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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 

В. Банкеръ 
 
√ Клетвата на политиците и налъмите на народа 
Още невстъпило официално в длъжност, новото поредно служебно правителство на Гълъб Донев стана център на 
истерични коментари по оста про- или антируско ще бъде. Понеже българинът разбира не само от футбол, жени и 
политика, а и от всичко останало, повод за горестните размишления - пропутинско ли ще е или анти-, даде газовата 
криза. И се отприщиха разгорещени дискусии по медии и социални мрежи. 
Участващите в тях - най-често пълни лаиции, разпалено обясняват, че заминалото си правителство на Кирил Петков е 
осигурило достатъчно количества втечнен газ от САЩ, за да посрещнем пролет 2023-а непомръзнали и сити. Дебатите в 
социалните мрежи задълбаха дотолкова, че се стигна до въпроси: къде конкретно ще акостират прииждащите отвъд 
океана танкери с втечнен газ и имаме ли толкова мощности да поемем прииждащата газова вълна? 
Същите експерти безапелационно обявяват края на зависимостта на България от руския газ. И не казват и думичка за 
факта, че ние все още купуваме от него, но чрез посредници и на по-висока цена. 
На всички е ясно, че руски газ на довоенна цена няма никога да помиришем. Но трябва също така да е ясно, че парите, 
които даваме за екстрата да сме сред "ястребите" на Европа, забраняващи едва ли не и руските песни и водката, ще ни 
излязат през носа. Приближава 9 август, когато КЕВР трябва да се произнесе за предложението на "Булгаргаз" цената на 
газа да се увеличи с 60 на сто. Това ще засегне газоразпределителните дружества и топлофикациите, които работят с тази 
суровина. И разбира се, крайните потребители на тези дружества. 
Именно за крайните потребители е думата. За всички нас, вперили очи в радиаторите и тръбите с топла вода, без които 
не можем, дори и да изпълним повелята на Урсула фон дер Лайен да намалим градусите на топлината през зимата до 19, 
а климатиците в горещите дни да са на 25. 
Ние отдавна сме ги намалили, по простата причина и че до войната с голяма мъка плащахме сметките на 
топлофикациите. А сега, при новите условия и цени, мъката ще е още по-голяма, защото повечето потребители направо 
ще си затворят крановете и ще духат в шепи. 
"Топлофикация София" също ще духа, по простата причина, че има общо 805 млн. лева задължения през тази година, от 
които 328 милиона са към "Булгаргаз". И е на косъм от 1 септември "Булгаргаз" да й врътне кранчето. 
Така че, дали заради заради задълженията на топлофикацията, или заради спирането на доставките на руски газ, поради 
непреклонната ни позиция да не плащаме в рубли, единственото ни спасение е в милостта на Господ - да ни прати мека 
зима!  
Икономиката, предприятията, фирмите, въобще бизнесът, обаче не могат да разчитат на Бог. Там не се кръстят в 
очакване да се хванат за зелено. И след месец-два, при непоносимите цени в момента и неизбежният им ръст в близко 
бъдеще, на бизнеса направо ще му цъфнат налъмите. 
Прав е председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев, който коментира очакванията на бизнеса 
от 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". Прав е също в 
очакването си българските политици най-сетне да започнат да работят така, че да се ръководят от интересите на народа. 
Не е трудно - трябва просто да спазят чл.109 от Конституцията. И когато се заклеват "...в името на Република България да 
спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа", да 
бъдат така добри да не забравят думите си. Инак ще ги прокълне онзи, в чието име са се клели. И ще ги стигне... 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНТ 
 
√ Румен Спецов е освободен като шеф на НАП, назначен е нов 
Министерският съвет освободи Румен Спецов от длъжността изпълнителен директор на Националната агенция за 
приходите по съображения, свързани с неизпълнение на задължения по Закона за Националната агенция за приходите, 
съобщават от Министерски съвет. 
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По официално предоставяна от ръководителя на НАП информация от началото на годината са подавани разнопосочни 
данни относно прогнозните и очаквани данъчни приходи за 2022 г. До края на месец март 2022 г. се подава информация 
от НАП за очаквано значително неизпълнение на приходите спрямо разчетените по Закона за държавния бюджет на 
Република България за 2022 г. данъчни приходи. След приемането на актуализирания Закон за държавния бюджет на 
Република България за 2022 г. и независимо от промените, настъпили при гласуването на закона, е подадена 
информация за очаквано преизпълнение. Отклоненията в прогнозирането на приходите както при планирането, така и 
при очакваното изпълнение, създава риск за планирането и изпълнението на разходната част на бюджета и 
финансирането на държавните политики. 
Освен това съществува и допълнителен риск, който не се отчита в прогнозите на НАП, свързан със задълженията на 
държавно дружество към бюджета. Към 31 юли 2022 г. просрочените задължения на дружеството към НАП са в особено 
големи размери. Продължаващи проблеми с плащанията на дружеството на дължимото ДДС до края на годината биха 
представлявали допълнителен риск за изпълнението на приходите, администрирани от НАП. 
За ръководител на Агенцията е назначен Борис Михайлов. 
Борис Михайлов е роден през 1959 г. в София. Има завършени две магистратури - по икономика в УНСС и по право. 
Преминал е курс по мениджмънт в САЩ, както и квалификационни курсове в България в областта на приватизацията и 
приватизационните фондове, стоковите, фондовите и валутните борси. 
Бил е ревизор в Министерството на финансите, данъчен инспектор и началник на отдел в данъчната администрация, 
собственик и управител на консултантска фирма в областта на финансите и правото. Притежава над 10-годишен опит 
като адвокат по данъчно и наказателно право. От 10 юни 2021 г. до 4 март 2022 г. е бил изпълнителен директор на 
Държавен фонд „Земеделие“. 
 
√ Павел Геренски е новият шеф на Агенция „Митници“ 
Министърът на финансите Росица Велкова освободи Павел Тонев от поста директор на Агенция „Митници“ и назначи 
временно на тази длъжност Павел Геренски, който до момента заемаше длъжността заместник-директор. 
Павел Евтимов Геренски е дългогодишен служител в системата на Агенция „Митници“ със задълбочени познания в 
областта на митническото и акцизно законодателство. 
В периода от 1994 г. до 2009 г. и от 2014 г. до 2019 г. последователно е заемал различни длъжности: митнически 
инспектор в РМ Кулата (1994 - 2005 г.); заместник-началник на митница РМД София, Митница Кулата (2005 - 2009 г.); 
началник на митница РМД София, Митница Кулата (юни - декември 2009 г.); началник на Митница Пловдив (юли 2014 г. - 
февруари 2019 г.) и директор на Териториална дирекция Тракийска на Агенция „Митници“ до назначаването му за зам.-
директор на Агенция „Митници“ през месец май 2021 година. 
Завършил е ВМЕИ, София, и притежава образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност „Технология 
на електронното производство“. 
 
√ Вътрешният министър: Взаимодействието между полицията и прокуратурата да се засили в хода на изборния процес 
"Надявам се взаимодействието между полицията и прокуратурата да се засили в хода на изборния процес. 
Организацията за подготовката на изборите се създава, в контакт сме с Централната избирателна комисия, с тях 
започваме оперативна работа и всичко, което се предвижда като действия и мерки, ще бъде направено", заяви по време 
на посещението си в пловдивското село Рогош вътрешният министър Иван Демерджиев. 
Той изрази надежда координацията между двете служби да се засили и на национално ниво и в хода на изборния 
процес това да доведе до установяване на лицата, които стоят зад корпоративния и купен вот, а също така и до тяхното 
привличане под наказателна отговорност и изправянето им пред съда. 
Според вътрешния министър тези резултати отдавна се чакат от българското общество. 
Иван Демерджиев добави, че предстои да се сключи споразумение между полицията и прокуратурата, което да 
обезпечи работата им по места. 
 
√ Сандов за АМ "Струма": Не говорим за спиране на строежа, а в АПИ дори няма пари за него 
Спирането на строежа на АМ "Струма" през Кресненското дефиле бе единственото възможно, защото процедурата така 
или иначе щеше да спре през октомври. Това заяви в "Денят започва" бившият екоминистър Борислав Сандов от 
"Демократична България". 
"Не говорим за спиране на проекта и магистралата, говорим за едно огромно забавяне, защото АПИ и МРРБ не искат 
да се съобразят с екологичното законодателство на ЕС и България. Миналата седмица разбих два мита - пари няма 
да се връщат за АМ "Струма" и фактите са, че в момента няма пари в АПИ и европейската програма за транспорт. 
Дори да го нямаше това решение, ние не можем да започнем, защото няма пари, те са пренасочени", обясни Сандов. 
Европейската комисия е била категорична, че за изграждането на подобна отсечка трябва да има пълна оценка за 
влияние върху околната среда (ОВОС). Това включва и оценка за съвместимост "Натура 2000", защото Кресненското 
дефиле е едно от най-богатите на биоразнообразие места в България. 
Борислав Сандов заяви, че през цялото време се е опитвал да убеди регионалното министерство, че това е единственото 
решение. Отговори и на критиките на пътните експерти: 
"Проблемът с пътищата и безопасността в България е огромен, а накрая се оказа, че са виновни еколозите. 6 месеца 
убеждавахме АПИ, че те трябва да направят пътната безопасност в Кресненското дефиле. Те 10 години не го 
правиха и до средата на тази година не поставиха червена линия, не поставиха знаци, не сложиха ограничение на 
скоростта Нито съм виновен аз за катастрофите на "Струма", нито за тази на пътя Русе - Варна". 
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По думите му за изграждането на отсечката вече има избран изпълнител, макар да няма завършена екологична оценка, а 
бившият регионален министър Гроздан Караджов трябвало да възложи изработване на план за алтернативни трасета, 
откъдето да мине "Струма". 
"Караджов отказа - той искаше просто да се подпише договор с избрания изпълнител "Главболгарстрой". ЕК каза - 
ако вие искате да построите тази магистрала, не може да предрешавате откъде да минава трасето, без да сте 
направили цялата процедура. И независимо дали финансирането ще е европейско или българско, ако вие нарушите 
екологичното законодателство, ще ви стартираме наказателна процедура". 
Борислав Сандов коментира и решението на съда отново да разреши на ТЕЦ "Брикел" да работи: 
"Съдът много особено за мен смята, че вместо здравето на хората и наказателната процедура срещу България в 
Люксембург, е по-важно няколкстотин работника да имат работа през това време въпреки огромното 
замърсяване." 
Сандов смята, че вероятно решението на съда ще бъде обжалвано. Каза още, че към момента няма официален отговор 
от "Продължаваме промяната" на запитването на "Демократична България" за предизборна коалиция. 
"Дали това е най-правилната стратегия предстои да разберем. Разбира се, за това е нужно ПП да са съгласни, те 
могат да имат други аргументи. Те казаха, че тази седмица ще вземат решението. Формално, за да можем да се  
явим заедно на изборите, имаме още две седмици време", каза Борислав Сандов. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ Киев няма да остъпи територии на Москва дори и при референдум, заяви Зеленски 
Войната в Украйна - ситуацията в Донбас остава тежка, Киев подготвя контраофанзива на юг.. 
Международната агенция за атомна енергия призова да ѝ бъде разрешено да изпрати свой екип в централата заради 
опасения от пожар и изтичане на радиоактивни вещества. Русия и Украйна взаимно се обвиняват за сраженията около 
АЕЦ "Запорожие", която е под руски контрол 
Междувременно още 4 кораба със зърно потеглиха от украински пристанища. В среднощното си обръщение президентът 
Володимир Зеленски за пореден път заяви, че Киев няма да отстъпи никакви територии на Русия и че ако в окупираните 
територии се проведат референдум, за какъвто се твърди, че Москва планира, това ще сложи край на възможността за 
преговори. 
"Все повече се говори, че окупаторите подготвят псевдореферендуми за присъединяване към Русия на окупираните 
южни части на страната ни. Искам да кажа нещо много просто: всеки, който помага на окупаторите по какъвто и 
да било начин, след това ще понесе отговорността си пред Украйна. Нашата позиция остава непроменена: няма да 
се откажем от нищо наше, и ако окупаторите продължат с тези псевдо-референдуми, това ще означава край на 
възможностите за преговори с Украйна и свободния свят, от каквито Русия ще има нужда в някакъв момент." 
След началото на инвазията двете страни направиха опит да преговарят, но от март диалогът е прекратен, като всяка от 
страните обвинява другата за спирането му. 
 
