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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
В. Труд 
 
√ Васил Велев: Ще поискаме да се икономизира политиката, а не да се политизира икономиката 
Ще поискаме да си изпълняват клетвата, да спазват клетвата – във всички свои действия да се ръководят от интересите на 
народа. Да правят това, което е най-добре за България, за българския народ, а не това, което е най-добре за новия голям 
брат, още по-малко това, което е най-зле за предишния голям брат. Това каза за БНР председателят на Асоциацията на 
индустриалния капитал Васил Велев за претенциите на бизнеса към новата власт на служебното правителство. 
"Ще поискаме да се икономизира политиката, а не да се политизира икономиката и българските интереси да се отстояват 
навсякъде, където България участва – в ЕС, в НАТО." 
Велев посочи 5 конкретни задачи, които бизнесът ще постави. Сред тях са програмата за компенсации за високите цени на 
електроенергията за небитовите потребители, чието изпълнение според него не е гарантирано, както и сигурността и 
цената на доставките на природен газ, защото по думите му осигуреността с газ към момента е 28% от потребностите. 
„При запазване на подаването на газ, но при високи цени, дейността на предприятията ще се ограничи. До съкращения се 
прибягва в краен случай. Най-напред ще има отпуски, намаляване на възнагражденията. Съкращението е малко преди 
фалита. Ние не искаме да се стига дотам и има начини това да бъде избегнато. Друга задача е Планът за възстановяване и 
оперативните програми, защото в последните 2 години имаме срив на инвестициите в страната. Четвъртата и петата задача 
касаят най-пострадалите поради недобро управление браншове – инфраструктурното строителство и транспортния 
бранш“, допълни още Велев. 
Тези танкери са мираж, потвърди позицията си Васил Велев за анонсираните в последните дни на стария кабинет танкери 
с втечнен газ. 
Протестите не са обичайно занятие за работодателите, рядко стигаме до протести, коментира председателят на АИКБ. 
Според Велев със синдикатите са "силно обединени в сектор енергетика" и нямат различия. 
С подготовката на проектобюджета за следващата година би могло да се направят и някои актуализации на текущия 
бюджет, смята Васил Велев. 
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√ Васил Велев: Ще поискаме да се икономизира политиката, а не да се политизира икономиката 
Ще поискаме да си изпълняват клетвата, да спазват клетвата - във всички свои действия да се ръководят от интересите на 
народа. Да правят това, което е най-добре за България, за българския народ, а не това, което е най-добре за новия голям 
брат, още по-малко това, което е най-зле за предишния голям брат. Това каза за БНР председателят на Асоциацията на 
индустриалния капитал Васил Велев за претенциите на бизнеса към новата власт на служебното правителство. 
"Ще поискаме да се икономизира политиката, а не да се политизира икономиката и българските интереси да се отстояват 
навсякъде, където България участва - в ЕС, в НАТО." 
Велев посочи 5 конкретни задачи, които бизнесът ще постави. Сред тях са програмата за компенсации за високите цени на 
електроенергията за небитовите потребители, чието изпълнение според него не е гарантирано, както и сигурността и 
цената на доставките на природен газ, защото по думите му осигуреността с газ към момента е 28% от потребностите. 
„При запазване на подаването на газ, но при високи цени, дейността на предприятията ще се ограничи. До съкращения се 
прибягва в краен случай. Най-напред ще има отпуски, намаляване на възнагражденията. Съкращението е малко преди 
фалита. Ние не искаме да се стига дотам и има начини това да бъде избегнато. Друга задача е Планът за възстановяване и 
оперативните програми, защото в последните 2 години имаме срив на инвестициите в страната. Четвъртата и петата задача 
касаят най-пострадалите поради недобро управление браншове - инфраструктурното строителство и транспортния 
бранш", допълни още Велев. 
Тези танкери са мираж, потвърди позицията си Васил Велев за анонсираните в последните дни на стария кабинет танкери 
с втечнен газ. 
Протестите не са обичайно занятие за работодателите, рядко стигаме до протести, коментира председателят на АИКБ. 
Според Велев със синдикатите са "силно обединени в сектор енергетика" и нямат различия. 
С подготовката на проектобюджета за следващата година би могло да се направят и някои актуализации на текущия 
бюджет, смята Васил Велев. 
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√ Васил Велев: Танкерите с газ са мираж 
"Да правят това, което е най-добре за България, а не това, което е най-добре за новия голям брат, още по-малко това, което 
е най-зле за предишния голям брат" Такива очаквания към новите управляващи изрази председателят на Асоциацията на 
индустриалния капитал Васил Велев.  
В интервю пред БНР той обяви, че ще искат от министрите в кабинета "Донев"  да правят това, което е най-добре за 
България, за българския народ. "Ще поискаме да се икономизира политиката, а не да се политизира икономиката и 
българските интереси да се отстояват навсякъде, където България участва – в ЕС, в НАТО", обяви още Велев и посочи 5 
конкретни задачи, които бизнесът ще постави.  
Сред тях са програмата за компенсации за високите цени на електроенергията за небитовите потребители, чието 
изпълнение според него не е гарантирано, както и сигурността и цената на доставките на природен газ, защото по думите 
му осигуреността с газ към момента е 28% от потребностите. 
При запазване на подаването на газ, но при високи цени, дейността на предприятията ще се ограничи, предупреди Велев. 
"До съкращения се прибягва в краен случай. Най-напред ще има отпуски, намаляване на възнагражденията. Съкращението 
е малко преди фалита. Ние не искаме да се стига дотам и има начини това да бъде избегнато. 
"Друга задача е Планът за възстановяване и оперативните програми, защото в последните 2 години имаме срив на 
инвестициите в страната, отбеляза Васил Велев. Четвъртата и петата задача касаят най-пострадалите поради недобро 
управление браншове – инфраструктурното строителство и транспортния бранш, уточни той.  
Тези танкери са мираж, потвърди позицията си Васил Велев за анонсираните в последните дни н астария кабинет танкери 
с втечнен газ. Протестите не са обичайно занятие за работодателите, рядко стигаме до протести, коментира председателят 
на АИКБ, но не изключи и такъв вариант.  
Според Велев със синдикатите са "силно обединени в сектор енергетика" и нямат различия. С подготовката на 
проектобюджета за следващата година би могло да се направят и някои актуализации на текущия бюджет, смята Васил 
Велев. 
 
News.bg 
 
√ Политиката да се икономизира, а не да се политизира икономиката, иска Васил Велев от кабинета "Донев"  
"Ще поискаме да се икономизира политиката, а не да се политизира икономиката и българските интереси да се отстояват 
навсякъде, където България участва - в ЕС, в НАТО.". Това заяви пред БНР председателят на Асоциацията на индустриалния 
капитал Васил Велев за претенциите на бизнеса към новата власт на служебното правителство. 
По думите му от бизнеса ще поискат новите управляващи да си изпълняват клетвата, да спазват клетвата - във всички свои 
действия да се ръководят от интересите на народа. "Да правят това, което е най-добре за България, за българския народ, 
а не това, което е най-добре за новия голям брат, още по-малко това, което е най-зле за предишния голям брат", каза 
Василев.  
Той изрази пет конкретни задачи, които бизнесът ще постави пред служебния кабинет. Сред тях са програмата за 
компенсации за високите цени на електроенергията за небитовите потребители, чието изпълнение според него не е 
гарантирано, както и сигурността и цената на доставките на природен газ, защото по думите му осигуреността с газ към 
момента е 28% от потребностите. 
Предприятията ще ограничат своята дейност, ако се запази подаването на газ, но при високи цени. "До съкращения се 
прибягва в краен случай. Най-напред ще има отпуски, намаляване на възнагражденията. Съкращението е малко преди 
фалита. Ние не искаме да се стига дотам и има начини това да бъде избегнато", каза представителят на работодателите.  
Протестите не са обичайно занятие за работодателите, рядко стигаме до протести, коментира председателят на АИКБ, но 
не изключи и такъв вариант. 
Друга задача е Планът за възстановяване и оперативните програми, защото в последните 2 години имаме срив на 
инвестициите в страната, отбеляза Васил Велев. 
Четвъртата и петата задача касаят най-пострадалите поради недобро управление браншове - инфраструктурното 
строителство и транспортния бранш, уточни той. 
Относно очакваните седем танкера с втечнен газ, обещани от бившия премиер Кирил Петков, Велев обясни: "Тези танкери 
са мираж". 
Според Васил Велев със синдикатите са "силно обединени в сектор енергетика" и нямат различия. Подобно на 
предложението на КНСБ и представителят на работодателите заяви, че с подготовката на проектобюджета за следващата 
година би могло да се направят и някои актуализации на текущия бюджет. 
 
Fakti.bg 
 
√ Васил Велев: Ще поискаме да се икономизира политиката, а не да се политизира икономиката 
Велев посочи 5 конкретни задачи, които бизнесът ще постави  
"Ще поискаме да си изпълняват клетвата, да спазват клетвата – във всички свои действия да се ръководят от интересите 
на народа. Да правят това, което е най-добре за България, за българския народ, а не това, което е най-добре за новия голям 
брат, още по-малко това, което е най-зле за предишния голям брат." 
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Това заяви в интервю за БНР председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев за претенциите на 
бизнеса към новата власт на служебното правителство. 
"Ще поискаме да се икономизира политиката, а не да се политизира икономиката и българските интереси да се отстояват 
навсякъде, където България участва – в ЕС, в НАТО." 
Велев посочи 5 конкретни задачи, които бизнесът ще постави. Сред тях са програмата за компенсации за високите цени на 
електроенергията за небитовите потребители, чието изпълнение според него не е гарантирано, както и сигурността и 
цената на доставките на природен газ, защото по думите му осигуреността с газ към момента е 28% от потребностите. 
При запазване на подаването на газ, но при високи цени, дейността на предприятията ще се ограничи, предупреди Велев. 
"До съкращения се прибягва в краен случай. Най-напред ще има отпуски, намаляване на възнагражденията. Съкращението 
е малко преди фалита. Ние не искаме да се стига дотам и има начини това да бъде избегнато." 
Друга задача е Планът за възстановяване и оперативните програми, защото в последните 2 години имаме срив на 
инвестициите в страната, отбеляза Васил Велев. 
Четвъртата и петата задача касаят най-пострадалите поради недобро управление браншове – инфраструктурното 
строителство и транспортния бранш, уточни той. 
Тези танкери са мираж, потвърди позицията си Васил Велев за анонсираните в последните дни на стария кабинет танкери 
с втечнен газ. 
Протестите не са обичайно занятие за работодателите, рядко стигаме до протести, коментира председателят на АИКБ в 
предаването "Преди всички", но не изключи и такъв вариант. 
Според Велев със синдикатите са "силно обединени в сектор енергетика" и нямат различия. 
С подготовката на проектобюджета за следващата година би могло да се направят и някои актуализации на текущия 
бюджет, смята Васил Велев. 
 
БНТ 
 
√ "Булгаргаз" е продавал руски газ с надценка? 
"Булгаргаз" е доставял чрез посредници руско синьо гориво на завишени цени", заяви председателят на Комисията за 
енергийно и водно регулиране Иван Иванов пред БНТ. Той съобщи, че още днес ще поиска спешна среща с министъра на 
енергетиката за решаване на проблемите с природния газ. Шефът на регулатора предлага три варианта за излизане от 
кризата. 
Тежки обвинения отправи старият нов председател на КЕВР Иван Иванов към настоящото ръководство на "Булгаргаз" и 
бившите управляващи, че са загубили 4 месеца, след като е станало ясно, че Русия няма да ни доставя природен газ, ако 
не платим в рубли, в които те са имали възможност да сключат дългосрочен договор с газови доставчици и по този начин 
да избегнат настоящата криза. Работодателите пък поискаха спешна среща със служебното правителство и с ресорния 
министър и настояват за държавна помощ. 
Председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Иван Иванов разкритикува ръководството на "Булгаргаз", 
че след 31 март, когато Кремъл обяви, че ще се плаща в рубли, вместо да закупи от борсата необходимите количества 
синьо гориво, е предпочел доставки през посредници. 
"В същото време, което е особено печално, може да се окаже при проверка на документите, че всъщност "Булгаргаз" е 
закупил отново руски газ, но след посредник е купил руския газ и ни го препродава с около 20 евро по-висока цена, което 
е в тежък ущърб на българските потребители", заяви председателят на КЕВР Иван Иванов. 
От "Булгаргаз" обясниха защо се е наложило да купуват от търговци на завишени цени. 
"Тъй като доставките от "Газпром" са спрени, тоест ние така първия източник го нямаме и се обръщаме към 
търговците. Това са търговци на газ, които оперират в България и на съседни пазари. Техният основен бизнес е да 
набавят тази суровина. Те имат суровина от Русия, също така имат суровина от втечнен газ", допълни Иван 
Топчийски, председател на Съвета на директорите на "Булгаргаз". 
"Всички от тях имат кораби, които са доставени. Това е един микс, който се предлага. Разбира се алтернативните доставки 
са по-скъпи, отколкото по дългосрочен договор, в рамките на 20% е разликата. Но за съжаление пред свършен факт, когато 
нямаме доставки, единственият полезен ход през май и юни беше краткосрочно да се набавят тези количества", отбеляза 
Иван Топчийски. 
А шефът на КЕВР попита кой ще понесе отговорност за финансовия срив на "Булгаргаз". 
"Необяснимо е как самият "Булгаргаз" буквално в рамките от 3 до 4 месеца от дружество, което беше на 60 млн. лв. 
печалба в началото на февруари, когато беше сменен съставът на ръководството на "Булгаргаз", натрупа 500 млн. 
загуба", добави председателят на КЕВР Иван Иванов. 
От "Булгаргаз" не се съгласиха с констатацията. 
"По първото твърдение за натрупани загуби последните 3-4 месеца и то в много голям размер бяха цитирани 500 
млн., категорично не отговаря на истината. За последния отчетен период, когато имаме данни, дружеството е на 
оперативна печалба. Тя не е голяма", уточни Иван Топчийски, председател на Съвета на директорите на "Булгаргаз".  
Въпреки поисканото рекордно поскъпване от 60% на газа за август, КЕВР няма да промени цената на парното, заяви 
председателят на регулатора Иван Иванов. 
"Цената на топлинната енергия беше определена от комисията на 1 юли тази година, тоест само преди месец. Тя 
остава непроменена. По принцип решението е за едногодишен период - до 30 юни следващата година. Ако има 
драматична промяна в цената на компоненти, преди всичко в цена на природния газ, е възможно да се стигне ново 
решение за актуализиране на цените на 1 януари", каза Иван Иванов. 
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От бизнеса се обявиха против готвеното драстично поскъпване на газа през август. 
"60-процентно увеличение означава увеличение на цените на крайните стоки и услуги, които се произвеждат от 
българските предприятия за българските потребители, тъй като правителството не спази обещанието си за 
запазване на природния газ към месец април, а регистрираме двукратно увеличаване на цената към месец август, 
това означава цените на крайните стоки", заяви Добрин Иванов, изпълнителен директор на АИКБ. 
Работодателите очакват държавна подкрепа заради драстичния скок на газа. 
"От новия кабинет очакваме спешни мерки за осигуряване на газовия баланс на страната до края на годината, тъй 
като след септември има около половината от наличните газови ресурси, които са необходими за осигуряване на 
потреблението на газ", допълни Добрин Иванов. 
Работодателите очакват среща с новия служебен премиер и енергиен министър, а от КЕВР предлагат България спешно да 
сключи дългосрочен договор за доставка на газ, да се ускори пускането на газовата връзка с Гърция и строежа на терминала 
за втечнен газ в Александруполис, където участваме с 20% в капитала. 
Вижте още в прякото включване на Николай Минков. 
 
