
Спазено е и обещанието за средна учителска заплата с 25% по-висока от средната за страната, от септември най-ниската 
учителска заплата ще бъде 1486 лева. 
Министърът каза още, че директорите на училища вече ще се избират по нов начин, така че да бъде избегнат 
субективизмът и политическата им ориентация. 
Николай Денков добави, че не е успял да удължи учебната година, каквито бяха намеренията му, но се надява дебатът да 
продължи, тъй като за цялото си образование българските деца учат цяла година по-малко от учениците в Европа. 
Допълни, че се надява да не спре прегледът на учебните програми, който започна, както и пренаписването на учебниците. 
Николай Денков отчете и проведени 109 изпита - матури и национално външно оценяване. Образователният министър 
обяви, че няма да участва в служебен кабинет. 
"Аз няма да остана в служебен кабинет и това е решение, което аз съм взел преди месеци. Тъй като, влизайки в 
ръководството на една партия, автоматично човек излиза от възможността да влиза в служебни кабинети. Аз ще 
посветя следващите месеци на това да убеждавам обществото, че има нужда от стабилно правителство, което 
иска да направи необходимите промени в областта на правосъдието, борбата с корупцията", заяви Николай Денков, 
министър на образованието и науката в оставка. 
 
√ Окончателно: "Булгаргаз" предлага поскъпване на газа с 60% през август 
"Булгаргаз" потвърди прогнозата си за увеличение на цената на природния газ и предлага през август тя да бъде 297,89 лв. 
за мегаватчас. Това стана ясно от съобщение на сайта на дружеството. 
Предложеното увеличение е с около 60% повече спрямо цената за юли - 186,17 лв./MWh. 
Предложената цена, по която "Булгаргаз" да продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена 
лицензия за производство и пренос на топлинна енергия, е изчислена по фиксинга на БНБ (без акциз и ДДС). 
Причина за увеличение са високите цени, по които държавното дружество купува синьо гориво. За сравнение, цените на 
европейските газови пазари за доставки през август 2022 г. надвишават 171 EUR/MWh, уточняват от "Булгаргаз". 
Предстои Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) да насрочи дата, на която да се проведе обществено 
обсъждане на заявлението на "Булгаргаз". 
Цената на синьото гориво за август вече трябваше да е утвърдена, но но 21 юли Конституционният съд обяви назначението 
на вече бившия председател на КЕВР Станислав Тодоров за противоконституционно. След няколко дни политическо 
напрежение Народното събрание върна Иван Иванов начело на енергийния регулатор. 
 
√ На почивка с ваучер - какви са възможностите 
"Тези, които искат да участват в този проект, трябва да сключат договор с фирмите, които са оператори на ваучери, те са 
11. За да сключат този договор трябва да бъдат регистрирани спрямо Закона за туризма и по ДДС", заяви в "Денят започва" 

https://www.minfin.bg/bg/news/11921
https://www.bulgargaz.bg/bg/novini/413
https://bntnews.bg/news/deputatite-glasuvaha-vrashtaneto-na-ivan-ivanov-nachelo-na-kevr-1202886news.html
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Сийка Кацарова, председател на Българския съюз по балнеология и СПА туризъм, вицепрезидент на Европейската СПА 
асоциация. 
Според нея ваучерите трябва да бъдат популяризирани. 
"Туристите могат да проверяват онлайн къде се предлага възможността да платим с ваучер на сайта на 
Министерството на туризма", допълни Сийка Кацарова. 
Тя изрази надежда ваучерите да могат да се използват не само за летния, но за предстоящия зимен сезон. 
"Има качество на продуктите по Черноморието ни, на блок масите се сервират български домати", каза още Сийка 
Кацарова. 
Вижте още във видеото. 
 
БНР 
 
√ Президентът Румен Радев ще представи приоритетите на служебното правителство 
Държавният глава Румен Радев ще представи задачите и приоритетите на назначеното от него служебно правителство с 
премиер Гълъб Донев. Това ще стане на церемония от 12 часа на "Дондуков" 2. 
В изпълнение на конституционните си задължения вчера президентът  указите за разпускане на 47-ото Народно събрание, 
като за 2 октомври са насрочени предсрочните парламентарни избори. 
С отделен указ, считано от днес, Радев назначи четвъртия от 2017 г. служебен кабинет. 
На посочения за служебен премиер Гълъб Донев държавният глава Румен Радев гласува доверие и в предходните три свои 
служебни правителства, в които Донев бе социален министър. 
Четирима вицепремиери влизат в състава на този кабинет, който ще управлява държавата  до избирането на 
редовен. Христо Алексиев е вицепремиер по икономика и транспортен министър, Иван Демерджиев е с ресор обществен 
ред и сигурност като поема и МВР. Завръща се отново  и Атанас Пеканов, който отново поема управлението на 
европейските средства, а Лазар Лазаров е вицепремиерът и социален министър, който ще координира политиките в 
сектора.  
Съставът на служебният кабинет се допълва от още 16 министри. 
Задачите по време на този мандат със сигурност са да се организират и проведат честни и демократични избори, както и 
да се вземат важни решения продиктувани от кризите в енергетиката и инфлацията на фона на предстоящите зимни 
месеци. 
Президентът и назначените министри носят изцяло отговорност за стабилността на държавата и работата на 
институциите,  очакват се решения за доставките на газ, изплащане на компенсации изпълнение на вече гласувани 
антикризисни мерки за хората и бизнесът, които може и да бъдат надградени ако се намерят възможности в бюджета. 
Какво още ще постави като неотложни задачи пред кабинета държавният глава ще чуем в обедните часове, когато е 
предвидена и церемонията по представяне на приоритетите. 
В състава на служебния кабинет, освен вицепремиерите, влизат още 16 министри. 
Сред тях - Росица Велкова, която ще приеме поста на финансов министър  от Асен Василев. До вчера тя беше заместник - 
министър, който отговаря за държавния бюджет. 
Министърът на отбраната Драгомир Заков ще отстъпи правомощията на Димитър Стоянов, който досега работеше като 
секретар на президента Румен Радев. 
Предаването на щафетата става на фона на очаквания за придвижване на въпроса за покупката на нови осем изтребителя 
Ф-16. 
Надеждата на отиващия си министър Заков е, че офертата на стойност милиард и 320 милиона долара ще бъде придвижена 
от служебния кабинет, за да може решението да бъде взето възможно най- бързо след сформирането на редовен кабинет 
и парламент. Предложението важи до 1 ноември, обясни Заков. 
През 2017-та година Димитър Стоянов застана в защита на Румен Радев, по обвиненията, че е лобирал за новите 
изтребители "Грипен". 
„Изборът на нов тип боен самолет, трябва да е и експертно, и политическо“, смяташе тогава Димитър Стоянов. Експерти 
наскоро предупредиха, че купуването на втори нови самолети би блокирало така нужната модернизация на Сухопътните 
войски. 
Служебният кабинет ще трябва да решава и въпроса кой ще замества МиГ-29, ако първите нови Ф-16 не дойдат на време. 
Министърът на електронното управление в оставка Божидар Божанов ще предаде поста на Георги Тодоров.  
Няколко реформи ще трябва да са във фокуса на политиките на служебния министър. Една от тях е свързана с отпадането 
на хартиените варианти на "синия талон" за колата и стикера за "Гражданска отговорност". Други със заявяването на услуги 
без електронен подпис, само с електронна идентификация, отпадане на удостоверенията, които администрацията изисква 
от гражданите, пълната електронизация на административни процеси, задължение за водене на регистри в електронен 
вид. 
Промените в Закона за електронното управление бяха приети на последното правителството заседание. Но без наличието 
на парламент, няма как да станат факт. Новият министър обаче може да реши дали да натисне "Електронно обслужване" 
за побързат със създаването на електронната идентификация. 
Дори и сега дружеството да е заето с предсрочните избори.  
 
 
 

https://bntnews.bg/news/na-pochivka-s-vaucher-kakvi-sa-vazmozhnostite-1203240news.html
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√ Служебните министри ще приемат властта от правителството "Петков" 
След церемонията при президента днес по обед, на която Румен Радев ще обяви приоритетите на служебния кабинет, 
новите министри ще приемат властта от правителството, оглавявано от Кирил Петков.  Първо служебният премиер ще 
поеме поста в Министерския съвет, а след това ще бъде предадена работата по министерства. 
Кабинетът "Петков" бе гласуван на 13 декември миналата година, а след като вотът на недоверие към него мина в 
парламента, нито от "Продължаваме промяната" успяха да постигнат политически консенсус за нов кабинет, нито БСП с 
третия мандат, връчен от държавния глава Румен Радев. От ГЕРБ още в началото заявиха, че ще върнат мандата като втора 
политическа сила. 
Очаква се, след като президентът Румен Радев представи новия премиер Гълъб Донев и министрите в кабинета му, в 
Министерския съвет да бъде предаден постът на премиера. След това по ресори министрите ще се срещнат, за да предадат 
работата си. 
Основната задача на всеки служебен кабинет е да организира парламентарния вот, в случая - без предишният кабинет да 
е изпълнил мандата си. 
Служебният кабинет ще бъде изправен пред задачата да осигури достатъчно енергоносители, тъй като след началото на 
руската инвазия в Украйна и спирането от страна на „Газпром“ на доставките за България, страната ни е изправена пред 
недостиг на синьо гориво, според сигналите на бизнеса. 
Остават въпросите с овладяването на високата инфлация, както и редица други теми, които не търпят отлагане. 
Служебните кабинети обаче нямат законодателна инициатива, тъй като няма действащ парламент. 
 