√ Американският конгрес одобри план за намаляване на парниковите емисии с 40% до 2030 г. 
Горната камара на американския конгрес одобри амбициозен план за климата, здравеопазването и корпоративните 
данъците. 
Финансовото изражение на документа е 430 милиарда долара, като огромната част от тях - 370 милиарда, ще се 
използват за инвестиции в областта на климата. 
Крайната цел е 40-процентно намаление на емисиите парникови газове до 2030 г. Планът мина с 51 гласа "за" и 50 
"против", като гласувенто беше изцяло по партийна линия, с решаващата бюлетина на вицепрезидента Камала Харис, 
която е от Демократическата партия. 
Проектът беше приет след повече от година и половина дебати и се смята за един стълбовете във вътрешната политика 
на президента Джо Байдън. Приемането на плана идва в стратегически важен момент - за демократите е важно да 
укрепят позициите си и да покажат успехи преди междинните избори за конгрес през ноември. 
Анализатори отбелязват, че финансовото изражение на проекта е значително по-малко от първоначално представеното 
от Демократическата партия. Сега планът трябва да получи зелена светлина в Долната Камара, където демократите имат 
крехко мнозинство. 
 
БНР 
 
√ Атанас Пеканов за парите по Плана за възстановяване 
Първото плащане към България по Плана за възстановяване се очаква тази есен, заяви в интервю за Нова телевизия 
служебният вицепремиер по управление на европейските средства Атанас Пеканов. 
То ще е в размер на 1,3 милиарда евро и ще бъде поискано от София до края на месеца. 
В двумесечен срок Европейската комисия ще трябва да го разгледа и да даде отговор. Служебният вицепремиер Атанас 
Пеканов обаче подчерта: "Всъщност едно нещо, което не се движеше с добро темпо - да бъдат приемани в парламента 
неща, които трябва да се случват по отношение на Плана за възстановяване. Знаете, че за второто плащане, което трябва 
да се случи към края на годината, трябва да бъдат приети 22 закона. От тях има приет, за съжаление, само един - за 
насърчаване на заетостта. 

https://bntnews.bg/news/sandov-za-am-struma-ne-govorim-za-spirane-na-stroezha-a-v-api-dori-nyama-pari-za-nego-1203859news.html
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И аз тук ще кажа - много хора следващите седмици ще мислят и ще се кандидатират за народни представители. Те 
трябва да мислят за тези закони, които те ще трябва да приемат още с встъпването на парламента в средата на октомври. 
Те ще трябва ударно да работят по тези закони, за приемането им. Ние ще ги изготвим в рамките на служебния кабинет“. 
 
√ Служебни министри ще представят своите екипи и приоритети 
Министърът на външните работи Николай Милков ще представи приоритетите на ведомството и екипа си, с който ще 
работи в рамките на мандата на служебното правителство. 
Екипът си и приоритетите на МВР днес ще представи и вицепремиерът и министър на вътрешните работи Иван 
Демерджиев. 
Това ще направят и министрите на икономиката и индустрията и на регионалното развитие и благоустройството - Никола 
Стоянов и Иван Шишков. 
 
√ Регионалният министър ще обсъди завършването на газовата връзка с Гърция с участници в изграждането ѝ 
Сроковете за приключване на строежа на междусистемната газова връзка между България и Гърция ще обсъди с 
участници в изграждането и министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. 
Премиерът Гълъб Донев вече увери, че се прави възможното интерконекторът да е готов скоро, за да се гарантират 
доставките на газ от Азербайджан. 
Донев коментира още, че правителството търси всички сигурни възможности за доставки на газ към България на 
достъпна цена. 
Тази седмица се очаква да бъдат представени подробности по разработвания от министерствата на енергетиката и на 
финансите план за финансово оздравяване на дружеството "Булгаргаз". 
 
√ По нова програма: 3 млрд. лв. за "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 
В следващите пет години в развитието на българския бизнес ще бъдат инвестирани почти три милиарда лева по новата 
Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията", съобщават от Министерството на иновациите и растежа. 
През следващата седмица тя ще бъде изпратена за окончателно одобрение от Европейската комисия. Очаква се 
изпълнението ѝ да започне в края на тази година 
Програмата е продължение на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" и ще се изпълнява от 
Министерството на иновациите и растежа. 
Очаква се тя да осигури подкрепа най-вече на микро, малки и средни предприятия. 
Ще се стимулират също така техни партньорства с големи дружества за разработване и внедряване на нови технологии и 
иновации. 
 
√ Пътните строители искат МС да приеме методиката за индексация на цените на строителните дейности 
Интервю на Спас Крайнин с инж. Стефан Чайков 
На днешната среща със служебния министър на регионалното развитие архитект Иван Шишков представителите на 
пътните строители ще настояват спешно да се приеме методиката за индексация на цените на строителните дейности. 
Това каза за БНР председателят на браншовата камара "Пътища" инж. Стефан Чайков. Предишното Народно събрание е 
приело измененията в ЗОП и методиката е минала вече на обществено обсъждане, подчерта той. 
„Въпрос на спешна задача е регионалният министър да я внесе в МС, да се приеме, за да може да се спешно да се 
предотврати поне загубата на европейски средства, поради факта, че не е възможно да се продължава извършването на 
строителни дейности на цените, при които са сключвани някои от договорите още преди 2 години“. 
Пътните строители няма да подписват нови договори с държавата, категоричен бе Чайков в предаването "Преди всички" 
по "Хоризонт". 
"Преди да се подписват допълнителни споразумения за удължаване на сега действащите договори след 30 септември, 
ще искаме да ни бъде разплатено всичко, което е изпълнено до този момент". 
"Абсолютно сигурно" е, че пътищата няма бъдат поддържани през зимата, ако дейностите към пътните строители не 
бъдат разплатени. Резерви в бюджета за това има, категоричен е Чайков. 
От асоциацията не готвят нови протести на този етап, но са категорични: 
"Около 720 милиона са средствата, които са за извършени дейности, някой включително и през 2020 година". 
 
√ Асоциацията "Български пипер" ще се обърне към съда заради бокирането на ГКПП "Капитан Андреево" 
Членове на Асоциация "Български пипер" ще търсят по съдебен път правата заради блокираните на граничен пункт 
"Капитан Андреево" камиони със селскостопанска продукция от Турция. 
Конфликтите между частната фирма "Евролаб" и Агенцията по храните, причиниха сериозни загуби на вносителите на 
зеленчуци. 
"32 хиляди евро, 64 хиляди лева. За 13 камиона" - така организационният секретар на Асоциация "Български пипер" 
Георги Василев пресмята загубите на членовете на Асоциацията. 
При няколкодневния принудителен престой на камионите със стока на Капитан Андреево, загубите са натрупани от 
извънредно гориво за хладилните агрегати, извънредни плащания за престой на  шофьорите и санкции за пропуснати 
ползи от страна на търговски партньори. Вносителите на зеленчуци нямат договор с частната фирма и единствения им 
вариант е да съдят държавата за понесените загуби: 

https://bnr.bg/post/101687644/patnite-stroiteli-iskat-ms-da-prieme-metodikata-za-indeksacia-na-cenite-na-stroitelnite-deinosti
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"За нас отговорен за това какво става на границата е държавата, но много добре знаем, че виновен е фирма "Евролаб" с 
жаждата си за много неизплатени пари", каза Георги Василев от Асоциация "Български пипер". 
 
√ Жандармерия на "Капитан Андреево", пази служителите на БАБХ 
Със съдействието на жандармерията Агенцията по безопасност на храните е успяла да си върне контрола на граничния 
пункт "Капитан Андреево" - съобщи за "Хоризонт" директорът на агенцията Христо Даскалов. На границата от турска 
страна все още чакат около 400 камиона, натоварени с храни, но се очаква в следващото денонощие те да бъдат 
обработени. 
Жандармерията пази служителите на Агенцията по храните на "Капитан Андреево", за да могат те да вършат контролната 
си дейност.  
Заради пореден конфликт с частната фирма, която оперираше на границата през последните 10 години, пунктът беше 
блокиран за няколко дни: 
"Фирмата беше довела множество млади, здрави и силни мъже, които, на практика, бяха заели площадките, където се 
извършва товаренето и разтоварването" и за 3 денонощия там са се натрупали над 500 камиона с храни, обясни 
професор Даскалов . 
"Това да се натрупат 500 камиона с храни нали разбирате, че е много сериозно нещо, особено в летния период, това са и 
много разходи за превозвачите". 
Днес по обед хакерска атака е сринала сайта на Агенцията по храните, както и информационната система ВетИС, с която 
се идентифицират животните у нас- 
"Поражението този път е значително. Загубена е и голяма част от информацията в сайта ни, която е била" 
ДАНС и ГДБОП работят по случая. Със съдействието на експерти от Министерството на електронното управление 
информацията ще бъде преместена на друга платформа, за да бъде по-добре защитена. 
В неделя министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и заместник-министърът на земеделието Крум Недялков 
инспектираха граничния пункт. 
 
√ Тържества в Русе по случай 143-та годишнина от създаването на Военноморските ни сили 
В Русе започват тържествата по случай 143-та годишнина от създаването на Военноморските ни сили. 
Създаването на Дунавската флотилия през 1879 г. в Русе поставя началото на Българския военен флот и това е причината 
и съвременните Военноморски сили всяка година да отдават почит към Люлката на морячеството. 
Богатата тържествена програма ще започне в 17.30 ч, когато ще бъдат поднесени венци на Флотската кула и Паметника 
на моряка, а от 20 ч на площад "Свобода" Представителният духов оркестър на ВМС ще изнесе за русенци и гостите на 
града спектакъла "Вълни". 
По-рано през деня предстоят срещи на общинската и областна управа с командващия ВМС контраадмирал Кирил 
Михайлов и награждаване на отличените военнослужещи от морския ни флот. 
 
√ Форум на испанското правителство във връзка с мерките за пестене на енергия 
Испанското правителство свиква днес форум, на който ще бъдат анализирани мерките за спестяване на енергия. Те бяха 
одобрени от правителството и влизат в сила от сряда. Недоволство изразиха от опозицията, регионални ръководители, 
както и някои сектори. 
Форумът е с участието на вицепремиера и министър на екологичния преход Тереса Рибера, както и на министъра на 
индустрията, търговията и туризма Рейес Марото. Присъствието им беше обявено след критиките на опозицията за 
плана, одобрен от централното правителство миналата седмица. 
"Вместо да се справя с проблемите със споразумения, с диалог и добри предложения, Санчес импровизира, като прилага 
едностранни мерки, които не обсъжда с никого. И този никой са автономните области, които да ги прилагат", заяви 
лидерът на Народната партия Нунес Фейхо. 
От правителството възразиха, че са имали консултации през юли със съответните администрации и не са получили 
възражения. Освен това самият текст на кралския указ предполага гъвкавост на мерките в съответствие с трудовото 
законодателство, например климатиците в ресторанти могат да работят и на 25 градуса. 
Новите мерки включват ограничаване на температурата в офиси, хотели, търговски обекти и в обществения транспорт -
  да не е по-ниска от 27 градуса през лятото, а през зимата да не надвишава 19 градуса. 
Управляващите настояха, че мерките са в синхрон с останалите европейски страни на фона на високата инфлация и 
войната в Украйна. 
 
√ "Мудис" понижи до негативна от стабилна перспективата пред кредитния рейтинг на Италия 
Глобалната рейтингова агенция "Мудис" намали перспективата пред кредитния рейтинг на Италия до "негативна" от 
"стабилна", като това решение е факт след оставката на премиера Марио Драги, която предизвика политическа криза в 
страната и доведе до насрочване на извънредни парламентарни избори. 
"Рисковете за кредитния профил на Италия се натрупват напоследък поради икономическото въздействие на руската 
инвазия в Украйна и вътрешнополитическите събития, като и двете могат да имат съществени кредитни последици“, 
посочиха от "Мудис". 
В същото време агенцията потвърди суверенния рейтинг на Италия на ниво "Baa3". 
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"Мудис" отбеляза, че по-високите разходи за финансиране и повишения риск, свързан с предизвикателствата в 
енергийните доставки,  могат да отслабят икономическите перспективи и да забавят растеж, което може да окаже 
допълнителен натиск върху фискалната сила на Италия. 
Италианското министерство на икономиката постави под въпрос решението на "Мудис": 
"Оставаме уверени, че изпълнението на плана за възстановяване на Италия, на политиките за рестартиране на 
инвестициите и осигуряване на енергийни източници ще продължи незабавно след предстоящите общи избори“, се 
казва в изявление на Министерството на финансите. 
Преди предсрочните избори, планирани за 25 септември, Италия одобри нов пакет от помощи на стойност около 17 
млрд. евро, за да помогне на фирмите и семействата да бъдат защитени от нарастващите разходи за енергия и 
нарастващите потребителски цени. 
На този етап кредитният рейтинг на Италия, определен от друга от водещите агенции - "Стандард енд Пуърс" - остава на 
ниво "ВВВ" със "стабилна" перспектива (решение от 26 юли тази година), като подобна е и кредитната оценка на третата 
водеща агенция "Фич" (последно решение на 3-ти декември 2021 г.). 
По принцип кредитният рейтинг се използва от държавни инвестиционни фондове, пенсионни фондове и други 
инвеститори, за да се оцени кредитоспособността на Италия, като по този начин оказва голямо влияние върху разходите 
по заеми на страната. 
 
