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Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
НОВА ТВ 
 
√ Велев: Ще предявим иск към хората, допуснали да плащаме за 30% по-скъп газ в момента 
Според председателят на АИКБ изнесът е пред загуба на конкурентноспособност 
Бизнесът ще иска от властта сигурни доставки на газ на конкуретни цени и доказателства, че страната ни няма да 
претърпи санкция за това, че не сме взели количествата, които сме заявили от "Газпром експорт". Това каза в 
предаването “Твоят ден” на NOVA NEWS  Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в 
България. 
По думите му тези санкции ще бъдат над 1 милиард и ще ги плаща всекиедин от българските граждани. "Но това, което 
ще направим, е да предявим иск към хората, които са допуснали това да се случи. И ще направим един публичен процес, 
за да е ясно заради кой в момента плащаме близо 300 милиона месечно повече за газ и заради кой ще платим над 1 
милиард санкции за количества газ, които сме заявили, но не сме взели". 
"Бизнесът е изправен пред загуба на конкурентноспост”, посочи още Велев. „Очакваме за август цената на природния 
газ в България да е над 150 евро на мегаватчас. За сравнение в съседна Сърбия е 45 евро - 3 пъти по-малко, в Унгария - 65 
евро, два пъти и половина по-малко и в Гърция – 80 ввро, два пъти по-малко. Всички тези страни, включително и 
България, получаваме руски газ. Само че ние го получаваме на два пъти, три пъти по-висока цена." 
Велев посочи, че цената по договора с "Газпром" е с 30% по-ниска от текущата пазарна спотова цена. За протестите срещу 
евентуално подновяване на преговорите с "Газпром" той бе категоричен: "Това е протест на една секта. Това е секта на 
противниците на руския газ, купуван без посредници. Това е нейното наименование на тази самоубийствена секта. 
Защото ние купуваме руски газ, но чрез посредници, с 30% по-скъпо. Това не е лошо за тази секта, лошото е, когато го 
купуваме директно с 30% по-евтино". 
"Отговорната българска европейска позиция е да вземем максимално количество от "Газпром експорт". Да напълним на 
100% "Чирен" и ако ни остане, да продаваме в Европа този газ". А диверсификацията я постигаме с времето, подчерта 
Велев. 
В Антикризисния щаб, в който АИКБ са поканени, но още не са заседавали, бизнесът ше настоява да се обсъди при 
недостиг на газ в какъв ред ще бъдат изключвани, какво ранно предизвестие ще получават, какви компенсации ще има 
за лишените от газ предприятия. 
А високата цена води до ограничаване на активността, намаляване на продажбите, на заплатите, на персонала, обясни 
Велев и заключи: "Ако това продължи достатъчно дълго - да получаваме по-скъп газ от нашите конкуренти, това ще 
доведе до спиране на работа и затваряне на предприятия". 
Целия разговор гледайте във видеото. 
 
В. Стандарт 
 
√ Работодателите бесни: Секта протестира срещу газа от Газпром 
"Това е протест на една секта. Това е секта на противниците на руския газ, купуван без посредници. Това е нейното 
наименование на тази самоубийствена секта. Защото ние купуваме руски газ, но чрез посредници, с 30% по-скъпо. Това 
не е лошо за тази секта, лошото е, когато го купуваме директно с 30% по-евтино". Така Васил Велев, председател на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), коментира пред НоваНюз протестите срещу евентуално 
подновяване на преговорите с "Газпром" за купуване на природен газ. 
Бизнесът ще иска от властта сигурни доставки на газ на конкуренти цени и доказателства, че страната ни няма да 
претърпи санкция за това, че не сме взели количествата, които сме заявили от "Газпром експорт", каза още Васил Велев. 
По думите му тези санкции ще бъдат над 1 милиард и ще ги плаща всеки един от българските граждани. "Но това, което 
ще направим, е да предявим иск към хората, които са допуснали това да се случи. И ще направим един публичен процес, 
за да е ясно заради кой в момента плащаме близо 300 милиона месечно повече за газ и заради кой ще платим над 1 
милиард санкции за количества газ, които сме заявили, но не сме взели", закани се бизнесменът. 
"Бизнесът е изправен пред загуба на конкурентост”, посочи още Велев. „Очакваме за август цената на природния газ в 
България да е над 150 евро на мегаватчас. За сравнение в съседна Сърбия е 45 евро - 3 пъти по-малко, в Унгария - 65 
евро, два пъти и половина по-малко и в Гърция – 80 евро, два пъти по-малко. Всички тези страни, включително и 
България, получаваме руски газ. Само че ние го получаваме на два пъти, три пъти по-висока цена." 

https://nova.bg/news/view/2022/08/10/379044/%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2-%D1%89%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%BC-%D0%B8%D1%81%D0%BA-%D0%BA%D1%8A%D0%BC-%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%89%D0%B0%D0%BC%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-30-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%BA%D1%8A%D0%BF-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%B2-%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0/
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Велев посочи, че цената по договора с "Газпром" е с 30% по-ниска от текущата пазарна спотова цена. "Отговорната 
българска европейска позиция е да вземем максимално количество от "Газпром експорт". Да напълним на 100% "Чирен" 
и ако ни остане, да продаваме в Европа този газ". А диверсификацията я постигаме с времето, подчерта Велев. 
В Антикризисния щаб, в който АИКБ са поканени, но още не са заседавали, бизнесът ще настоява да се обсъди при 
недостиг на газ в какъв ред ще бъдат изключвани, какво ранно предизвестие ще получават, какви компенсации ще има 
за лишените от газ предприятия. 
А високата цена води до ограничаване на активността, намаляване на продажбите, на заплатите, на персонала, обясни 
Велев и заключи: "Ако това продължи достатъчно дълго - да получаваме по-скъп газ от нашите конкуренти, това ще 
доведе до спиране на работа и затваряне на предприятия". 
 