√ Може ли България да се впише в политиката по пестене на газ? 
Агенцията за устойчиво енергийно развитие: На всеки 4 години големите предприятия са длъжни да правят енергийно 
обследване 
Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори: Почти невъзможно е индустрията да спести 15 
на сто от горивото си 
Интервю на Юлияна Корнажева с Ина Бояджиева и Ивайло Найденов 
Министрите на енергетиката на Европейския съюз се споразумяха държавите членки да намалят потреблението на 
природен газ с 15 процента от 1 август тази година до края на март 2023 година, като целта е да се подсигурят в случай, че 
Русия спре изцяло доставките на синьо гориво. 
Ако се налага, мярката от доброволна ще става задължителна, като ще има изключения за някои страни. И ако в бита и при 
някои от предприятията могат да бъдат приложени мерки като спиране на топлата вода, намаляване на температурата в 
помещенията, преминаване към работа от вкъщи, то при тежката индустрия, която е и най-големият консуматор на газ, 
нещата са по-сложни. 
Могат ли да пестят индустриалните предприятия у нас? 
Големите предприятия са задължени на всеки 4 години да правят енергийно обследване, уточнява Ина Бояджиева, 
началник на отдел "Енергийна ефективност" в Агенцията за устойчиво енергийно развитие. 
Има място за подобрение, може би два пъти е по-висок разходът на енергия в сравнение с модерните западни 
предприятия, допълва тя. 
"Енергийната ефективност е в техен интерес, това ще им помогне да намалят себестойността на продукцията." 
Има системи за контрол върху всеки вид енергоносител. Въпросът е дали в съответното предприятие има инсталирана 
такава система, казва още Бояджиева. 
Почти невъзможно е индустрията да спести 15 на сто от горивото си - това каза от своя страна изпълнителният директор на 
Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори Ивайло Найденов. 
В момента се работи по действащи договори. Намаляването на консумацията би довело до неизпълнение на договорите, 
което пък ще доведе до неустойки, изтъква той. 
В голямата индустрия повечето предприятия нямат алтернатива на газа и не могат да се преминат към мазут, комплексните 
разрушителни не допускат това, припомня още Ивайло Найденов. 
Според него в България не можем да си позволим намаляване с 15%, тъй като индустрията е единият голям потребител, 
другият са топлофикациите.  
"Жилищата, които са топлофицирани, не са изчислени за големи електрически товари. Така че рискуваме освен газ, да 
нямаме и ток", коментира Ивайло Найденов. 
Двете мнения чуйте в звуковия файл. 
 
√ ДФ "Земеделие" удължава кандидатстването за помощ за преодоляване на последиците от войната в Украйна 
Държавен фонд "Земеделие" удължава приема на документи по извънредната финансова помощ за преодоляване на 
последиците от войната в Украйна до 17 август. Определеният бюджет за помощта е над  62 млн. лева. 
Приемът на документи за тази помощ започна на 29 юли, а до 30 септември Фонд  "Земеделие" ще изплати парите  на 
допустимите кандидати след извършване на всички административни проверки, включително и проверки на място. 
Удължаването на срока за прием на заявления  се налага заради  обществено обсъждане на промени в Наредбата  за 
условията и реда за предоставяне на извънредната  финансова подкрепа  на земеделците  от определени сектори, което 
тече до 8 август. 
Допълненията на наредбата ще влязат в сила след обнародването и в държавен вестник. 
Ясен е начинът, по който са разпределени парите -  по 25 млн. лв. от помощта са насочени към свиневъдите и птицевъдите, 
лозарите ще получат 6 млн. лв., над 6 млн. е сумата и за оранжерийното производство на зеленчуци. 

https://bnr.bg/post/101684940
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√ Още 16 кораба са готови за износ на украинска продукция 
Часове, след като първият кораб със зърно отпътува от пристанище Одеса, украинският президент Володимир Зеленски 
заяви, че още 16 кораба са готови да транспортират продоволствена продукция от Украйна. Междувременно САЩ 
обвиниха Русия, че използва АЕЦ "Запорожие" като "ядрен щит" срещу украинската армия. 
"Прекалено рано" е да се празнува, след като Украйна започна да изнася отново зърно от пристанище Одеса, заяви 
украинският президент Володимир Зеленски Той увери, че страната му ще даде своя принос за стабилизиране на световния 
пазар на храни: 
Твърде рано да се правят изводи и да се прогнозира как ще продължи този процес. Но пристанището заработи, трафикът 
по експорт започна и това може да се нарече първият положителен сигнал, че има шанс да се спре разпространението на 
хранителната криза в света. 
В телефонен разговор с френския президент Еманюел Макрон, Зеленски е настоял да бъде разблокирана 
макрофинансовата помощ от Европейския съюз в размер на 9 милиарда евро. 
Силни взривове отекнаха и тази нощ в няколко района на южния украински град Николаев, съобщи кметът Олександър 
Сенкевич, като уточни, че един човек е пострадал. 
Държавният секретар на САЩ Антъни Блинкън изрази безпокойство, че руските въоръжени сили използват атомната 
електроцентрала "Запорожие" като военна база и атакуват украинските сили от разположени в близост позиции. Блинкън 
определи тези действия като "връх на безотговорността". 
Вашингтон обяви, че ще предостави нова военна помощ на стойност 550 милиона долара на украинските въоръжени сили, 
а по-рано украинският министър на отбраната Олексий Резников обяви, че Киев е получил германски ракетни системи за 
залпов огън. 
 
√ Петролът Брент поевтинява под 100 долара за барел след вчерашен спад с близо 4% 
Петролът продължава да поевтинява и в началото на търговията във вторник, след като вчера и двата водещи петролни 
фючърси отбелязаха спад с около и над 4% на фона на оповестената в понеделник серия слаби данни за глобалната 
промишлена активност през юли, което поднови опасенията за намаляване на потреблението на важната енергийна 
суровина. 
Към 09.00 часа българко време фючърсите на петрол Брент поевтиняват с около 0,5% към 99,50 долара за барел, 
търгувайки се на ниски нива от средата на юли насам. 
Фючърсите на американския лек суров петрол WTI пък се търгуват около 93,50 долара за барел, след като в началото на 
днешната търговия дори поевтиняха за кратко към 92,50 долара за барел за пръв път от 15-ти юли насам. 
 

Графика на петрол Брент (в долари за барел) 

 
 
В понеделник петролът поевтиня с близо 4% след серия слаби PMI проучвания за промишлената активност през юли в 
Китай, еврозоната, Великобритания и САЩ, които сякаш подсилиха опасенията за надвиснала икономическа рецесия, 
която би ограничила петролното потребление. 
Участниците на петролния пазар са и в напрегнато очакване на резултата от предстоящата в сряда среща на Организацията 
на страните износителки на петрол (ОПЕК) и нейните съюзници, начело с Русия, известни общо като "ОПЕК +", за да вземат 
решение относно петролните добиви през септември. 
Два от осемте източника от "ОПЕК +" в проучване на агенция Ройтерс казаха, че на 3-ти август ще бъде обсъдено само 
скромно увеличение на производството за септември, докато останалите източници смятат, че няма да има промяна в 
досегашните производствени квоти. 
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Според репортер на Fox Business Саудитска Арабия ще настоява "ОПЕК +" да увеличи производството на петрол на 
предстоящото в сряда виртуално заседание, каквито уверения е дал саудитският крал Салман бин Абдулазиз пред 
президента на САЩ Джо Байдън по време на тяхната среща на 16 юли. 
Напрежение върху пазарите като цяло оказва днес и евентуалното посещение в Тайван от страна на председателя на 
Камарата на представителите на САЩ Нанси Пелоси, въпреки предупрежденията на Пекин срещу подобна визита. Ако това 
посещение все пак се осъществи, това би била първата подобна визита от над 25 години насам на високопоставен 
американски служител и би рискувала да ескалира напрежението между САЩ и Китай. 
 