√ Турция и Русия с "пътна карта" за насърчаване на стокообмена 
Турция и Русия са подписали "пътна карта" за икономическо сътрудничество, предвиждаща стокообменът между двете 
страни да достигне 100 милиарда долара, съобщи турският президент Реджеп Ердоган при завръщането си от Сочи, след 
срещата си с руския президент Владимир Путин.  
"Искаме да развиваме сътрудничеството в енергетиката, търговията, туризма и селското стопанство. Стремим се да 
осигурим по-балансиран обем на двустранната търговия," уточни Ердоган.  
Той отново е предложил Турция да бъде домакин на среща между руския и украинския президент с цел намиране на 
решение на конфликта в Украйна по пътя на преговорите. 
 
√ Япония ще запази дела си в петролния проект "Сахалин-1" 
Японският министър на икономиката, търговията и промишлеността Коичи Хагиуда подчерта в понеделник по време на 
пресконференция, че страната все още планира да запази дела си в петролния проект "Сахалин-1" в Русия, тъй като той е 
от голямо значение за страната поради доставките на суров петрол. 
Коментарът идва, след като Москва забрани на западни купувачи да продават акциите си в проекта. 
Освен това Хагиуда също така отбеляза, че японските официални лица се надяват търговските къщи в неговата страна 
Mitsui & Co и Mitsubishi Corp, които имат дялове в проекта за втечнен природен газ (LNG) "Сахалин-2", скоро да започнат 
инвестиционния процес в новото дружество, която беше образувана за заместване на проекта. 
По-рано японските власти споменаха, че ""Сахалин-2" е важен проект за Япония" и че страната ще направи всичко по 
силите си, "за да защити стабилни доставки на втечнен природен газ". 
 
√ Густаво Петро положи клетва като президент на Колумбия в присъствието на стотици хиляди души 
Густаво Петро положи клетва в Богота в присъствието на стотици хиляди души. Във встъпителната си реч първият ляв 
президент на Колумбия предложи на въоръжените групи "правни изгоди", ако подпишат мирно споразумение. 
62-годишният бивш сенатор и бивш партизанин обеща радикални трансформации, особено по отношение на околната 
среда, борбата срещу неравенството и насилието, свързано с трафика на наркотици. Густаво Петро, отказал се от 
въоръжената борба преди три десетилетия, призова "всички въоръжени групировки приемат правни облаги в замяна на 
мир и окончателно прекратяване на насилието." 
"За да бъде възможен мирът в Колумбия, трябва да водим диалог, да се стремим към взаимно разбирателство, да 
търсим общи пътища, да стигнем до промени. Мирът без съмнение предполага да се променим", заяви Густаво Петро. 
След речта на новия президент местно издание съобщи, че групата "Клана на Залива" е обявила едностранно 
прекратяване на огъня. Информацията, разпространявана в социалните мрежи, е била потвърдена за "Еспектадор" от 
юридически представители на картела. Оттам са заявили, че прекратяват огъня в името на бъдещо споразумение с 
новата власт. Медията отбелязва, че групата е отговорна за убийства на служители от силите за сигурност през 
последните седмици. 
В речта си Петро призова и за прекратяване на неуспешната "война срещу наркотиците" и за преминаване към "силна 
политика за предотвратяване на потреблението" в развитите страни. 
 
√ Генералният секретар на ООН предупреди за завръщане на риска от ядрена конфронтация 
Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш предупреди, че рискът от ядрена конфронтация се е завърнал и че 
всякакво нападение срещу атомна централа е "самоубийствено". Той призова държавите, притежаващи ядрено оръжие, 
да поемат ангажимент да не го използват първи. Гутериш каза това във връзка с обстрела на Запорожката АЕЦ, за което 
Русия и Украйна се обвиняват взаимно. 
"Ние се връщаме назад по отношение на разоръжаването. Сега имаме 13 000 атомни бомби в света и виждаме огромни 
инвестиции в модернизиране на ядрени арсенали, така че това е моментът да кажем "спрете". Милиардите, които се 
използват за надпревара във въоръжаването, трябва да отидат за борба с изменението на климата,  с бедността, за 
задоволяване на нуждите на международната общност", заяви генералният секретар на ООН Гутериш по време на 
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пресконференция в Токио, след като в събота присъства на паметна церемония по повод 77-ата годишнина от първата 
атомна бомбардировка в света. 
"Всяко нападение срещу ядрена централа е самоубийствено и се надявам тези атаки да спрат и Международната 
агенция по атомна енергия да получи достъп до централата", заяви генералният секретар на ООН Антониу Гутериш. От 
агенцията поискаха да се запознаят на място със ситуацията в Запорожката атомна централа - най-голямата в Европа, и 
изложиха опасенията си от пожар и изтичане на радиоактивни вещества след обстрела, за който и според Москва, и 
според Киев е отговорна другата страна. 
Обстрелът на Запорожката АЕЦ от въоръжените сили на Украйна създава реална заплаха за сигурността не само на 
страната, но и на Европа, се казва в изявление на руското посолство във Вашингтон, в което определят като 
дезинформация твърденията за руски атаки срещу централата. 
Украинският президент Володимир Зеленски за пореден път обвини Русия за ударите и настоя за незабавен принципен 
отговор от страна на международната общност. 
Зеленски заяви също, че не може да има преговори с Киев и международните му съюзници, ако Москва организира 
референдуми за присъединяване към Русия в контролираните от нея части на Украйна и предупреди гражданите на 
страната си да не сътрудничат:  
"През това лято всяка седмица се появяват съобщения, че окупаторите се готвят за псевдореферендум в окупираните 
райони в южната част на страната. Искам да кажа едно много просто нещо: Всеки, който помага по някакъв начин помага 
на окупаторите да осъществят намерението си, ще бъде подведен под отговорност". 
Володимир Зеленски коментира и ситуацията в Донбас и в Харковска област, която определи като "трудна". 
На този фон се придвижва изпълнението на споразумението за износ на зърно от украинските черноморски пристанища, 
договорено с посредничеството на Турция и ООН. Към Истанбул пътува конвой с над 160 хиляди тона земеделска 
продукция. 
 
Икономически живот 
 
√ 200 млн. лева от Плана - за собствени ВЕИ на малкия бизнес 
Процедурата за финансиране на фотоволтаици и батерии е една от трите по Националния план за възстановяване и 
устойчивост (НПВУ), които предстои да бъдат отворени до края на годината, съобщават от Министерството на 
иновациите и растежа. 
По нея ще бъдат инвестирани 200 млн. лева за изграждане на ВЕИ мощности и съоръжения за производство и 
съхранение на енергия до 1 MWh за бизнеса. С мярката ще бъдат подкрепени МСП и малки дружества със средна 
пазарна капитализация от целия икономически спектър с изключение на секторите „Селско, горско и рибно стопанство“ и 
„Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“. 
По друга мярка с 30,6 млн. лв. фирмите ще могат да внедрят модерни ИКТ решения за подобряване на управленските, 
производствените и логистичните процеси. Ще се стимулира и повишаването на информационната и киберсигурността. 
Мярката ще стартира през септември и ще е насочена към МСП от всички сектори без „Селско, горско и рибно 
стопанство“, „Добивна промишленост“, „Строителство“, „Образование“ и „Социална дейност“. Причината е, че средства 
за тях са заложени в други европейски програми и проекти. 
По Националния план се предвиждат още инвестиции в научноизследователска, развойна и иновационна дейност, 
включително демонстрация на технологии, прототипиране, управление на интелектуалната собственост и др. Те ще са по 
процедурата „Финансиране на иновативни предприятия, получили „Печат за качество“ по конкурсите на Европейския 
съвет за иновациите. Общият й бюджет е 118 560 000 лв., а бенефициенти ще бъдат малки и средни предприятия. Ще 
могат да се възползват и чуждестранни дружества, изпълняващи проекти на територията на България в партньорство с 
други компании и/или научноизследователски организации и висши училища. Очаква се насоките за кандидатстване по 
мярката да бъдат публикувани през септември. 
 
√ Уважаеми партийни лидери, моля по-внимателно с данните 
Анализът на Адриан Николов е от бюлетина на Института за пазарна икономика… 
В българската политика работата с данни и подкрепянето на политики и платформи със статистика е рядко срещано 
явление. Благодарение на това често се прокрадват твърдения, които не отговарят на реалността, а може би дори 
опитват да заблудят редовия зрител или читател. Настоящият текст е провокиран от няколко изказвания за конкретни 
икономически явления, представени в последното за сезона издание на „Панорама“ от лидерите на политическите сили 
БСП и „Възраждане“, които влизат в противоречие с действителните измерения и динамика на българската икономика. 
За целите на илюстрацията, първо представяме цитатите на партийните лидери, следвани от коментар на автора, който 
опитва да постави твърденията им в контекста на реални икономически индикатори. 
*** 
Корнелия Нинова: „[Икономическият растеж е] на първо място от повишаването на добивната промишленост (…) 
огромен ръст на добив и износ на въглища. На второ място от химическа промишленост. На трето място от преработка 
на метали. В нито една от статистиките няма износ на оръжие, а износът на ток е някъде накрая“. 
Твърдението по отношение на двигателите на растежа е лесно проверимо с помощта на индексите на промишлено 
производство на НСИ. Според последните данни за май 2022 г. добивът на въглища  далеч не е най-бързо развиващият се 
сектор от българската индустрия – стойността на индекса достига 131 пункта (при база 2015 г. = 100), но през почти цялата 
2021 г. тя е била под своето равнище от 2015 г., падайки дори под 50 в началото на годината. При химическата 