NOVA TV 
 
√ Бизнес и синдикати настояват за среща с новите управляващи заради енергийната криза 
Те излязоха с конкретни предложения 
Заради енергийната криза и високите цени работодатели и синдикати поискаха спешна среща с новите управляващи. Те 
излязоха с конкретни предложения. Исканията им в голямата си част се припокриват - като това да се гарантира сигурността 
на доставките на природен газ и то на възможно най-ниски цени. Синдикатите настояват и за още една актуализация на 
бюджета, за да се увеличи минималната работна заплата на 800 лв. От бизнеса настояват да получат уверение, че ще се 
изпълнява програмата за компенсации за високите цени на тока и предупредиха, че има опасност да се стигне до 
съкращения на работници. 
Въпреки че се очаква служебното правителство да работи само два месеца, енергийната криза го натоварва с големи 
очаквания и от бизнеса, и от синдикатите, които заговориха в един глас. 
„Трябват спешни, бързи и правилни решения, в посока осигуряване на достатъчно количества газ за бизнеса и гражданите 
и то на достъпна цена”, заяви Добрин Иванов от АИКБ. 
„Трябва да се вземат бързи решения за високите енергийни цени и да се гарантира необходимото количество газ”, каза 
Виолета Иванова от КНСБ. 
Ако този проблем не бъде разрешен, бизнесът прогнозира ново повишаване на цените на продуктите от бранша, който е 
пряко засегнат, иначе може да се наложи намаляване на разходите. „Това означава съкращаване на персонал, както и 
намаляване на възнаграждения и бонуси”, коментира Иванов. 
В същото време, заради високите цени, синдикатите настояват за увеличаване на заплатите с втора актуализация на 
бюджета. 
„800 лв. минимална работна заплата от октомври и при това увеличаване на заплатите в бюджетния сектор средно с 20%”, 
посочи Иванова. 
И искат разширяване на обхвата на енергийните помощи. „Както и увеличаване на размера на тяхната помощ, за да бъдат 
посрещнати спокойно зимните месеци”, добави тя. 
Икономистът Аркади Шарков смята, че ваучерите също са вариант. „Финансиране в определен вид нужди - дали ще е за 
ток, дали ще е за лекарства или някакъв друг тип стока”, отбеляза той. 
Експертите са категорични – ще се стигне и до нужда от икономии. „Евентуално ще се подава по-хладка вода - това е което 
може да се случи. Искаме или не електротранспортът може би ще бъде по-рядко”, посочи Шарков. 
„Явно е крайно време да се замислим и за икономии в едно домакинство. Тук служебното правителството също има 
възможност да даде насоки за оптимизации”, коментира Лидия Шулева - бивш министър на социалната политика. 
Синдикати и работодатели чакат отговор на поканата към правителството за среща по спешните въпроси. 
 
 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
 
БНТ 
 
√ Първо редовно заседание на служебното правителство 
Служебното правителство ще проведе първото си редовно заседание, като темите от дневния ред ще бъдат обявени по-
късно днес. 
Със заповеди на премиера Гълъб Донев са назначени 25 заместник-министри. 
Те заемат местата на освободените от тези постове в последния ден от работата на кабинета "Петков". 
 
 

https://bntnews.bg/news/bulgargaz-e-prodaval-ruski-gaz-s-nadcenka-1203466news.html
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√ Шефът на "Булгаргаз": Ще има недостиг на газ с идването на отоплителния сезон 
Купуването на руски газ от "Булгаргаз" през търговци на газ на по-високи цени се е случило през месец май и в следващите 
месеци след прекратяването на дотавките от "Газпром". Това потвърди в студиото на "Денят започва" председателят на 
Съвета на директорите на „Булгаргаз“ Иван Топчийски. 
Той подчерта, че е удачно да се използва правилната формулировка - търговци на газ, а не посредници. Търговците на газ 
са компании, които оперират на пазара и това е тяхната дейност - да купуват газ, било от Русия, било втечнен газ и да го 
продават. "Булгаргаз" са заменили липсващите количества. 
"Ситуацията беше такава - от днес за утре се прекратиха доставките и когато замениш доставки по дългосрочен 
договор с по-изгодни условия с такива с цени на текущи пазари, цената е по-висока. Това е кризисна ситуация, с която 
трябваше да се справим", каза той. 
Топчийски се надява цената на газа за септември да бъде малко по-ниска, тъй като се забелязва успокоение през 
последната седмица. "За съжаление тенденцията няма да е в трайно намаление, тепърва ще има недостиг с идването на 
отоплителия сезон", каза той. 
"Оттук насетне трудно би бил решен проблемът с газовите доставки. Единственото, което трябва да се прави, е 
да се управлява правилно и балансирано в следващите година-две, тъй като това са обстоятелства, които не 
зависят от България, процеси, които ще отнемат време", смята шефът на "Булгаргаз. 
Топчийски потвърди, че за азерския газ не се плаща на договорена цена, тъй като не е финализиран интерконекторът с 
Гърция. Това ще стане след пускането на експлоатация на връзката през октомври. В момента част от количествата са на 
договорна цена, част са на близка до пазарната. 
Важно е да се каже, че азерският газ, който плащаме не по договорна цена, е допълнителен, каза той. 
За 7-те танкера с втечнен газ каза, че офертата е приета под условие и крайната дата за финализиране на договора е 19 
август. Не смята, че цената на американските компании е изгодна - тя е близка до пазарни цени. 
"За нас приоритет номер е наличието на газ, цената наистина е важна, но остава на второстепенен план", каза Топчийски. 
Той отрече "Булгаргаз" да е на загуба, а напротив - за последния отчетен период е на оперативна печалба от 6.5 млн. 
"Тези 500 млн, които бяха визирани като загуби, няма такива суми. Факт е, че все още имаме проблем със 
събираемостта. Ликвидността на дружеството е под въпрос. Основният длъжник е "Топлофикация- София" и се 
опитваме да съберем по-голяма част от вземанията, за да имаме оборотни средства"1, каза Топчийски. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ Пилотът Марио Бакалов: Нормализирането на полетите няма да е скоро, билетите ще стават все по-скъпи 
Нормализирането на полетите няма да е много скоро, а цените на билетите ще се повишават. това прогнозира в студиото 
на "Денят започва" пилотът Марио Бакалов. 
"Вероятно чак към зимата ще има нормализация на ситуацията, защото чак тогава ще има достъточно назначен 
персонал. Не се знае и какво ще стане през есента, през зимата - ще има ли нови вълни, ще има ли нови варианти. За 
момента, това лято ситуацията ще остане такава, каквато е и чак догодина през следващото лято може да 
очакваме някакъв вид нормализация", каза Бакалов. 
По думите му има няколко причини за хаоса с отменените полети. Една от основните е липсата на персонал - последните 
години много хора са се преориентирали в други индустрии. Някои доброволно са напуснали, други са били съкратени и 
много от тях не са се завърнали в авиацията. 
"Дори персоналът да се върне, е нужно обучение. За повечето работещи на летищата са нужни т.нар. "проверки за 
сигурност". Това не става за днес за утре, а трае няколко месеца. Дори да имате хората не могат да започнат веднага 
работа. В комбинация с новите вълни на Омикрон, около 20% от хората не могат да дойдат на работа", каза Бакалов. 
Прогнозите са му за по-скъпи билети заради скока на цените на енергията. 
"Една трета от билета, който плащате за полет, е свързан директно или индиректно с енергийните цени. Те 
постоянно се покачват, а това означава, че и билетите ще стават все по-скъпи. Освен това много хора искат да 
летят, а няма достатъчно капацитет, това означава, че отново цените се покачват. Освен това работещите в 
авиацията и по летищата искат увеличение на заплатите след две години ниски приходи, намалено работно време и 
застрашаване от съкращения", каза той. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ Задължително с маска от днес на закрити обществени места в София 
Нови противоепидемични мерки влизат в сила в София от днес за 15 дни. 
Маските стават задължителни на закрити обществени места като лечебни заведения, аптеки, административни 
учреждения, търговски обекти, градския транспорт, жп и автобусни гари, Летище "София" и метростанциите. 
Изключение се допуска за деца до 6-годишна възраст, спортуващите на закрито за времето на физическата дейност, 
персонала и клиентите в заведенията за хранене и развлечения, участниците в конгресно-конферентни мероприятия по 
време на изказване. 
В закрити помещения и на работното място трябва да се спазва задължителна дистанция от метър и половина, редовна 
дезинфекция и проветряване. Да не се допускат до работните помещения лица с прояви на остри респираторни 
заболявания. При възможност и по преценка на работодателите да се създаде възможност за работа от дистанция, или 
работно време с променливи граници или на смени. 
В детските заведения ще се провежда засилен сутрешен филтър за недопускане на деца с клинични симптоми за 
заболяване. 

https://bntnews.bg/news/shefat-na-bulgargaz-shte-ima-nedostig-na-gaz-s-idvaneto-na-otoplitelniya-sezon-1203505news.html
https://bntnews.bg/news/pilotat-mario-bakalov-normaliziraneto-na-poletite-nyama-da-e-skoro-biletite-shte-stavat-vse-po-skapi-1203502news.html


6 

 

Ограничения има за свижданията в болниците и хосписите. 
 
√ Надпреварата за премиерския пост във Великобритания продължава 
Надпреварата за лидер на Консервативната партия и премиер на Великобритания продължава. 
Кандидатите - бившият финансов министър Риши Сунак и бившият дипломат номер едно - Лиз Тръс, отговаряха на въпроси 
по време на изява в Уелс. Сунак заяви, че може да помогне на торите да спечелят избори за пети път, а Тръс обеща, че ще 
подобри икономическото състояние на страна, като отмени всички закони на ЕС, действащи до 2023 година. 
Последните социологически проучвания показват, че преднината на Лиз Тръс пред Сунак се увеличава. Тя получи и 
подкрепата на бившия здравен министър Саджид Джавид. 
Лидерът на торите и премиер ще бъде избран от членовете на партията - около 160 хиляди души, по пощата. Резултатите 
се очакват на на 5 септември. 
 
√ Сенатът на САЩ ратифицира протоколите за присъединяване на Швеция и Финландия към НАТО 
Горната Камара на американския Конгрес прие резолюция, с която се ратифицират протоколите за присъединяване на 
Финландия и Швеция към НАТО. Документът беше одобрен с 95 гласа ЗА и един против. 
Според законите в САЩ, само Сенатът има право да ратифицира международни споразумения. Швеция и Финландия се 
отказаха от неутралитета си и изявиха желание да се включат в НАТО малко след руската инвазия в Украйна. 
Заедно със САЩ държавите, ратифицирали бъдещото членство на Финландия и Швеция в Алианса, стават 23 от общо 30. 
За да влязат в сила протоколите за присъединяване, те трябва да бъдат подписани от всички страни, членуващи в пакта. 
Все още не ясно дали Турция ще даде ход на процедурата, въпреки че Анкара подписа споразумение за разбирателство с 
Хелзинки и Стокхолм, като обвърза членството с борбата им срещу кюрдските движения и поддръжниците им на тяхна 
територия. 
 