Дума 
 
√ 47 НС прие 84 закона и 122 решения 
По време на мандата си 47-ото Народно събрание е приело 84 закона, 122 решения и една декларация. Това сочи справка, 
подготвена от дирекция „Пленарни заседания, парламентарен контрол и финални текстове“ на Народното събрание и 
парламентарния пресцентър. 
Парламентът е имал 99 пленарни заседания, като 9 от тях са били извънредни. 
В 47-ото Народно събрание са постъпили общо 214 законопроекта, като 131 от тях са внесени от народни представители. 
По време на мандата в парламента са постъпили 195 проекторешения, от които 181 от народни представители, както и 3 
проекта за обръщения и декларации. 
През третата си сесия (от 4 май до 29 юли 2022 г.) 47-ото Народно събрание е провело 40 пленарни заседания, четири от 
които извънредни. През този период депутатите са приели 47 закона и едно решение. 
Парламентарен контрол 
В 47-ото Народно събрание са зададени 2374 въпроса и са отправени 108 питания. Парламентарен контрол е провеждан в 
25 пленарни заседания за петъчния парламентарен контрол и в едно извънредно пленарно заседание за парламентарен 
контрол. Блицконтрол е провеждан в 9 заседания като са зададени 85 въпроса от народни представители от всички 
парламентарни групи. 
Използваното парламентарно време за осъществяване на контролната функция на Народното събрание за мандата е 141 
часа и 07 мин. 
 
√ Отчетът на МВР: Всети трети водач – пиян, дрогиран или без книжка 
В нашата страна всеки трети водач или е повлиян от наркотици, или от алкохол, или управлява без шофьорска книжка, или 
управлява превозно средство, което не е регистрирано, показаха нашите проверки, коментира министърът в оставка Бойко 
Рашков по време на шестмесечния отчет на вътрешното ведомство. 
"Затова обявихме война на тези, които управляват в подобно състояние превозни средства", отбеляза той и посочи, че това 
е една от причините за негативните резултати при пътния травматизъм в сравнение с 2020 г. и 2021 г.  
По думите на министъра започналата акция на МВР по тази линия в цялата страна няма да спре. 
Бойко Рашков отчете като успех увеличението на заплатите на служителите в МВР с 20%. По думите му такова увеличение 
досега не е имало и отбеляза, че за целта са осигурени 185 млн. лв. Също така с актуализацията на бюджета е осигурено 
увеличение на парите за облекло от 400 на 800 лева, информира БНР. 
"За около половин година успяхме да постигнем много и се надявам това да бъде оценено от всеки служител на 
МВР.  Убеден съм ,че всеки от тях ще започне да изпълнява още по-добре служебните си задължения", коментира 
министърът в оставка. 
Според него за първи път в България се е провело разследване срещу лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. 
"С чест мога да кажа, че ръководих министерството, докато разследванията се водиха активно. Надявам се в близко време 
да стане публично известно в кого са попаднали тези средства за пътна инфраструктура, които се разнасяха от банки в 
чували", допълни още той и поясни, че има информация, че част от тях са изнесени към Близкия изток. 
"Надявам се, че в близко време подчинената на главният прокурор Иван Гешев "Национална следствена служба" ще 
приключи разследването по тази тема и ще каже последната дума за някои министри, които не са безучастни към това, 
което говоря", каза още Бойко Рашков. 
 
√ Производствената инфлация надхвърли 49% 
Средните цени, на които българските производители са пласирали през юни продуктите си на вътрешния пазар, са с 49,3% 
по-високи спрямо година по-рано. На фона на този огромен скок в промишлеността, при крайните потребители 
инфлацията докосна 17%. 
Без да е изненада, най-голямата част от увеличението на цените в предприятията се дължи на производството и 
разпределението на електрическа и топлоенергия и газ, където годишният скок е с 80,1%. В преработващата промишленост 
увеличението е с 34,2%, а в добивната - с 14,7%. 
Спрямо юни 2021 г. съществено увеличение на цените в преработващата промишленост е отчетено при производството на 
химични продукти - с 67,6%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 56,6%, производството 
на метални изделия, без машини и оборудване - с 31,1%, производството на основни метали - с 30,1%. Понижение се 
наблюдава при производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 0,2%. 
Общите продажби навън са при цени с 29,6% по-високи, отколкото през същия месец на 2021 г. 
Индексите на цени на производител са един от основните краткосрочни икономически показатели, характеризиращи 
икономическата конюнктура в страната. Те измерват средното изменение на цените на промишлените продукти, 
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произвеждани и продавани от българските предприятия на базата на постоянна извадка от групи продукти, произведени 
от дейността и продадени на вътрешния пазар или директно изнесени на международния пазар, която е представителна 
за цялото производство. 
Цената на производител е цената на вратата на предприятието производител и включва всички отстъпки и други 
намаления, не включва акцизи и ДДС. В повечето случаи наблюдаваните цени съответстват на цените, посочени при 
сключване на договора. 
 
√ Печалбата на банките е над 1 млрд. лв. за полугодието 
Печалбата на банките у нас е над 1 млрд. лв. за първото полугодие на годината. Това е ръст с 359 млн. лв. или 54,5 на сто 
спрямо шестте месеца на предходната година, съобщи Българската народна банка (БНБ). 
Ръстът на кредитите изпреварва този на депозитите. Намалява размерът на необслужваните заеми. За година българите 
са спестили 805 милиона лева, сочат още данните на БНБ. 
В края на юни депозитите в банковата система са 121,8 млрд. лв., което е с 2,1 млрд. лв. (17 на сто) повече спрямо края на 
март. 
Нарастват депозитите на нефинансови предприятия (с 1,2 млрд. лв. или 3,3 на сто), на домакинства (с 805 млн. лв., 1,2 на 
сто), на кредитни институции (с 492 млн. лв., 7,7 на сто) и на сектор държавно управление (с 215 млн. лв., 6,5 на сто). 
Кредитите за домакинства спрямо края на март се увеличават с 1,5 млрд. лв. (4,8 на сто), тези за нефинансови предприятия 
- с 582 млн. лв. (1,4 на сто), а за други финансови предприятия - с 354 млн. лв. (6,8 на сто). Кредитите за сектор държавно 
управление намаляват със 78 млн. лв. (8,2 на сто). 
 
√ Русия подкрепя Сърбия при създалата се ситуация в Косово 
Москва подкрепя Сърбия при създалата се ситуация в Косово и намира за неоснователни исканията на властите в Прищина 
към косовските сърби във връзка с автомобилните регистрационни табели и личните карти. Това съобщи пред журналисти 
вчера говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС. 
Ние, разбира се, абсолютно подкрепяме Сърбия. Ние сме редом до косовските сърби. Смятаме, че това са (изискванията 
на косовските власти - бел. ТАСС) абсолютно необосновани искания, каза Песков. 
Косовското правителство беше решило от вчера да започне издаването на временен входно-изходен документ, който да 
заменя издадените от Белград лични карти при влизане в страната. 
Същевременно се предвиждаше от вчера да започне смяна на издадените в Сърбия регистрационните табели на 
автомобилите, които се карат в Косово. Мерките, които са реципрочни, засягат най-вече косовските сърби, които живеят 
предимно в Северно Косово. 
Косовските власти бяха принудени да отложат влизането в сила на тези решения с един месец, след като косовските сърби 
започнаха масови протести и блокираха пътища. 
Косово обяви независимост през 2008 година и е признато от над 100 страни. Сърбия и Русия обаче не признават 
косовската независимост. 
Песков каза вчера още, че въпросът за евентуалното влизане на Сърбия в Организацията на договора за колективна 
сигурност все още не е на дневен ред. Освен Русия в Организацията, която представлява военен съюз в рамките на 
Обществото на независимите държави, влизат Армения, Беларус, Казахстан, Киргизстан и Таджикистан. 
 
√ Австралийска сенаторка аборигенка нарече британската кралица колонизатор 
На австралийска сенаторка, представител на коренното население, й се наложи повторно да произнесе клетвата си, след 
като промени текста и нарече кралицата на Великобритания колонизатор, предаде Ройтерс. 
Сенатор Лидия Торп от Австралийски зелени каза в горната камара на парламента с вдигната над главата дясна ръка, свита 
в юмрук, че ще „бъде вярна на колонизатора, Нейно Величество кралица Елизабет Втора", която е държавен глава и на 
Австралия. Председателят на Сената Сю Лайнс каза на Торп, че от нея се изисква да прочете текста на клетвата точно такъв, 
какъвто е. След пауза Торп, която е сенатор от септември 2020 г. и запази мястото си на федералните избори през май, 
произнесе клетвата си, придържайки се към текста.  
Лидерите на коренното население на Австралия от поколения настояват да бъдат признати несправедливостите, понесени 
от аборигените от началото на европейската колонизация през 1700 г. 
Австралийският премиер Антъни Албанезе иска да внесе промени в конституцията, свързани с правата на местните 
малцинства. 
 