https://ikj.bg/novini/balgaria-i-rumania-harchat-unizitelno-malko-za-nauka-i-razvoyna-deynost/
https://bnt.bg/news/panorama-29072022-308565news.html
https://nsi.bg/bg/content/893/%D1%81%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8-2015-100
https://nsi.bg/bg/content/893/%D1%81%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8-2015-100
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промишленост динамиката е сходна – сезонно изгладеният индекс достига 137 пункта. На този фон има индустриални 
производства, при които ръстът за същия период е в пъти – при компютърната техника, електронните и оптичните уреди 
стойността на индекса за май е 297 пункта, при превозните средства без автомобилите – 254 пункта. Това в никакъв 
случай не значи, че добивът на въглища или химическата промишленост не са от значение за българската икономика – 
няма основания да се твърди обаче че те са основен (или първи) двигател на растежа. 
Що се отнася до износа, до възстановяването на достъпа до системата за външнотърговска статистика на НСИ се налага 
да разчитаме на данните на TradeMap. В нея обаче износ на въглища практически отсъства – в последните три месеца, за 
които има данни (до април 2022 г.) стойността на изнесените въглища, брикети и подобни горива е 0 щатски долара, a 
през последните две години пикът на износа им е бил 58 милиона долара през декември 2021 г.  С други думи, България 
изнася въглища и въглищни продукти спорадично, и в никакъв случай те не са сред основните износни стоки на страната. 
Видимо повишение има обаче в износа на торове (продукт на химическата промишленост), който достига 84 милиона 
долара месечно през април, спрямо на 12 милиона долара за същия месец през 2021 г. На фона на общия обем на износа 
от средно около 4,2 милиарда долара месечно обаче трудно може да се твърди, че торовете са сред най-важните 
категории на износа. 
За сметка на това износът на електрическа енергия бележи значителен ръст от 20-25 милиона долара месечно в началото 
на 2021 г. до 125-150 милиона долара през първите месеци на 2022 г. При оръжията и амунициите тенденцията не е 
толкова ясна, но през първите няколко месеца на годината има видим ръст, от 63 милиона долари през февруари до 125 
милиона долари през април. Тези данни все още не доказват дали има дългосрочен тренд, но нито твърдението, че 
износът на оръжие липсва в статистиката е вярно, нито пък това, че износът на ток е „някъде накрая“. 
С други думи, в това изказване на лидера на социалистическата партия и доскорошен вицепремиер и министър на 
икономиката няма почти нищо вярно. Тъкмо обратното, съдържащите се в рамките само на няколко изречения 
твърдения противоречат почти напълно на наличната статистика. 
Корнелия Нинова: „България е на първо място [в ЕС] по индустриален растеж, по промишлено производство“. 
В това изказване има повече истина – според данните на Евростат за ръста на индустриалното производство за месец 
май на годишна база България наистина е начело на ЕС. Това отразява както силните положителни тенденции в 
българската индустрия от последната година, така и забавянето във водещи икономики на ЕС. Ако погледнем 
към дългосрочната тенденция обаче ръстът на България (129 пункта през май 2022 г. при 2015=100) през последните 
години е чувствително по-нисък от този на други източноевропейски страни, например лидерите Полша (152 пункта) и 
Литва (147 пункта). 
Това, че българската индустрия седи добре на фона на общоевропейското забавяне и не е за подценяване. На този етап 
обаче няма как да знаем дали тенденцията към изпреварващ индустриален растеж ще се задържи през следващите 
месеци, така че е прекалено рано да обявяваме победа. Обвързването на тези данни пък с политиката на конкретно (и 
кратко управлявало) правителство е още по-спекулативно. 
Костадин Костадинов: „Нашата икономика все още не може да достигне до онова ниво, което имаше 89-та година“ 
Измерването на общото ниво на икономическо развитие е трудна задача, още повече, ако говорим за субективно 
усещане. Въпреки това, ако съдим по данните на Световната банка за БВП на човек от населението, които ни позволяват 
да погледнем за равнищата на индикатора и през социалистическия период на страната установяваме, че през 1989 г. 
той е бил 2477 щатски долара на човек, в сравнение с 11 635 долара на човек през 2021 г. – почти петкратно увеличение в 
рамките на малко над три десетилетия. Дори и да вземем паритети на покупателна способност, повишението за същия 
период е повече от двойно, а трябва да имаме и предвид че 89-та е пик на развитието на НРБ – предишните години 
равнищата на индикаторите за икономическо развитие са по-ниски. На сходни изводи навежда и прегледът на дела на 
бедните, очакваната продължителност на живота, инвестиционната активност. Митът за високото равнище на 
икономическо и социално развитие до 1989 г. не издържа. 
Костадин Костадинов: „Българската икономика представлява един суровинен придатък. (…) Ръстът на индустрията е 
от добивната промишленост, тоест това, което ние изкарваме от земята и изнасяме навън“ 
Това твърдение е близко до това на доскорошния министър на икономиката, но излага теза за по-дългосрочната роля на 
добива в българската икономика. Поглед към добавената стойност по факторни разходи на добиваният сектор сочи, че 
през 2020 г. той е формирал 2,75% от добавената стойност на нефинансовия сектор в страната, на фона на 24,5% в 
преработващата промишленост, 22,1% в търговията и 12,6% в ИКТ сектора. През последните години добивът гравитира 
около 2-3% от добавената стойност. 
Това не означава, че минната индустрия не е от значение – на регионално ниво инвестициите в добив на полезни 
изкопаеми са сред най-бързите и стабилни източници на подобрения в благосъстоянието, компаниите са успешни в 
резултат на сериозни вложения в модернизация и т.н. Твърдението, че той обаче е единствена или основна движеща 
сила за националната икономика обаче е пресилено. 
*** 
Тъй като навлизаме в поредния предизборен сезон, вероятността да бъдем залети от различни твърдения за българската 
икономика, нейната бъдеща траектория и подходите към управлението и регулирането ѝ е много висока. Както 
илюстрирахме тук обаче, рискът политиците да представят напълно неверни, пресилени или преиначени твърдения, 
които не издържат на базисна проверка спрямо реални данни е голям. Затова трябва да гледаме и слушаме не с едно, а с 
две наум – и задължително пред интернет страниците на статистическите служби. 
 
 
 

https://www.trademap.org/Product_SelCountry_MQ_TS.aspx?nvpm=1%7c100%7c%7c%7c%7cTOTAL%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c2%7c2%7c3%7c1%7c1%7c1%7c1
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/TEIIS080/bookmark/table?lang=en&bookmarkId=8b0475c0-32ed-43c1-8cc6-6c10217e5348
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=BG
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=BG
https://nsi.bg/bg/content/7663/%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B8-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8-%E2%80%93-%D0%BA%D0%B8%D0%B4-2008
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√ Цифров компас: как ЕС постига целите си за цифрова трансформация до 2030 г. 
Данни на Евростат показват до каква степен ЕС изпълнява към 2021 година визията и конкретните си цели за цифрова 
трансформация до 2030 г. Те са изложени в Цифров компас, който се развива около четири основни точки: умения, 
цифрова трансформация на бизнеса, сигурни и устойчиви цифрови инфраструктури и цифровизация на 
обществените услуги. Напредъкът към тези цели за 2030 г. се измерва чрез система за мониторинг, базирана на 
Индекса на цифровата икономика и общество (DESI). 
Умения 
Амбициите, поставени за областта на уменията в Цифровия компас, са до 2030 г. най-малко 80% от всички възрастни да 
притежават поне основни дигитални умения, като в ЕС трябва да има 20 милиона заети ИКТ специалисти,сред които 
увеличен брой жени. 
През 2021 г. 54% от хората на възраст 16-74 години в ЕС са имали поне основни общи дигитални умения, което е с 26 
процентни пункта под целта за 2030 г., определена в Цифровия компас. 
Междувременно почти 9 милиона души в ЕС са работили като специалисти по ИКТ, – малко над 11 милиона под целта за 
2030 г., поставена в Цифровия компас. Въпреки лекото увеличение през последното десетилетие, жените представляват 
по-малко от една пета от ИКТ специалистите (19,1%) през 2021 г. 
Бизнес 
Целите за дигиталната трансформация на бизнеса на ЕС гласят, че до 2030 г. три от четири компании в ЕС трябва да 
използват услуги за облачни изчисления, големи данни и изкуствен интелект, а повече от 90% от малките и средни 
предприятия (МСП) трябва да достигнат до поне основно ниво на цифрова интензивност. 
През 2021 г. 41% от предприятията в ЕС съобщават, че са закупили услуги за облачни изчисления, докато 8% от 
предприятията в ЕС са използвали поне една AI технология, което е съответно с 34 и 67 процентни пункта по-малко от 
амбициите, поставени в Digital Compass. Нещо повече, през 2020 г. 14% от предприятията в ЕС съобщават, че през 2019 г. 
са извършили анализ на големи данни (от произволен източник на данни) или са накарали друго предприятие или 
организация да извършат анализ на големи данни вместо тях, което оставя 61 процентни пункта да направят през 
следващите години. 
Основно ниво на цифрова интензивност е достигнато от 55% от МСП в ЕС през 2021 г., което е с 35 процентни пункта по-
малко от амбицията, поставена в Цифровия компас. 
Инфраструктури 
Сред амбициите, заложени в Digital Compass за сигурни, ефективни и устойчиви цифрови инфраструктури, са до 2030 г. 
всички домакинства в ЕС да имат гигабитова свързаност и всички населени райони да бъдат покрити с 5G. 
През 2021 г. фиксираните мрежи с много голям капацитет, които имат способността да предлагат гигабитова свързаност, 
са достъпни за 70% от домакинствата в ЕС, оставяйки 30 процентни пункта за компенсиране през следващите години. 
Междувременно 66% от населените райони са покрити с 5G, което е с 34 процентни пункта по-малко от целта за 2030 г. 
 
√ Швейцария пусна гигантска ВЕЦ за производство и съхранение на ток 
Швейцария добавя много важен елемент към своето енергийно снабдяване с подземна водноелектрическа централа, за 
която се твърди, че има капацитет да съхранява достатъчно електричество, за да зарежда едновременно 400 000 
автомобилни батерии, съобщава Ройтерс. 
Създателите на завода Nant de Drance в кантона Вале, струващ 2,2 милиарда швейцарски франка (2,30 милиарда долара), 
пуснат в експлоатация през юли, казват, че съоръжението работи като гигантска батерия. 
Шестте му турбини, разположени в пещера на 600 метра под земята между резервоарите Emosson и Vieux Emosson, имат 
капацитет от 900 MW, което го прави една от най-мощните помпено-акумулиращи централи в Европа. 
По време на пиково търсене Nant de Drance произвежда електричество от хидроенергия. Но когато продукцията от 
източници като вятър и слънчева енергия надвишава търсенето, централата съхранява излишната електроенергия чрез 
изпомпване на вода в по-високия резервоар Vieux Emosson. 
„При това има загуби като при всяко съхранение, но добивът е много добър. Имаме около 80% ефективност през 
целия цикъл“, изтъква пред Ройтерс директорът Ален Сотие. 
Заводът, построен за 14 години, ще бъде официално открит следващия месец. 
Отнема по-малко от пет минути, за да се превключи от режим на пълно изпомпване към пълно производство на енергия. 
При 360 кубически метра в секунда обемът на водата, преминаваща през неговите турбини, съответства на летния поток 
на река Рона през Женева. 
„Количеството енергия, което всъщност може да се съхранява в това съоръжение, е просто гигантско, около 20 
гигаватчаса“, казва Сотие. 
Обикновено централата изпомпва вода в хранилището следобед, през нощта и през почивните дни, след което генерира 
енергия сутрин и вечер, когато цените са по-високи, обяснява още Ален Сотие. 
„Бих казал, че това е важно не само за Швейцария, това е и важен завод на европейско ниво, защото ще допринесе за 
стабилността на мрежата в Европа и за сигурността на доставките в Европа“, изтъква той. 
Това постижение идва в момент, в който Швейцария е изправена пред четиричасови регионални прекъсвания на тока, 
ако енергийната криза в Европа доведе до зимен недостиг на електроенергия. 
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√ Започна общественото обсъждане на териториалните планове за прехода на областите Стара Загора, Кюстендил и 
Перник 
Министерството на енергетиката публикува за обществено обсъждане териториалните планове за справедлив преход за 
областите Стара Загора, Кюстендил и Перник. 
В съобщението се посочва, че съгласно Регламент (ЕС) 2021/1056 на Европейския парламент и на Съвета oт 24 юни 2021 
година за създаване на Фонда за справедлив преход (ФСП) цел на ФСП е да се смекчат неблагоприятните последици от 
климатичния преход чрез подпомагане за най-засегнатите територии и работници и да се насърчи балансиран социално-
икономически преход като се предоставя целева финансова подкрепа. 
Необходимо условие за отключване на средствата по ФСП (1,178 млн. евро за България, от които 505 млн. евро от 
Многогодишната финансова рамка и 673 млн. евро от Инструмента „Следващо поколение ЕС“) е разработването на 
териториални планове за справедлив преход (ТПСП) с хоризонт до 2030 г. съгласно член 11 от Регламента. Тези планове 
касаят териториите от ниво NUTS3 (области), които ще са най-потърпевши от въглищния преход в следващите години. 
В плановете трябва да бъдат посочени и начини за най-ефективно преодоляване на социалните, икономическите и 
екологичните предизвикателства в конкретните региони. Плановете се разработват на базата на изискванията на Фонда 
за справедлив преход при предварително зададена бланка. 
Представени са проектите на териториални планове за справедлив преход на допустимите за България региони на ниво 
NUTS3 – Стара Загора (и прилежащи общини), Кюстендил и Перник. Плановете се публикуват в съответствие с принципа 
за партньорство за коментари и реакции от всички заинтересовани страни. Коментари, мнения и препоръки по 
предложените проекти могат да се изпращат в законоустановения срок на имейл адрес: e-energy@me.government.bg. 
Срокът, определен за обществено обсъждане е 14 календарни дни – до 16 август 2022 г., припомня Институтът за 
енергиен мениджмънт. 
Документите са налични на страницата strategy.bg. 
 