Bulgaria ON AIR 
 
√ Велев: Огромно увеличение в цената на газа, секта работи срещу бизнеса и потребителите 
Остава недостиг от порядъка на 40% от заявлението количество, алармира председателят на АИКБ 
Комисията за енергийно и водно регулиране ще обяви в петък решението си за поисканото от "Булгаргаз" увеличение на 
цената на природния газ с 60%. Бизнесът ежедневно излиза с остри реакции спрямо управлението на газовата криза.  
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев заяви в "България сутрин", че в петък 
няма да знаем дали ще имаме газ през зимата.  
"Не очакваме да има голяма разлика между предложението на "Булгаргаз" и утвърдената цена от КЕВР, което означава 
над 150 евро за мегаватчас. Това е огромно увеличение на цената за много кратък период. С нашите партньори не 
можем да формираме конкурентна цена с такава цена на природния газ. В Сърбия, Унгария и Гърция е 2-3 пъти по-малко 
от нашата цена. Всички получаваме газ от едно и също място. Не искаме по-лоша цена от тяхната. Очевидно уменията на 
управляващите да договорят добра цена не са достатъчни", каза той.  
Бизнесът е притеснен и от недостига на газ, който се очертава за последното тримесечие на годината. Остава недостиг от 
порядъка на 40% от заявеното количество за потребление, обърна внимание Велев. 
СВЪРЗАНИ 
"Не знаем в каква последователност ще бъде ограничавано газоподаването, ще има ли ранно предупреждение и 
компенсации. Въпроси, които ще зададем на заседанието на антикризисния щаб. Очакваме да се проведе в началото на 
следващата седмица. Ще искаме сигурни доставки на добри цени, както и уверения, че няма да плащаме санкции за газа, 
който в момента не получаваме по договора с "Газпром". Защо вече 3 месеца не сме предявили иск към "Газпром"? 
Накрая ще платим и това, което не сме взели директно", подчерта председателят на АИКБ. 
За Велев ситуацията изглежда така: Отказваме се от руския газ, за да го купуваме от посредници с 30% по-скъпо. 
"Отговорната позиция на нашата страна трябва да бъде да взимаме колкото може повече по договора с "Газпром". Тази 
цена е с 30% по-ниска от текущата. Ще напълним на 100% газохранилището в Чирен. Всякакъв процент под 100 е 
безотговорен. Ако имаме излишъци, ще ги продадем в Европа", категоричен бе той пред Bulgaria ON AIR. 
Лошият сценарий вещае компаниите да намалят производителността си, като може да се стигне и до техния фалит. Велев 
настоя, че бизнесът няма да допусне стотици хиляди хора да останат без работа и икономиката да тръгне надолу, защото 
секта не иска да купува руски газ без посредници. 
"Зорлем се отказваме от директните доставки. Не се отказваме от доставките с посредници и търсим газ някъде по 
средата на океана. Има натиск от шепа хора, които са се обявили против директните доставки на руски газ. Това е секта, 
която работи срещу интересите на българските предприятия, работници и потребители", отправи обвинения 
председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
Гледайте целия разговор във видеото. 
 
Dnes.bg 
 
√ При такъв скок в цената на газа: Ще има ли фалити на фирми? 
Бизнесът с критики за управлението на газовата криза 
С 60% увеличение на цената на газа поиска "Булгаргаз", а в петък Комисията за енергийно и водно регулиране ще обяви 
решението си. Очаква се тя да бъде приета, затова и бизнесът всекидневно излиза с остри реакции спрямо управлението 
на газовата криза. 
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев заяви в "България сутрин", че в петък 
няма да знаем дали ще имаме газ през зимата. 
"Не очакваме да има голяма разлика между предложението на "Булгаргаз" и утвърдената цена от КЕВР, което означава 
над 150 евро за мегаватчас. Това е огромно увеличение на цената за много кратък период. С нашите партньори не 
можем да формираме конкурентна цена с такава цена на природния газ. В Сърбия, Унгария и Гърция е 2-3 пъти по-малко 
от нашата цена. Всички получаваме газ от едно и също място. Не искаме по-лоша цена от тяхната. Очевидно уменията на 
управляващите да договорят добра цена не са достатъчни", каза той. 
Бизнесът е притеснен и от недостига на газ, който се очертава за последното тримесечие на годината. Остава недостиг от 
порядъка на 40% от заявеното количество за потребление, обърна внимание Велев. 
"Не знаем в каква последователност ще бъде ограничавано газоподаването, ще има ли ранно предупреждение и 
компенсации. Въпроси, които ще зададем на заседанието на антикризисния щаб. Очакваме да се проведе в началото на 
следващата седмица. Ще искаме сигурни доставки на добри цени, както и уверения, че няма да плащаме санкции за газа, 

https://www.bgonair.bg/a/36-sutreshen-blok/275004-velev-ogromno-uvelichenie-v-tsenata-na-gaza-sekta-raboti-sreshtu-biznesa-i-potrebitelite
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който в момента не получаваме по договора с "Газпром". Защо вече 3 месеца не сме предявили иск към "Газпром"? 
Накрая ще платим и това, което не сме взели директно", подчерта председателят на АИКБ. 
За Велев ситуацията изглежда така: Отказваме се от руския газ, за да го купуваме от посредници с 30% по-скъпо. 
"Отговорната позиция на нашата страна трябва да бъде да взимаме колкото може повече по договора с "Газпром". Тази 
цена е с 30% по-ниска от текущата. Ще напълним на 100% газохранилището в Чирен. Всякакъв процент под 100 е 
безотговорен. Ако имаме излишъци, ще ги продадем в Европа", категоричен бе той пред Bulgaria ON AIR. 
Лошият сценарий вещае компаниите да намалят производителността си, като може да се стигне и до техния фалит. Велев 
настоя, че бизнесът няма да допусне стотици хиляди хора да останат без работа и икономиката да тръгне надолу, защото 
секта не иска да купува руски газ без посредници. 
"Зорлем се отказваме от директните доставки. Не се отказваме от доставките с посредници и търсим газ някъде по 
средата на океана. Има натиск от шепа хора, които са се обявили против директните доставки на руски газ. Това е секта, 
която работи срещу интересите на българските предприятия, работници и потребители", отправи обвинения 
председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
 