3e-news.net 
 
√ Правителство в оставка: 4 тематични комисии вече работят по реформите за Зелената сделка 
През последните месеци кабинетът на вицепремиера по климатични политики работи усилено върху конституирането на 
Консултативния съвет за Европейската зелена сделка. Това е органът, който ще задава рамката на предстоящите реформи 
за декарбонизация и модернизация на българската икономика. По силата на постановление на Министерския съвет, 
председател на Съвета  към момента е вицепремиерът по климатични политики в оставка Борислав Сандов, а негов 
заместник – министърът на енергетиката в Александър Николов. Това съобщиха от правителствената информационна 
служба позовавайки се на кабинета на вицепремиер Сандов. 
В етапа на планиране заложихме осем тематични комисии към Консултативния съвет, където би следвало дебатът по 
отделните теми да се канализира, да се ускори постигането на съгласие и произвеждането на решения, и не на последно 
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място - да се осигури приемственост, а работата за реформи и инвестиции по Зелената сделка да не спира, дори и при 
смяна на правителството. 
Към момента успяхме да сформираме четири от предвидените комисии, като работата в тях продължава по график и в 
момента. Това са комисиите за енергиен преход; за устойчива мобилност; за енергийна ефективност и преодоляване на 
енергийната бедност; за иновации и кръгова икономика. Предстои формирането на още четири - отговорност, която по 
силата на обстоятелствата се прехвърля  към следващото правителство. Това са комисиите за адаптация към климатичните 
промени; за устойчиви финанси; за напредък по законодателния пакет „Подготвени за цел 55“ и накрая, но не на последно 
място – Комисия по комуникация на зеления преход. 
Бюджетът на ЕС предвижда над 15 милиарда лева за България, срещу които страната ни трябва да проведе реформи и да 
инвестира в решения за енергийната независимост и климатичната неутралност на икономиката ни. Милиардите са 
възможност, но правилните решения сега, ще определят развитието на България за десетилетия напред. А това струва 
много повече. Процесът на Зелена трансформация ще е сложен, продължителен и всеобхватен. За да е успешен, трябва да 
бъде управляван прозрачно, експертно и с участието на всички заинтересовани страни. За това при сформирането на 
Съвета направихме всичко възможно да отворим широко вратите на изпълнителната власт и да ангажираме всички в този 
процес – от представителите на минната индустрия, въглищната енергетика, работническите синдикати и заетите в 
промишлеността, през научни институти и университети, до природозащитни организации, представители на 
високотехнологични бизнеси, асоциации за възобновяема енергия, електрическа мобилност и кръгова икономика. 
Освен заплаха, климатичните промени представляват и най-голямата икономическа възможност на този век. Някои 
индустриални дейности ще останат в историята, но новите възможности са вече тук и вече обхващат все по-голям дял от 
икономиката. Зелената трансформация ще се случи със или без нас. Но бързата реакция, правилните ходове и подкрепата 
от обществото е комбинацията, която ще ни изведе на страната на печелившите от необратимите промени, пред които 
глобалната общност е изправена в момента. 
В последната година светът навлезе в нов период на безпрецедентни предизвикателства. Щетите, които климатичните 
промени вече нанасят, ще ни струват все по-скъпо. Горещите вълни, безводието, опустиняването и екстремните 
проявления на времето са малка част от рисковете, които не след дълго ще диктуват глобалния дневен ред. Ценни 
десетилетия бяха загубени в отлагане на неотложното и много народи се оказаха заложници на стари разбирания, 
технологии и модели на развитие. А допълнителното поляризиране на обществото в хода на поредицата от здравни, 
военни и икономически сътресения, трудно преодолимата енергийна зависимост на страната ни и ползването на 
изкопаемите горива като политическо оръжие срещу нас, поставиха нашата страна в безпрецедентно нова ситуация. 
Светът се промени и ние не може да останем същите. Ще се наложи да преосмислим отношението си към ресурсите и към 
това, което оставяме след себе си. Това означава промяна в навиците, промяна в начина, по който произвеждаме и 
потребяваме енергия. По който се отопляваме и охлаждаме, по който пазаруваме, придвижваме се на дълги разстояния и 
в града, по който се храним, обличаме се, работим и изхвърляме отпадъците си. 
Навлизаме в период, в който ще ни се налага да мислим повече, да пестим ресурсите и да бъдем гъвкави към промените. 
За да преминем успешно през всичко това, е необходимо да върнем конструктивния тон и доверието помежду си, да 
защитим независимостта и експертността в българските институции, да пазим все още неукрепналата си демокрация и 
най-накрая да повярваме, че заедно можем да създадем едно по-чисто, по-сигурно и по-добро бъдеще. 
Повече информация за Консултативния съвет за Европейската зелена сделка: 
http://saveti.government.bg/web/cc_2002/1 
https://www.moew.government.bg/bg/konsultativniyat-suvet-za-evropejskata-zelena-sdelka-vuzobnovi-rabotata-si/ 
 
√ Понижение с 4.0%:Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 784.19 лв. за MWh с ден за доставка 2 
август 2022 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 784.19 лв. за MWh с ден за доставка  2 август 2022 г. и обем от 78 125.90 MWh, сочат данните от търговията. Това е спад 
с 4.0 % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 790.30 лв. за MWh, при количество от 40 334.40 MWh. 
Извънпиковата енергия (37 791.50 MWh) е на цена от 778.08 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 842.96 лв. за MWh и количество от 3105.1 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 09 часа – 647.38 лв. за MWh (3523.7 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за времето 19-20 часа – 
976.82-976.8 лв. за MWh (3086.1 - 3196.5 MWh). 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 844.92 лв. за MWh при количество от 2953 MWh. 
(https://ibex.bg/) 
Спрямо стойността от 816.59 лв. (417.52 евро) за MWh за 1 август 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за 
доставка 2 август 2022 г. се понижава до 784.19 за MWh ( спад с 4 %) по данни на БНЕБ или 400.95 евро за MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 1 август 2022 г. общият търгуван обем към часа на публикуване 
на информацията е 2 012.30 MWh при средно претеглена дневна цена от 756.82 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: 
 
 

http://saveti.government.bg/web/cc_2002/1
https://www.moew.government.bg/bg/konsultativniyat-suvet-za-evropejskata-zelena-sdelka-vuzobnovi-rabotata-si/
https://ibex.bg/
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Име                     MW 
АЕЦ     36,36%    2097.46 
Кондензационни ТЕЦ   39,98%    2306.4 
Топлофикационни ТЕЦ   3,47%    199.98 
Заводски ТЕЦ    1,84%    106.31 
ВЕЦ     3,90%    224.78 
Малки ВЕЦ    1,59%    91.6 
ВяЕЦ     0,99%    57.26 
ФЕЦ     11,42%    658.64 
Био ЕЦ      0,45%     25.77 
Товар на РБ         4142.59 
Интензитетът на СО2 е 360g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Ново покачване на цените по електроенергийните борси в региона за вторник - 2 август 
Румънската OPCOM затвори при цена от 445,52 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 400,95 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 445,52 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 2 август 2022 г. Цената за пиковата енергия е 452,27 евро/мвтч, а извънпиковата енергия е 
438,76 евро/мвтч. Най-високата цена от 534,62 евро/мвтч ще бъде в 21 ч. Най-ниска ще бъде цената в 5 ч и тя ще бъде 
352,69 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 72 430,7 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за базова енергия нa 2 август ще бъде 400,95 евро/мвтч. Общият 
изтъргуван обем електроенергия е за 171,88 гвтч. Максималната цена ще бъде 499,44 евро/мвтч и тя ще бъде в 19. 
Минималната цена ще бъде в 9 ч и тя ще бъде 331,00 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 2 август е 445,71 евро/мвтч. Пиковата енергия пък се 
търгува за 452,91 евро/мвтч. Най-високата цена от 533,49 евро/мвтч ще бъде в 21 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 ч тя 
ще бъде 352,69 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 60 187,4 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 2 август на Словашката енергийна борса е 443,63 евро/мвтч. Най-високата цена ще 
бъде в 21 ч и  тя ще е 530,54 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 5 ч и тя ще бъде 352,69 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 416,27 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 21 ч и 
тя ще е 523,63 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 15 ч и тя ще бъде 334,45 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 2 август е 452,83 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
466,40 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 41 075,8 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 21 ч и тя 
ще достигне 537,17 евро/мвтч. Най-ниската цена се очаква в 5 ч и тя ще бъде 352,69 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 380,51 евро/мвтч на 2 август. Пиковата цена  ще бъде 327,18 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 495 598,8 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 22 ч и тя ще 
достигне 513,17 евро/мвтч. В 15 ч се очаква и най-ниската цена от 198,39 евро/мвтч. 
Италианският енергиен пазар е с най-високи цени на електроенергията на сегмента „Ден напред“. За 2 август средната 
базова цена за страната е 483.11 евро/мвтч. В северната част на страната цената ще е по-висока – 483,79 евро/мвтч. На юг 
и по островите цената ще е най-ниска – 481,92 евро/мвтч. 
 