√ БФБ прекъсна губещата си серия, излезе на печалба в първата седмица на август 
Най-голямо повишение отчете индексът на българските „сини чипове“ SOFIX (+1.45%), следван от широкия BG BX40 
(+1.08%), секторния BT REIT (+1.07%) и равно претегления BG TR30 (+0.93%) 
След три поредни седмици с преобладаващи понижения на индексите, Българската фондова борса (БФБ) прекъсна 
губещата си серия и в първата работна седмица на август (1-5) и четирите борсови индекса регистрираха повишения, като 
най-голямо беше нарастването от измерителя на българските „сини чипове“ SOFIX (+1.45%), следван от широкият BG 
BX40 (+1.08%), секторния BG REIT (+1.07%) и равно претегления BG TR30 (+0.93%). Възходящият тренд на БФБ съвпадна с 
пазарите от двете страни на Атлантическия океан, което не беше се случвало през последните няколко седмици. 
Предишната, последна седмица за юли (25-29) и четирите индекса на БФБ завършиха с понижение. С най-голям спад 
приключи секторният BG REIT (-0.65%), следван от равно претегления BG TR30 (-0.63%), широкия BG BX40 (-0.57%) и 
индексът на българските „сини чипове“ SOFIX (-0.15%). 
Месечни равносметки от началото на годината 
Юли е вторият месец от началото на годината, след февруари, в който БФБ регистрира преобладаващи загуби на 
индексите. През седмия месец на 2022 година с най-силен спад завърши BG BX40 (-2.74%), следван от SOFIX (-2.20%) и BG 
TR30 (-1.47%), с повишение беше само BG REIT (+1.45%). 
Засега февруари е най-губещият месец за 2022 година: SOFIX (-3.77%), BG BX 40 (-2.73%), BG TR30 (-1.43%) и BG REIT (-
1.00%), докато март е най-печелившият: BG TR30 (+6.93%), BG REIT (+6.07%), BG BX40 (+5.84%) и SOFIX (+5.30%). 
През юни беше регистриран четвъртият месечен паритет – два от измерителите в зелено и два в червено: със спад 
приключиха SOFIX (-0.77%) и BGBX (-0.23%), а с повишения BG REIT (+0.12%) и BGTR 30 (+0.10%). През май на БФБ с ръст 
завършиха BGTR 30 (+1.25%) и BG REIT (+0.40%), а със спад BGBX 40 (-0.69%) и SOFIX (-0.17%). Април, който беше вторият с 
паритет: с нарастване завършиха BG REIT (+3.07%) и BG BX40 (+0.06%), а с понижения за SOFIX (-1.23%) и BG TR30 (-0.46%). 
Същото беше и съотношението през януари: SOFIX (-2.70) и BG BX40 (-1.72%) и с ръст BG TR30 (+2.03%) и BG REIT (+1.65%). 
При четири месечни паритета, логично е и от началото на годината до 5 август два от индексите да са с повишения: BG 
REIT (+13.42%) и BG TR30 (+7.89%) и два с понижения: SOFIX (-4.29%) и BG BX40 (-1.38%). 
На годишна база, спрямо 5 август 2021 година, и четирите индекса са със стабилен ръст: най-голямо повишение е 
регистрирано от BGTR 30 (+20.39%), следван от BG REIT (+13.25%), BGBX 40 (+12.67%) и SOFIX (+6.11%). 
Акцент от седмицата: Стартира търговията с акции на Бии Смарт Текнолоджис 
На 5 август на пазар beam за развитие на малки и средни предприятия на Българската фондова борса (БФБ) стартира 
търговията с акции на Бии Смарт Текнолоджис (BEE), след успеха на първичното публично предлагане (IPO). Компанията, 
която разработва авангардни технологии за дистанционно следене на кошери и иновативни бизнес модели за търговия с 
пчелни продукти, набра търсените 1 199 990 лева свеж капитал. Записани бяха всички предложени акции на средна цена 
от 27.500 лева за брой. Това е деветата компания, която излиза на beam откакто стартира този пазар преди повече от 
година. 
„Инвеститорите подкрепиха Бии Смарт Текнолоджис, защото разпознават потенциала на успешната комбинация от кауза 
и иновативни бизнес модели. Това напълно кореспондира с мисията на пазар beam – да подпомага растящи компании, 
които са в авангарда на екологично отговорния бизнес“, каза Васил Големански, заместник-председател на СД на БФБ на 
церемонията в началото на търговията на БФБ. 

mailto:e-energy@me.government.bg
https://www.emi-bg.com/
https://www.emi-bg.com/
https://strategy.bg/
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Бии Смарт Текнолоджис планира да инвестира набраните средства в разрастване на бизнеса си на европейския пазар и 
развитие на продуктовата си гама. 
БФБ отчете по-слаб седмичен оборот 
спрямо предходната седмица (25-29 юли). Осъществени са 1 692 сделки с 1 318 016 лота за 5 142 783 лева, спрямо 1 874 
сделки с 3 525 210 лота за 11 786618 лева или със 182 сделки, 2 207 194 лота и 6 644 035 лева по-малко. 
С най-голям седмичен оборот над 200 000 лева завършиха само 7 дружества, докато в предходната седмица бяха 13 
дружества. Най-голям седмичен оборот отчете германският производител на автомобили Volkswagen AG (VOW3) с 60 
сделки с акции за 405 551 евро (793 177 лева); следван от Софарма АД (SFA) с 26 сделки за 473 505 лева; КМ Грийн 
Енерджи Фонд АД (CGRN) с 5 сделки за 335 720 лева; Алтерко АД (A4L) със 101 сделки за 255 549 лева; Бългериан Еъруейз 
Груп ЕАД (B3GA) с 2 сделки с облигации за 212 103 лева; Еврохолд България АД (EUBG) с 9 сделки с акции за 204 339 лева; 
Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ (BSP) с 1 сделка за 200 128 лева. 
В тази група на най-оборотните емисии за трета поредна седмица попада германската Volkswagen AG (VOW3), а за втора 
Алтерко АД (A4L) Еврохолд България АД (EUBG). 
Освен това, 7-те дружества, които са реализирали сделки за над 200 000 лева всяко, за общо 2 474 521 лева, формират 
48.11% от седмичния оборот на БФБ. 
След като и четирите индекса регистрират седмични повишения, 
печелившите акции са повече от губещите 
при съотношение 58% за печелившите към 22% за губещите и 20 на сто без промяна. При другите показатели 
съотношението също е в повече за печелившите: при емисиите (54% за печелившите към 30% за губещите и 16 на сто без 
промяна), при обемите обороти в лева (63% за печелившите към 30% за губещите и 7 на сто без промяна), и при сделките 
(66% за печелившите към 30% за губещите и 4 на сто без промяна). 
Динамика на индексите на БФБ 
Седмичният преглед (1-5 август) показва, както вече посочихме, че и четирите индекса са на печалба: 
- при SOFIX е регистрирано най-голямото седмично повишение с 1.45% спрямо понижение с 0.15% в предходната 
седмица. През отминалите пет работни дни с акциите на 15-те компании, включени в SOFIX, са реализирани сделки с 
463 122 лота за 1 416 807 спрямо 375 396 лота за 1 100 539 лева седмица по-рано; 
- при BGBX 40 е отчетен ръст от 1.08% спрямо спад с 0.57% в предходната седмица. През отминалите пет работни дни с 
акциите на 40-те компании, включени в широкия измерител, са сключени сделки с 692 272 лота за 2 135 181 лева спрямо 
470 514 лота за 2 424 269 лева седмица по-рано; 
- при BGTR 30 е регистрирано нарастване с 0.93% спрямо загуба с 0.63% в предходната седмица. През отминалите пет 
работни дни с акциите на 30-те компании, включени в равно претегления измерител, са реализирани сделки с 498 885 
лота за 1 995 955 лева спрямо 457 913 лота за 2 251 333 лева седмица по-рано; 
- секторният BG REIT е с ръст от 1.07% спрямо понижение от 0.65% в предходната седмица. През отминалите пет работни 
дни с акциите на 7-те AДСИЦ, включени в индекса, са осъществени сделки с 47 204 лота за 311 225 лева при 45 760 лота 
за 126 257 лева седмица по-рано. 
Най-печелившите акции 
- Фазерлес АД (FZLS) е начело в групата на най-печелившите акции с ръст от 14.87% и седмичен оборот от 14 030 лева, 
при последна цена от 22.400 лв./акция и пазарна капитализация от 11 536 000 лева; 
- София Комерс-Заложни къщи АД (SCOM) с повишение от 14.39% и седмичен оборот от 42 125 лева, при последна цена 
от 3.180 лв./акция и пазарна капитализация от 30 190 526 лева; 
- ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ (FPP1) за трета поредна седмица попада в тази група с нарастване от 14.29% и седмичен 
оборот от 42 438 лева, при последна цена от 0.880 лв./акция и по-висока пазарна капитализация до 40 167 952 лева от 
35 146 958 седмица по-рано; 
- ИмПулс I АД (IMP) с ръст от 8.53% и седмичен оборот от 74 594 лева при последна цена от 1.145 лв./акция и пазарна 
капитализация от 6 783 282 лева; 
- ТБ Първа Инвестиционна Банка АД (FIB) с повишение от 7.29% и седмичен оборот от 66 632 лева, при последна цена от 
2.060 лв./акция и пазарна капитализация от 307 114 688 лева. 
Най-губещите акции 
- Ейч Ар Кепитъл АД (HRC) e начело в групата на най-губещите акции с понижение от 63.61% и седмичен оборот от 12 362 
лева при последна цена от 2.620 лв./акция и пазарна капитализация от 7 958 860 лева; 
- германската фармацевтична компания Bayer AG (BAYN) е със спад от 5.53% и седмичен оборот от 97 164 евро (190 033 
лева), при последна цена от 54.180 евро/акция; 
- германският производител на автомобили Bayerische Motoren Werke AG (BMW) е на загуба с 4.47% и седмичен оборот 
от 22 870 евро (44 729 лева), при последна цена от 75.800 евро/акция; 
- КМ Грийн Енерджи Фонд АД (CGRN) е с понижение от 4.11% и седмичен оборот от 335 720 лева, при последна цена от 
1.400 лв./акция и пазарна капитализация от 18 670 218 лева; 
- Телематик Интерактив България АД (TIB) попада в групата на най-губещите емисии за втора поредна седмица със спад 
от 3.64% и седмичен оборот от 83 958 лева, при последна цена от 15.900 лв./акция и по-ниска пазарна капитализация до 
68 688 095 лева от 71 280 099 лева седмица по-рано. 
Енергийните компании на БФБ 
През отминалите пет работни дни (1-5 август) с книжата на: 
- Електроразпределителни мрежи Запад АД (CEZD) e рeализирана една сделка с 10 акции за 2 940 лева на 3 август, след 
което цената не се е променила, при последната цена от 294.000 лв./акция и пазарна капитализация от 566 832 000 лева; 
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- Електрохолд Продажби АД (CEZE) не са реализирани сделки, като последната е била на 14 април с 24 акции за 710 400 
лева, след което цената им е спаднала с 1.33% при поседна цена от 29 600.000 лв./акция и пазарна капитализация от 148 
000 000 лева; 
- Синергон Холдинг АД (SNRG) са реализирани сделки с 1 500 акции за 1 191 лева на 26 юли, след което цената им не се е 
променила, при последна цена от 0.795 лв./акция и пазарна капитализация от 14 595 285 лева; 
- КМ Грийн Енерджи Фонд АД (CGRN) са реализирани сделки с 239 800 акции за 335 720 лева на 1 август, след което 
цената им се е понижила с 4.11% при последна цена от 1.400 лв./акция и по-ниска пазарна капитализация до 18 670 218 
лева от 19 470 370 лева преди две седмици; 
- Елхим Искра АД (ELHM) са реализирани сделки с 3 930 акции за 2 526 лева, след което цената им е спаднала с 21.79% 
при последна цена от 0.610 лв./акция и пазарна капитализация от 15 316 130 лева; 
- Топлофикация-Русе ЕАД (TPLR) са реализирани сделки с 10 акции за 34 лева, след което цената им е спаднала с 1.71 % 
при последна цена от 3.440 лв./акция и пазарна капитализация от 97 521 083 лева; на БФБ се търгуват и облигации на 
Топлофикация-Русе АД (T0F1), но през отминалата работна седмица не са реализирани сделки, като последната е била на 
25 май с една облигация за 1 000 лева, след което цената на дълговите книжа не се е променила, оставайки на 1 000.00 
лева номинал за облигация; 
- ТЕЦ - Бобов дол АД (TBD) не са реализирани сделки, като последната е била на 28 юли с две акции 40 лева, след което 
цената им не се е променила, при последна цена от 20.000 лв./акция и пазарна капитализация от 174 100 800 лева; на 
БФБ се търгуват и облигации на ТЕЦ - Бобов дол ЕАД (TC8A), но през отминалата седмица не са реализирани сделки, като 
последната е била 24 юни с 81 облигации за 81 000 лева за 1 000 лева номинална стойност, след което цената им не се е 
променила. 
- Топлофикация-Бургас АД (TPLB) не са реализирани сделки, като последната е била на 29 юли 472 500 акции за 751 275 
лев, след което цената им се е понижила с 0.62%, при последна цена от 1.590 лв./акция и пазарна капитализация от 45 
979 601 лева; 
- Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA) не са реализирани сделки, като последната е била на 27 април с 286 облигации 
за 286 000 лева при номинална стойност от 1000 лева/брой, след което цената им не се е променила; 
- ТЕЦ Марица 3 АД (6TMA) не са реализирани сделки, като последната е била на 10 декември 2021 г., когато са 
продадени 334 дългови книжа за 334 000 лева на номинална стойност, след което цената им не се е променила, при 
последна цена от 1 000.000 лева номинал/брой; 
Източници: Бюлетините на БФБ и статистическата база данни на Infostock.bg. 
Обзорът има аналитичен характер и не е препоръка за сделки с акции и други инструменти на БФБ и други борси по 
света. 
 