В. Труд 
 
√ Васил Велев: В петък няма да знаем дали ще имаме газ през зимата 
Не очакваме да има голяма разлика между предложението на "Булгаргаз" и утвърдената цена от КЕВР, което означава 
над 150 евро за мегаватчас. Това е огромно увеличение на цената за много кратък период. Това каза за Bulgaria ON AIR 
председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев. Той допълни още, че в петък няма да 
знаем дали ще имаме газ през зимата. 
„С нашите партньори не можем да формираме конкурентна цена с такава цена на природния газ. В Сърбия, Унгария и 
Гърция е 2-3 пъти по-малко от нашата цена. Всички получаваме газ от едно и също място. Не искаме по-лоша цена от 
тяхната. Очевидно уменията на управляващите да договорят добра цена не са достатъчни", каза още Велев. 
„Бизнесът е притеснен и от недостига на газ, който се очертава за последното тримесечие на годината. Остава недостиг 
от порядъка на 40% от заявеното количество за потребление. Не знаем в каква последователност ще бъде ограничавано 
газоподаването, ще има ли ранно предупреждение и компенсации. Въпроси, които ще зададем на заседанието на 
антикризисния щаб. Очакваме да се проведе в началото на следващата седмица. Ще искаме сигурни доставки на добри 
цени, както и уверения, че няма да плащаме санкции за газа, който в момента не получаваме по договора с "Газпром". 
Защо вече 3 месеца не сме предявили иск към "Газпром"? Накрая ще платим и това, което не сме взели директно", 
коментира Велев. 
"Отговорната позиция на нашата страна трябва да бъде да взимаме колкото може повече по договора с "Газпром". Тази 
цена е с 30% по-ниска от текущата. Ще напълним на 100% газохранилището в Чирен. Всякакъв процент под 100 е 
безотговорен. Ако имаме излишъци, ще ги продадем в Европа", категоричен бе Велев. 
Лошият сценарий вещае компаниите да намалят производителността си, като може да се стигне и до техния фалит. Велев 
настоя, че бизнесът няма да допусне стотици хиляди хора да останат без работа и икономиката да тръгне надолу, защото 
секта не иска да купува руски газ без посредници. 
"Зорлем се отказваме от директните доставки. Не се отказваме от доставките с посредници и търсим газ някъде по 
средата на океана. Има натиск от шепа хора, които са се обявили против директните доставки на руски газ. Това е секта, 
която работи срещу интересите на българските предприятия, работници и потребители", заяви Велев. 
 
 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНТ 
 
√ Министърът на туризма: Над 50 000 руснаци са посетили България до края на юни 
До края на юни над 50 000 руснаци са посетили България - това са главно собственици на имоти и апартаменти. Това каза 
в студиото на "Денят започва" служебният министър на туризма Илин Димитров. По думите му, тъй като транспортът до 
България е затруднен те плащат хиляди евро за билети, за да минат през Истанбул и както се вижда препятствията и 
скъпите билети не ги спират. 
"Понякога хората с имоти тук водят и приятели. 50 000 души не са малко число, спрямо 10 000 през миналата 
година и мисля, че този пазар не е загубен", допълни Димитров. 
Според него, в момента се намираме в най-силната част на сезона - там, където цените са най-високи. 
"Реално може би се различава картината, тъй като приходи не означава печалба, но от редица пазари имаме 
сериозно увеличение в броя на туристите, които посещават България. От Румъния са скочили двойно, от 
Обединеното кралство са 10 пъти повече, увеличение има от пазарите в Израел, Полша, Чехия, Гармания. Нетните 
показатели са по-високи в пъти в сравнение с миналата година, като приходите, които очакваме са 70% повече 
спрямо същия период на 2021 г.", каза още министърът. 

https://bntnews.bg/news/ministarat-na-turizma-nad-50-000-rusnaci-sa-posetili-balgariya-do-kraya-na-yuni-1204069news.html
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Дали това е достатъчно или не, ще има по-точна информация към края на септември, но числата са обнадеждаващи, 
подчерта Илин Димитров. Той уточни, че от Министерството на туризма ще направят всичко възможно да се удължи 
максимално сезона и ще започне активна кампания на близки пазари, а и на българския пазар, за да могат хората от 
държавите около нас да се насладят на един хубав и топъл септември. 
По думите на министъра, българите също все повече пътуват и данните сочат, че има над 3,5 млн. пътувания и повечето 
дестинации са Гърция и Турция. Екзотични дестинации почти няма - под 10 000 са пътуванията там. 
"Никога не съм гледал на Гърция и Турция като на конкуренти, а като партньори - от тях можем да учим и с тях 
можем да работим", допълни Илин Димитров. 
Във връзка със свлачището между курорта "Албена" и Балчик вчера, при което пострадаха двама души, Димитров каза, 
че е осъществен контакт с наемателя на плажа и ще отиде лично в петък, за да види на място какви са щетите. 
 