√ Исторически минимум на безработицата в ЕС и слаб ръст до 4.3 на сто в България през юни 
6% от работоспособното население на ЕС от 15 до 74 години е било без работа, колкото и през май, сочат данните 
на „Евростат“ 
При най-ниско ниво на безработицата (на възраст от 15 до 74 години от работоспособното население) от 6% в ЕС през юни, 
колкото и през май, за България „Евростат“ отчете минимален ръст до 4.3 на сто през юни, с 0.1 на сто над нивото от 
предходния месец май, когато е регистрирана 4.2 на сто безработица. В същото време безработицата в еврозоната стопира 
на 6.6%, колкото през май. Нивата за юни и в ЕС, и в еврозоната са на исторически минимум от 1998 г. – откакто започва 
отчитане на показателя от европейската статистическа служба. 
Спроред „Евростат“, на годишна база показателят е спаднал с 1.2 процентни пункта в ЕС от 7.2  на сто и с 1.3 п.п. във 
валутния съюз от 7.9 на сто. В България на годишна база безработицата се е понижила с 1 п.п. от 5.3 на сто през май. 
През юни около 12.93 милиона мъже и жени са били без работа в 27-те страни на ЕС, включително 10.92 милиона в 19-те 
държави от зоната на единната европейска валута. Спрямо същия месец на 2021 г. в абсолютно изражение спадът на 
безработните е с 2.31 милиона души в ЕС и с 1.96 милиона души в еврозоната. 
През юни 2022 г. 140 000 българи са били безработни, докато през юни 2021 г. те са били 171 000. 
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В ЕС най-високи нива на безработица през юни са регистрирани в Испания (12.6%), Гърция (12.3%), Италия (8.1%) и Швеция 
(7.6%). В долния край на подреждането, страните с най-ниска безработица, през юни са: Чехия (2.4%), Полша (2.7%), 
Германия (2.8%), Люксембург и Унгария (и двете по 3.0%). 
Безработицата по пол 
Безработицата при жените през юни е била 6.4 процента в ЕС, като остава непроменена спрямо май. За същия период при 
мъжете показателят е достигнал 5.7 процента, също без промяна спрямо май. Данните за еврозоната сочат 7 процента 
безработица при жените и 6.2 процента при мъжете, без промяна спрямо май. 
Безработицата, разгледана по пол в страната, не отчита разлики между мъже и жени – и за двата пола е по 4.3 на сто. 
Младежка безработица 
През юни 2022 г. 2.546 милиона от трудоспособните млади хора (под 25 години) са били без работа в ЕС, от които 2.073 
милиона в еврозоната. Равнището на младежката безработица е 13,6 процента и в ЕС, и в еврозоната, като се увеличава 
спрямо май (съответно с 13.3 процента и с 13.2 процента). 
Спрямо май 2022 г. младежката безработица се е увеличила с 59 хиляди в ЕС и с 64 хиляди в еврозоната. Докато на годишна 
база, спрямо юни 2021 г., младежката безработица е намаляла с 527 хиляди в ЕС и с 450 хиляди в еврозоната. 
Младежката безработица в България е достигнала 12.2 процента през юни, като остава на стабилни нива от около 15 000 
души спрямо май, когато беше 11.6 процента. 
 
√ С преобладаващи загуби завърши фондовата търговия в Западна Европа в първия ден на август 
С най-голям дневен спад затвори испанският индекс IBEX 35, а eдинствен с повишение приключи италианският FTSE 
MIB 
Европейските борсови индекси се повишаваха вчера до обед в първата си борсова сесия за август, след като в края на юли 
записаха най-доброто си представяне от ноември 2020 г. Следобед, обаче, възходящият тренд беше прекъснат и почти 
всички борсови измерители се озоваха в червената зона, с изключение на италианския, а предпазливият подход на 
пазарните участници се запази до края на сесията. 
Инвеститорите оценяваха последните междинни корпоративни отчети и нови статистически данни. 
Продажбите на дребно през юни в Германия неочаквано са спаднали с 1.6% спрямо предходния месец, според 
Федералната статистическа агенция на страната (Destatis). Анкетираните от Trading Economics анализатори очакваха средно 
нарастване с 0.2%. Спадът в продажбите на дребно се дължи на високата инфлация, която има значително негативно 
влияние върху потребителските настроения, според Destatis. 
Нивото на безработица в ЕС и еврозоната през юни е спаднала до рекордни най-ниски нива, съответно с 6% за ЕС-27 и с 
6.6 на сто за 19-те страни от валутния съюз, което се възприе положително от пазарните наблюдатели, които също очакваха 
същите показатели. 
До обед общият индекс на най-големите компании в региона Stoxx 600 се повиши с 0.18%, а от националните измерители 
на „сините чипове“ с най-голям ръст беше испанският IBEX 35 (+0.7%), следван от италианския FTSE MIB (+0.5%), а 
британският FTSE 100, германският DAX и френският CAC 40 (и трите с повишение от по 0.3 на сто). След настъпилия 
следобед обрат, всички фондови борси в Западна Европа завършиха със загуби, с изключение на борсата в Милано. 
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Източник: MarketWatch 

 
От таблицата по-горе е видно, че с най-голям дневен спад затвори испанският индекс IBEX 35, а eдинствен с повишение 
приключи италианският FTSE MIB. 
Пазарната стойност на британската банка HSBC Holdings Plc се повиши с 5,54% след публикуването на финансовия отчет на 
кредитора за второто тримесечие. Банката е увеличила нетната си печалба с 62% или 1.6 пъти, като възлиза на 5.5 млрд. 
долара, спрямо 3.4 млрд., отчетени през същия период на 2021 г., и обяви възобновяването на изплащането на тримесечни 
дивиденти през 2023 г. Според прессъобщение на банката приходите на HSBC са се увеличили с 2% до 12.8 млрд. долара 
спрямо 12.6 млрд. долара за същия период година по-рано. 
Цената на акциите на австрийската банкова група Erste Group Bank AG се понижи с 1.42%, въпреки че отчете силен ръст на 
нетната печалба за първото полугодие поради по-високите лихвени проценти. 
Пилотите на германския национален превозвач Lufthansa гласуваха с голяма разлика в полза на стачните действия, докато 
пилотите на нискотарифната easyJet, базирани в Испания, обявиха, че ще стачкуват още девет дни през август, 
заплашвайки с нови смущения полетите по време на натоварения летен туристически сезон. Синдикатът на пилотите на 
Lufthansa настоява за увеличение на заплатите с 5,5% тази година и автоматична инфлационна компенсация след това. 
След тази новина книжата на Lufthansa спаднаха с 0.33%, а на easyJet се понижиха с 1.35 на сто. 
Книжата на нидерландския пивоварен концерн Heineken NV се обезцениха с 0.35%, макар че компанията през април-юни 
е увеличила нетната си печалба и приходи повече от прогнозите на анализаторите. 
Германският софтуерен разработчик SAP SE обяви, че стартира обратно изкупуване на акции за 500 милиона евро, след 
което цената на акциите на компанията поскъпнаха с 1.11%. 
Сред лидерите на растеж от включените Stoxx 600 емисии, бяха акциите на британската компания Quilter Plc (+14.48%), на 
шведската петролна и газова компания Orron Energy AB (+8.0%) и на германския производител за военно 
оборудване Rheinmetall AG (+4.95%). 
В дъното на европейския индекс на „сините чипове“ слязоха акциите на шведската компания за недвижими имоти SBB, 
които се обезцениха с 5.72%, след като Goldman Sachs понижи рейтинга на акциите от „неутрални“ на „да се продават“. 
 
√ Председателят на ЕК предупреди за ескалация на енергийната криза заради намалените доставки на газ 
Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен предупреди вчера за ескалация на енергийната криза, 
докато ЕС остава в обтегнати отношения с Русия заради инвазията в Украйна. "Тъй като Русия вече съкрати напълно или 
частично доставките на газ за 12 страни членки на ЕС, всички ние трябва да сме подготвени за влошаване на ситуацията", 
заяви тя в интервю за испанския вестник "Мундо", цитирано от ДПА. 
Русия спря неотдавна газовите доставки за някои европейски страни, включително Полша, България и Латвия, заради 
отказа им да плащат в рубли за синьото гориво, предаде БТА. 
Изискването за плащане в рубли за газовите доставки се свързва с опитите на Кремъл да смекчи влиянието на западните 
санкции върху Русия заради инвазията в Украйна. 
Русия ограничи и доставките за Германия, водещата икономическа сила в ЕС, заради дейности по поддръжката на 
газопровода "Северен поток-1", което се разглежда като отговор на западните санкции. 
Все по-големите опасения за енергията накараха ЕС да приеме миналата седмица извънреден план за газа през зимата. 
Тези мерки целят "да ни помогнат да осигурим необходимите доставки на газ през зимата", заяви Урсула фон дер Лайен. 
"Само за една седмица ЕС се споразумя да предприеме решителна и безпрецедентна стъпка, за да се противопостави на 
заплахите на Путин да спре напълно газовите доставки", подчерта тя. 
 