БНР 
 
√ Назначени са 25 заместник-министри 
Днес служебният кабинет ще проведе първото си заседание 
Служебният премиер назначи със своя заповед от вчера 25 заместник-министри, информира правителствената 
пресслужба. От там съобщиха също, че служебното правителство ще проведе първото си редовно заседание в четвъртък, 
4 август, от 10:00 часа. 
Със заповед на министър-председателя Гълъб Донев на длъжността заместник-министър на енергетиката е назначен 
Еленко Божков. 
Божков е завършил ВМЕИ "Ленин"- София. Божков е бил член на ДКЕВР. Заемал е длъжността главен секретар на 
министерството на енергетиката от 1995 г до 1997 г. Бил е изпълнителен директор на "Енергопроект", както и член на 
Надзорния съвет на "Енел – Марица Изток 3". 
Мария Павлова е назначена на длъжността заместник-министър на правосъдието. 
Павлова е завършила специалност "Право" в Пловдивския университет "Паисий Хилендарски". Била е следовател в 
Национална следствена служба, чийто говорител е в периода 2018-2019 г., а от 2019 до 2020 г. е ръководител на звено 
"Аналитично" в НСлС. От м. февруари 2022 до настоящия момент е завеждащ специализиран отдел 01 в Национална 
следствена служба. Била е служебен министър на правосъдието през 2017 г. и служебен заместник-министър на 
правосъдието в периода май 2021 г – януари 2022 г. 
Ренета Колева и Петър Димитров са назначени за заместник-министри на околната среда и водите. 
Колева е заемала същия пост в периода май 2021 г – декември 2021 г и от февруари 2017 до май 2017 г. В периода 
септември 2014 г. – юли 2022 г. е била изпълнителен директор на Предприятието за управление на дейностите по опазване 
на околната среда (ПУДООС). Преди това е била директор на дирекция "Административно-правно и финансово 
обслужване" в ПУДООС. Завършила е право в Нов български университет. 
Петър Димитров е магистър по хидромелиоративно строителство. Бил е заместник-министър на околната среда и водите 
в периода май 2021 г. – февруари 2022 г. От 2003 г. до 2020 г. е заемал различни длъжности в Басейнова дирекция Дунавски 
район с център град Плевен, като от 2015 г. до 2020 г. е бил неин директор, както и от февруари 2022 г. до момента. 
За заместник-министър на електронното управление е назначен Благовест Кирилов. Притежава магистърски степен по 
специалностите "Индустриален мениджмънт", "Стопанско управление", "Индустриално управление" и "Бизнес 
администрация", като последните две са придобити в Германия. Кирилов има редици специализации в сферата на 
международното право и енергийния мениджмънт. Бил е народен представител в 45-ото, 46-ото и 47-ото Народно 
събрание. Заемал е ръководни длъжности в различни компании. 
Петър Бучков и Петър Георгиев са назначени за заместник-министри на младежта и спорта. 
Бучков е бил изпълнителен директор на Българската платформа за международно развитие в периода от 2018 г. до 2022 
г. Две години преди това работи като експерт в държавната администрация на Министерството на външните работи. 
Бакалавър е по специалността "Връзки с обществеността", магистър по публични комуникации и защитава докторантура 
по убеждаваща комуникация от СУ "Климент Охридски". 
Георгиев е доцент и член на факултетния съвет на Факултет „ПБЗН“ към Академията на МВР в София. Притежава богат 
управленски опит в спортната сфера като е бил изпълнителен директор на Обединен спортен клуб "Левски" от 1995 до 
1998 г., председател на Управителния съвет на ФК "Левски-Спартак" от 2004 до 2007 г., бил е и член на експертния съвет 
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към министъра в Министерството на физическото възпитание и спорта от 2009 г. до 2013 г. Петър Георгиев е хоноруван 
преподавател в Академията на МВР и в Нов български университет. 
Борислава Танева и Пламен Славов ще изпълняват длъжността заместник-министър на културата. И двамата са заемали 
същия пост през 2021 г. 
Борислава Танева преподава от 1990 г. в Националната музикална академия, където е професор по пиано в клавирната 
катедра, а от 2016 г. е заместник-ректор по художественотворческата и международна дейност. 
Завършва Националната музикална академия като е специализирала в Милано. Танева концертира активно в Европа, 
Бразилия и Израел, член е на Управителния съвет на Национален фонд "Култура", основател е и заместник-председател 
на швейцарско-българската асоциация за култура SBAC, базирана в Женева. 
Пламен Славов е доцент по история и по национална сигурност в Пловдивския университет. В периода 2015-2021 г. е 
общински съветник в Общински съвет Карлово, а преди това е народен представител в 42, 40 и 38-ото Народно събрание. 
Бил е също заместник-кмет по образованието, културата и социалните дейности в община Карлово за периода 2001-2003 
г., а от 1995 г. до 1997 г. е председател на Общинския съвет в Карлово. 
Надя Младенова е назначена за заместник-министър на образованието и науката. От 2017 г. досега е заемала 
длъжността началник на кабинета на вицепрезидента. Преди това е била началник на кабинета на министъра на 
образованието и науката в периода юли 2013 г. – август 2014 г. По образование е историк, завършила е СУ "Св. Климент 
Охридски". 
За заместник-министър на образованието и науката е назначена Албена Чавдарова. Тя е дългогодишен университетски 
преподавател, като от 2008 г. досега е професор по "История на педагогиката и българското образование" към Факултет 
педагогика при СУ "Св. Кл. Охридски". 
В периода 2011 г. – 2015 г. е била зам.-ректор на СУ по информационни дейности, академичен състав и администрация. 
Доктор е на педагогическите науки, има също така защитена дисертация за образователно-квалификационна степен 
доктор към Лайпцигския университет. 
В Министерството на финансите са назначени двама заместник-министри – Людмила Петкова и Даниела Добрева. 
Петкова заема длъжността за трети път като в периодите юни 2013 г. – август 2014 г. и септември-декември 2021 г. е била 
заместник-министър на финансите. 
От 2000 г. до 2010 г. Людмила Петкова изпълнява ръководни длъжности в данъчната администрация. От април 2010 г. е 
директор на дирекция "Данъчна политика" в Министерството на финансите, каквато е и до този момент. От 2019 г. е 
председател на Групата "Кодекс за поведение" (Данъчно облагане на предприятията) към Съвета на ЕС. Притежава 
магистърска степен в специалност "Икономика и управление на търговията" от УНСС. Специализирала е в областта на 
европейската административна практика. 
Даниела Добрева е магистър по икономика, специалност "Счетоводство и контрол" в Университета за национално и 
световно стопанство. До този момент Добрева е била съветник към кабинета на подуправителя, ръководещ управление 
"Емисионно" в Българската народна банка. Даниела Добрева е била директор на дирекция "Фискални услуги", управление 
"Банково" в БНБ. Тя е била и началник на отдел "Касови потоци на бюджета" в Българската народна банка. 
В Министерството на труда и социалната политика като заместник-министри са назначени Надя Клисурска-Жекова, 
проф. Емил Мингов и Наталия Ефремова. 
Надя Клисурска-Жекова е била заместник-министър в МТСП в периода 12.05.2021 г- 31.12.2021 г. Тя е била народен 
представител в 44-то Народно събрание. Работила е в общинските администрации на Стрелча и Пазарджик. 
Два последователни мандата е била общински съветник в Пазарджик. От 2015 до април 2021 г. е част от адвокатската 
колегия в града. Завършила е право във ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" и специалност „Български език и история“ в ПУ „П. 
Хилендарски“. 
Професор Емил Мингов е юрист, доктор по право. Завършил е висшето си юридическо образование в Софийския 
университет "Св. Климент Охридски". През 1995 г. е бил секретар на Националния съвет за тристранно сътрудничество към 
Министерския съвет. 
Мингов е бил директор на Националната агенция за помирение и арбитраж към МТСП, както и ръководител на 
Инспектората на министерството. В периода 2010-2022 г. е член на Надзорния съвет на Национален институт за помирение 
и арбитраж, а между 2012 и 2021 г. участва в Надзорния съвет на Гаранционния фонд за вземанията на работниците при 
несъстоятелност на работодателя. 
Наталия Ефремова е експерт с дългогодишен опит в управлението на средства от Европейския съюз. До този момент е била 
заместник-главен директор в Главна дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти" в МТСП, която 
изпълнява функциите на Управляващ орган на Програма "Развитие на човешките ресурси" (2021-2027 г.) . В периода 2012-
2016 г. е била главен директор на същата дирекция. 
За заместник-министър на земеделието е назначен Георги Събев. Притежава дългогодишен опит в сферата на 
европейските политики по земеделие, селско стопанство, развитие на селските райони, рибарство и международна 
търговия. Бил е заместник-министър на земеделието, храните и горите в периода юни 2021 г. – декември 2021 г. Икономист 
по образование, завършил е Аграрния университет в Пловдив. 
Поста на заместник-министър на земеделието поема също Крум Неделков. В периода май 2021 г. – декември 2021 г. той 
е заемал длъжността зам.-министър на земеделието, храните и горите. Дългогодишен университетски преподавател, като 
от началото на 2020 г. до момента е зам.-декан по учебно-методичната дейност на Ветеринарномедицинския факултет при 
Тракийския университет. Завършил е ветеринарна медицина в същия университет. 
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За заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството е назначен Захари Христов. Същата длъжност е 
заемал в периода юни 2021 г. – октомври 2021 г. Работил е в Агенция "Пътна инфраструктура", както и в частния сектор. 
Магистър е по Бизнес администрация от ПУ "Паисий Хилендарски". 
Поля Занева-Димитрова също поема поста заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството. По 
образование е юрист. В периода 2002 г. – 2007 г. е адвокат към Софийска адвокатска колегия. Работила е в 
администрацията на Столична община, Направление „Архитектура и градоустройство“, както и в Комисията за защита на 
конкуренцията. 
В Министерството на отбраната са назначени Катерина Граматикова и Теодора Генчовска на длъжността заместник-
министри. 
Катерина Граматикова е с юридическо образование, специализирала е Общностно право на конкуренцията към King’s 
College, Лондон, и Корпоративно право на Съединените щати и Международно регулиране на търговията към Бостънски 
университет, филиал Лондон. Работила е в Комисията за защита на конкуренцията, както и в адвокатско дружество. От 
декември 2021 г. до момента е била началник на политическия кабинет в Министерство на регионалното развитие и 
благоустройството. 
Теодора Генчовска заема поста министър на външните работи през периода декември 2021 г – август 2022 г. 
Професионалната ѝ кариера стартира в Генералния щаб на Българската армия. Последователно преминава през всички 
нива, достигайки до началник на отдел "НАТО и Европейски съюз" в Министерството на отбраната. Била е съветник по 
отбраната последователно в Постоянното представителство на Република България в ЕС и Постоянната делегация в НАТО. 
Костадин Коджабашев е назначен за заместник-министър на външните работи. Коджабашев е посланик с дългогодишен 
дипломатически опит. До този момент е бил извънреден и пълномощен посланик на Република България в Украйна. Бил 
е и извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Испания и Княжество Андора. Изпълнявал е и 
длъжността генерален консул на Република България във Валенсия, Кралство Испания. Коджабашев има опит и като 
дипломат в Нигерия, Италия и други. 
Ирина Щонова е назначена за заместник-министър на икономиката и индустрията. Притежава бакалавърска степен по 
икономика от Университета "Сейнт Олаф", Нордфийлд, САЩ, мениджърска степен по бизнес администрация от 
Университета "Станфорд", Пало Алто, САЩ и докторска степен по икономика от СУ „Св. Климент Охридски“. 
В периода 2015-2021 г. е вицепрезидент маркетинг и стратегии на американския телеком AT&T, където отговаря за 
разрастване на каналите за продажба, въвеждане и ценообразуване на нови продукти, финансово планиране и капиталови 
разходи. Две години преди това заема позицията директор "Обслужване на клиенти" на американската спътникова 
телевизия DirecTV (Лос Анджелис). Притежава опит в областта на финансовия надзор и бизнес развитието. 
Д-р Александър Златанов за втори път е назначен за заместник-министър на здравеопазването. Той е заемал същия пост 
през 2021 г. До настоящия момент заема поста директор на РЗИ-Перник, а преди това в периода 2013 г.-началото на 2021 
г. е директор на РЗИ-София област. Дълги години е бил и заместник-директор на ЦСМП-София област. Висшето си 
образование получава в Медицинския университет в София. 
Също със заповед на премиера Гълъб Донев са освободени 25 заместник-министри. 
Длъжността заместник-министър на образованието и наука напускат Ваня Стойнева, Генка Петрова-Ташкова и Мариета 
Георгиева, поста заместник-министър на културата освобождават Весела Кондакова и Юрий Вълковски, както и Жулиета 
Върлякова и Иван Кръстев като заместник-министри на труда и социалната политика. 
От позицията заместник-министър на отбраната е освободен Йордан Божилов и Станимир Георгиев, а от длъжността 
заместник-министър на младежта и спорта – Диана Иванова и Владимир Харизанов. 
Данаил Николов и Пламен Данаилов освобождават поста заместник-министър на енергетиката, а Тома Белев, Мария 
Ачкова и Николай Сиджимов – поста заместник-министър на околната среда и водите. От Министерството на електронното 
управление са освободени заместник-министрите Адриана Попова и Александър Йоловски, от Министерството на 
земеделието – заместник-министрите Момчил Неков и Стефан Бурджев. 
Със заповеди на премиера поста заместник-министър на транспорта и съобщенията напускат Дилян Берковски и Божидар 
Костадинов. Ирена Димитрова и Васил Георгиев са освободени като заместник-министри на външните работи, а Димитър 
Йотов – от поста заместник-министър на икономиката и индустрията. 
 
√ До 17 август ЦИК приема документите за регистрация на партиите и коалициите за вота на 2 октомври 
Централната избирателна комисия реши, че до 7 август - неделя, при областните управители трябва да се проведат 
консултации за съставите на Районните избирателни комисии. 
Срокът е законоустановен - 55 дни преди провеждането на изборите, които ще бъдат на втори октомври. Консултациите 
са публични. В тях участват представители на партиите и коалициите от 47-мото Народно събрание. Районните комисии 
трябва да заработят от 13 август. 
До 17:00 часа на 17 август в ЦИК ще се приемат документите за регистрация на партиите и коалициите, които искат да 
участват в изборите на 2 октомври. 
Инициативните комитети ще подават заявленията си за регистрация пред РИК до 17:00 часа на 22 август. 
Листите с кандидатите за депутати ще се подават и регистрират в Районните комисии до 17:00 часа на 30 август, а жребият, 
който ще определи поредните номера в бюлетината на партиите и коалициите, ще бъде изтеглен в ЦИК ден по късно - на 
31 август. 
Сроковете са законоустановените и са записани в приетата от Централната избирателна комисия хронограма за 
провеждане на предсрочния парламентарен вот на 2 октомври. 
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Предизборната кампания ще се открие от 00:00 часа на 2 септември и ще приключи в 24:00 часа на 30 септември. Денят за 
размисъл е на 1 октомври.  
 
√ До 12 август КЕВР казва за увеличението с 60% на цената на природния газ 
Репортаж на Наталия Ганчовска в предаването ''12+3'' 
До 12 август трябва да стане ясно, дали Комисията за енергийно и водно регулиране ще одобри поисканото от "Булгаргаз" 
увеличение в цената на природния газ с близо 60%. 
На 9 август КЕВР ще заседава по цената на газа за месеца, но отсега е ясно, че голяма възможност за въздействие надолу 
от поисканите близо 300 мегаватчас няма, посочи възстановеният председател на регулатора Иван Иванов:  
"Ситуацията, която всъщност беше развита през последните седмици, при моето встъпване отново в длъжност 
"председател на КЕВР" към момента, не може да бъде променена тази цена съществено".  
"В тежката ситуация, в която е изправена страната ни по отношение доставките на газ, "Булгаргаз" трябва да осигури 
количествата за регулирания пазар – топлофикациите и битовите потребители", подчерта шефът на КЕВР. 
Комисията ще направи всичко възможно, за да намери решение за облекчаване положението на потребителите, 
включително с разнообразяване на доставките, като подчерта значението на интерконектора Комотини – Стара Загора. 
Ще се търсят решения и цената на природния газ да не се променя драстично до 1 януари 2023 г. 
Иванов съобщи още, че новите цени на електро и топлинната енергия, утвърдени на 1 юли ще се запазят до края на 
годината.  
При продължаващо поскъпване на природния газ след 1 януари обаче, е възможно да се стигне до поскъпване на парното:  
"Мерките, които се надяваме да предприемем, както и да се надяваме на успокояване на международните цени на 
природния газ, няма да наложат корекция на цената на топлинната енергия".  
Повече от половината от финансовия негатив на "Булгаргаз", изчислен на половин милиард лева, според Иванов, се дължи 
на задълженията на столичната "Топлофикация" в размер на 300 милиона лева: 
""Топлофикация София" практически не се издължава за покупката на природен газ и е в много тежко състояние по 
причина, че трябва да фактурира цени от порядъка на 120 лв. на мегаватчас, а купува природен газ при цени не по-малко 
от два пъти по-високи". 
Другата причина за негативния финансов резултат на обществения доставчик през последните месеци са количествата 
руски газ, които страната ни купува през посредници, но по-скъпо. 
Иванов не допусна, че ще се върви към възобновяване на доставките от руската страна. Според него по-скоро ще се търсят 
възможности за тяхното разнообразяване.  
"Аз не съм на мнение, че ще бъдат възстановени доставките на руски природен газ. След две години енергийната карта на 
Европа ще бъде коренно различна. Европа наистина ще постигне своята енергийна независимост. Ще се мине и през 
трудна зима и за бизнеса, и за потребителите, но ще се достигне до тази цел". 
 
√ Държавната "Булгаргаз" не затворила вратата пред "Газпром". Водят разговори 
Председателят на Съвета на директорите на "Булгаргаз" Иван Топчийски обяви, че вратата към "Газпром" не е окончателно 
затворена. 
"Въпреки че в момента няма доставки, все още текат разговори. Ние не знаем как ще се развие кореспонденцията, но има 
вероятност за възобновяване на доставките. Това е един казус, който не е затворен напълно. Става дума за договора, който 
имаме до края на годината. Хипотетично е възможно те да променят условията си. Ние не затваряме страницата, стига да 
има гаранции, че няма да има рискове за "Булгаргаз" при промяна на условията", посочи той пред Нова тв. 
Топчийски съобщи, че предложението им за увеличаване на цената на газа с 60% за август вече е внесено в КЕВР. 
"Цифрата е фрапираща и висока. Единствената може би добра новина е, че това се случва в месец август, който исторически 
е с най-ниско потребление преди отоплителния сезон", допълни той. 
По думите му, за по-ниска цена на договорения втечнен природен газ може да се говори при дългосрочни сделки и 
договори. 
Шефът на "Булгаргаз" коментира и цената на втечнения газ: 
"Неговата цена силно се определя от котировките в Европа. Доставчиците му са частни компании, които също гледат своя 
интерес и се реферират към пазарните цени. Така че не може да се вземат много лесно доставки, дори по дългосрочни 
договори, на прекалено ниски цени. Това, което от много време се върти в медиите, за 3-4 пъти по-ниска цена на втечнения 
газ, всъщност е презумпцията за дългосрочен договор, който влиза в сила след 1,2 или 3 години на база на моделите, които 
компаниите за втечнен газ използват", категоричен бе Топчийски. 
Той подчерта, че офертата за танкерите с втечнен газ, получена от кабинета "Петков" е приета под условие. 
"Условието е да се осигури инфраструктурата за седемте карга. Възможно е това да се направи - единият от слотовете за 
октомври е осигурен. Ние работим по тези за ноември и декември. Проблемът е наистина за последните два месеца, тъй 
като слотовете за последните два месеца на годината са кът, защото те се продават година по-рано и са препродадени", 
аргументира се Иван Топчийски. 
 
√ Има или няма танкери с втечнен газ за нас? Отговаря бившият енергиен министър 
Има ангажираща оферта от компанията "Шение" за доставката на седем карга втечнен газ, категоричен бе бившият 
министър на енергетиката Александър Николов. 
По думите му за тези седем танкера - офертата от доставчика е ангажираща. 
Николов обаче поясни, че е право на платеца и получателя дали да я приеме или не. 
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"И за трите танкера, които може да дойдат до края на годината, има ангажимент, докато за останалите четири има написан 
механизъм", уточни той. 
Вчера, на извънредна пресконференция в МС, служебният енергиен министър Росен Христов сподели, че газ до края на 
годината няма. 
"Има само до месец септември. За анонсираните 7 танкера - те са на ниво оферта - 3 тази година, 4 следващата година, но 
няма слотове за доставката в България", настоя той. 
Днес Николов обясни пред Нова тв за разликата между ангажираща и неангажираща оферта. 
"Когато аз получавам природния газ и офертата отсреща е ангажираща, мое решение е дали да го получа", поясни той.  
По думите му още при предаването на данните от страна на бившия енергиен министър е казано, че има слот за първото 
карго. 
"За първото карго е взето решение, защото е скоро във времето. То е за доставка през октомври. Този слот е осигурен. Но 
въпреки че цялата документация е в "Булгаргаз" и "Български енергиен холдинг", това решение още не е прието", обърна 
внимание Николов. 
Бившият министър сподели, че за второто и третото карго търговете не са обявени на терминала за втечнен газ на гръцкия 
остров Ревитуса. 
Николов изтъкна, че от предишното правителство не са искали да задължават служебното правителство с разходи и 
конкретно решение, при положение че има гъвкав пазар и заради високите цени в момента. 
Според него ако интерконекторът Гърция-България влезе в експлоатация на 1 октомври, цената на природния газ в 
България може да се понижи драстично. 
"За да се случи това нещо, трябва документалната процедура да е извървяна. Ако обаче това не стане, България ще бъде 
поставена в изключително зависима и тежка ситуация. Вторият риск е, че количествата газ от договорените карга, които 
могат да постъпят в страната ни (трите до края на годината и останалите четири през 2023 г.), няма да могат да преминат 
през алтернативното трасе Кулата-Сидирокастро, защото оттам ще трябва да има отново азерски газ. Това ще направи 
зиматата икзлючително тежка с много високи цени на природния газ", предупреди Александър Николов. 
 