√ Шефът на "Булгаргаз": Мислехме, че "Газпром" се шегува 
Природен газ за България ще има до края на годината, но на висока цена. Това прогнозираха председателят на КЕВР 
Иван Иванов и изпълнителният директор на "Булгаргаз" Людмил Йоцов след открито заседание на комисията за 
определяне на нова с 60% по-висока цена на синьото гориво. 
Директорът на "Булгаргаз" беше разкритикуван сериозно от председателя на КЕВР заради действията на компанията. 
Дружеството беше и глобено, защото е забавило заявлението си за нова цена. 
Общественият доставчик "Булгаргаз" се е оказал неподготвен за разрива в отношенията с "Газпром" и беше 
разкритикуван от председателят на КЕВР Иван Иванов, че не е взел мерки навреме. 
"Ами не, в интерес на истината си мислехме, че това е шега", каза Людмил Йоцов. 
"А не може да си мислите така, знаете, че указът на президента Путин за тях е повече от категорично правило, 
така че по принцип, нека да завърша господин Йоцов, по принцип още след 1 април, защото указът излезе след 31 
март, и на първи април получихте първото писмо от "Газпром експорт", те ви предупредиха,  вие не сте вярвали, но 
вие като ръководител на голямата газова компания на България, е трябвало да се задействате не само с питане 
към МС", каза Иван Иванов. 
"Не искам да си мислите, че не сме пробвали, пробвали сме, но нямаше възможност, каквото сме могли сме 
направили", каза Йоцов. 
Подобна обаче и ситуацията в момента, компанията няма все още яснота откъде ще купи природен газ през септември. 
Заради забавеното заявление за цена на газа през август дружеството днес беше глобено от КЕВР. 
"Получавам не само обаждания, оплаквания, преди всичко от българския бизнес, защото се оказва в първите 12 дни, 
предишния месец и за този месец, те нямат цени, по които да правят сделки", каза Иванов. 
От "Булгаргаз" признаха, че до момента единствените сигурни доставки на синьо гориво са от Азербайджан, водят се 
преговори и с неназована американска компания, но за в бъдеще. 
"Проблемът е това, че те нямат достатъчно капацитет в момента. Капацитетът, който имат те, са сключили 
дългосрочни договори след 2027 година, могат да ни осигурят дългосрочен договор за 15-20 години, ние можем в 
момента да го сключим, но не знаем колко е уместно", каза Людмил Йоцов. 
Дружеството иска за този месец увеличение на цената на природния газ с 60%. Най-вероятно то ще бъде одобрено от 
КЕВР на 12 август. 
"Аз съм оптимист, както до момента "Булгаргаз" е осигурявал газ, аз си мисля, че така и за октомври, ноември и 
декември ще осигури", каза Йоцов. 
"Аз също считам, че ще има достатъчно газ, цената е отделен въпрос, но важното е, че газ ще може да се осигури", 
потвърди Иван Иванов. 
Срещу повишаването на цената на газа преди заседанието на КЕВР акция проведоха от гражданското сдружение 
"Изправи се.БГ", които занесоха в регулатора студени стари радиатори. 
"Апелирам да бъде направен анализ на договора с "Газпром", защото неустойката, която грози България за 
неполучения газ е над 1 млрд. лева", каза Мая Манолова. 
Манолова призова още да бъдат проведени публични търгове за купуването на синьо гориво, така че да не се налага 
толкова голямо поскъпване. 
 
√ Още два български университета влязоха в европейски консорциуми 
Медицинският университет – София и Аграрният университет – Пловдив се присъединиха към консорциуми, част от 
инициативата „Европейски университети“. Европейската комисия одобри още четири алианса, в два от които участват 
българските висши училища. С тях университетите в България, които са пълноправни партньори в европейски 
консорциуми, стават общо седем, съобщават от просветното министерство. 
Медицинският университет влиза в консорциума INGENIUM, който включва още девет европейски висши училища, а 
Аграрният в Пловдив се присъедини към UNIgreen, заедно с още седем университета. Пловдивското висше училище е 
първото българско, което е водещ партньор в такъв алианс. 
В обединенията участват университети от Исландия, Швеция, Финландия, Ирландия, Германия, Белгия, Франция, 
Испания, Португалия, Италия, Полша, Румъния и Гърция. 
Консорциумите, които са част от мрежата, са общо 44. В тях участват 340 висши училища от 31 държави (всички държави-
членки на ЕС и Исландия, Норвегия, Сърбия и Турция). 
Очаква се сътрудничеството между университетите да подобри възможностите за повишаване нивото на научните 
изследвания в тях и да улесни преподаването на интегрални умения и комплексни знания. 
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Всеки от консорциумите получава около 14,4 милиона евро за период от четири години по програма „Еразъм+“. 
 
√ Турция търси газ и нефт - четвърти кораб ще прави сондажи в Средиземно море 
"Абдулхамид Хан" се казва поредният турски кораб, който ще поднови сондажите за нефт и газ в Средиземно море. 
Търсенето на изкопаемите горива се възобновява след пауза от 2 години. Опасенията са, че то може отново да доведе до 
напрежение между Турция, Гърция и Кипър. 
Корабът "Абдулхамид Хан" започна мисията си със специална церемония. На нея присъстваха десетки официални лица, 
министърът на енергетиката и природните ресурси и президентът Реджеп Ердоган. Местоположението, на което ще се 
извършват сондажите, беше пазено в тайна до последно. 
"Изпращаме нашия кораб "Абдулхамид Хан" с Божията помощ на кладенец Йоруклер 1, който се намира на 55 
километра от Газипаша", заяви президентът на Турция Реджеп Ердоган. 
Градът и едноименната област се намират в провинция Анталия. Според Ройтерс претенции към района, в който Турция 
ще търси нефт и газ, има и Кипър. 
"Сондажната операция в Средиземноморието е в рамките на турска суверенна територия и ние нямаме нужда от 
ничие одобрение или разрешение", допълни Ердоган. 
Възможно е турската инициатива да разпали напрежение между Гърция и Турция. Анкара и Атина отдавна си оспорват 
газовите находища в източната част на Средиземно море. Според гърците проучванията за нефт и газ във водите около 
гръцките острови са незаконни. 
Турската страна твърди, че не нарушава правилата. Говорител на гръцкото правителство каза, че наблюдават ситуацията 
внимателно. Заради подобен спор в Кипър Европейският съюз е налагал санкции на Турция. 
"Абдулхамид Хан" е четвъртият сондажен кораб на Турция, оборудван с най-новите технологии. Корабът е дълъг 238 и 
широк 42 метра. Способен е да сондира на дълбочина над 12000 метра. 
 