√ Газовата криза: Ще последва ли ядрен ренесанс 
Най-новият доклад "World Nuclear Performance Report 2022" на Световната ядрена асоциация (WNA) се фокусира върху 
състоянието на ядрената енеретика по света, информира БТА. Според авторите възстановяването на икономиките от 
тежките последици на пандемията от коронавирус доведе до скок в търсенето на енергия, който изпревари нарастването 
на производството й от "зелени" технологии, сред които попадат и атомните централи. Войната в Украйна показва 
крехкостта на веригата за доставки на изкопаеми горива. В много региони по света цените на енергията растат, 
подклаждайки инфлацията и влошавайки енергийната бедност. 
Изправени пред риска от загуба на достъп до внос на газ, пред прекъсвания на електрозахранването и недостиг на енергия, 
правителства призовават към възобновяване на работата на някои въглищни централи. Въпреки че такива краткосрочни 
действия може да са необходими с оглед на енергийната криза, те са неустойчиви. Поради това много управляващи сега 
се обръщат към ядрената енергия, която може да тласне напред целите за нулеви нетни емисии на парникови газове и да 
бъде основа на по-сигурна енергийна система, е посочено в доклада, изготвен въз основа на данни на Информационната 
система за енергийните реактори (PRIS) на Международна агенция за атомна енергия (МААЕ). 
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Ядрената енергетика през миналата година 
В глобален мащаб през 2021 г. започна изграждането на десет нови ядрени реактора, шест от тях са разположени в Китай, 
два в Индия и по един в Русия и Турция. Заедно с тях общият брой на реакторите в процес на изграждане към края на 
миналата година е 53 спрямо 49 в края на 2020 година.  
Също през миналата година шест реактора бяха свързани към електропреносната мрежа за първи път: три в Китай и по 
един в Индия, Пакистан и Обединените арабски емирства (ОАЕ). 
Въпреки това през последните две години се отчита спад в глобалния ядрен капацитет спрямо предпандемичните му нива. 
Това означава, че повече реактори се спират, отколкото се пускат в експлоатация, обясняват експертите.  
 

 
 
Десет реактора бяха окончателно затворени през 2021 г., като три от тях в Германия и един в Тайван - поради политически 
решения за постепенно спиране на ядреното производство. 
Така към края на миналата година са функционирали 436 атомни електроцентрали, които са генерирали общо 2653 
тераватчаса или около 10 процента от световната електроенергия през годината. От тях 731 тераватчаса или над 27 
процента са произведени от мощности в страни от Европейския съюз, сочат данни на Евростат. 
 

 
 
На годишна основа през 2021 г. производството на електроенергия от атомно делене в ЕС се е увеличило със 7 на сто. 
Бъдещето пред ядрената енергетика  
Световните ядрени мощности трябва да се удвоят до средата на века, за да бъдат постигнати целите за нулеви нетни 
емисии и да се гарантира енергийната сигурност, заяви в края на юни Международната агенция за енергията (МАЕ), 
цитирана от Ройтерс. 
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Според МАЕ за да се постигнат нулеви нетни емисии, производствените мощности на ядрената енергетика трябва да се 
удвоят до 812 гигавата (GW) до 2050 г. спрямо 413 гигавата в началото на тази година. 
Към 1 юли 2022 г. в света вече функционират 440 ядрени реактора. От началото на годината до края на юни към 
електропреносната мрежа са свързани пет блока: два в Китай и по един в Пакистан, Финландия и Южна Корея. За същия 
период е започнало изграждането на три реактора, като и трите са в Китай, сочат данните на СЯА. 
 

 
 
Десетте държави с най-голям нетен капацитет на ядрените си мощности са: САЩ, Франция, Китай, Япония, Русия, Южна 
Корея, Канада, Украйна, Испания и Индия. 
Ако се разгледа капацитетът на новостроящите се ядрените мощности по страни, се забелязва, че класацията е оглавявана 
от Китай, следван от Индия, Южна Корея, Турция, Великобритания, ОАЕ, Япония, Русия, САЩ и Бангладеш.  
Общият им планиран капацитет за производство възлиза на 49 630 мегавата електрическа енергия, от които над 
половината в Китай и Индия. 
Броят на реакторите в процес на изграждане към 1 юли 2022 г. е 56, като 41 от тях се намират в Азия. 
Ще се върне ли Европа към ядрената енергетика?  
На този фон европейските страни, изправени пред проблеми с доставките и растящата инфлация в енергийния сектор, 
отново обсъждат развитието на своите ядрени мощности.  
Намаленото подаване на руски газ към Германия връща въпроса на масата за дискусии в Берлин, а увеличението на 
капацитета на германската ядрена енергетика вече не е напълно изключено, отбелязва Франс прес. 
Германското правителство обяви, че "през следващите седмици" ще вземе решение за евентуално удължаване на живота 
на последните три атомни електроцентрали. Очаква се резултатът "от стрес тест, който е в ход", за да се разбере текущото 
ниво на сигурност на електроцентралите, каза правителствена говорителка. 
Първият стрес тест през март заключи, че трите атомни електроцентрали не са необходими за гарантиране на енергийната 
сигурност на най-голямата икономика в Европа. 
Трите германски реактора - "Некарвестхайм 2", "Емсланд" и "Изар 2" - трябва да бъдат спрени най-късно до 31 декември, 
според действащия в момента закон. Те са произвели около 6 процента от електроенергията в страната от началото на 
годината, припомня ДПА. 
След аварията в японската АЕЦ "Фукушима" през 2011 г. под обществен натиск бившият германски канцлер Ангела Меркел 
призова за постепенно прекратяване на ядрената енергия. 
След избухването на войната в Украйна обаче енергийната ситуация в страната постоянно се влошава. 
Чуват се все повече мнения, подкрепящи ядрената енергия. "Животът на атомните електроцентрали трябва да бъде 
удължен до пролетта на 2024 г. Това е периодът, през който рискуваме да останем без енергия", призова говорителят по 
енергийната политика на парламентарната група на Свободната демократическа партия (СвДП) Михаел Крузе пред вестник 
"Билд". 
Финансовият министър Кристиан Линднер, който оглавява СвДП, заяви, че най-голямата европейска икономика трябва да 
остане отворена към всички източници на енергия, включително и атомните централи. 
"Тези, които са решили да останат в ядрената енергетика", като Франция, "не са непременно по-глупави" от германците, 
коментира неотдавна лидерът на германския Християндемократически съюз (ХДС) Фридрих Мерц. 
Още преди началото на руската инвазия в Украйна, през февруари френският президент Еманюел Макрон обяви "ренесанс 
за френската ядрена индустрия" с огромна програма за строеж на до 14 нови ядрени реактора. "Това, от което се нуждае 
страната ни, (. . .) е възраждането на френската ядрена индустрия", каза тогава Макрон. Франция е най-големият 
производител на атомна енергия в Европа със своите 56 реактора. 
Друга страна от Евросъюза - Белгия - ще продължи да използва ядрена енергия десет години по-дълго от планираното, 
съобщи министър-председателят Александер де Кро. Това означава, че атомната електроцентрала "Тианж 3", близо до 
границата с Германия, и АЕЦ "Дул 4", край Антверпен, ще продължат да работят до 2035 г. 
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По-рано и Чехия съобщи, че ще построи нова мощност. Чешката държавна енергийна компания ЧЕЗ (CEZ) обяви търг за 
изграждане на нов реактор в АЕЦ "Дуковани", тъй като страната се стреми да увеличи още производството на ядрена 
енергия.  
Унгария възнамерява да разшири АЕЦ "Пакш" с още два руски реактора, всеки от които е с мощност от 1,2 гигавата. 
Проектът бе възложен през 2014 г. без обществена поръчка на руския ядрен гигант "Росатом". 
Същевременно и Великобритания превърна развитието на ядрената енергия в един от приоритетите на енергийната си 
стратегия. Британското правителство обяви, че проектът за строителство на нова ядрена електроцентрала "Сайзуел Си" 
(Sizewell C) е получил зелена светлина от министерството на енергетиката. Страната разполага с 15 реактора, но много от 
тях са към края на жизнения си цикъл, а разходите по единствената атомна електроцентрала, която се строи в момента - 
"Хинкли пойнт Си" - досега се оценяват в диапазона 25-26 милиарда бр. лири (31-32 милиарда долара). 
Въпреки това през април британският министър на бизнеса Куази Куартенг каза, че страната му може да изгради нови шест 
или седем ядрени електроцентрали до 2050 година. 
 