√ Инфлацията предполага инвеститорски интерес към златото 
Разговор на Катя Василева с Мартин Богданов 
Близо половин милион лева е стойността на закупеното злато от българските потребители в периода януари – юни 2022, 
отбелязвайки 65% ръст спрямо същите месеци на 2021 г. Това се посочва в доклад на Paysera Bulgaria. Резултатите 
анализира в ефира на Радио София Мартин Богданов - изп. директор на глобалната онлайн платформа. 
По думите му, това е сравнително нова услуга, създадена по време на пандемията, когато депозитите са клонели към нула, 
като идеята е била да се даде една алтернатива клиентите на платформата да инвестират в златен актив, който е доказал 
във времето своята стойност и растеж. 
"Това засилване тази година се получава, тъй като беше неминуемо инфлацията да започне да расте. Знаем, че последните 
две-три години Европейската централна банка, Федералният резерв наливаха доста пари в икономиките на страните за да 
се справят с пандемията и може би последните събития от войната, и геополитическата криза с енергийните ресурси 
ускориха този процес. Така, че в момента имаме растяща инфлация, ниски лихви по депозити и това неминуемо 
предполага инвеститорски интерес към такъв тип продукти, като златото", коментира Богданов. 
Той отбеляза, че начините за покупка са два вида – инвестиционно и индексно злато, като има платформи, които 
предлагат покупката и на двата вида. Разликата е, че в единия случай може да се купи злато под формата на ценни монети, 
които да бъдат доставени физически, докато индексното злато е свързано с покупката на определена стойност срещу 
определена валута. 
"Paysera Bulgaria предлага и двата вида и бих могъл да кажа, че интересът към инвестиционното злато с доставка е по-
голям. Средната стойност и най-често покупките са от няколкостотин до към 3 хил. лв.", сподели Богданов и допълни, че в 
последно време с увеличаване на инфлацията се наблюдава ръст на покупките на недвижими имоти, както и интерес към 
криптовалутите. Докато при златото се запазва стойността на паричните средства, при един имот трябва да има възходящ 
тренд на икономиката за да има търсене, а за криптовалутите в последните два месеца е имало срив с над 50%. 
Относно нарастването на онлайн плащанията, Богданов каза, че това е свързано с пандемията, като един от показателите 
е намаляването на банкоматите в страната. По думите му, по косвени данни към 1 млрд. евро е онлайн търговията към 
2020 г., а очакванията за тази година са, че ръстът ще е поне двуцифрен. 
Повече подробности можете да чуете в звуковия файл. 
 
√ СЖББ стартира 9-то издание на "Лидерска академия" 
Цветанка Минчева е новият председател на Съвета на жените в бизнеса в България (СЖББ). Тя разказа подробности пред 
Радио София за приоритетите в развитието на организацията, които си е поставила в рамките на нейния мандат и за 
Националната стажантска програма "Оставаме в България", на откриването на която са присъствали над 100 души. 
Относно стажантската програма, тя сподели: 
"Казах, че ги разбирам напълно. С какви очаквания, какво ги вълнува в първия ден, прекрачвайки прага на компаниите и 
че всъщност зависи от тях къде могат да стигнат. Не трябва да си поставят тавани или препятствия. Те могат да постигнат и 
много, могат да постигнат и малко, пропорционално на усилието, което влагат и максималното, което могат да вземат от 
обучението си". 
Минчева поясни, че СЖББ е организация с неправителствена цел, обединяваща над 150 члена, както големи корпоративни 
компании, така и индивидуални физически лица. Има две основни направления, в които се работи: подкрепата и 
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развитието на дами на средни мениджърски позиции или дами предприемачи, които развиват своите собствени бизнеси, 
а другата посока е подкрепата на младите хора и създаването на подходяща среда в България, която да ги накара да 
изберат да останат в страната. 
"Една от съвсем новите инициативи, които ще стартираме тази година е Националните ни награди за равнопоставеност и 
приобщаване, което ще обявим и ще връчим през ноември. Една инициатива, която подготвяме и подкрепяме заедно с 
подкрепата на Европейската инвестиционна банка. Тя трябва да се организира, да се подготви и да стане факт", отбеляза 
Минчева. На събитието ще бъдат отличени най-добрите компании и предприятия, които работят за равнопоставеността в 
5 категории. 
Според думите й, в следващия един месец стажанти от различни компании членове на СЖББ ще бъдат обединени под 
общи инициативи, като от една страна те ще получат допълнителна платформа от обучения, а от друга страна ще могат да 
разширят контактите си. Тя допълни, че: 
"Младите хора ще имат възможност за физически посещения в нашите компании. Ние ще ги поканим на гости, ще им 
представим всеки един от нашите бизнеси на тези, които участваме в инициативата, така че те да могат да се ориентират 
по-добре за средата в България, за възможностите, които тя им дава за тяхното бъдещо развитие". 
През септември 2022 г. предстои девето издание на програмата "Лидерска академия", която е водена от доброволци и 
която дава възможност на около 40 дами от различни сектори, произход и образование да преминат през серия от 
обучения, свързани с тяхното личностно развитие и изграждането им като лидери. 
"Повечето от дамите, които завършват всъщност поемат каузата ни и искат да продължат да работят за нея, да допринасят 
за развитието на Съвета на жените в бизнеса в България. Не всички от тях са на топ-позиции в бизнеса, затова не можеха 
да станат веднага членове и затова създадохме т. нар. "асоциирано членство", сподели Минчева. 
Повече подробности можете да чуете в звуковия файл. 
 
√ Стара Загора може да получи 1 млрд. евро за справедлив преход от ЕС 
Интервю на Таня Балабанова с д-р Румяна Грозева 
Стара Загора, Кюстендил и Перник са българските региони, които ще бъдат най-пряко засегнати от реформите по пътя към 
въглеродна неутралност на Стария континент. Отлаганите във времето Териториални планове за справедлив преход на 
трите области вече са  публикувани за обсъждане в интернет портала за обществени консултации на Министерския съвет. 
До 16 август заинтересованите страни могат да подават конкретни предложения и препоръки по стратегическите 
проектодокументи, а повече - вижте тук. 
Плавен преход към по-чиста енергия и работни места с висока добавена стойност се предвиждат за Стара Загора 
в следващите 7 години, каза пред Радио Стара Загора и БНР д-р Румяна Грозева, изп. директор на Агенцията за регионално 
икономическо развитие и Европа директно в Стара Загора и член на Консултативния съвет за Европейската зелена сделка. 
Органът беше председателстван от доскорошния вицепремиер по климатични политики и министър на околната среда и 
водите Борислав Сандов. От Консултативния съвет се очаква да задава рамката на предстоящите реформи и инвестиции 
за декарбонизация и модернизация на българската икономика. 
"Най-важното в този план е, че стъпва на възможностите, ресурсите, даденостите, които има Стара Загора (...) Развитието 
на регионалната икономика отново с идеята да бъде "енергийно сърце" на България и водородна долина", коментира 
експертът.  
Хъб за производство на зелен водород и завод за батерии за електромобили в комплекса "Марица Изток" са сред 
заложените цели.  
Старозагорска област може да получи близо 1 милиард евро по Механизма за справедлив преход, поясни в разговора 
Румяна Грозева.  
В документа е записано, че преходът към неутрална по отношение на климата икономика в Стара Загора може да засегне 
до 80% от работните места в минните и енергийните предприятия, базирани на въглища. Как ще бъде смекчен социалният 
удар? Какви са алтернативите за трудова заетост?  
Беше ли чут гласът на Стара Загора от страна на консултантската компания PwC България, ангажирана от Европейската 
комисия в процеса по подготвка на предложенията? Чуйте подробности от приложения звуков файл. 
 
√ Има ли ръст на обявите за работа в средата на годината? 
''Актуално'' в ''Посоките на делника'' 
От началото на годината в страната ни се случиха доста динамични събития, които по един или друг начин повлияха върху 
развитието на икономиката и търсенето на работа от незаетите българи. За съжаление информацията, която се отнася до 
условията за наемане на работа в България, не е достатъчно надеждна, тъй като данните, свързани с нивата на заплащане, 
допълнителните придобивки и схемите за допълнително стимулиране в общия случай се считат за строго поверителни и 
никой не е склонен да сподели какъв е размерът на трудовото му възнаграждение. Цифрите от официалната статистика не 
винаги представят състоянието на реалния пазар, особено когато става въпрос за частния сектор. Тук на помощ идват така 
наречените HR компании, занимаваща се с кариерно развитие. Доверяват ли се, българите на информацията, която те ни 
предоставят и какво показват последните данни? За добро или за лошо през последните няколко години сме изправени 
пред непрекъснати предизвикателства. От началото на 2022 година се наблюдава един почти постоянен ръст на 
предложенията за работа в страната в почти всеки един от секторите. Това обясни за радио Видин Християн Петков, 
оперативен мениджър в компания, занимаваща се с кариерно развитие и комплексни HR услуги: 
"Това, което наблюдаваме през последните два месеца- месец юни и месец юли е един лек спад в тези предложения, но 
той не е нещо, което към момента трябва да ни притеснява. По- скоро той е естествен, тъй като от една страна до голяма 
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степен ръстът на предложенията през първите месеци на годината беше в сектора "Търговия и продажби" и в сектора 
"Хотелиерство и ресторантьорство". Това са тези сектори, които така да кажем се зареждаха за летните месеци и те в 
момента достигнаха до своя пик. Това е едната причина, а другата е, че все пак сме в отпускарски сезон и до голяма степен, 
както самите компании, работодатели и хора, които се занимават с подбор на персонал, така и самите търсещи работа, в 
момента са по- скоро на почивки и не са толкова активни на пазара на труда." 
Как се отразяват конкретните политики в различните сектори, касаещи трудовите възнаграждения на търсещите работа и 
кои са предпочитаните такива- това попитахме още Християн Петков, оперативен мениджър в компания, занимаваща се с 
кариерно развитие и комплексни HR услуги. 
"Има сектори, които имат политики на актуализация и увеличаване на възнагражденията на определен период, да кажем 
сектора на аутсорсинг, IT сектора, някои компании, които се занимават с търговия, те да кажем на 6 или по- популярно на 
12 месеца биха актуализирали своите увеличения. Специално през тази година, тъй като сме в един много особен период 
на доста завишена инфлация, както ние, така и други колеги и компании в бранша направиха проучвания с работодатели 
и това което резултатите показват е, че по- голямата част от анкетираните работодатели, независимо в какъв сектор са, 
имат желанието да увеличат възнагражденията на своите служители."- обясни Християн Петков. 
Много българи и тази година избират родното Черноморие, за да работят през лятото в ресторантьорския  и хотелиерски 
бранш. Докарват си прилични доходи и успоредно с това си позволяват да се докоснат до магията на морето и плажа. 
Отразиха ли събитията на международната сцена и вътрешнополитическите сътресения върху ръста на обявите за работа 
по българското Черноморие- разговаряме с Павлин Косев, председател на Варненската ресторантьорска и хотелиерска 
асоциация: 
"Като цяло винаги са много обявите за работа и доста хотелиери търсят хора, най- вече изпълнителски персонал. От време 
на време излизат и мениджърски позиции, но най- вече се търси изпълнителски персонал. След дългия период на 
форсмажорни обстоятелства за бранша и за туризма, и миналото и това лято се поотпушиха малко нещата откъм работа и 
отваряне на хотелите, които бяха затворени. Това наложи доста по- засилено търсене на хора, защото при тези условия 
доста от хотелиерите съкратиха доста от персоналите си, съкратиха доста от разходите си, за да могат да оцелеят, което е 
абсолютно логично. Имаше един период, в който всеки се опитваше да си попълни екипа за предстоящия летен сезон, но 
все още е много трудно за кадрите."- подчерта Павлин Косев. 
Видинският драматичен театър "Владимир Трандафилов" приема днес Националната кампания #Първа работа. Сред 
популярните личности са журналистът Георги Милков, вокалистът на D2 Деян Каменов, певицата Прея и актьорите Яна 
Маринова и Николай Станоев. Потърсихме за коментар Деян Каменов, познат на феновете на рок музиката като Дидо от 
Д2:  
"Бих посъветвал младите хора, които си търсят първата работа да тръгнат на първо място с това какво обичат, защото 
парите са последица от това, че правиш нещо добре и се развиваш в него. Затова работата трябва първо да носи 
удоволствие на младия човек и да го развива и да го кара да се стреми да се подобрява всеки път ... със сигурност зад 
добре подплътените дейности стоят много години на усилия, на лишения и изобщо не ми пука за какво работя, а по- скоро 
за какво работя. Това натрупване в един момент става такова, че в един момент започваш да изкарваш пари от него."  
Националната кампания #Първа работа гостува днес от 18.00 часа във Видинският драматичен театър "Владимир 
Трандафилов".  
Повече по темата можете да чуете в звуковия файл към материала. 
 
√ Научете всичко за новите технологични професии 
Пределно ясно е, че трудовият пазар се развива с внушителни темпове заради технологиите и дигиталните професии. На 
преден план излиза нуждата от практически умения и гъвкавост в условията на динамично променяща се среда. Тази 
статия дава няколко примера за нови професии, които смело може да се приемат и като професии на бъдещето. Ще видите 
защо. 
От гледна точка на професионалист колкото по-добре разчитате нуждите на потенциалните и настоящите си клиенти, 
толкова по-успешно достигате до тях онлайн с точните продукти и услуги. Така работи дигиталният маркетинг , който от 
своя страна поддържа професии като: 
Анализатор на данни 
Основно предимство на дигиталния маркетинг е, че той задължително работи с инструменти за проследяване и анализ на 
потребителското поведение (данни от рекламни кампании). С търсене и разучаване на потребителското поведение се 
занимават анализаторите на данни със своите умения да проследяват от какви реклами се интересуват хората онлайн. За 
да добиете представа за технологията на рекламиране - чуйте подкаста за Google Ads и научете всичко за платформата. 
Данните се обработват и превеждат за търговци/рекламодатели. Като анализатор трябва да се научите да тълкувате и 
управлявате данните, и да разбирате кое определя даден тренд. Сами по себе си цифрите и стойностите са нищо, ако не 
се научите да ги разбирате. Обаче след като това се случи, тази работа ще ви направи добър дигитален маркетолог. 
Преди темата със защитата на личните данни помислете дали искате да научите повече за дигиталния 
маркетинг и разгледайте всички епизоди на DGtech podcast. 
Специалист киберсигурност 
Наред с удобствата като онлайн разплащанията идват и рисковете колко добре са защитени личните и фирмените 
данни. Важно е да четете и да се интересувате как процедират "тъмните хакери" и какви са способите им за финансови 
измами (например фишинг чрез имейли от името на банкови и финансови институции). Подкастът на БНР "Черната 
кутия" често анализира темата киберсигурност, затова следете темата. 

https://bnr.bg/post/101685586
https://bnr.bg/search?editor=1556-%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%91%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B2
https://open.spotify.com/episode/72HUey04sinqhjmjj64xmk?si=p1FavA1TQBmlMIbVXNzoLw
https://bnr.bg/search?editor=1556-%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%91%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B2
https://bnr.bg/search?editor=1556-%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%91%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B2
https://open.spotify.com/show/6Z00sZub5epKItNu0fgqxg
https://soundcloud.com/bnrpodcasts/sets/theblackbox
https://soundcloud.com/bnrpodcasts/sets/theblackbox
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Ще са ви от полза различни инструменти за криптиране на информация. Имайте предвид, че проблемите с пробивите в 
сигурността нарастват в цял свят и на фона на това има сериозен недостиг на специалисти по киберсигурност. Данните 
сочат, че преди около три години е имало нужда от наемането на над три милиона кибер експерти. 
Инженер роботика 
Развитието на технологиите и належащата нужда от автоматизиране на индустриалните процеси показва глад за високо 
квалифицирани специалисти. Става въпрос за инженери, които да кодират (пишат софтуер) и подпомагат автоматизацията 
в много области на производството. Преди всичко се започва с базови умения по програмиране, роботика и сензори. Ще 
ви обучават да работите с хардуер, както и да разчитате електронни схеми. Много за роботиката можете да научите от 
подкаста "Черната кутия". 
Кадри се търсят, защото времето е може би най-ценният ресурс за хората и се налага човешкият фактор да се намали и да 
се внедряват обучени със софтуер машини за определена работа. Автоматизация ще се наложи и при изследването 
на потребителското поведение онлайн, за което отново е нужен софтуер за разучаване и намиране на потенциални 
клиенти при онлайн търговия, към което се е насочила платформата Google Ads. 
Ако искате да бъдете подготвени за още от професиите на бъдещето, научете какво са NFT и Метавселена и кои са 
техническите достижения, които пряко допринасят за появата на още нови професии, на база блокчейн технологиите, 
развитието на новия интернет и на Метавселената. Научете всичко за тях с DGtech podcast тук: Метавселена? Какво е 
Metaverse? и тук: DGtech podcast - Какво е NFT и защо се инвестира там. 
В заключение: Динамичните темпове, с които се развиват технологиите, са само един от факторите, заради които новите 
професии се налагат все повече на трудовия пазар. Това е поради факта, че все повече процеси в личното и служебното 
ежедневие на хората са пряко зависими от електронни устройства. А за да работят те е важно да има качествен софтуер и 
качествени кадри на трудовия пазар. 
Ако навреме сте уловили тенденциите при професиите, изброени в статията, можете да започнете да търсите 
квалификационни курсове и подходящи подходи тип "учене чрез правене" и "решаване на казуси", където ще 
срещнете лектори, доказани в своята област. 
 