√ Повишение с 59.17%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 674.26 лв. за MWh с ден за доставка 8 
август 2022 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 
часа) от 674.26 лв. за MWh с ден за доставка  8 август 2022 г. и обем от 71 532.40 MWh, сочат данните от търговията. Това 
е ръст от 59.17 % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 757.60 лв. за MWh, при количество от 37 542.20 MWh. 
Извънпиковата енергия (33 990.20 MWh) е на цена от 590.92 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 606.46 лв. за MWh и количество от 2946.8 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 03 часа – 279 лв. за MWh (2663.1 MWh съответно). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 21 часа – 1055.56 лв. за 
MWh (при количество от от 2699.4 MWh). 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 765.12 лв. за MWh при количество от 2476.3 MWh. 
(https://ibex.bg/) 
Спрямо стойността от 423.61 лв. (216.59 евро) за MWh за 7 август 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за 
доставка 8 август 2022 г. се повишава до 674.26 лв. за MWh ( ръст с 59.17 %) по данни на БНЕБ или 344.74 евро за MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 7 август 2022 г. общият търгуван обем към часа на публикуване 
на информацията е 3 115.90 MWh при средно претеглена дневна цена от 348.27 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     37,64%    2093.26 
Кондензационни ТЕЦ   36,33%    2020.06 
Топлофикационни ТЕЦ   2,92%    162.16 
Заводски ТЕЦ    1,87%    103.8 
ВЕЦ     3,93%    218.79 
Малки ВЕЦ    1,58%    87.72 
ВяЕЦ     7,54%    419.37 
ФЕЦ     7,76%    431.46 
Био ЕЦ      0,43%     23.98 

https://ibex.bg/
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Товар на РБ         4027.08 
Интензитетът на СО2 е 359g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Значимо поскъпване на цените по енергийните борси в региона 
Румънската OPCOM затвори при цена от 351,45 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 350,41 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 351,45 евро/мвтч за базова енергия. 
Това сочат данните на борсата за 8 август 2022 г. Цената за пиковата енергия е 400,77 евро/мвтч, а извънпиковата 
енергия е 302,13 евро/мвтч. Най-високата цена от 539,70 евро/мвтч ще бъде в 21 ч. Най-ниска ще бъде цената в 3 ч и тя 
ще бъде 142,65 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 78 421,1 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за базова енергия нa 8 август ще бъде 350,41 евро/мвтч. Общият 
изтъргуван обем електроенергия е за 163,18 гвтч. Максималната цена ще бъде 539,70 евро/мвтч и тя ще бъде в 21 ч. 
Минималната цена ще бъде в 3 ч и тя ще бъде 142,65 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 8 август е 378,20 евро/мвтч. Пиковата енергия пък 
се търгува за 395,04 евро/мвтч. Най-високата цена от 495,90 евро/мвтч ще бъде в 20 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 2 
ч тя ще бъде 271,57 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 69 541,7 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 8 август на Словашката енергийна борса е 378,00 евро/мвтч. Най-високата цена 
ще бъде в 20 ч и  тя ще е 495,90 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 2 ч и тя ще бъде 270,67 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 370,21 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 20 ч и 
тя ще е 495,90 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 2 ч и тя ще бъде 270,86 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 8 август е 376,97 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
393,87 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 46 614,0 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 20 ч и 
тя ще достигне 495,90 евро/мвтч. Най-ниската цена се очаква в 2 ч и тя ще бъде 271,57 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 359,55 евро/мвтч на 8 август. Пиковата цена  ще бъде 358,89 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 511 773,6 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 20 ч и тя 
ще достигне 495,90 евро/мвтч. В 2 ч се очаква и най-ниската цена от 271,57 евро/мвтч. 
Италианският енергиен пазар е с най-високи цени на електроенергията на сегмента „Ден напред“. За 8 август средната 
базова цена за страната е 477,10 евро/мвтч. 
 
√ Европейските електроенергийни борси се пребориха за нива под 380 евро за MWh 
Горещото време през първата седмица на август и прогнозата за жеги поне до средата на този месец, заедно с 
нарастващата безизходица от газовата криза се превърнаха в едни от основните двигатели на ценовите нива на 
европейските електроенергийни борси. Разбира се, трябва да се признае понижението на стойностите в сегмента „ден 
напред“ в сравнение с последните дни на месец юли. Този спад се наблюдава на фона на по-високото производство на 
електроенергия от въглища и от ядрени централи, по-слабото участие на вятърните и хидроенергийни мощности, 
въпреки увеличението на слънчевата енергия. 
Все пак трябва ясно да се изкаже истината – цените на европейските електроенергийни борси никога не са били толкова 
високи. Бизнесът неслучайно отсега се притеснява за зимата. Потребители, които имат възможност купуват, зависят и 
разчитат на собствените си възможности се запасяват с всичко – дърва, въглища, пелети.  За газа и топлинната енергия, за 
производството на електричество всички разчитат на националните държави и на съответните компании. 
Заявките на правителствата и като цяло ЕС са категорични – взимат се мерки. Без обаче да се отстранят причините за 
създалата се ситуация ценовите нива няма да се върнат към поносимост. Това ще изисква време. Друг тип стратегия. Кой 
знае, може би ще се стигне до подобен извод. Някога. На този фон в редица европейски страни предстои установяването 
на нови цени за потребителите от 1 октомври. Като Германия например, а има очакване за разпространение на този 
заразителен пример, тъй като и енергийните компании са от една страна взаимно обвързани, а от друга подложени на 
натиск. Като в менгеме. Притиснати компании. Притиснати потребители. Не по-малко смутени производители на 
електричество. Всеки нов ден, напускащ летния сезон вече предизвиква напрежение. 
Производство на електроенергия 
Производството на електроенергия през 31-та седмица във всички страни от Европа e от порядъка на  46 196.09 GWh към 
късния следобед но 7 август 2022 г. (50 373.52 GWh след коригиране на данните). 
Що се отнася до седмичното производство на електроенергия в страните от ЕС към късния следобед на 7 август  за 31-та 
седмица то достига до обем от 41 618.51 GWh (45 242.82 GWh след корекцията в края на 30-та седмица), според данните 
на energy charts,  базирани на ENTSO-E към момента на публикуване. 
От това общо производство на фосилните горива се пада дял от 17 212.63 GWh или 41.36 % преди корекция (19 144.94 
GWh или 42.32% окончателните допълнени данни за седмица по-рано) . От тях - на кафявите въглища – 4221 GWh или 
10.14 %, както и на каменните – 8.28 % (3446.48 GWh). Газът държи дял от 8509.60 GWh (20.45 %). 
Участието на ядрената енергия е изчислено на 9376.45 GWh или 22.53 %. 
Делът на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) e от порядъка на 15 029.43 GWh или 36.11 %. 
Вятърните централи на сушата са произвели обем от 4105.22 GWh (9.86 %), а офшорните – 510.02 GWh или 1.23 %. 
Делът на електроенергията от слънчеви електроцентрали достига до 4922.71 GWh или 11.83 %. Що се отнася до 
хидроенергията, то делът и е от порядъка на 4.51 %, а от помпени станции – 4.95 %. 
Цените 
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Очакваното понижение се случи. Поне за голяма част от европейските електроенергийни борси. През миналата седмица 
стойностите в сегмента „ден напред“ успяха да спаднат съществено и да се върнат под 400 евро за MWh, а някъде и 
около 350 евро за MWh. При това, след като с ден за доставка 1 август стартираха от нива в диапазона от 464.17 евро за 
MWh (Италия), 454.78 евро за MWh (Франция), 424.62 евро за MWh (Германия) и 417.52 евро за MWh (България). 
Още вторият ден от признатия от всички „отпускарски“ август зададе тон с разнопосочно движение, след като на девет от 
борсите бе отчетен спад , движещ се от 2.6 % спрямо нивата от предходната търговия (до 416.27 евро за MWh) в Чехия и 
4.0 % (400.95 евро за MWh) в България до 10.4 % (380.51 евро за MWh) в Германия и 23.8 % (до 304.80 евро за MWh) в 
Белгия. 
На останалите борси обаче бе отчетено покачване, като постигнатата цена на румънската OPCOM стигна до 445.52 евро за 
MWh, а на унгарската HUPX до 445.71 евро за MWh. 
Характерната с високите си стойности електроенергийна борса на Италия (GME) отчете също рекордните 483.11 евро за 
MWh. След нея отново по най-висока цена се нареди Франция – 471.64 евро за MWh. 
На другия полюс отново остана електроенергийната борса в Полша, където цената се установи до 240.69 евро за MWh, 
както и Испания и Португалия ( i таванът на цените на газа ) – 151.29 евро за MWh. 
Спадът на ценовите нива се запази и на 3 август, но слабо, а на 4 август обхвана дванадесет от европейските 
електроенергийни борси в сегмента „ден напред“. Именно в този ден условно прозря намерението за завършване на 
серията от ценови нива над потресаващите 500 евро за MWh. Така, ако с ден за доставка 3 август цената на борсата във 
Франция успя да се върне на нивото от 508.48 евро за MWh, то за 4 август при понижение с 5.1 % спадна до 482.37 евро 
за MWh. В Италия бе наблюдавана точно противоположно движение - от 515.89 евро за MWh скочи до 538.23 евро за 
MWh. 
Обрат претърпя и постигнатата стойност на борсата в Белгия, след като се върна на ниво от 395.03 евро за MWh с ден за 
доставка 4 август. Затова пък понижението на БНЕБ продължи и стойността се установи до 377.46 евро за MWh (спад с 3.9 
% с ден за доставка 4 август). Спадът с  0.7 % на електроенергийната бора в Унгария доведе до 420.38 евро за MWh, а в 
Румъния – до 396.25 евро за MWh. Като цяло ценовите нива останаха в диапазона до 440 евро за MWh. 
Отново от другият полюс се оказаха електроенергийните борси на Полша (159.40 евро за MWh за 4.08), както 
и  Иберийския пазар (OMIE) където ценовите нива спаднаха до 147.23 евро за MWh. 
С ден за доставка 5 август в „сегмента ден напред“ цените продължиха да се движат разнопосочно, но в търсене на по-
ниски нива и с усещане за настъпващите почивни дни. Така движението в посока надолу обхвана цели тринадесет от 
електроенергийните борси и се движеше в диапазона от 1.3 % (372.60 евро за MWh) на БНЕБ и 1.2 % (371.06 евро за 
MWh) в Нидерландия до 8.2 % (380.31 евро  за MWh) в Германия и 14.7 % (411.33 евро за MWh) във Франция.  Лек спад 
(1.1 % ) бе отчетен и италианската GME – до 532.09 евро за MWh. 
Точно обратна бе посоката на електроенергийните борси в Румъния (ръст с 10.43 %) където цената се увеличи до 
436.43  евро за MWh и Унгария (плюс 2.58 %) до 431.22 евро за MWh. 
Настъпването на уикенда доведе ценовите нива до значителен спад, като стойностите най-общо с ден за доставка 6 
август се понижиха до нива в диапазона от 282 до 348 евро за MWh.   Разбира се без Италия, където отново бе отчетен 
скок до 535.49 евро за MWh. Както и Иберийския пазар, където бе наблюдаване повишение в Португалия, но до 144.33 
евро за MWh и Испания – 135.54 евро за MWh.  С ден за доставка 7 август ценовите нива продължиха понижението си. 
Новата седмица от 8 август стартира с повишение като Италия държи „първенството“ запазвайки високата стойност от 
477.10 евро за MWh. След нея е Сърбия  с 381.15 евро за MWh, следвана от Унгария и Словакия с 378.20 и 378.00 евро за 
MWh съответно. Доста по-ниски са цените, постигнати на БНЕБ – 344.74 евро за MWh. По-ниски, както винаги са ценовите 
нива в посочения сегмент на електроенергийната борса в Полша - 248.34 евро за MWh. Съвсем различни са стойностите в 
Португалия и Испания – 146.31 евро за MWh. 
Средна месечна и средна годишна цена към 8 август 
Средната месечна цена на европейските електроенергийни борси все така оостава висока. 
На БНЕБ към 8 август средната месечна стойност се променя до нивото от 358.91 евро за MWh, а за Румъния – до 378.05 
евро за MWh. За другите европейските електроенергийни борси тя варира от 372.51 евро за MWh в Гърция до 500.72 
евро за MWh в Италия и 398.22 евро за MWh във Франция. 
Доста по-ниска остава стойността за Испания – 141.86 евро за MWh (145.66 евро за MWh в съседна Португалия). В 
Германия, цената е на ниво от 354.09 евро за MWh, а в Австрия – 381.69 евро за MWh. В Унгария са изчислени 385.87 
евро за MWh, а за Полша е установена на ниво от 194.44. 
Средната годишна цена към 8 август на БНЕБ е 227.11 евро за MWh и остава по-ниска, както от тази в Румъния (238.85 
евро за MWh), Унгария (247.09 евро за MWh), така и от тази в Гърция (256.72 евро за MWh). 
На останалите европейски електроенергийни борси средногодишните цени към посочената дата варират от 285.38 евро 
за MWh в Италия и 194.7 евро за MWh в Испания и Португалия (195.17 евро за MWh) до 220.98 евро за MWh в 
Нидерландия и 210.13 евро за MWh в Германия, както и 259.44 евро за MWh във Франция и 155.16 евро за MWh в 
Полша. 
Петрол, газ, СО2 
Петролът се сблъска през миналата седмица със съществени загуби, което се дължи на все по-сигурните данни, че 
забавянето на световната икономика ще доведе до разрушаване на търсенето. Цените при това спаднаха до най-ниското 
ниво за шест месеца, тъй като ключовите временни спредове се стесняват. 
След резкия ръст през първите пет месеца на годината ралито на суровия петрол се обърна и загубите през първата 
седмица се засилиха и то след отчетения спад през юни и юли. Както отбелязват наблюдателите, разпродажбата, която 
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заличи печалбите от конфликта Русия-Украйна, ще облекчи инфлационния натиск, обхващащ световната икономика, 
който накара централните банки, включително Федералния резерв, да повишат лихвите. 
За сравнение например, на 7 юни цената на сорт Brent бе 115.8 долара за барел, а на 8 юни – 118.36 долара за барел. 
През първата седмица на август сорт Brent от 100.03 долара за барел на 1 август и 100.54 долара на 2 август завърши 
седмицата със съществен спад - 94.92 долара за барел.   
Преминаването към много по-строга парична политика през изминалата седмица повиши опасенията на инвеститорите, 
че глобалният икономически растеж ще се забави, застрашавайки енергийните перспективи. Банката на Англия 
предупреди, че Обединеното кралство се насочва към рецесия, в резултат на повишените разходи за заеми, докато в 
САЩ Федералният резерв обеща да продължи борба с инфлацията с агресивни действия. 
Китай, който се смята за най-голям вносител също намали прогнозите за потребление. Налице са данни за влошаване на 
икономиката. 
Спадът от изминалата седмица се дължи отчасти на възобновяването на производството в Либия след период на 
сътресения. Това може отчасти да стабилизира износа на членката на ОПЕК на повече от 1 милион барела на ден и 
съответно да облекчи пазарното напрежение. 
В сряда ОПЕК и страните по споразумението ОПЕК+ включително Русия, се съгласиха на умерено увеличение на общите 
доставки през септември, но предупредиха, че свободният капацитет е изключително ограничен. Саудитска Арабия 
обаче повиши цените на петрола за купувачите в Азия до рекордни нива. 
Що се отнася до цените на газа, както подчертават наблюдателите на пазара – острата конкуренция за доставката на LNG 
между европейския и азиатския пазар вече е налице. Азиатските страни през зимата също изпитват силно търсене на 
енергия, заради студеното време. На този фон европейските страни продължават с прилагането на визията за 
намаляване на потреблението на газ и ръст на вноса на LNG, за да посрещнат студения сезон с пълни газохранилища. 
Вече има и данни за дейности по отваряне на спрени въглищни електроцентрали. 
Европа не смята да се оставя на заден план вече поетия курс за отказ от руските енергоносители като в същото време 
мобилизира всичките си усилия за осигуряване на достатъчно запаси от природен газ и въглища. Този стремеж от своя 
страна през последните месеци, а и като цяло през тази година доведе до рекордни цени на синьото гориво и се 
признава от всички. 
Като цяло през първата седмица на месец август бяха регистрирани най-високите цени на газовите фючърси. Така на 2 
август бе отчетен рекордът – 205.17 евро за MWh, което е малко над отчетения рекорд от 199.05 евро  за MWh от 7 март 
тази година. Първата седмица на август ще остане в историята, въпреки че в петък, 5 август стойността на фючърсите леко 
спадна (минус 0.80 %) до 194.75 евро за MWh. 
Казано иначе, надпреварата за товарите LNG вече е налице, а от какво ниво ще стартира конкуренцията между 
европейските и азиатските доставчици предстои да се разбере. 
Не е добра новината, че в ценовата надпревара се включиха и СО2. Пазарът на емисиите, които седмица по-рано 
изглеждаше кротък също получи стимул в резултат на задаващата се конкуренция за газа. Така цената на фючърсите по 
индекса ICE EUA, които в края на месец юли спадна до 75.85 евро за тон, в първия ден на август се върна на нивото от 
80.28 евро за тон, а в края на седмицата излетя до 85.12 евро за тон (+ 0.35 %). Явно е, че стойността на фючърсите за 
въглища, които между другото поевтиняха и газа подтикват пазара към нови реакции. 
Тенденции 
Наскоро излезе интересна публикация в испанското издание Mundo, базирано допитване от Euroskopia. Според него 25 % 
от европейците смятат, че правителствата на страните им са виновни за ръста на цената на енергоносителите. Поне към 
тази теза се придържат анкетираните от Полша и Гърция. Около 24 % от респондентите отговарят, че вината е на 
енергийните компании като около този отговор се обединяват запитаните от Италия, Испания и Португалия. Други 11 % 
са на мнение, че за създалата се ситуация отговорност носи Европейският съюз, а 28 % виждат в този ценови скок вината 
на Русия. 
Допитването показва също, че 45 % от респондентите усещат „значително“ влиянието на ръста на цената на 
енергоносителите, а 56 % са силно обезпокоени от този ръст. 
Изследването е проведено от 8 до 29 юни в Австрия, Германия, Гърция, Испания, Италия, Нидерландия, Полша, 
Португалия и Франция и в него са участвали 9 хил. души на възраст над 18 години. Статистическата грешка е 3.1 п.п. 
Съвкупност от фактори. Това е най-често срещаната фраза за високите цени на електроенергията. И е вярно. Вярно е 
обаче и това, че в цялостната политика има допуснати грешки, за които вече е късно да бъдат поправени. Последствията, 
останали от тях ще продължат да тежат върху цените в сегмента „ден напред“ за достатъчно дълго време. Все пак 
надеждата, че европейските електроенергийни борси ще отвоюват поредната седмица на понижение остава.   
 