БНР 
 
√ Промени в режима на носене на защитни маски от 11 до 18 август 
От четвъртък, 11 август, защитна маска за лице ще трябва да бъде носена, само когато гражданите се намират в лечебни 
заведения, аптеки, оптики, специализирани институции за предоставяне на социални услуги и в социални услуги от 
резидентен тип за деца и възрастни. 
Това гласи заповед, подписана вчера от министъра на здравеопазването Асен Меджидиев. Тя ще бъде в сила до 18 август 
включително. 
Маски ще се изискват и при използването на градския транспорт и престоя на съответните спирки/станции, които се 
намират на закрито. Изключение от изискването за носене на защитна маска се допуска за деца до 6-годишна възраст. 
С издаването на заповедта се цели уеднаквяване на противоепидемичните мерки в страната, с оглед етапа на 
разпространение на Covid-19 към момента. 
В нея е посочено още, че работодателите и органите по назначаване организират провеждането на противоепидемични 
мерки в работните помещения, в т.ч. редовно проветряване и дезинфекция; недопускане на лица с прояви на остри 
респираторни болести до работните помещения и инструктаж за правилна хигиена. При възможност работата може да 
бъде организирана и в дистанционна форма или при работно време с променливи граници. 
В детските ясли и детските градини трябва да се провежда засилен сутрешен филтър за недопускане на деца с клинични 
симптоми на COVID-19 и други заразни болести. Ежедневен филтър е задължителен и в специализираните институции за 
предоставяне на социални услуги и в социалните услуги от резидентен тип за деца и възрастни с цел недопускането на 
потребители и персонал със симптоми на COVID-19. 
Пълният текст на заповедта можете да видите ТУК. 
 
√ Трима министри ще представят приоритетите си 
Вицепремиерът и социален министър Лазар Лазаров, както и министърът на иновациите и растежа Александър Пулев, 
ще представят своите екипи и приоритети за работа в рамките на мандата на служебното правителство. Приоритетите си 
ще представи и министърът на отбраната Димитър Стоянов. 
Министърът на труда и социалната политика Лазар Лазаров ще работи с трима заместник- министри. Надя Клисурска е 
била заместник-министър в предходните 2 правителства, назначени от президента Румен Радев, народен представител в 
44-ото Народно събрание. Наталия Ефремова е експерт с  опит в управлението на средства от Европейския съюз. Третият 
заместник -министър е професор Емил Мингов -  юрист, бил е секретар на Националния съвет за тристранно 
сътрудничество, ръководител е и Инспектората на министерството. 
Служебният министър на отбраната Димитър Стоянов, който идва от поста главен секретар на президента Румен Радев, 
още при назначението заяви, че по никакъв начин няма да политизира Българската армия. 
Стоянов ще продължи подготовката за придобиването на новите осем изтребителя Ф-16. 
Процедурата трябва да бъде движена, въпреки че служебният кабинет няма правомощия за решения. А по него вече 
тече и срок за отговор, който изтича на 1 ноември. 
Служебният министър иска при подготовката на бюджета за догодина да бъде достигната целта парите за отбрана да са 
2% от БВП. Тази тема вече е била обсъдена със служебния финансов министър. 
Създаването на целеви фонд за отбрана също ще бъде подготвено по време на служебния мандат.  

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2022/08/09/zapoved_obshta_08082022.pdf
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И служебният министър на иновациите и растежа Александър Пулев ще представи  екипа си и приоритетите в работата 
на министерството. 
Той ще даде информация и за предстоящите програми в подкрепа на бизнеса, изпълнявани от Министерството - по 
Плана за възстановяване и устойчивост и Програмата „Конкурентоспособност и иновации в предприятията. 
 
√ Двама министри ще инспектират интерконектора с Гърция 
Вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Христо Алексиев заедно с министъра на регионалното 
развитие и благоустройството Иван Шишков ще инспектират българската част от Междусистемната газова връзка Гърция-
България. 
Обиколката ще започне на газоизмервателната станция Стара Загора. 
След това министрите ще посетят Кранов възел 6, до село Тракия, както и канал на Напоителни системи и Диспечерски 
център в село Стамболийски. 
Планираната за днес работна среща на регионалния министър  с ръководството на Националното сдружение на 
общините се отлага за четвъртък. 
Министър Шишков ще участва в предаването "Преди всички" по "Хоризонт" след новините в 8 ч. 
 
√ Правителството разглежда възможността за възобновяване на доставките от "Газпром" 
Служебното правителство разглежда възможността за възобновяване на доставките на природен газ от "Газпром", заяви 
министърът на енергетиката Росен Христов. 
"Няма да съм аз министърът, който ще остави населението на студено през зимата", каза Христов в интервю за Би Ти Ви. 
"Условията, които Русия поставя към нас, са тези, които са поставени и към други европейски държави и които тези 
държави изпълняват. Тоест, ние няма да се отклоним от европейската политика, ние няма да приемем условия различни 
от тези, които имат Германия и другите водещи държави от ЕС. Има вече направени анализи на всички рискове, така че 
ако започнем преговори, ние ще адресираме всичко, което е критично за нас, така че доставките да бъдат стабилни, на 
оптимална цена и с максимална сигурност", заяви енергийният министър. 
Министър Христов каза още, че няма да обвързва България с дългосрочни договори за доставка на газ, а ще се опита да 
подсигури достатъчно количества за периода до края на тази, а "в идеалния случай" - и за следващата година. 
"Газпром" спря доставките за България в края на април, след като предишното правителство отказа да плаща за синьото 
гориво в рубли. 
По-рано днес изпълнителният директор на "Булгаргаз" Людмил Йоцов предупреди, че интерконекторът с Гърция може и 
да не заработи до края на октомври. 
 