√ Ипотечните лихви в еврозоната се повишиха рязко през юни - още преди ЕЦБ да вдигне лихвите 
Ипотечните лихви в еврозоната се повишиха рязко през юни, намеквайки за забавяне на жилищния пазар още преди 
започналото през юли затягане на паричната политика на Европейската централна банка, съобщава "Файненшъл таймс". 
Цената на новите заеми за домакинствата за покупка на жилище се е увеличила с 16 базисни пункта спрямо предходния 
месец до 1,94%, според данни, публикувани от ЕЦБ във вторник. Това е с 64 базисни пункта над дъното от 1,30%, 
регистрирано през миналия септември и представлява най-голямото увеличение за този период от 2006 година насам. 
Лихвените проценти по ипотечните кредити реагираха на очакванията за повишаване на основните лихвени ставки, тъй 
като ЕЦБ се бори с най-високата инфлация от създаването на евровалутата и на еврозоната. 
През юли ЕЦБ увеличи своите лихвени проценти за първи път от 11 години насам при това с 50 базисни пункта - по-
агресивно от очакванията за увеличение с 25 пункта. 
Лихвените проценти по ипотечните кредити са се увеличили при повечето видове продукти и във всички големи 
икономики в еврозоната. 
Най-голямото месечно увеличение беше за ипотечните лихвени проценти с матуритет между 5 и 10 години, като те се 
повишиха с 21 базисни пункта до 2,23%, но всички ипотечни падежи отбелязаха повишения от най-малко 12 базисни 
пункта. 
В Германия лихвите по ипотечните кредити се повишиха през юни с повече от цял процентен пункт от последното дъно, 
достигайки 2,25%. Значителни увеличения бяха регистрирани и в Италия, като Франция и Испания показаха по-малко 
реактивен ипотечен пазар, отбелязва "Файненшъл таймс". 
Годишният ръст на цените на жилищата в еврозоната достигна 9,8% за всички времена през първото тримесечие на 
годината, продължавайки предизвикания от пандемията бум, който беше резултат от силното търсене и рекордно ниските 
лихвени проценти, напомня финансовата агенция. 
 
√ Недостигът на квалифицирани работници в Германия достига исторически връх 
Недостигът на квалифицирани работници в Германия е нараснал до нов исторически връх, засягайки през юли 49,7% от 
компаниите в страната, показва проучване на водещия икономически институт Ifo. 
"Все повече и повече компании трябва да съкратят бизнеса си, защото просто не могат да намерят достатъчно персонал“, 
отбеляза Стефан Зауер, експерт по пазара на труда в института Ifo. Той предупреди, че в средносрочен и дългосрочен план 
този проблем вероятно ще се задълбочи. 
Доставчиците на услуги бяха засегнати най-тежко, като през юли 54,2% съобщават за недостиг на квалифицирани 
работници. В производствения сектор 44,5% от участниците в проучването се оплакват, че им липсват квалифицирани 
кадри. 
Общо 41,9% от предприятията за търговия на дребно съобщават за недостиг на квалифицирани работници, както и 39,3% 
от строителните компании и 36,3% от търговците на едро, показват още данните на Ifo. 
 

 
 
 
 

https://open.spotify.com/episode/5drNGhnmlHxHBmrx6vncS5
http://bnr.bg/post/101622436/dgtech-podcast-kakvo-e-metaverse-digitalen-marketing-podkast
http://bnr.bg/post/101622436/dgtech-podcast-kakvo-e-metaverse-digitalen-marketing-podkast
http://bnr.bg/post/101610829/dgtech-podcast-kakvo-e-nft-i-zashto-da-se-investira-v-nego-digitalen-marketing-podkast
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Недостиг на квалифицирани работници в различните сектори и в цялата икономика на Германия 

 
 

√ Скок на германския износ през юни и връщане към търговски излишък 
Германският износ нарасна през юни по-силно от очакваното въпреки негативните последици от продължаващата руска 
инвазия в Украйна. Това върна търговския баланс на водещата европейска икономика на излишък, след като месец по-
рано беше отчете търговски дефицит за пръв път от 1991 г. насам, показват последни данни на немската официална 
статистика Destatis. 
Експортът на Германия на сезонно-коригирана база скочи през юни с 4,5% спрямо май до 134,3 млрд. евро, докато вносът 
се повиши с едва 0,2 на сто до 127,9 млрд. евро. 
По-солидният ръст на износа доведе до търговския излишък през юни в размер на 6,4 млрд. евро, след като през май беше 
отчете търговски дефицит в размер на 1,0 млрд. евро - първи дефицит от далечната 1991 г., докато очакванията на 
финансовите пазари бяха за доста по-скорошен позитивен търговски баланс от 0,2 млрд. евро. 
Спрямо юни 2021 г. германският износ нарасна с 18,4%, а вносът с 27,9%. 
Износът на Германия към Русия нарасна през юни на сезонно-коригирана база с 14,5% до 1,2 млрд. евро спрямо май, но 
спрямо юни 2021 г. се срина с цели 40,3%. Вносът от Русия пък се повиши през юни с 4,8% на месечна база до 3,5 млрд. 
евро. 
В същото време износът на Германия към останалите страни от ЕС се повиши през юни с 3,9% спрямо месец по-рано, докато 
вносът нарасна с едва 0,3%. Износът в посока САЩ пък нарасна с 6,2%, докато вносът на американски стоки скочи с цели 
14,7%. 
Експортът към Китай се повиши през юни с 2,4% спрямо май, а вносът от Китай се сви с 2,4 на сто. Германският износ към 
Великобритания пък се повиши с 4,2%, докато вносът от Обединеното кралство се сви с цели 6,6 на сто. 
 
√ Италия одобри закон за насърчаване на конкуренцията 
Парламентът на Италия одобри закона за конкуренцията по програмата за възстановяване oт пандемията. 
В Италия, след Камарата на депутатите и Сената одобри окончателно законопроект за насърчаване на конкуренцията и 
пазара. Отнася се за средства от 19 милиарда евро от програмата по възстановяването от пандемията. 
Приетият закон, се отнася за подобряване конкуренцията и концесиите на пристанищата,  на дистрибуторските мрежи за 
газ, намаляване на разходите за изграждане на ултрашироколентовите интернет мрежи, провеждането на търгове за 
хидроелектрически концесии, за зарядните колонки за електромобилите и др.  
В градския транспорт, се предвижда съкращаване на Националния транспортен фонд за местните власти възложили 
услугите без обществени поръчки или чрез несъответстващи търгове.  
От проектозакона отпадна параграфа за такситата – въпрос, който ще се обсъжда от новото правителство. Негова ще е 
задачата, да реализира прилагането на закона.  
Предсрочният вот в Италия е на 25-ти септември.  
 
√ Инфлацията в Турция удари през юли 24-годишен връх от 79,6% 
Турската инфлация нарасна на годишна база през юли до 24-годишен връх от 79,6%, като нейното ускоряване за 14-ти 
пореден месец беше подсилено от слабостта на местната валута (турската лира) и негативните последици от руската 
военна инвазия в Украйна, които се изразяват в продължаващо силно поскъпване на цените на суровините. 
Индексът на потребителските цени (CPI) на Турция се повиши през юли с 2,37% спрямо юни, показват данни на 
официалната статистика на страната. 
Спрямо година по-рано инфлацията през юли се ускори до нов близо 24-годишен връх от 79,6% спрямо 78,62% през месец 
юни. Това е най-висока инфлация в страна от септември 1998 г.  насам и много по-висока от тази през юли 2021 г. (18,95%). 
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Графика на инфлацията в Турция на годишна база 

 
 
Най-драстичен ръст през юли на годишна база имаше при транспортните цени (скок с цели 119,11%) в резултат на рязкото 
повишаване на енергийните цени на фона на войната в Украйна, следван от този при цените на храните и безалкохолните 
напитки (с 94,65%), на мебелите и домакинското оборудване (повишение с 88,35%), на алкохолните напитки и тютюневите 
изделия (с 82,66%) и на цените в хотелите, кафенетата и ресторантите (повишение със 79,14%). 
Най-слабото годишно увеличение на цените през юни беше в сферата на комуникациите (с 25,79%), образование (с 
26,82%), облекло и обувки (с 32,09%) и здравеопазване (с 48,4%). 
По-рано през юли Турската централна банка запази основната си лихва непроменена на ниво от 14% въпреки рязко 
повишаване на цените в страната, като банката отново заяви, че очаква да започне понижение на инфлацията. 
В същото време цените на производител (PPI индекса на производствените цени) се повишиха през юли с 5,17% спрямо 
предходния месец и нараснаха с цели 144,61% спрямо юли 2021 г.  Това е ясен знак, че потребителската инфлация в Турция 
ще продължава да нараства силно през следващите месеци. 
Миналата година президентът Реджеп Ердоган принуди централната банка да премине през поредица от намаления на 
лихвените проценти, които според него са част от неговия "нов икономически модел". Основната лихва се понижи въпреки 
нарастващите потребителски цени. 
Икономистите смятат, че неговият подход е изострил последиците, които има в световен мащаб от скока на цените на 
храните и енергията, причинени от руската инвазия в Украйна. 
Инфлацията в Турция се превръща в горещ политически въпрос преди общите избори през следващата година - широко 
разглеждани като най-тежките от две десетилетия управление на Ердоган. 
 
√ "Газпром": Западните санкции правят "невъзможна" доставката на турбината за "Северен поток" 
Руският енергиен гигант "Газпром" заяви в сряда, че наложените срещу страната санкции от Канада, ЕС и Обединеното 
кралство санкции правят "невъзможна" доставката на газовата турбина на Siemens до компресорната станция "Портовая" 
на тръбопровода "Северен поток 1", съобщава Ройтерс. 
"Санкционните режими на Канада, ЕС, Обединеното кралство и несъответствието на текущата ситуация със 
съществуващите договорни задължения от страна на Siemens правят невъзможна доставката на турбината 073 до 
компресорната станция "Портовая", обявиха от "Газпром“. 
По-рано Кремъл заяви, че "Газпром" чака документите, свързани с обслужването на турбината за "Северен поток 1", които 
ще гарантират, че Siemens "няма да може да изключи дистанционно тази турбина". 
""Газпром", като доставчик и собственик на тази турбина, е просто длъжен да получи документи, че това е неоторизиран 
продукт. Трябва да сме сигурни, че е неоторизиран и трябва да сме сигурни, че водени от циркулиращи санкции, 
британската компания, дъщерно дружество на Siemens, няма да изключи дистанционно тази турбина“, заяви говорителят 
на Кремъл Дмитрий Песков. 
Германският канцлер Олаф Шолц каза по-рано в сряда, че турбината Siemens 073, която беше цитирана многократно от 
Москва, че е в основата на намалените доставки на руски газ през газопровода "Северен поток 1", остава в Германия след 
поддръжката, направена в Канада. 
Щолц също така каза, че Русия няма причина да възпира връщането на турбината на съответната компресорна станция на 
"Северен поток 1". 
"Газпром" намали от 27-и юли потоците на руски газ по "Сверен поток 1" до едва 20% от капацитета на тръбопровода, като 
се позова на технически проблеми и необходимост от ремонт на турбина на тръбопровода. 
Играта с газовата турбина на "тука има, тука нема" и драстично намалените заради това руски газови доставки за Европа 
през "Северен поток 1" задържат и днес цените на газовите фючърси на нидерландския хъб TTF около 200 евро за 
мегаватчас - недалеч от четиримесечния връх около 228 евро за MWh, достигнат на 27-и юли. 
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Графика на газовите TTF фючърси (в евро за мегаватчас) 

 
 
√ МВФ призовава Европа да прехвърли енергийните разходи към по-богатите потребители 
МВФ призова европейските правителства да прехвърлят нарастващите енергийни разходи към по-богатите потребители, 
за да насърчат "пестенето на енергия" и преминаването към по-екологична енергия, съобщава "Файненшъл таймс". 
Правителствата в цяла Европа се опитаха да защитят домакинствата от рязко нарастващите разходи с широк контрол на 
цените, намаляване на данъците и субсидии. 
Оя Селасун, помощник-директор в европейския отдел на МВФ, посочи в блог публикация в сряда, че правителствата 
"трябва да позволят пълното увеличение на разходите за горива да премине към крайните потребители, за да насърчат 
спестяването на енергия и преминаването към изкопаеми горива". 
Въвеждането на облекчителни мерки в подкрепа на домакинствата с ниски доходи, които имат най-малко средства да се 
справят с рязко нарастващите цени на енергията, би трябвало да е приоритет, каза Селасун. 
Политиките трябва да преминат от съществуващите широкообхватни мерки за подкрепа към целеви облекчения, добави 
представителят на МВФ. 
Съществуващите широкообхватни мерки за подкрепа не само забавят необходимото приспособяване към енергийния 
шок, те поддържат световното търсене на енергия и цените по-високи, отколкото биха били иначе, предупреди още МВФ. 
В много страни разходите за борба с нарастващите цени на енергията ще надхвърлят 1,5 процента от икономическото 
производство тази година поради широкообхватни мерки за потискане на цените, прогнозират още от фонда. Пълното 
компенсиране на увеличението на разходите за живот за най-бедните 20 процента от домакинствата би струвало на 
правителствата средно 0,4 процента от брутния вътрешен продукт за 2022 г., докато компенсирането на най-бедните 40% 
от домакинствата би струвало 0,9% от БВП. 
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√ Петролът поевтинява с 3% след силен ръст на петролните складови запаси в САЩ 
Петролните фючърси поевтинява с близо 3% след изненадващо силно повишение на складовите запаси на суров петрол в 
САЩ през последната седмица. 
Според Администрацията за енергийна информация на САЩ (EIA) складовите петролни запаси през седмицата до 29-ти 
юли са нараснали с 4,467 млн. барела до 426,6 млн. барела при осреднени очаквания за нов тяхно понижение с 620 хил. 
барела след спад с 4,523 млн. барела седмица по-рано. 
На входа на рафинериите за суров петрол в САЩ са постъпвали през последната седмица средно 15,9 млн. барела на ден, 
което е спад със 174 хил. барела на ден от средното ниво, регистрирано през предходната седмица. Рафинериите са 
работили с 91% от капацитета си, докато производството на бензин е намаляло, средно 9,3 милиона барела на ден. 
Вносът на суров петрол в САЩ е бил средно 7,3 млн. барела на ден или с 1,2 млн. барела на ден повече в сравнение с 
предходната седмица. 
Запасите на бензин пък се повишиха със 163 хил. барела при очаквания за спад с над 1,6 млн. барела, а запасите на 
дестилатните петролни продукти се свиха с 2,4 млн. барела при очаквания за растеж с 1,038 млн. барела. 
Изненадващо силното нарастване на складовите запаси на суров петрол провокира рязко поевтиняване на петролните 
фючърси, след като по-рано през деня те се повишиха с над 1% като реакция на решението на "ОПЕК +" да увеличат 
петролните добиви със скромните 100 хил. барела на ден през септември. 
Към 19.20 часа българско време фючърсите на петрол Брент вече поевтиняват в рамките на деня с 3% обратно под нивото 
от 100 долара за барел към 97,65 долара за барел, а фючърсите на американския лек суров петрол се понижават с 3,2% 
към 91,35 долара за барел, достигайки най-ниско ценово ниво от 14-ти юли насам. 
 