 
Целият доклад можете да намерите тук. 
 
Мениджър 
 
√ Активите на банковата ни система над 140,5 млрд. лв. в края на март, отчита БНБ 
През първото тримесечие на 2022 г. активите на банковата система нараснаха с 5,1 млрд. лв. (3,8 на сто) до 140,5 млрд. лв., 
съобщава Българската народна банка (БНБ) в редовния си бюлетин "Банките в България". 
Основен принос за увеличението на активите имаше увеличението на кредитите и авансите, отчита БНБ. Спрямо края на 
2021 г. размерът на брутните кредити и аванси се повиши с 5,5 млрд. лв. (6,7 на сто) до 87,8 млрд. лв. Вземанията от 
кредитни институции на тримесечна база се увеличават с 2,7 млрд. лв. (41,9 на сто) до 9,2 млрд. лв. в края на март, 
информира БТА. 
Брутният кредитен портфейл на банковата система нарасна през периода с 2,8 млрд. лв. (3,7 на сто) до 78,6 млрд. лв. 
Основен принос за това имаше увеличението на кредитите за нефинансови предприятия (с 1,8 млрд. лв., 4,6 на сто). 
Нарастване се наблюдаваше и при вземанията от домакинства (с 905 млн. лв., 3,1 на сто) и от други финансови предприятия 
(със 100 млн. лв., 1,9 на сто), докато тези от сектор "държавно управление" намаляха (с 15 млн. лв., 1,6 на сто). 
Във валутната структура на кредитите и авансите делът на вземанията в левове намаля до 61,3 на сто в края на март за 
сметка на нарастване на този в евро до 35,6 на сто (при съответно 63 на сто и 33,6 на сто в края на декември 2021 г.). Делът 
на кредитите и авансите в други валути намаля до 3 на сто при 3,4 на сто три месеца по-рано. 
Депозитите в банковата система през първото тримесечие на 2022 г. се увеличиха с 4,3 млрд. лв. (3,7 на сто) до 119,7 млрд. 
лв. Определящ беше растежът на депозитите на нефинансови предприятия (с 2,3 млрд. лв., 6,6 на сто). Нараснаха и 
депозитите на други финансови предприятия (със 714 млн. лв., 18,3 на сто), на домакинства (с 664 млн. лв., 1,0 на сто), 
както и тези на кредитните институции (с 349 млн. лв., 5,7 на сто) и на сектор "държавно управление" (с 294 млн. лв., 9,7 
на сто). 
Делът на депозитите в левове в края на периода възлезе на 60,1 на сто, на деноминираните в евро - 32,8 на сто, а в други 
валути - 7,1 на сто. 
Съотношението кредити/депозити на банковата система се запази на нивото от края на декември 2021 г. - 69,4 на сто. 
Засега обемът на необслужваните експозиции продължава да следва тенденция към понижение заради отписвания и 
продажби на кредити, посочват от БНБ. 
Независимо от незначителния размер на преките експозиции на банковата система към контрагенти от Русия и Украйна, 
материализация на кредитен риск може да настъпи поради индиректни ефекти, свързани с допълнителния натиск за  
повишаване на цените на енергоносителите и суровините, възможни затруднения във веригите за доставки и влошаване 
на икономическите нагласи, отчитат от Централната банка. Наред с това, ясно очертаващата се вече тенденция към 
глобална промяна на лихвения цикъл може да намери отражение върху финансовото състояние на кредитополучателите 
посредством увеличението на разходите за обслужване на кредитните задължения, пише в анализа. 
Капиталовата позиция на банковия сектор се запазва солидна. В допълнение на последователно провежданата политика 
на изграждане на капиталови буфери, за това допринесе ограничението относно разпределянето на печалбата на банките, 
което беше приложено като макропруденциална мярка през 2020 г. и продължено през 2021 г. На 23 февруари 2022 г. 
Управителният съвет (УС) на БНБ прие решение да се преустанови ограничението. Независимо от това БНБ ще изисква от 

https://world-nuclear.org/our-association/publications/global-trends-reports/world-nuclear-performance-report.aspx
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банките, които възнамеряват да изплащат дивидент или предприемат обратни изкупувания и други разпределения, 
включително и от печалбата за 2021 г., да представят планове за разпределение, които ще са предмет на надзорния диалог. 
До края на третото тримесечие на 2022 г. антицикличният буфер, приложим към местни кредитни рискови експозиции, се 
запазва на ниво от 0,5 на сто. В съответствие с взетите през 2021 г. и оповестени 12 месеца преди влизането им в сила 
решения на УС на БНБ, нивото ще се повиши до 1 на сто от октомври 2022 г. и до 1,5 на сто от 1 януари 2023 г. В рамките 
на направения през юни 2022 г. тримесечен преглед на нивото на буфера, УС на БНБ реши то да се запази на 1,5 на сто през 
третото тримесечие на 2023 г., припомнят от Централната банка. 
 
√ Бизнес климатът без промяна през юли 
През юли 2022 г. общият показател на бизнес климата остава приблизително на равнището си от предходния месец сочат 
данните на Националния статистически институт (НСИ). Повишение на показателя се наблюдава в промишлеността и 
търговията на дребно, в сектора на услугите запазва нивото си от юни, а в строителството е регистрирано понижение. 
В промишлеността показателят нараства с 2,1 пункта, което се дължи на по-благоприятните оценки и очаквания на 
промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Позитивни са и прогнозите им по отношение на 
износа и производствената активност през следващите три месеца. Средното натоварване на мощностите през юли е с 0,8 
пункта под нивото от април и достига 75,5%, като с оглед на очакваното търсене през следващите месеци се предвижда 
недостиг от мощности. Основните затруднения за дейността на предприятията остават свързани с несигурната 
икономическа среда и недостига на работна сила. Очакванията на мениджърите относно продажните цени в 
промишлеността през следващите три месеца са в посока на увеличение. 
В строителството бизнес климатът намалява с 2,9 пункта в резултат на влошените очаквания на строителните 
предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. По тяхно мнение в следващата 
половин година се очаква намаление на новите поръчки, което ще доведе и до известно понижаване на дейността в 
краткосрочен план. Несигурната икономическа среда, цените на материалите и недостигът на работна сила продължават 
да ограничават в най-голяма степен развитието на бизнеса, като през последния месец се отчита засилване на негативното 
им влияние. По отношение на продажните цени в строителството 49,3% от мениджърите предвиждат те да се повишат 
през следващите три месеца. 
През юли бизнес климатът в търговията на дребно се покачва с 0.7 пункта, което се дължи на по-оптимистичните 
очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Същевременно 
обаче прогнозите им относно обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца са по-
резервирани. Несигурната икономическа среда e основната пречка за дейността в сектора, посочена от 68.7% от 
предприятията. На заден план остават факторите „конкуренция в бранша“ и „недостатъчно търсене“. В сравнение с юни 
нараства делът на търговците на дребно, които очакват продажните цени да се увеличат през следващите три месеца. 
В сектора на услугите бизнес климатът приблизително на равнището си от предходния месец. Оценките на мениджърите 
по отношение на настоящото търсене на услуги са благоприятни, докато очакванията им за следващите три месеца се 
изместват към по-умерените мнения. Най-сериозните затруднения за развитието на бизнеса продължават да са свързани 
с несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостига на работна сила. Относно продажните цени в 
сектора на услугите 21,8% от мениджърите прогнозират те да се повишат през следващите три месеца. 
 