√ Кирил Петков видя трагедията! Да се откажем от втечнения газ и да платим в рубли на "Газпром" 
Втечненият газ от Съединените щати е най-добрият вариант за България, настоя бившият министър-председател Кирил 
Петков, който бе категоричен, че е преговарял лично с доставчиците за танкерите, без посредници. 
"За мен би било трагично да се откажем от втечнения газ и да платим в рубли. Не за друго, а защото ще ме е страх какво 
ще се случи зимата. Сега се говори дали "Газпром" ще ни пусне да плащаме в рубли, или не. Проблемът не са рублите. 
Истинският проблем е сигурността на доставката. В момента германските компании плащат с рубли и им спряха газа по 
"Северен поток" 1, италианските им намалиха доставките. Най-много ме е страх, че наесен, точно като започне 
отоплителният сезон, ще започнат проблемите. Например - планов ремонт на някаква турбина", посочи съпредседателят 
на "Продължаваме промяната". 
Според него най-добрият вариант е, ако България тази зима остане независима от "Газпром”. 
"Когато имате доставчик, който си сменя от сутрин до вечер мнението, как да разчитате че през зимата той ще бъде 
коректен? Ако някой успее да договори някакви количества да напълни "Чирен" с някакъв евтин газ, нека го направи. Тук 
е въпросът сигурност-цена. Сигурността е по-важна от цената. Цяла Европа се чуди какво да прави, всички се страхуват за 
зимата. България не спря нито за секунда подаването и имането на газ. Мисля, че се справихме идеално към този 
момент", допълни Петков. 
Той коментира и седемте кораба с втечнен газ ат САЩ: 
"Офертата е в рамките на рамковия договор и тя е задължителна. С други думи, ако България поиска тези танкери, 
предлагащата фирма не може да откаже. За октомври и ноември бяхме готови с възможност корабът да се паркира в 
Гърция. Не искахме да ги подпишем, защото не искахме в последните 2-3 дни на правителството да кажат: "Те подписаха 
еди какви си газови договори". Искахме да дадем шанс на следващия кабинет да направи оценка. Седемте танкера бяха 
с цена 30 долара под европейския пазар в този момент", пресметна експремиерът. 
Според него хубавото е, че седемте танкера идват директно от производител. 
"Най-голямата американска компания в света ги дава, няма посредници. Само трябва да кажат 2 кораба отиват в Гърция 
през октомври и ноември, нататък се договарят с Турция, ако трябва. Аз доказах, че това може да се направи за две 
седмици", поясни Кирил Петков. 
По думите му има и неща, които харесва в служебното правителство. Едно от тях е, че проверките на "Капитан Андреево" 
продължават. 
"Браво на министър Иван Демержиев. Има политики, които трябва да продължат и се надявам тези два месеца да не 
загубим ход", коментира Петков. 
Бившият премиер заяви още, че на този етап не знае дали "Продължаваме промяната" ще се явят заедно с 
"Демократична България" с общи листи на предстоящите предсрочни избори. 
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√ Маркет Линкс: Движим се към по-малко формации в следващото НС 
Интервю на Диана Дончева с Добромир Живков 
Голямата интрига в тази предизборна ситуация и в периода на регистрация е дали ще имаме коалиция в дясно – ДБ и ПП. 
В рамките на около седмица трябва да се реши най-късно това. ПП продължават да запазват тактично мълчание по 
въпроса и в този смисъл всички погледи са насочени в тази посока. 
Това каза за Добромир Живков,  управител на социологическа агенция „Маркет Линкс“. Според него, ако формациите се 
явят заедно на избори, част от левия електорат ще се оттегли в изчаквателна позиция, за да види как ще се развият 
разговорите за листи и отношенията между потенциалните партньори, но: 
„Не трябва да забравяме и феномена на „гласуването за победителите“ - който може да спечели, привлича нови 
избиратели. За мен, по-скоро отиват понастоящем към известен позитивен ефект в така числово измерение, говоря за 
избиратели, при евентуална коалиция". 
При всички случаи ДБ ще бъдат част от парламента, категоричен бе Живков в предаването „Преди всички“ по „Хоризонт“. 
Губи ли левицата от войната на ръководството с президента 
„Левият избирател вече свикна през годините на това противопоставяне между ръководството на БСП и президента. Не 
очаквам да повлияе негативно върху подкрепата на БСП. Дори напротив, сякаш електоратът на социалистическата партия 
се консолидира. Нинова стои стабилно, в сегмента на левия електорат тя има своята тежест. Според мен това ще има 
значение за това БСП да постигнат вероятно около същия, а може би дори и малко по-висок резултат от ноемврийския“. 
БСП трябва да се бори за своя електорат срещу „Български възход“ и „Възраждане“.  
Късно е за нов политически формат, особено вляво, макар и воден от познати лица, смята Живков. 
Големите въпросителни са дали ИТН и „Български възход“ ще участват в следващия парламент. Според Живков 
доверието на избирателите в ИТН изглежда „безвъзвратно загубено“, а в „Български възход“ не се вижда „достатъчно 
енергия и достатъчно убедителност за широки маси тази партия да успее да прескочи“. 
„Хипотезата понастоящем, с нелоша вероятност, е да се движим дори към малко по-малка фрагментация в следващото 
Народно събрание“.  
 
√ Иво Инджов: Служебното правителство може да извърши повече от подготовка за избори 
Разговор на Лъчезар Христов с Иво Инджов 
Още на петия ден от заработването на служебното правителство пред Президентството се проведоха протести. Оценка и 
коментар за случилото се през последните 8 дни пред Радио София даде Иво Инджов, експерт по политически 
комуникации и преподавател по журналистика във ВТУ. По думите му, основната задача на служебното правителство е, 
че то трябва да подготви безпроблемни, честни и прозрачни като процедури избори. 
"Служебното правителство може да върши и доста други неща. То трябва да поддържа функционирането на страната в 
нормален ритъм, може да взема и извънредни решения, но само когато се налага", коментира Инджов. Той допълни, че 
това правителство е започнало с много кадрови смени и с вербални заявки за промяна на геополитическия курс на 
България, който е бил променен от предходното редовно правителство. 
"Спонтанният протест на активни свободомислещи български граждани, които категорично излязоха на площада пред 
президентството, за да заявят своето неодобрение и категоричен протест против евентуално повторно обвързване на 
България и заробване от "Газпром", изигра ролята на такава червена лампа. Обществените реакции в социалните мрежи, 
изявления на анализатори и политици също изиграха роля", сподели Инджов и допълни, че служебното правителство ще 
прави опит да изважда "кусурите" на предишното управление. 
Той каза, че ходовете на президента по отношение на войната в Украйна и българското вето към Северна Македония, 
както и за отношенията с Русия са разочаровали активната част от българското общество и то е в готовност за нови по-
големи протести, ако президента Радев продължи активно да залага на външнополитически курс, който е в разрез с 
външнополитическата ориентация, която България получи по време на управлението на правителството на 
"Продължаваме промяната". 
Относно предстоящите избори, Инджов коментира: "Докато Борисов е в ГЕРБ, а Доган и Пеевски са в ДПС тези формации 
остават токсични за останалите в политическия спектър, така че "Продължаваме промяната", както и нейните лидери са 
заявявали многократно, нямат намерение да се коалират с ГЕРБ дори и изборните резултати да вещаят при една такава 
коалиция стабилно управление". 
Той отбеляза, че БСП не представлява цялото "ляво" в България а е социално-консервативен сегмент, като хора с по-
социално и прогресивно мислене нямат представителство в момента, а и няма да имат скоро такова, макар че се правят 
опити за създаване на нови леви платформи. Освен това каза, че задачата на БСП е да не се срине на тези избори и че тя 
ще бъде търсеният трети партньор за една антикорупционна коалиция. 
Повече подробности можете да чуете в звуковия файл. 
 