Графика на петрол Брент (в долари за барел) 

 
 

 
Класа 
 
√ Кой и защо иска да разруши Босна и Херцеговина? 
Както босненските сърби, така и босненските хървати са си поставили за цел да се откъснат от държавата Босна и 
Херцеговина. Докъде би могло да доведе това и дали ЕС може да се противопостави? 
Заплахите са недвусмислени: Милорад Додик, политическият лидер на босненските сърби, работи целенасочено за 
откъсването на Република Сръбска от Босна и Херцеговина. Миналият век, заяви неотдавна Додик, беше век на 
страдания за сръбския народ - през този век ще последва обединение с братския народ в Сърбия. 
Но актуалните атаки срещу босненската държава имат и втори фланг. Драган Чович, лидерът на Хърватската демократична 
общност на Босна и Херцеговина (HDZ BiH), партията на босненските хървати, призовава за "териториална реорганизация" 
на страната. След края на войната Босна и Херцеговина се състои от Федерацията на бошняците и хърватите, Република 
Сръбска и областта Бръчко. Чович твърди, че хърватите са недостатъчно добре представени. Стратегическа цел на партията 
му е създаването на трета, доминирана от хървати единица - още едно етническо разделение, което ще направи 
многонационалната държава още по-нефункционална. 
От известно време партиите на Чович и на Додик си сътрудничат за все по-радикалното разчленяване на 
Босна. Хърватските и сръбските екстремисти работят съвместно и по отношение на отричането на геноцида в Сребреница. 
Вътрешни и външни врагове 
Националистическите програми на Сърбия и Хърватия се подхранват отвън, което връща спомените от 90-те години на 
миналия век. Време, в което двете страни започнаха война за разделянето на Босна. 

https://www.dw.com/bg/%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%B0-%D0%B2-%D0%B1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0-%D1%89%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%82-%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D1%8A%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0/a-60171328
https://www.dw.com/bg/%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%B0-%D0%B2-%D0%B1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0-%D1%89%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%82-%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D1%8A%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0/a-60171328
https://www.dw.com/bg/%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%B0-%D0%B2-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%B5-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE/a-54138985
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Официален Загреб например провежда на практика политиката на бившия хърватски президент Франьо Туджман, казва 
режисьорът Дино Мустафич, съосновател на мултиетническата гражданска партия Наша странка (NS). В босненската война 
Туджман настояваше за създаването на доминираната от хървати държава Херцег-Босна. Това доведе до извършването 
на множество военни престъпления като етническо прочистване. Мнозина от отговорните бяха осъдени от 
Международния трибунал в Хага, но въпреки това "апетитът" на националистите в Загреб и Белград за босненски 
територии все още съществува, убеден е Мустафич. 
Хърватия злоупотребява с Брюксел 
При намесата в босненските дела се използва и Брюксел: Хърватия, която е член на ЕС, умишлено използва европейските 
институции, за да се противопостави на демократичните реформи в Босна и да лобира за специални права за хърватите. 
Загреб може да разчита на подкрепата най-вече на комисаря по разширяването Оливер Вархеи - довереник на унгарския 
премиер Виктор Орбан, който пък открито подкрепя сепаратиста Милорад Додик не само политически, но и с финансови 
инжекции за Република Сръбска.  
При това призиви за прекратяване на дестабилизиращото влияние на съседните държави върху Босна се отправят отдавна. 
Най-цялостното предложение за това в момента е на бившата хърватска външна министърка Весна Пусич. В концептуален 
документ от края на май тя препоръча "балтийския модел" не само за Босна, но и за всички шест страни от Западните 
Балкани. През 90-те години на миналия век северните европейски държави подпомагаха Литва, Латвия и Естония по пътя 
на интеграцията им в ЕС. Този модел би могъл да бъде приложен и в региона, смята Пусич. 
Може ли "европейският принцип" да надделее? 
Босненският активист и анализатор Самир Бехарич е на мнението, че политиката на укрепване на етнонационалистите 
трябва да бъде пресечена лично от председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен. 
Германският Бундестаг също вече не приема етнонационалното статукво в Босна и Херцеговина. В резолюция, внесена и 
приета миналата седмица, Драган Чович и Милорад Додик бяха посочени като рушители на страната. А Хърватия и Сърбия 
бяха призовани да ограничат националистическото си влияние. 
Адис Ахметович, депутат от Социалдемократическата партия, чиито родители са избягали в Германия по време на войната, 
заявява: "Етническият принцип не проработи, сега трябва да надделее "европейският принцип". Изглежда обаче, че 
Европейската комисия все още не е стигнала до същия извод и провежда политика, която не е в интерес на гражданите, 
казва Сенадин Лавич, политоложка от Сараево. 
 
√ Лавров на работно посещение в Мианмар 
Руският външен министър Сергей Лавров пристигна на работно посещение в столицата на Мианмар Найпидо в сряда. 
Първият дипломат на Русия има разговори с първия дипломат на страната Уна Маунг Луин и са планирани срещи с 
ръководството на Мианмар. 
По-късно Лавров ще се отправи към Камбоджа, където в Пном Пен ще участва в срещата на външните министри във формат 
Русия-АСЕАН и ще проведе редица двустранни срещи. 
На 1 февруари 2021 г. армията на Мианмар обяви извънредно положение за една година и обяви, че ръководството на 
нацията е уволнено. Служители на армията твърдят, че на парламентарните избори през ноември 2020 г. са били широко 
разпространени измами. 
 
3e-news.net 
 
√ Енергийната криза, сигурността на доставките и продоволствената сигурност са сред основните приоритети на новото 
служебно правителство 
Правителството създава енергиен кризисен щаб със задача да предложи решения за овладяване на хаоса и разрухата в 
сектора. Това съобщи служебният премиер Гълъб Донев на извънреден брифинг снощи. Очаква се енергийният щаб да 
предложи решения за сигурност на доставките и предвидимост на цените на природния газ. 
Очаква се експертите да предложат механизми за контрол и снижаване на цените на горивата, както и на цената на 
електроенергията. Щабът ще се ръководи от вицепремиера по икономически политики г-н Христо Алексиев и в него ще 
участват представители на КЕВР, енергийният министър Росен Христов. В новият кризисен орган ще участват и браншовите 
организации и представители на други министерства, ДАНС и представители на работодатели и синдикати, обяви още 
Донев. Контролът върху работата на щаба ще се осъществява лично от служебния премиер. 
Очаква се експертите да работят дори и в почивните дни, за да се намери адекватно решение на проблемите и застигащата 
ни енергийна криза. 
Министърът на енергетиката Росен Христов сподели, че не са договорени достатъчни количества природен газ, които да 
обезпечат потреблението до края на годината.  Има само до месец септември, обяви той. 
За прословутите 7 танкера - те са на ниво оферта - 3 тази година, 4 следващата година, но няма слотове за доставката до 
България. Търсят се да се закупят, но това ще оскъпи природния газ, обясни още енергийният министър. През последните 
дни две трети от синьото гориво, което постъпва от Азербайджан вече е значително по-скъпо. За него до скоро се твърдеше 
че е на по-ниска цена. 
В същото време "Булгаргаз" е изпаднал в тежко финансово състояние, не може да разплати дори тези количества гориво, 
които са договорени. Търси се начин за оздравяване на дружеството, сподели още енергийният министър. До момента 
оздравяването на дружеството се е случвало чрез изкупуване на дълговете му от страна на Българския енергиен холдинг. 
Най-големият длъжни на обществения газов доставчик е столичната Топлофикация. Дружеството вече има почти милиард 

https://www.dw.com/bg/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BA%D1%8A%D0%BC-%D1%81%D1%8A%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%85%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80/a-62552477
https://www.dw.com/bg/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BA%D1%8A%D0%BC-%D1%81%D1%8A%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%85%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80/a-62552477
https://www.dw.com/bg/%D0%B1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0-%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82-%D0%B2%D1%81%D0%B5-%D1%81%D1%8A%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8/a-61376112
https://www.dw.com/bg/%D0%B1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0-%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82-%D0%B2%D1%81%D0%B5-%D1%81%D1%8A%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8/a-61376112
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разсрочени задължения, които погасява бавно към БЕХ и „Булгаргаз“. Текущите задължения са за над 328 млн. лева, 
обявиха наскоро от газовия доставчик. 
Това, което смята да направи държавата, е да обяви търг за доставка на втечнен газ, обясни още министър Христов. Но на 
финала на изявлението си премиерът Гълъб Донев увери, че ще се направи всичко възможно да се предотврати енергийна 
криза в началото на есенно-зимния сезон. Търсят се и начини за поевтиняване на микса, който се получава при формиране 
на цените на „Булгаргаз“.  
 
√ Министър Христов проведе спешна среща с КЕВР заради високите цени на природния газ 
Целта е стабилизиране на доставките, което ще осигури предвидимост и сигурност за потребителите 
Министърът на енергетиката Росен Христов отговори своевременно на призива на председателя на КЕВР Иван Иванов за 
среща. Акцент в разговора, който се проведе в министерството, бе доставката и цената на природния газ. “Опитваме се да 
намерим най-доброто решение, като за целта вече започнахме със симулации и изчисления на различни възможности. 
Целта е стабилизиране на доставките, което ще осигури предвидимост и сигурност за потребителите”, обясни министър 
Христов, цитиран от пресцентъра. 
От своя страна председателят на КЕВР Иван Иванов благодари за бързата реакция на министъра. “Особено важно е каква 
ще е цената на газа през септември”, подчерта той, като не скри, че нормативната уредба не отговаря на динамичната 
ситуация, в която се налага да работят. 
И двете страни се обединиха около разбирането, че е изключително важно да има прозрачност и доколкото е възможно 
предвидимост в работата на институциите. 
В срещата участваха още: Любомира Ганчева, началник на политическия кабинет на министъра, както и комисарите от КЕВР 
Александър Йорданов, Благой Голубарев и Димитър Кочков. 
Припомняме, че малко по-рано вчера доц. Иванов обяви, че не е оптимист, тъй като към момента ситуацията не позволява 
на регулатора да промени тази цена съществено. 
КЕВР ще провери всички документи, съпътстващи заявлението на "Булгаргаз", но правомощията на регулатора са в две 
насоки – да се провери дали заявлението е в съответствие с дългосрочния договор (в случая единствено с Азербайджан), 
както и дали са спазени законовите изисквания в областта на природния газ. 
 
√ КЕВР обсъди въвеждането на 15-минутни продукти в сегмент "в рамките на деня" на енергийната борса 
Обществено обсъждане на проекти за изменение и допълнение на Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ, 
Правилата) и на Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия (ПРОБПЕЕ) проведе Комисията 
за енергийно и водно регулиране (КЕВР). 
Измененията на Правилата за търговия с електрическа енергия въвеждат някои нови елементи във функционирането на 
балансиращия пазар у нас. Действащата нормативна уредба по отношение на доставката на балансиращи услуги се 
привежда в съответствие с актовете на Европейския съюз за установяване на насоки за електроенергийно балансиране и 
за установяване на насоки относно експлоатацията на системата за пренос на електроенергия, както и с измененията в 
националното законодателство. 
С изменения в разпоредбите на Методиката за определяне на цени на балансиращата енергия се въвежда единна цена за 
излишък и недостиг (небаланс) на балансиращия пазар. 
Въвежда се и 15-минутен интервал за сетълмент, като по този начин се създава възможност участниците на пазара да могат 
да се балансират възможно по-близко до реално време, съгласно часовете на затваряне на пазара на балансиращи услуги. 
С посочените изменения в Правилата за търговия с електрическа енергия се постига по-справедливо разпределение на 
разходите за небаланси между търговските участници на пазара на електрическа енергия. Това ще доведе до постигането 
на целта за енергийни доставки при минимални разходи, което е приоритет в Закона за енергетиката и допринася за 
изпълнението на основната цел на ЕС в електроенергетиката, а именно - създаване на напълно работещ и взаимосвързан 
вътрешен енергиен пазар, допринасящ за сигурността на енергийните доставки, за повишаване на 
конкурентоспособността и гарантиране на възможност за всички потребители да купуват енергия на поносими цени. 
Промените допринасят и за обединяването на балансиращите пазари в ЕС и създаване на повече възможности за обмен 
на услуги по балансиране. С тях се създават условия за повишаване на експлоатационната сигурност на 
електроенергийната система в страната и се улеснява работата на борсовия пазар на електрическа енергия на пазарен 
сегмент "в рамките на деня". Въвеждането на 15-минутен период на сетълмент ще насърчи разработването на редица 
търговски продукти с еднакви времеви интервали за доставка. 
КЕВР обсъди и проект на Правила за изменение и допълнение на Правилата за работа на организиран борсов пазар на 
електрическа енергия (ПРОБПЕЕ), изготвен по внесени предложения от оператора на организирания борсов пазар – 
Българска независима енергийна борса (БНЕБ) ЕАД. 
Причините за изменението на тези правила са динамично променящите се условия на пазара на електрическа енергия, 
ръстът на цените на енергията и необходимостта от ефективно управление на финансовия риск. Измененията са 
необходими и с оглед въвеждане на изискванията на Регламент 2019/943, както и поради специфични изисквания за 
фактуриране на сделките, регламентирани в данъчното законодателство. 
Промените в Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия допринасят за по-ефективната 
работа на борсовия оператор, по-малки колебания в цените на електрическата енергия и по-голяма конкуренция между 
производителите/търговците. Очакванията са по-големият потенциален пазар за продажбите/покупките да повиши 
надеждността на българския пазар на електрическа енергия и да бъде в интерес на всички търговски участници, в т.ч. и на 
крайните клиенти. 



20 

 

С предложените измененията се създава възможност за търговия с 15-минутни продукти на пазарен сегмент "в рамките 
на деня" и се дефинира понятието "петнадесетминутен продукт" с цел прилагане изискването на чл. 8, пар. 4 от Регламент 
на ЕС 2019/943, според който периодът за уреждане на дисбаланса е 15 минути във всички зони за съставяне на графици. 
С промените в Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия се създава и възможност БНЕБ 
ЕАД по-ефективно да управлява финансовия риск, предвид динамиката на пазара на електрическа енергия и 
наблюдаващия се ръст на цените на енергията. 
От КЕВР уточняват, че чрез изменението на чл. 13 и други свързани с него разпоредби от ПРОБПЕЕ се въвежда 
самофактуриране от страна на БНЕБ ЕАД, тъй като за целите на данък добавена стойност самофактурирането следва да се 
осъществява чрез самостоятелен документ (споразумение), подписано от страните. В тази връзка промените в ПРОБПЕЕ 
създават правно основание за сключване на такова споразумение между БНЕБ ЕАД и търговските участници, което е 
елемент от регистрацията на търговски участник на пазарните сегменти "ден напред“ и "в рамките на деня“. 
В съответствие с нормативната уредба всички заинтересовани страни могат в 14-дневен срок да внесат писмени становища 
по двата проекта. 
Решенията на КЕВР за приемане на промените в Правилата за търговия с електрическа енергия и в Правилата за работа на 
организиран борсов пазар на електрическа енергия ще бъдат взети на закрито заседание на 30 август, информира 
председателят на регулатора Иван Иванов. 
 