√ Доклад: Пазарът на зелен водород ще се развива зашеметяващо бързо в следващите 10 г. 
Пазарната стойност на зеления водород възлиза на 2,14 милиарда щатски долара през 2021 г. Световният пазар вероятно 
обаче се очаква да се разшири с феноменален годишен темп на растеж (CAGR) от 51,6% през прогнозния период от 2022 
г. до 2031 г. Това е записано в новото проучване на индийско-американската фирма Transparency Market Research (TMR). 
Така за десетгодишния период това представлява ръст на индустрията от удивителните 6 243%. 
Очакванията са пазарът на зелен водород да достигне стойност от 135,73 милиарда щатски долара до 2031 г. Най-
добрата естествена и чиста форма на водород е зеленият водород, който не произвежда CO2 като страничен продукт. В 
обозримо бъдеще се очаква да се произвежда още повече възобновяема енергия, припомнят експертите в доклада. 
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Освен това, използването на възобновяема енергия се разширява, тъй като екологичните разпоредби стават по-строги и 
има повече акцент върху ограничаването на количеството енергия, което се получава от въглеводороди. Целта е да се 
намалят парниковите газове, които човечеството емитира в атмосфера. 
Очаква се увеличаването на броя на правителствените разпоредби, насочени към производството на възобновяема 
енергия, да доведе до значителен растеж на световния пазар на зелен водород през прогнозирания период. Политиците 
обмислят екологичния зелен водород като опция в редица индустрии в резултат на възвишените цели за нулева мрежа, 
поставени от правителствата по целия свят. 
Ето и някои от основните констатации на доклада: 

• Категорията електролиза с полимерна електролитна мембрана представляваше значителна част от световния 
пазар през 2021 г., представлявайки 72,02% от него. Поради ниската пропускливост на горивото и високата 
протонна проводимост, електролизата с полимерна електролитна мембрана се очаква да доминира на пазара 
през следващите години. Зеленият водород е по-търсен, тъй като електролизата на полимерна електролитна 
мембрана също осигурява превъзходна термична стабилност и способности за образуване на филм. 

• В зависимост от вида на източника, слънчевата енергия представляваше значителна част от пазара през 2021 г., 
което представляваше 61,9% дял. Очаква се пазарът да бъде доминиран от този сегмент през целия прогнозиран 
период. 

• В зависимост от крайната употреба химическата индустрия се представляваше значителните 37,9% от пазара 
през 2021 г. 

• Увеличаването на използването на зелен водород в химическата промишленост се приписва на разработването 
на уникални решения, които правят възможно преминаването към кръгова и устойчива икономика. 

• Освен това участниците на пазара вероятно ще се възползват от увеличаването на научноизследователските и 
развойни дейности в производството на водородно чиста стомана. 

Кои ще са двигателите на растежа при зеления водород? 
Чистият водород се възприема с по-бързи темпове, насърчавайки зелена икономика, благодарение на водорода от ВЕИ, 
който е с  ниски или нулеви въглеродни емисии. Този аспект вероятно ще помогне на световния пазар за зелен водород в 
близко бъдеще. 
През 2021 г. Европа държеше значителна част от пазарния дял на зеления водород, което представляваше 58,7% от 
световния пазар. Очаква се регионалният пазар да се разшири значително през прогнозния период. С пазарен дял от 
повече от 29,7% от европейския пазар на зелен водород, Германия е значителен пазарен лидер за този вид продукти. 
Подобен ръст беше отчетен през април от американската анализаторска агенция Guidehouse Insights, който прогнозира, 
че глобалното производство на електролизери - машините, които произвеждат зелен водород от възобновяема 
електроенергия - ще се увеличи с почти 8000% между края на тази година и 2031 г. 
Повече подробности можете да намерите тук. 
 
Мениджър 
 
√ Близо 1000 фирми у нас ще получат 260 млн. лв. за модернизация на производството 
Между 700 и 1000 микро, малки и средни предприятия в страната ще получат безвъзмездна финансова помощ за 
модернизация на производството, закупуване на нов софтуер и разработване на нови поточни линии и продукти. 
Средствата са по първата за България процедура от Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) - "Технологична 
модернизация", с общ бюджет в размер на 260 млн. лв., съобщават от министерството на иновациите и растежа. 
Кандидатстването по нея започна на 22 юли 2022 г. и ще продължи до 21 септември 2022 г. включително. Документите се 
подават изцяло онлайн през системата ИСУН 2020 ТУК. 
Компаниите могат да заявят минимална подкрепа по програмата в размер на 35 000 лв. Максималната е диференцирана 
спрямо големината и нуждите на предприятията. Ако са микро, могат да поискат най-много 180 000 лв. Таванът за 
малките е 350 000 лв., а за средните - 700 000 лв. С парите могат да се купуват, например, машини с автоматизирано 
управление, роботи или системи за дигитален контрол на процесите. Съфинансирането е до 50 на сто. 
Процедурата е насочена към компании в четири от икономическите сектори на страната - C (Преработваща 
промишленост), Е (Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване), J (Създаване 
и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения) и M ( Професионални дейности и научни 
изследвания). Това са предимно производствени фирми - за лекарства, компютри или оптични материали, храни, 
напитки, облекла и др. Допустими са още предприятия, които се занимават със събиране и обезвреждане на отпадъци 
или с рециклиране на материали, филмови и телевизионни студиа, радиа, телевизии и информационни агенции, както и 
компании с архитектурна, инженерна или научно-изследователска и развойна дейност. 
Задължително условие е те да са регистрирани не по-късно от 31 декември 2019 г. Трябва и да са реализирали годишни 
нетни приходи от продажби за последните три години в размер на над 210 000 лв. за микро, над 750 000 лв. за малките и 
над 3 млн. лв. за средните предприятия.  
Очаква се оценяването на проектните им предложения да започне веднага след края на кандидатстването по 
процедурата. Списъкът с допуснатите компании ще бъде публикуван до края на годината. Представителите на фирмите 
могат да намерят пълния пакет на сайта на Министерството на иновациите и растежа.  
 
 
 

https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=S&rep_id=77476
https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/Active
https://mig.gov.bg/naczionalen-plan-za-vazstanovyavane-i-ustojchivost/
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√ Еврото се задържа под 1,02 долара 
Курсът на еврото остана почти без промяна тази сутрин спрямо края на петъчната търговия във Франкфурт, съобщиха 
германски сайтове за финансова информация. По този начин единната европейска валута засега не успява да 
компенсира загубите, които понесе в края на миналата седмица, когато бяха публикувани силни данни за трудовия пазар 
в САЩ, дали тласък на долара.  
Тази сутрин в междубанковата търговия еврото се разменяше за 1,0184 долара или приблизително същото ниво като при 
закриването в петък.  
Европейската централна банка определи в петъчния следобед референтен курс от 1,0233 долара за едно евро.  
 