√ Зорница Илиева: Ердоган винаги оставя вратичката отворена 
Интервю на Петър Волгин със Зорница Илиева в предаването ''12+3'' 
"Турският президент Реджеп Ердоган винаги е играл на ръба - мост между Изтока и Запада. И в същото време - острие на 
Запада - на НАТО или на западната политика. Той ще се опита да запази тези позиции и за в бъдеще... Той се стреми да 
събере много позитиви заради нерозовото положение на турската икономика. Ердоган води гъвкава политика, но винаги 
с мотото "Турция над всичко" за суверенна политика. Това обаче не се харесва в САЩ". 
Това каза пред БНР журналистът Зорница Илиева. 

https://bnr.bg/post/101688723/market-links-dvijim-se-kam-po-malko-formacii-v-sledvashtoto-ns
https://bnr.bg/post/101688497/ivo-indjov
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Тя припомни, че Турция не е подкрепила санкциите срещу Русия и това ѝ дава възможност за развитие на бизнеса и на 
износа: 
"От февруари до юни износът на Турция за Русия е над 400 млн., което е повече от глътка въздух. Руски банки откриват 
сметки в турски банки. Чрез турските банки осигуряват финансови потоци и се заобикалят санкциите във финансовата 
сфера. Западът, и особено САЩ, са в тревога, че Ердоган помага на Русия да заобиколи санкциите". 
В предаването "12+3" журналистът допълни: 
"Ердоган балансира между Изтока и Запада. Казва, че няма да ратифицира в Меджлиса в Турция решението за 
членството на Швеция и Финландия в НАТО, след като САЩ не изпълняват обещанието си за доставка на 
модернизираните F-16. В същия момент изпраща парламентарна делегация за разговори във Вашингтон. Винаги оставя 
вратичката отворена. Продължава старата си политика, в която винаги използва геополитическите ветрове, добре 
оценявайки ги, мъдро ориентирайки се в обстановката, такова решение да вземе, че да го оправдае като действие, да 
демонстрира независима външна политика. А това се оценява от турците". 
Интервюто със Зорница Илиева можете да чуете в звуковия файл. 
 
√ В страдаща от суша Испания влязоха в сила мерки за пестене на електроенергия 
В Испания от днес влязоха в сила мерки за спестяване на електроенергия. В много региони на страната има и 
ограничения за водата, тъй като общият обем на водоизточниците е спаднал до под 40 процента. 
Водните запаси в Испания са намалели до 20 пункта под средното равнище за последното десетилетие. Липсата на дъжд 
е съчетана с продължителните периоди на горещо време. 
В периода от 1 октомври миналата година до началото на август валежите са 447 литра на квадратен метър - с 30 
процента по-малко от обичайните 643 литра. 
В метеорологичната агенция отчитат също, че юли е бил особено сух в цяла Испания - по-малко от 6 литра дъжд на 
квадратен метър вместо нормалните 20. 
До 35 на сто от общия обем са спаднали запасите на питейна вода - най-ниското ниво от 10 години. Във все повече 
региони се налагат мерки за пестене на вода. 
Най-засегнати са автономните области Андалусия и Каталуния а също и Канарските острови. 
В Испания вече е в сила и приетият от централното правителство план за спестяване на ток с пределни норми на 
температурата в обществени помещения и изключване на осветлението на витрините след 22 часа. Те предвиждат 
охлаждане на помещенията до 27 градуса през лятото и отопляване до най-много 19 през зимата. 
Планът беше подложен на критики от опозицията. От правителството отговориха, че ограниченията са в синхрон с 
европейските ангажименти, породени от войната в Украйна. Освен това предполагат "гъвкаво" прилагане, като ще има 
период на адаптация, но после ще влязат в сила високи глоби за неизпълнение на плана. 
 