√ Цените на петрола се понижиха на фона на забавянето на заводската активност по света 
Цените на петрола се понижиха отново в ранната търговия във вторник на фона на влошаващата с е перспектива за 
търсенето на горива, подчертана от данните за спад в глобалното производство, пише Ройтерс. 
Към 9:00 часа българско време сортът Брент поевтиня с 1,17 долара, или 1,17%, до 98,86 долара за барел. Цената на 
американския лек суров петрол WTI се понижи с 0,92 долара, или 0,98%, до 92,07 долара за барел. 
„Цените на суровия петрол се сринаха, след като множеството данни за дейността на заводите показаха, че светът се 
насочва към гигантско глобално икономическо свиване и поради очакванията за повече производство на петрол след 
много добър сезон на печалби за петролните компании“, каза Едуард Моя, старши пазарен анализатор от OANDA , в 
бележка. 
Загрижеността за рецесията се засили в понеделник, тъй като проучвания в Съединените щати, Европа и Азия показаха, че 
фабричната активност губи инерция през юли.  Слабото глобално търсене и строгите ограничения срещу 
разпространението COVID-19 в Китай забавиха производството. 
Спадовете на цените също идват, докато участниците на пазара очакват резултата от срещата в сряда на Организацията на 
страните износителки на петрол (ОПЕК) и нейните съюзниците, водени от Русия, носещи общото название ОПЕК+, на която 
групата ще вземе 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. 
Репортер на Fox Business каза, че Саудитска Арабия ще настоява ОПЕК+ да увеличи производството на петрол на срещата. 
„Възходящият импулс на цените на петрола постепенно изчезва... След като ситуацията с предлагането и търсенето покаже 
някакви признаци на по-нататъшно влошаване, петролът вероятно ще доведе до спад сред суровините“, казаха 
анализатори от Haitong Futures. 
Междувременно в понеделник Съединените щати наложиха санкции на китайски и други фирми, за които казаха, че са 
помогнали да продадат десетки милиони долари ирански петрол и нефтохимически продукти в Източна Азия, тъй като се 
опитват да увеличат натиска върху Техеран да ограничи ядрената си програма. 
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Cross.bg 
 
√ Преглед на печата  
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа  - Знаците на Радев - доходите и леко "изчегъртване" на Петков & Нинова 
в. 24 часа -7 - Изгоряха 803 млн. лв. от парите за втора пенсия 
в. 24 часа - Ще има глоба за каране без винетка в неделя, когато системата се срина, но може да се опрости 
в. Телеграф - Дипломата и ужаса разграбват гърция 
в. Телеграф - Кабинет 100 открадна хора на промяната 
в. Труд  - Политически анализатори и експерти пред "Труд" за четвъртия служебен кабинет на президента: Забрави ли 
Радев за енергийната криза 
в. Труд  - Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов: Ще работим по 7 точки трябва ни стабилност 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Президентът рязко "влезе" в лидерската битка в БСП 
в. 24 часа - България може да получи 35 млрд. лв. от Брюксел до 2027 г., но май твърде бавно пълзи към тях 
в. Труд - Двойна бумащина заради електронните направления 
Водещи интервюта 
в. 24 часа  - Теодора Генчовска, министър на външните работи: След Скопие разбрах, че с премиера не сме в един отбор 
в. Телеграф  - Диана Русинова от Центъра за европейски транспортни политики: политическата нестабилност води до 
повече жертви на пътя 
в. Труд  - Калин Костов, адвокат и преподавател по правни науки в Стопанска академия "Димитър А. Ценов", пред "Труд": 
Увеличението на асистентските заплати създава огромна опасност от фалит 
Водещи анализи 
в. 24 часа  - Четвъртият кабинет на Радев - ще гони резултати или ще търси реванш 
в. Телеграф - Oчаквам нов курс на управление от служебния кабинет 
в. Труд - Лято, жега и други подробности... 
 
√ Предстоящи събития в страната на 2 август 
София. 

- От 11.00 чaса в Гранд хотел Милениум, София (зала „Микеланджело“) ще се проведе пресконференция на 
водещата платформа за онлайн игри и спортни залози в България Palms Bet , която става официален партньор на 
испанското футболно първенство LaLiga. 

- От 12.00 часа Държавният глава Румен Радев ще представи задачите и приоритетите на служебното правителство 
на церемония в Гербовата зала в президентската институция. 

- От 13.15 часа в Гранитната зала на Министерския съвет ще се състои церемонията по приемственост в 
изпълнителната власт. 

- От 14.00 часа в зала „Тържествена“ на Министерството на отбраната ще се проведе церемонията по встъпване в 
длъжност на министъра на отбраната от служебното правителство Димитър Стоянов. 

- От 14.00 часа в МОН ще се състои предаването на поста на министъра на образованието и науката. 
- От 14.00 часа в Министерството на правосъдието Надежда Йорданова ще предаде държавния печат на наследника 

си на поста Крум Зарков. 
- От 14.30 часа в Министерството на електронното управление ще се състои официалното предаване на властта от 

министъра на електронното управление в оставка Божидар Божанов на служебния министърна електронното 
управление Георги Тодоров. 

- От 14.30 часа в сградата на Министерството на ул. княз Александър I №12 ще се проведе церемония по 
приемственост в Министерството на иновациите и растежа ще се проведе. Министърът на иновациите и растежа 
в оставка Даниел Лорер ще предаде поста на служебния министър Александър Пулев. Двамата ще дадат 
изявление за медиите. 

- От 17.00 часа в София, ул. „Филип Кутев“ 1, Интеграционният център „За Доброто“ ще открие Женския клуб на 
културата „ОРАНТА“ 

*** 
Благоевград. 

- От 9.30 часа ще бъдат отбелязани 119 години от Илинденско-Преображенското въстание. В този час ще се проведе 
панихида за героите, загинали за вярата и свободата на България. В двора на храм „Въведение Богородично“ ще 
бъде извършен ритуал по полагане на цветя в знак на признателност на мемориала на Делчевия род. 

- От 10.00 часа на площад „Македония“ благоевградската общественост ще почете паметта на загиналите за 
свободата и независимостта на страната с ритуал по полагане на цветя пред паметника на Гоце Делчев. 

- От 10:00 часа в театралната зала „Карл Джераси“ в студентски център „Америка за България“, университетски 
комплекс „Скаптопара“ на АУБ, за 13-и път Американският университет в България (АУБ) ще бъде домакин на най-
голямата математическа олимпиада за студенти в света. 

*** 
Бургас. 
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- От 18.00 часа в залата на Областна администрация (етаж 2), ще се проведе среща с Русана Бърдарска и представяне 
на нейния роман „Опитът“ 

- От 20.30 часа на сцената на Летен театър - Бургас ще бъде представн спектакъл на Държавна опера - Бургас - "Аида" 
от Джузепе Верди, по режисура на проф. Павел Герджиков. 

*** 
Варна. 

- От 10.30 чсаа ще се проведе пресконференция по повод новата Наредба за обществения ред. 
- От 11.00 часа в радио Варна ще се проведе пресконференция за предстоящата Есенна академия на 

Международния фестивал на червенокръстките и здравни филми. 
*** 
Кюстендил. 

- От 11.00 часа пред паметника на Тодор Александров ще бъдат отбелязани 119 години от Илинденско – 
Преображенското въстание. 

- От 19.30 часа на сцена „Арката“ на площад „Велбъжд“ ще се състои празничен концерт с участието на народния 
певец Румен Малинов и ансамбъл „Чинари“. 

*** 
Казанлък. 

- От 18.00 часа в залата на Музея на фотографията и съвременните визуални изкуства ще бъде открита изложбата 
на Силвио Томов. 

*** 
Пловдив. 

- От 9.00 часа в залата на Общински съвет – Пловдив ще се проведе редовно заседание на местния парламент. 
*** 
Стара Загора. 

- От 10.30 часа пред административната сграда на изцяло обновения покрит пазар в старозагорския кв. „Казански“, 
ще се състои откриването на пазар „Васил Шаханов“. 

- От 10.00 до 12.30 часа в Детски отдел на библиотека „Родина“, ул. „Българско опълчение“ 69, на гости в отдела ще 
бъдат експертите от Зелени Балкани Стара Загора, които ще разкажат на децата за прилепите. 

- От 19.30 часа в читалищен парк в с. Калитиново ще се проведе празник на с. Калитиново „Илинден“ 
*** 
Сливен. 

- Центърът за подготовка на специалисти започва планирани стрелби на Огневи комплекс „Батмиш“ край Сливен. 
- От 9.00 часа в залата на Регионална здравна инспекция-Сливен ще се проведат „Отворени врати“ с възможност за 

разговор с лекар от Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания-Сливен.  
*** 
Търговище. 

- От 09.30 часа пред Народно читалище „Михаил Донев – 1903“ село Лиля, ще се проведе кулинарна изложба с 
конкурсен характер „Сготви с бира“. Събитието е по повод Международния ден на бирата 

- От 13.00 часа в Народно читалище „Христо Ботев – 1927“ село Драгановец ще се проведе презентации за български 
писатели 

*** 
Хасково. 

- От 10.00 часа на пл.“Свобода“ ще се проведе церемония по поднасяне на венци и цветя в памет на загиналите в 
Илинденско-Преображенската епопея. В честването ще участва Женски народен хор „Зора Зорница“ при НЧ „Зора 
1982“ с диригент Иванка Топузова. 

- От 10.30 часа в РБ „Хр. Смирненски“, Клуб „Млад краевед“ ще проведе събитие на тема: Обществен живот 
облекло, мода, развлечения. 

*** 
Чепеларе. 

- От 17.00 часа в НЧ „Родопска искра 1880“ ще се проведат форум театрални представления от младежи на тема: 
„Превенция на различни форми на зависимости“ – една изключително креативна форма за превантивно действие 
и въздействие върху подрастващото поколение чрез арт техники. 

*** 
Шумен. 

- От 19.00 часа на площад „Проф. Тончо Жечев“ гр. Шумен, кв. Дивдядово ще се проведе традиционен събор „На 
вечерник в Дивдядово“. 

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