√ Още два кораба със зърно отплаваха от пристанища в Украйна 
От украинските пристанища Южни и Черноморск тази сутрин са отплавали още два кораба, натоварени със зърно, в 
рамките на споразумението за осигуряване на коридор за износ, постигнато в Истанбул на 22 юли. Това съобщи 
министерството на отбраната на Турция, цитирано от Анадолската агенция и БТА.  
От пристанището Южни е отпътувал корабът „Сакура“, който превозва 11 хиляди тона соя за Италия, а от Черноморск – 
корабът „Аризона“ с 48 458 тона царевица за турското пристанище Искендерун.  
Към Истанбул, където е базиран Съвместният координационен център, учреден по силата на споразумението, 
продължават курса си още четири кораба, които отпътуваха от Украйна вчера. Очаква се те да хвърлят котва край 
турските брегове тази вечер и да бъдат инспектирани утре.  
Споразумението за възобновяване на износа на зърно от Украйна беше подписано на 22 юли в Истанбул от 
представители на воюващите Украйна и на Русия и на посредниците за договореността – ООН и Турция.  
 
√ Американската икономика изненада със силен ръст на новите работни места 
Американската икономика е създала повече от очакваното работни места през месец юли, което може да се приеме за 
знак, че икономическото възстановяване не губи скорост, пише Си Ен Би Си. 
Според данните на Бюрото по трудова статистика американската икономика е създала 528 хил. работни места извън 
селскостопанския сектор през месец юли, докато нивото на безработица е спаднало с 0,1% до 3,5%, връщайки се на 50-
годишния си минимум, който бе достигна за последно през февруари 2020 г. Прогнозите на анализаторите, анкетирани 
от Dow Jones, бяха за съответно 258 хил. нови работни места и ниво на безработица от 3,6%. 
Растежът на заплатите също се увеличи, тъй като средните почасови доходи скочиха с 0,5% за месеца и 5,2% спрямо 
същия период на предходната година. Тези резултати допринасят допълнително за така или иначе високата инфлация в 
страната. Анализаторите очакваха ръст от 0,3% на месечна база и 4,9% на годишна. 
В по-широк план обаче докладът на Бюрото по трудова статистика показа, че пазарът на труда остава силен въпреки 
други признаци на икономическа слабост. 
„Няма начин да вземем другата страна на това. За икономиката това е добра новина“ каза Лиз Ан Сондърс, главен 
инвестиционен стратег в Charles Schwab. 
Първоначално пазарите реагираха негативно на доклада, като фючърсите на Dow Jones Industrial Average се понижиха с 
повече от 200 пункта, тъй като търговците очакват силно противодействие от страна на Федералния резерв, който иска да 
охлади икономиката и по-специално разгорещения пазар на труда. 
Икономистите смятат, че създаването на работни места ще започне да се забавя, тъй като Федералният резерв повишава 
лихвените проценти, за да охлади инфлацията, достигнала най-високото си ниво от повече от 40 години. 
Големият брой работни места, съчетан с по-високите от очакваното увеличения заплатите, доведе до промяна в 
очакванията за увеличението на лихвите от Фед през септември. Търговците сега оценяват на по-висока вероятността от 
повишение с 0,75 процентни пункта на следващата среща, на централната банка, което би било третото поредно 
увеличение от такъв мащаб. 
 
√ Петролът поксъпна на фона на икономическите данни от САЩ и Китай 
Цените на петрола се повишиха в ранната търговия в понеделник, след като апетитът на инвеститорите към рисковите 
активи се подобри на фона на данните за работните места в САЩ и китайския износ, предаде Ройтерс. 
Към 9:00 часа българско време сортът Брент поскъпна с 0,79 долара, или 0,83%, до 95,71 долара за барел. Цената на 
американския лек суров петрол WTI се повиши с 0,61 долара, или 0,69%, до 89,62 долара за барел. 
И двата петролни еталона се повишиха в петък, след като растежът на работните места в Съединените щати, най-
големият потребител на петрол в света, неочаквано се ускори през юли. В неделя Китай също изненада пазарите с по-
бърз от очаквания растеж на износа. 
„Признаците за слабо търсене на запасите в САЩ миналата седмица насърчиха търговията въз основа на отслабващата 
перспектива, каза Стивън Инес“, управляващ директор на SPI Asset Management. „Но данните за работните места и 
износа донякъде преобърнаха тази гледна точка“, добави той. 
Китай, най-големият вносител на суров петрол в света, е внесъл 8,79 милиона барела суров петрол на ден през юли, 
което представлява ръст спрямо четиригодишно дъно през юни, но все пак с 9,5% по-малко от година по-рано, показват 
данни на митниците. 
Китайските рафинерии намалиха запасите си на фона на високите цени на суровия петрол и слабите вътрешни маржове, 
въпреки че общият износ на страната набра скорост. 
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Отразявайки по-ниското търсене на бензин в САЩ и тъй като стратегията на Китай за нулев COVID-данък продължава да 
забавя възстановяването, ANZ преразгледа надолу своите прогнози за търсенето на петрол за 2022 г. и 2023 г. съответно с 
300 000 барела на ден и 500 000 барела на ден. 
Търсенето на петрол за 2022 г. сега се очаква да нарасне с 1,8 милиона барела на ден на годишна база и да достигне 99,7 
милиона барела на ден, малко по-малко от върховете отпреди пандемията, казаха от банката. 
Износът на руски суров петрол и петролни продукти продължи да тече въпреки, че на 5 декември влизат в сила 
санкциите на Европейския съюз, забраняващи вноса на руски суров петрол по море. 
 
Cross.bg 
 
√ Преглед на печата  
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Летищен кошмар: 220 000 загубени или откраднати куфара това лято 
в. Труд - Интерконекторът загробен от правителството на ПП 
в. Телеграф - 140 000 с тънка пенсия заради малък стаж 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Стартират рокади в митници и данъчни служби от днес 
в. 24 часа - Пак война за постове в ДКК, която управлява военните заводи и държавни фирми 
в. Труд - Деница Сачева, бивш социален министър (ГЕРБ): Протестите за пътищата ще продължат 
в. Труд - Обвиниха шофьора на автобуса ковчег 
в. Телеграф - Съпредседателят на Демократична България Христо Иванов: Трябва да има ограничения за служебните 
кабинети 
в. Телеграф - Влакът ни плаща при закъснение 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Асен Василев, бивш вицепремиер и финансов министър: Работата на управлението е да решава проблемите, а 
не да плаши хората с тях 
в. Труд - Михаил Миков, председател на 42-ото НС и бивш председател на БСП, пред "Труд": Политиката става само 
бизнес без идейна платформа 
в. Телеграф - Любомир Ганев, царя на метана и председател на Федерацията по волейбол: Договорите за газ трябва да са 
търговски, а не политически 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Жълтите павета са клизмата на демокрацията 
в. Труд - Служебен кабинет или президентско управление? 
в. Телеграф - Работа има, Стимул няма 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите  
БНТ „Денят започва" 

- След поредното спиране на строежа на магистрала „Струма" в Кресненското дефиле? Гости: Борислав Сандов - 
бивш министър на околната среда и водите; експерти 

- Поредни дипломатически ходове по оста София – Москва. Гост: Милен Керемедчиев 
- Нови избори със стари играчи и първи протест срещу служебното правителство. Гости: Арман Бабикян; проф. 

Анна Кръстева 
- Има ли опасност от фалити на висши учебни заведения заради увеличени заплати? Гост: Акад. Лъчезар Трайков - 

ректор на Медицинския университет 
бТВ, „Тази сутрин" 

- Колко ще ни струват изборите и как ще бъдат организирани? Гост: Камелия Нейкова - председател на ЦИК 
- Ще изключи ли БСП от редиците си тримата служебни министри? Гост: Атанас Зафиров - заместник-председател 

на БСП 
- Напрежението на ГКПП „Капитан Андреево". Гост: Проф. Христо Даскалов - директор на БАБХ 
- Какви са мотивите на извършителя на престъплението в Сопот 

Нова телевизия, „Здравей, България" 
- Откъде и на каква цена служебният кабинет може най-бързо да договори синьо гориво? 
- Политическа чистка или ревизия на промяната? Гост: Ивайло Мирчев - „Демократична България" 
- Политическа чистка или ревизия на промяната? Гост: Станислав Балабанов - „Има такъв народ" 
- Варненци в защита на руснак, запалил паспорта си в знак на протест срещу войната в Украйна 

 
√ Предстоящи събития в страната на 8 август 
София. 

- От 10.00 до 17.00 часа, в офиса на Българската асоциация на пострадали при катастрофи в гр. Пловдив - ул. 
Евлоги Георгиев № 1, ет.2, оф.6, експерти ще направят безплатна индивидуална консултация на всички желаещи. 

- От 10.00 часа в Министерството на външните работи ще се проведе пресконференция, на която министърът на 
външните работи Николай Милков ще представи своя екип и приоритетите пред МВнР в рамките на служебното 
правителство. 
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- От 10.30 часа министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков ще се срещне с 
участниците в строителството на Междусистемната газова връзка Гърция-България. 

- От 11.00 часа прокурорската колегия на ВСС ще проведе заседание с една единствена точка в дневния ред, 
касаеща освобождаване на Мария Павлова от заеманата длъжност „следовател", завеждащ отдел 01 
„Специализиран" в Национална следствена служба. 

- От 14.00 часа в сградата на МРРБ министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков 
ще има работна среща с представители на Камарата на строителите в България и на Българска браншова камара 
„Пътища". 

- От 15.00 часа в сградата на МВР министър Иван Демерджиев ще представи екипа си и приоритетите в дейността 
на МВР 

- От 15.30 часа в сградата на МРРБ министър Иван Шишков ще разговаря и с представители на Консултативния 
съвет на браншовите организации в областта на устройственото планиране, инвестиционното проектиране и 
строителството. 

- От 20.30 часа световноизвестният оркестър на двореца Шьонбрун ще излезе на сцена пред катедралния храм 
„Свети Александър Невски". „Нощ под звездите с Виена Шьонбрун Оркестра" включва програма с популярни 
произведения на фамилия Щраус и техни съвременници, подбрани специално за българската публика. В 
продължение на два часа и половина 24 музиканти и двама солисти ще поведат публиката на музикално-
историческа разходка във времената на прочутата династия и непреходното им наследство. 

*** 
Варна. 

- От 10.00 часа в зала „Пленарна" на община Варна ще се проведе заседание на постоянна комисия „Собственост и 
стопанство". 

- От 11.00 часа в зала „Пленарна" на община Варна ще се проведе заседание на постоянна комисия „Транспорт". 
- От 22.30 часа в кв. Аспарухово, рибарско селище "Карантината", ще се състои официалното закриване наQ-

jazzfestival - Джаза на мадите. 
*** 
Добрич. 

- От 7.30 до 17.30 часа в Народно читалище „Йордан Йовков - 1870 г." ще се проведе Летен детски център „Млади 
възрожденци". Събитието продължава до 12-ти август. 

- От 10.30 часа в Художествена галерия - Добрич, ще се проведе Лятна работилница за въображение. Събитието 
продължава до 12-ти август. 

- От 11.00 часа в Народно читалище „ Мевляна - 2012 г." ще се състои мероприятието Денят „Ашуре" - Празник 
отправящ послания за мир, солидарност, разбирателство, състрадание, толерантност. 

- В Регионална библиотека „Дора Габе", фоайе на библиотеката ще бъде открита изложба „Моята несравнима 
Добруджа" - библиотечни документи по повод 90 години от рождението на Рада Въртунинска, добрички 
културен и обществен деятел /1932/. Събитието продължава до 12-ти август. 

*** 
Русе. 

- От 16.30 часа случи в Кръглата зала на Община Русем военнослужещи от състава на флота ще бъдат наградени. 
Тогава ще бъде дадена и съвместна пресконференция. Предвижда се отличените от състава на военния ни флот 
да бъдат наградени с грамота от областния управител, както и с премия от кмета Милков. 

- От 18.30 часа ще се проведе военен ритуал по повод 143 години от създаването на ВМС. 
- От 20.00 часа жителите и гостите на Русе ще могат да се насладят на спектакъла „Вълни" на Представителния 

духов оркестър на ВМС. Събитието ще се проведе на площада пред сградата на Областна и Общинска 
администрация. 

*** 
Стара Загора. 

- От 10.00 до 12.30 часа в Детски отдел на библиотека „Родина", ул. „Българско опълчение" 69 ще се проведе 
инициативата Арт работилничка „Сръчковци". 

- От 20.00 часа пред сградата на община Стара Загора ще се състои концерт на Дуо Адикт. Събитието е част от 
културния календар на Община Стара Загора, която организира специални концерти за любителите на музиката 
под надслов „Август е музика". 

*** 
Шумен. 

- От 10.00 до 12.00 часа в детски отдел на РБ „Стилиян Чилингиров" ще се проведе Детска работилница за изкуство 
- Клуб „Млад полицай". 

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