√ Понижение с 3.9 %: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 738.24 лв. за MWh с ден за доставка 4 
август 2022 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 738.24 лв. за MWh с ден за доставка  4 август 2022 г. и обем от 78 500.10 MWh, сочат данните от търговията. Това е 
понижение с 3.9 % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 709.45 лв. за MWh, при количество от 40 785.80 MWh. 
Извънпиковата енергия (37 714.30 MWh) е на цена от 767.02 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 729.52 лв. за MWh и количество от 3048.3 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 10-11 часа – 377.18 лв. за MWh (3646.5 MWh съответно). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за времето 20 часа – 
1008.6 лв. за MWh (3263.5 MWh). 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 807.11 лв. за MWh при количество от 2830.6 MWh. 
(https://ibex.bg/) 
Спрямо стойността от 768.51 лв. (392.93 евро) за MWh за 3 август 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за 
доставка 4 август 2022 г. се понижава до 738.24 за MWh ( спад с 3.9 %) по данни на БНЕБ или 377.46 евро за MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 3 август 2022 г. общият търгуван обем към часа на публикуване 
на информацията е 2 868.80 MWh при средно претеглена дневна цена от 607.71 лв. за MWh. 
Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) на 
България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-
E сочат, че в системата участват: 
 
Име                      MW 
АЕЦ     36,94%    2100.89 
Кондензационни ТЕЦ   42,81%    2434.83 
Топлофикационни ТЕЦ   3,55%    202 
Заводски ТЕЦ    1,70%    96.95 
ВЕЦ     0,63%    35.96 
Малки ВЕЦ    1,45%    82.27 
ВяЕЦ     1,60%    91.05 
ФЕЦ     10,76%    612.13 
Био ЕЦ      0,55%     31.14 
Товар на РБ         4148.71 
Интензитетът на СО2 е 382g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Цените на електроенергията остават високи в региона и в четвъртък - 4 август 
Румънската OPCOM затвори при цена от 396,25 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 377,46 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 396,25 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 4 август 2022 г. Цената за пиковата енергия е 374,87 евро/мвтч, а извънпиковата енергия е 
417,63 евро/мвтч. Най-високата цена от 515,69 евро/мвтч ще бъде в 20 ч. Най-ниска ще бъде цената в 10 ч и в 11 ч и тя ще 
бъде 192,85 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 67 022,3 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за базова енергия нa 4 август ще бъде 377,46 евро/мвтч. Общият 
изтъргуван обем електроенергия е за 169,29 гвтч. Максималната цена ще бъде 515,69 евро/мвтч и тя ще бъде в 20. 
Минималната цена ще бъде в 10 ч и в 11 ч и тя ще бъде 192,85 евро/мвтч. 

https://ibex.bg/
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При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 4 август е 420,38 евро/мвтч. Пиковата енергия пък се 
търгува за 415,20 евро/мвтч. Най-високата цена от 515,68 евро/мвтч ще бъде в 20 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 5 ч тя 
ще бъде 345,30 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 55 625,3 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 4 август на Словашката енергийна борса е 419,15 евро/мвтч. Най-високата цена ще 
бъде в 20 ч и  тя ще е 515,45 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 5 ч и тя ще бъде 345,30 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 413,81 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 20 ч и 
тя ще е 514,88 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 14 ч и тя ще бъде 334,86 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 4 август е 427,77 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
426,57 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 47 479,5 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 20 ч и тя 
ще достигне 517,30 евро/мвтч. Най-ниската цена се очаква в 5 ч и тя ще бъде 345,30 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 414,16 евро/мвтч на 4 август. Пиковата цена  ще бъде 399,10 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 496 887,5 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 20 ч и тя ще 
достигне 513,74 евро/мвтч. В 14 ч се очаква и най-ниската цена от 284,02 евро/мвтч. 
Италианският енергиен пазар е с най-високи цени на електроенергията на сегмента „Ден напред“. За 4 август средната 
базова цена за страната е 538.25 евро/мвтч. В северната част на страната цената ще е най-висока – 539,78 евро/мвтч. На 
юг и по островите цената ще е най-ниска – 535,62 евро/мвтч. 
 
√ Ядрената енергия е на прага на своя ренесанс с потенциал от инвестиции от 1 трилион долара 
Една авария някъде по света обаче може да спре този импулс, обясняват международни експерти 
Ядрената енергия е достигнала повратна точка. Ранното изобилие от потенциала ѝ бе подкопано от поредица от 
опустошителни и опасни инциденти: остров Три Майл в Пенсилвания през 1979 г.; Чернобил в Украйна през 1986 г.; и 
Фукушима Даичи в Япония през 2011 г. Но сега, благодарение на новите технологии и все по-неотложната нужда от борба 
с изменението на климата, ядрената енергия получава втори шанс да се превърне във важна част от глобалната енергийна 
мрежа. Това е така, защото производството на ядрена енергия не създава никакви опасни емисии на парникови газове, 
които причиняват изменението на климата, коментира CNBC. 
В панелна дискусия в ООН, провела се тази седмица, редица лидери на ядрената енергетика от цял свят се събраха, за да 
обсъдят обхвата на този ренесанс и защо е толкова критично индустрията да работи заедно, за да гарантира, че мерките 
за безопасност на златния стандарт са приети навсякъде. Ядрена авария, където и да е, има потенциала да разстрои най-
голямата инерция, която ядрената индустрия е имала от десетилетия. 
$1 трилион очаквано глобално търсене 
Министърът на енергетиката на САЩ Дженифър М. Гранхолм каза, че ядрената енергия представлява 20% от базовата 
мощност на Съединените щати и 50% от мощностите, които не отделят въглеродни емисии. „И това е само от флота, който 
имаме днес, без другите допълнения, които се надяваме да видим.“, заяви експерът. 
Бъдещите ядрени реактори и централи почти сигурно ще използват различна технология от сегашния стандарт, тъй като 
както американските лаборатории, така и частни компании финансират изследвания за по-ефективни реактори, които са 
по-евтини за изграждане и генерират по-малко отпадъци. Гранхолм спомена като пример усъвършенствания ядрен 
реактор, който TerraPower, компанията за ядрени иновации на Бил Гейтс, инсталира в бивш въглищен град в Уайоминг.  
Търсенето на модерни ядрени реактори ще бъде на стойност около 1 трилион долара в световен мащаб, каза Гранхолм, 
според оценка на Министерството на енергетиката. Това включва работните места за изграждането на тези реактори и 
всички свързани вериги за доставки, които ще трябва да се увеличат, за да подкрепят индустрията, уточнява Гранхолм. „В 
крайна сметка разпространението на модерна ядрена енергия е приоритет за нас“, каза Гранхолм. „Разбира се, всички 
тези технологии трябва да започват и завършват с ядрена безопасност и сигурност.“ 
Промяната в настроенията около ядрената енергия се случи доста бързо, каза Рафаел Гроси, генерален директор на 
Международната агенция за атомна енергия. „Само преди няколко години ядрената енергия нямаше да присъства и може 
би дори не беше добре дошла“ на годишните конференции на COP, където световните лидери обсъждат изменението на 
климата. „МААЕ се превърна доста бързо от почти натрапник в много желан участник в този диалог, където ядрената 
енергия има място.“ Следващата конференция на COP ще бъде в Шарм ел-Шейх, Египет, през ноември, последвана от 
такава в Dubai Expo City в Обединените арабски емирства. МААЕ планира да участва и в двете конференции. 
„Самият факт, че говорим за COPs с ядрена енергия в Египет и в Персийския залив, сам по себе си, ви казва много от това, 
което се случва и как се променяме, и възможностите, които имаме и които бяха почти непредвидими само преди няколко 
години“, каза Гроси. 
Безопасността е на първо място 
Но ако ядрената енергия трябва да продължи да бъде част от тези конференции и разговори за изменението на климата, 
поддръжниците подчертават, че цялата международна общност трябва да работи заедно, за да се придържа към строги 
стандарти за безопасност и неразпространение на ядрените оръжия. „Днес никой не си купува кола, ако катастрофира 
всеки ден. Така че безопасността и сигурността ... са в основата за успешното разгръщане на ядрената енергия“, каза Хамад 
Ал Кааби, представител на Обединените арабски емирства в МААЕ. „Въпросът как работи ядрената индустрия и как се 
възприема в световен мащаб: всеки инцидент навсякъде се приема за авария навсякъде“, каза Ал Кааби. 
ОАЕ има три ядрени реактора в експлоатация и четвърти реактор в последния етап на пускане в експлоатация, каза Ал 
Кааби. Но изграждането на ядрени централи отнема време, а процесът в ОАЕ започна преди около 13 години. 
Виетнам обмисля ядрена енергия от десетилетия, според Световната ядрена асоциация. Страната обяви план за 
изграждане на атомна електроцентрала още през 2006 г., но отложи тези планове през 2016 г., отчасти поради разходите. 
След това, през март, Виетнам публикува официален проект на енергийно предложение, което включва малки модулни 
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ядрени реактори. Съединените щати и МААЕ помогнаха на Виетнам в усилията му да включи ядрената енергия в 
националния си енергиен план, каза Ха Ким Нгок, заместник външен министър. Реакторите са привлекателна опция за 
сравнително малката страна, каза Нгок. 
Южна Африка има два реактора, според Световната ядрена асоциация, и сега други страни в Африка се интересуват от 
разгръщане на ядрена енергия. „Повечето държави в Африка, откъдето идвам, имат много малки мрежи“, каза главният 
изпълнителен директор Колинс Джума от Агенцията за ядрена енергия и енергия на Кения. Усъвършенстваните проекти 
на ядрени реактори, особено малките модулни реактори, са интригуващи, но Джума намекна, че плащането за такива 
реактори може да е трудно. „Не съм сигурен за цената, но ще обсъдим това в други форуми.“ 
Докато Африка работи за декарбонизация, ядрената енергия е критично основно свързана с вятърната, слънчевата и 
геотермалната енергия на континента. Но доставянето на ядрена енергия в Африка ще изисква независимо и силно 
регулиране, което да убеди хората, че е безопасно. 
„Ядрената енергия е много емоционална тема“, каза Джума. И тя е толкова важна, че  „всеки се смята за експерт“ и знае, 
че е опасно. „Трябва да сме много внимателни, когато разработваме план за ядрена енергия. И обществото, особено 
обществото, трябва да има доверие, че атомната централа е безопасна, категоричен бе той. 
Джума добави, че иска насоки от водещи ядрени сили и организации. „Когато копирате, копирате само от най-добрите, не 
копирате от най-лошите“, каза той. За страните, които се интересуват от изграждането на реактори за ядрена енергия, 
МААЕ написа действителен наръчник „Ключови етапи в развитието на национална инфраструктура за ядрена енергия“. 
Това е добро място за страните да започнат, каза Гроси. „Моментът е сериозен и знаем, че е голяма тревога за планетата 
Земя“, каза още шефът на МААР. „Казваме това, но ядрената енергия не е за малцина, ядрената може да бъде за мнозина“, 
категоричен бе той. 
 
√ Борсите в Западна Европа за пръв път на печалба през август, след две поредни сесии на загуби 
С най-голям дневен ръст затвори германският индекс DAX, а с най-слабо повишение приключи британският FTSE 100 
Въпреки разочароващите данни за търговията на дребно в еврозоната и за икономическата активност в региона, борсовата 
търговия в Западна Европа беше стабилна в сряда, подкрепена от силните икономически данни в САЩ, които укротиха 
опасенията на инвеститорите за задаваща се рецесия. За разлика, обаче, от Западна Европа, където статистиката е доста 
по-слаба, но не и отчайваща, както я определи „Ройтерс“. 
За трета поредна сесия пазарите на акции в региона завършват с повишения. За пазарните участници по-важни са 
междинните отчети на големите компании, повечето от които отчитат нарастване и на продажбите и на печалбите, 
отколкото статистиката. 
Това идва, след като пазарите в Западна Европа леко се отдръпнаха във вторник, проследявайки настроенията за избягване 
на риска в световен мащаб, докато инвеститорите оценяваха дали ралито от миналия месец трябва да продължи. 
Според данните на „Евростат“, през юни търговията на дребна в еврозоната (важен индикатор за състоянието на 
икономиката и динамиката на инфлацията) се е свила с 1.2 на сто в сравнение с май, когато беше отчетено нарастване. 
Анкетираните от „Блумбърг“ анализатори не очакваха промяна в показателя. 
И още един индикатор-предвестник. Икономическата активност в еврозоната се е свила през юли, за първи път от 
февруари 2021 г., като засиленият спад в производствения сектор е бил съпроводен от ново забавяне на растежа в сектора 
на услугите, сочи проучване на S&P Global. Съставният индекс PMI на мениджърите по доставките за икономическата 
активност се е понижил до 49.9 пункта през юли (спрямо 52.0 пункта през юни и предварителна оценка за 44.4 пункта), 
което представлява 17-месечен минимум. 
Окончателният индекс PMI за активността в сферата на услугите в еврозоната е спаднал до 51.2 пункта миналия месец 
спрямо 53.0 пункта през юни. Това е най-ниското равнище на индекса от 6 месеца. 
Общият PMI индекс в Германия през юли възлезе на 48.1 пункта спрямо 51.3 пункта през юни, а в сектора на услугите 
показателят падна до 49.7 пункта от 52.4 пункта. Общият индекс на бизнес активността във Франция падна до 51.7 от 52.5 
пункта, а в сектора на услугите - до 53.2 от 53.9 пункта. В Италия общият PMI се понижи до 47.7 от 51.3, докато в сектора на 
услугите показателят спадна до 48.4 от 51.6 пункта. 
Междувременно износът от Германия е скочил с 4.5% през юни, вместо очакваното увеличение от 1%, докато вносът се 
повиши само с 0.2% спрямо очакваното увеличение от 1.3 на сто. 
До обед общият индекс на най-големите компании в региона Stoxx 600 се повиши с 0.09%, а от националните измерители 
на „сините чипове“ с най-висок ръст беше испанският IBEX 35 (+0.44%), следван от германския DAX и италианския FTSE MIB 
(и двата +0.24%), френския CAC 40 (+0.23%) и британския FTSE 100 (+0.02%). В крайна сметка всички фондови борси в 
Западна Европа затвориха с повишения. 
 

 
Източник: MarketWatch 
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От таблицата по-горе е видно, че с най-голям дневен ръст затвори германският индекс DAX, а с най-слабо повишение 
приключи британският FTSE 100. 
Технологичните акции се представят най-добре. Техният секторен индекс се повиши най-много, с 4.3%, повеждайки 
повечето индикатори и борси затвориха предимно на положителна територия. 
Лидер сред печелившите в Stoxx 600 е чеишката ИТ фирма за кибер сигурност Avast Plc, чийто акции се търгуват на няколко 
борси в Европа, вкл. и в Лондон, скочиха с 42.93% след новината, че американският конкурент NortonLifeLock е получил 
предварително одобрение от британския регулатор да придобие Avast за 8.6 млрд. долара. 
Акциите на A.P. Moeller-Maersk A/S поскъпнаха с 5.45%. Датската транспортна и логистична компания регистрира рязко 
увеличение на нетната печалба през второто тримесечие на фона на значително увеличение на транспортни разходи в 
света. 
Капитализацията на френската банка Societe Generale SA нарасна с 3.07%. Банката отчете нетна загуба през второто 
тримесечие на 2022 г. поради големи отписвания във връзка с продажбата на руски активи, но отчете увеличение на 
оперативната печалба и нетния банков доход (еквивалент на приходи). 
Сред печелившите бяха и акциите на германския производител на облекло и аксесоари Hugo Boss AG, които поскъпнаха с 
2.11%, след като компанията обяви, че нетната печалба през второто тримесечие на 2022 г. се е увеличила 2.5 пъти до 58 
млн. евро спрямо 23 млн. евро за същия период година по-рано. Според прессъобщението на компанията, приходите са 
се увеличили с 34%, коригирани заради валутните колебания, и възлизат на 878 милиона евро. 
Пазарната стойност на шведския автомобилен производител Volvo Car се повиши с 1.13%, въпреки данните за спад на 
продажбите през юли с 21.5%, но прогнозата на компанията е за ръст на продажбите до края на годината. 
Германският производител на автомобил Bayerische Motoren Werke AG (BMW) намали нетната си печалба през второто 
тримесечие и предупреди за влошаване на ситуацията на световните пазари. Цената на книжата на дружеството спада с 
5.56%. 
В дъното на Stoxx 600 слязоха книжата на датската фармацевтична компания Novo Nordisk се сринаха с 9.40%, въпреки че 
отчете силни продажби през първото полугодие. 
 
√ Инфлацията в ОИСР се ускори до 34-годишен връх през юни 
В страните от Г-7 инфлацията се е повишила до 7.9% от 7.5% през май, а в Г-20 - до 9.2% от 8.9% 
Потребителските цени в страните от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР)* скочиха с 10.3% 
на годишна база през юни, след като се повишиха с 9.7% месец по-рано. Това е най-високият темп на нарастване от юни 
1988 г. 
Ускоряване на темповете на растеж на цените през предходния месец е регистрирано в почти всички страни с изключение 
на Германия, Япония и Нидерландия. В една трета от страните увеличението е двуцифрено, като най-силно е нарастването 
в Турция (+786%), а най-ниска е инфлацията в Япония – 2.4%. 
Ръстът на цената на енергоносителите в страните от ОИСР през юни се е ускорил до 40.7% от 35.4% през предходния месец. 
В същото време цените на храните са скочили с 13.3% след ръст от 12.6% през май. 
Потребителските цени без разходите за храна и енергия (базисна инфлация) са се повишили с 6.7% през юни след ръст от 
6.4% месец по-рано, съобщи организацията, цитирана от „Ройтерс“. 
В страните от Г-7 инфлацията се е повишила до 7.9% от 7.5% през май, а в Г-20 - до 9.2% от 8.9%. 
Инфлацията (ХИПЦ) в еврозоната се е увеличила до 8.6% през юни от 8.1% през предходния месец, докато ръстът на 
потребителските цени без цените на храните и енергията се забави до 3.7% спрямо 3.8% през май. Предварителната оценка 
на статистическата служба на Европейския съюз „Евростат“ сочи ускоряване на растежа на ХИПЦ през юли до 8,9%, на 
базисната инфлация - до 4%. 
*Създадена през 1961 г., ОИСР е една от водещите икономически организации в света, която включва 38 държави. 
 
√ Доларът губи спрямо повечето валути трети пореден ден 
Индексът ICE Dollar, който показва динамиката на долара спрямо шестте валути (евро, швейцарски франк, японска 
йена, канадски долар, британски паунд и шведска крона), спадна с 0.15% 
След като стартира търговията в Азия и преди обяд в Европа на положителна територия спрямо основните световни валути, 
вчера към обяд настъпи обрат и американската валута започна да губи спрямо повечето валути. Днешният тренд напълно 
се повтаря с вчерашния – до обед доларът е на печалба, следобед се обезценява. 
Трейдърите следят отношенията между САЩ и Китай, които се обтегнаха, след като председателят на Камарата на 
представителите в Конгреса Нанси Пелоси реши да посети Тайван, въпреки настояването на Пекин, че подобно официално 
посещение е нежелателно. Пелоси пристигна в Тайван във вторник вечерта, а Китайското външно министерство заяви, че 
посещението е сериозно нарушение на принципите на "единен Китай" и установяването на дипломатически отношения 
между Китай и Съединените щати. Другата тема, която се следи от търговците на валута са изявенията членове на борда 
Федералния резерв на САЩ (Фед). 
Няколко членове на ръководството на Фед в своите късни вечерни речи вчера изразиха готовност да продължат да затягат 
паричната политика, въпреки спада на американската икономика. По-специално, ръководителите на банките на 
Федералния резерв на Сан Франциско, Чикаго и Сейнт Луис говориха за необходимостта от по-нататъшно увеличение на 
лихвените проценти още на следващото заседание. Заради техните изявления, общото между които е, че те остават 
решителни и „напълно обединени“ за повишаване на лихвените проценти до нива, които по-значително ще забавят 
икономическата активност, доларът се повиши слабо сутринта, но по обед започна обратният тренд, какъвто е вече трети 
пореден ден. 
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Индексът ICE Dollar, който показва динамиката на долара спрямо шестте валути (евро, швейцарски франк, японска йена, 
канадски долар, британски паунд и шведска крона), спадна с 0.15%, а по-широкият индекс WSJ Dollar, в който са включени 
16 валути, загуби 0.14%.* 
Еврото се повиши с 0.41% до 1.0197 долара спрямо 1.0166 долара при затварянето на пазара във вторник. И въпреки, че 
Европейската централна банка (ЕЦБ) започна да повишава лихвените проценти миналия месец и постигна по-голямо от 
очакваното повишение на лихвените проценти от 50 базисни пункта, пазарните участници вече започнаха да намаляват 
очакванията за повишение на лихвените проценти за септември поради опасения от рецесия. 
Стойността на британския паунд се повиши с 0.35% до 1.2193 спрямо 1.2170 в края на предишната сесия. Достигнатото 
днес ниво е най-високото от края на юни, тъй като търговците очакват решението за паричната политика на Банката на 
Англия (BoE) тази седмица. Инвеститорите залагат на 80% шанс за увеличение с 50 базисни пункта, което би било най-
голямото увеличение на лихвените проценти от 27 години, повишавайки разходите по заеми до общо 1.75%, най-високото 
ниво от 2009 г. насам. Централната банка се ангажира да намали инфлацията от 40-годишни върхове и вече повиши 
лихвите с 1.5 процентни пункта от декември насам. 
Доларът спада и спрямо японската йена, която също като долара е възприемана като валута-убежище, се понижи с 0.07% 
до 133.24 йени, спрямо 133.17 йени ден по-рано. 
Поевтиняването на долара оказа допълнителен натиск върху долара, който се понижи спрямо канадския долар и 
норвежката крона, които са силно зависими от котировките на суровината. Американският лек суров петрол се понижи с 
0.35% до 94.175 долара за барел, а европейският Brent спадна с 0.55% до 100.041 долара за барел с доставка до 30 август. 
В резултат канадският долар се повиши с 0.19% до 1.28557 канадеца за един американски долар, а норвежката крона 
нарасна с 0.82% до 9.70143 крони за един щатски долар. 
 
Мениджър 
 
√ Еврото се разменя за 1,0165 долара 
Курсът на еврото днес се движеше слабо под прага от 1,02 долара, съобщиха германски финансови издания. 
В междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин единната европейска валута се котираше за 1,0165 долара, почти 
колкото и снощи. 
Европейската централна банка определи вчера следобед референтен курс на еврото от 1,0194 долара. 
 
√ Рекорд в производството на слънчева енергия в Германия 
Фотоволтаичните системи в Германия генерираха нов рекорд в производството на електроенергия през юли 2022 г., 
съобщи pv magazine . Слънчевите фотоволтаични масиви са произвели 8,23 тераватчаса (TWh) мощност, което 
представлява приблизително една пета от нетното производство на електроенергия в страната и също така отбелязва 
третия пореден рекорден месец за фотоволтаици, сочат данните на Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems (ISE). 
Само електроцентралите на лигнитни въглища в Германия са генерирали повече електроенергия този месец, почти 9 TWh 
и държат дял от 21,9% в енергийния микс на страната. Общият дял на възобновяемата енергия достигна 50,6% през юли. 
През май производството от фотоволтаични мощности достигна нов връх от 7,7 TWh, а през юни PV-енергията надхвърли 
границата от 8 TWh за първи път. „Доста необичайно е фотоволтаичните системи да генерират повече електроенергия, 
отколкото през юни, но това помогна да се запази цената стабилна“, коментира Бруно Бургер, ръководител на енергийните 
диаграми на Fraunhofer ISE. 
При около 315 евро за мегаватчас (MWh) обаче, борсовата цена за електричество ден напред беше около осем пъти по-
висока от преди година. Германските цени на електроенергията в момента са в европейския среден диапазон, по-високи 
от 115 евро за MWh в Швеция, но под над 400 евро за MWh, колкото са сега във Франция, коментира Clean Energy Wire.  
Германското правителство има за цел да увеличи слънчевите фотоволтаични инсталации до общо 22 GW на година от 2026 
г. и да постигне общ капацитет от 215 GW до 2030 г. спрямо около 60 GW през 2021 г. 
 
√ Сръбската икономика отбеляза 4% ръст през второто тримесечие 
БВП на Сърбия е нараснал с 4% на годишна база в реално изражение през второто тримесечие на 2022 г., съобщи сръбската 
национална статистическа служба RZS, цинирана от ТАНЮГ. 
Икономиката на страната отбеляза ръст от 4,4% през първото тримесечие спрямо същия период на 2021 г. и след 
нарастване със 7 на сто през предходния тримесечен период, информира Trading Economics. Въпреки че отбеляза шести 
пореден месец на разширяване, последните данни сочат забавяне на  растежа, тъй като ниските базови ефекти от 
пандемията продължаваха да изчезват. 
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Брутният вътрешен продукт на Сърбия възлиза на 63,07 млрд. долара през 2021 г., според официални данни на Световната 
банка. Той представлява 0,05% от световната икономика. 
 

 
 
√ Цените на петрола търсят посока след вчерашния спад 
Цените на петрола търсят посока в ранната търговия в четвъртък, след като предишната сесия достигнаха най-ниските си 
нива от шест месеца, предаде Ройтерс. 
Към 9:05 часа българско време сортът Брент поевтиня с 0,11 долара, или 0,11%, до 96,67 долара за барел. Цената на 
американския лек суров петрол WTI се понижи с 0,05 долара, или 0,06%, до 90,71 долара за барел. 
И двата петролни еталона достигнаха най-ниските си нива от февруари, след като данните от САЩ показаха, че запасите от 
суров петрол и бензин неочаквано се увеличиха миналата седмица, а ОПЕК+ се съгласи да повиши целта си за добив на 
петрол с едва 100 000 барела на ден, което се равнява на около 0,1% от глобалното търсене на петрол.е 
Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) и нейните съюзниците, водени от Русия, носещи общото 
название ОПЕК+, преди това увеличаваха производството с между 430 000-650 000 барела на ден всеки месец, въпреки че 
изпитваха затруднения да постигнат пълните си цели, тъй като повечето членове вече са изчерпали производствения си 
потенциал. 
„ОПЕК+ се съгласи да увеличи производството със 100 000 барела на ден през септември, много по-ниско от 
производството през предходните месеци. Световният енергиен пазар все още е изправен пред недостиг на доставки“, 
каза Леон Ли, анализатор в CMC Markets. 
Той добави, че цените на петрола WTI „вероятно ще се колебаят“ между 90 и 100 долара за барел. 
Докато Съединените щати поискаха от групата да увеличи производството, свободният капацитет е ограничен и Саудитска 
Арабия може да не е склонна да увеличи производството за сметка на Русия, засегната от санкциите заради нахлуването в 
Украйна. 
Преди срещата ОПЕК+ намали прогнозата си за излишък на петролния пазар тази година с 200 хил. барела на ден до 800 
хил. барела на ден, казаха трима делегати пред Ройтерс. 
„Изглежда, че ОПЕК+ се съпротивлява на призивите за увеличаване на добива, тъй като перспективите за търсенето на 
суров петрол продължават да се намаляват. Светът се бори с продължаващата глобална енергийна криза и няма да получи 
никаква помощ от ОПЕК+“, коментира Едуард Моя, старши анализатор в OANDA. 
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Прогнозата за търсенето на петрола беше замъглена от нарастващите страхове за икономически спад в Съединените щати 
и Европа, дългови затруднения в нововъзникващите пазарни икономики и стриктна политика за нулев COVID в Китай, най-
големият вносител на петрол в света. 
Запасите от суров петрол в САЩ също се повишиха неочаквано миналата седмица, тъй като износът падна и рафинериите 
намалиха количествата. Запасите от бензин също отчетоха изненадващо нарастване, тъй като търсенето се забави, 
посочиха от Администрацията за енергийна информация. 
 
Cross.bg 
 
√ Преглед на печата  
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - "24 часа" предложи и НАП прие кампания: Да бъдем гърци през август: не плащаме, ако няма касов бон 
в. Труд - Фалшифициране на вота е заложил кабинетът "Петков" 
в. Телеграф - Заради нарушение на наредбата за изпитите: 50 000 шофьорски книжки висят 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа  – Сандов и АПИ разбрали писмото за "Струма" от ЕК по два различни начина - нова или ревизирана оценка за 
въздействие 
в. 24 часа  - Грешен ход на кабинета "Петков" забрани на тотото лотариите. Лечева: Ще търсим решение 
в. Труд  - Парното поскъпва отново от 1 януари 
в. Труд  - Бившият директор на "Кинтекс" Александър Михайлов е категоричен: Нинова е замесена в износа на оръжие за 
Украйна 
в. Телеграф  - Енергийният министър разкри: Няма газ, само оферти 
в. Телеграф  - Плащат 75 лв. на ваксинираните за последно 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Симеон Дянков бивш вицепремиер и финансов министър: Време е за коалиция център-дясно. Дясното винаги 
е управлявало България по-отговорно и пак и ще го направи 
в. Труд  - Икономистът проф. Боян Дуранкев пред "Труд": Необходими са по-високи данъци за хората с високи доходи 
в. Телеграф - Виолета Иванова, зам.-директор е на Института за социални и синдикални изследвания към КНСБ: 3000 лв. са 
нужни за семейната издръжка  
Водещи анализи 
в. 24 часа  - Десет загубени PR битки за последните седем месеца 
в. Труд - Енигмата Българска банка за развитие 
в. Телеграф  - Само политическа боля може да спре войната по пътищата 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите  
БНТ „Денят започва" 

- Продава ли Булгаргаз руски газ чрез посредници? Отговорът - от директора на държавното дружество Иван 
Топчийски 

- Ще сложат ли предсрочните избори край на политическата криза у нас? Питаме Татяна Дончева от Движение 21 
- Какъв ще бъде отговорът на Китай след обещаната от САЩ подкрепа за Тайван? Коментар от Пекин на журналиста 

Тодор Радев 
- Горещата линия за безопасност на децата в Интернет спря заради липса на пари. Къде е държавата? 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Започват ли чистка служебното правителство? Гост: Корнелия Нинова 
- Проверка мерките срещу Ковид на обществените места 
- Повишават ли се лихвите от банките. 

 
√ Предстоящи събития в страната на 4 август 
София. 

- От 10.00 часа служебният кабинет ще проведе първото си заседание 
- От 11.00 часа заместник-кметът на София Мирослав Боршош ще скулптурното студио, където се изработва 

композицията „Водна паша", дело на световноизвестния български творец Павел Койчев. 
- От 11.00 часа в пресклуба на БТА Александър Михайлов ще покаже за първи път официални документи, които 

удостоверяват износа на българско оръжие към Украйна и ще изнесе информация, която по безспорен начин 
показва експортни обеми, честота на доставките, логистични канали и други. 

- От 13.30 часа на Летище София, Терминал 2, ниво 1, ще се проведе пресконференциина авиокомпания Wizz Air и 
Летище София за новите си планове за столицата 

- От 15.00 часа в сградата на Банка за майчина кърма/Комплекс за детско хранене ще се организира среща на 
медицински специалисти, педиатри и неонатолози от различни институции, и лица ангажирани с тази кауза. 

*** 
Варна. 

- От 11.00 часа в зала 415 на Висше училище по мениджмънт (Варна, ул. "Оборище" 13А, ет. 4) ще се проведе 
пресконференция, във връзка с предприемачески лагер за младежи от Армения, Грузия, Гърция и България. Целта 
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на посещението им у нас e да се насърчи младежкото предприемачество в посока развитие на преживенческия и 
културно-исторически туризъм в Черноморския регион. 

- От 15.00 и 17.00 часа в двора на Военноморския музей започва да се провежда лятно ателие „Морска читалня". 
- От 17.00 часа в галерия „Зона Нира арт" ще бъде открита изложба „Parallel Universes"на София Хаджипапа и Деми 

Енглезеу от Кипър. 
- От 18.00 часа в Концертно студио на Радио Варна Изабела Шопова ще представи новата си книга: „Подир сянката 

на кондора". 
*** 
Добрич. 

- От 9.00 часа в пресклуба на Българска телеграфна агенция ще се състои пресконференция на тема „Ливадната 
пеперуда - бичът на пролетните култури в Добруджа и не само". 

*** 
Дупница. 

- От 10.30 часа ще бъде направена официална първа копка на подмяна на водопровод в село Яхиново. 
*** 
Разград. 

- От 15.00 часа в Общински културен център екип от експерти на омбудсмана Диана Ковачева организират 
информационна среща с граждани и граждански организации. 

*** 
Търговище. 

- От 10.00 до 12.00 ч., в клуба на БТА, на партерен етаж в сградата на Областната администрация, на адрес ул. 
„Стефан Караджа" No2, екип от експерти на омбудсмана Диана Ковачева организират изнесени приемни за 
гражданите 

*** 
Хасково. 

- От 11.00 часа в зала "Марица" на Областна администрация - Хасково Катя Панева ще направи отчет за работата си 
като областен управител.  

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