√ Зеленски: Конфликтът с Русия няма да приключи, докато не освободим Крим 
Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че конфликтът с Русия няма да приключи, докато не бъде освободен 
анексираният от Москва черноморски полуостров Крим. Продължават и споровете около обстрела на Запорожката 
ядрена централа, за който двете страни се обвиняват взаимно. 
"Крим е украински и ние никога няма да се откажем от него", заяви Зеленски. 
В поредното си видеообръщение той настоя: 
"Черноморският регион не може да бъде безопасен, докато Крим е окупиран". 
"Войната на Русия срещу Украйна и срещу цяла свободна Европа започна с Крим. И трябва да приключи с Крим - с 
неговото освобождение! Историята на недостатъчната реакция на руската инвазия в Крим от страна на света е един 
добър аргумент за засилване санкциите срещу Москва. Светът започна да осъзнава грешката си от 2014 г., когато реши да 
не реагира с пълна сила на първите агресивни стъпки на Русия". 
Крим е под контрола на Русия, откакто тя анексира полуострова през 2014 година. 
Вчера беше съобщено за експлозии в руско военно летище в Крим. 
Правителството в Киев не пое отговорност, но украински медии цитират военни експерти, че е възможно това да е акция 
на партизани в тила.  
Според "Ню Йорк таймс" украинската армия е атакувала ключова руска военновъздушна база. 
Москва обясни инцидента с избухването на боеприпаси. 
Руските сили са започнали да инсталират система за противовъздушна отбрана в Запорожката атомна централа - най-
голямата в Европа, след като обстрел предизвика тревоги за нейната безопасност. За подсилването на системите съобщи 
ръководителят на назначената от Москва  администрация в Запорожка област Евгений Балицки. Той подчерта, че 
момента станцията работи нормално. 
Москва твърди, че атаките са дело на украинските сили и упрекна ООН, че е отменила вече планирано посещение за 
инспекция. В Киев също заявяват, че за нападенията е отговорна другата страна.   
Междувременно още два товарни кораба със 70 хиляди тона хранителни продукти напуснаха вчера необезпокоявани 
украинското крайбрежие в изпълнение на споразумението от Истанбул. 
 
√ Киев за взривовете в Крим: Не може да се пуши на нерегламентирани места в близост до муниции 
Един човек загина, петима са ранени, сред тях и дете, след най-малко 12 експлозии на военно летище на анексирания от 
Русия полуостров Крим. 

https://bnr.bg/post/101688399/zornica-ilieva
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От руското Министерство на отбраната съобщиха, че взривовете са резултат от детонации на авиационни боеприпаси. 
когато руска военновъздушна база близо до анексирания от Москва Кримски полуостров беше разтърсена от поредица 
от взривове, които според Русия са представлявали детонации на складирани боеприпаси, а не резултат от каквато и да е 
атака от страна на украинските сили, съобщава Ройтерс. 
Местни свидетели казаха, че са чули най-малко 12 експлозии около 15:20 часа местно време от военновъздушната база 
"Саки" близо до Новофедоровка на западния бряг на полуострова, който Русия анексира от Украйна през 2014 г. и 
използва през февруари като една от стартовите площадки за инвазията си в Украйна. 
Крим, ваканционна дестинация за много руснаци, досега беше пощаден от интензивните бомбардировки и 
артилерийски битки, които други райони на Източна и Южна Украйна претърпяха след навлизането на руските сили в 
страната. 
Министерството на отбраната на Русия беше категорично, че "детонацията на няколко склада за авиационни 
боеприпаси" е предизвикала експлозия и първоначално каза, че няма пострадали. Според министерството не е имало 
нападение и няма повредена авиационна техника. 
Основните руски информационни агенции цитират неназован източник от министерството, който казва, че "само 
нарушение на изискванията за пожарна безопасност се счита за основна причина за експлозията на няколко склада за 
боеприпаси на летището "Саки“. "Няма признаци, доказателства или още по-малко факти, които да сочат умишлено 
въздействие върху складовете за боеприпаси“. 
Здравният отдел на Крим съобщи, че един цивилен е бил убит. Съобщава се, че още един човек е бил приет в болница 
със средни наранявания, а петима са били лекувани с леки наранявания. 
Междувременно Украйна направи подигравателно изявление, напомнящ реакцията й на други необясними взривове на 
руска територия по време на конфликта. 
"Министерството на отбраната на Украйна не може да установи причината за пожара, но отново обръща внимание на 
правилата за пожарна безопасност и забраната за пушене на несертифицирани места", се посочва в в съобщението. "Не 
можем да изключим, че окупаторите "случайно“ ще намерят някои характерни "отличителни знаци", "визитка" или дори 
"ДНК". 
Съветникът на президента на Украйна Владимир Зеленски Михайло Подоляк пък отбеляза в профила си в Twitter, че 
"бъдещето на Крим е да бъде перла на Черно море, а не военна база за терористи", добавяйки, че "това е само 
началото". 
Ройтерс посочва, че Москва може да обвини Киев в преминаване на червената линия, ако Украйна признае, че е 
нападнала територия, която Русия смята за своя. 
Руският губернатор на Крим Сергей Аксьонов каза, че около военновъздушната база е създадена петкилометрова 
забранена зона. Базата е близо до морските курорти Новофедоровка и Саки, но руската асоциация на туроператорите 
каза, че те не изглежда да са били засегнати. 
Въпреки това, местен свидетел каза за Ройтерс, че има официална блокада на главния път от Новофедоровка, който води 
в посока към базата. 
Множество видеоклипове, заснети от плажове, бяха публикувани в социалните медии, показващи огромни кълба дим в 
далечината. 
Новофедоровка и Саки са на около 50 км северно от пристанището на Севастопол, домът на руския Черноморски флот, 
който Москва използваше под наем от Киев в продължение на десетилетия, преди да завладее и анексира целия 
полуостров от Украйна през 2014 г. - ход, който не е признат от повечето други държави. 
На 31 юли официален представител в Крим обвини Украйна в раняването на петима души при нападение с дрон в 
Севастопол. Киев не коментира обвинението. 
 
√ Петролът поскъпва след спиране на руските петролни потоци към Европа през тръбопровода "Дружба" 
След новината за спиране на руския петрол през тръбопровода "Дружба" важната енергийна суровина поскъпна на 
международните пазари с над 1%. 
Към 15.00 часа българско време фючърсите на петрол Брент нарастват с 1,2% към 97,80 долара за барел, като за кратко 
дори поскъпнаха обратно над нивото от 98 долара. 
Фючърсите на американския лек суров петрол WTI пък поскъпват с 1,3% към 92 долара за барел. 
Поскъпването на петрола обаче изглежда на този етап ограничено, тъй като инвеститорите оценяват възможността за 
допълнителни петролни доставки от страна на Иран. Повод за това даде информация, че Европейският съюз е 
представил късно снощи "окончателен текст" за съживяване на ядреното споразумение с Техеран от 2015 г., очаквайки 
този текст на бъде одобрен от Вашингтон и Техеран. Потенциалното възстановяване на ядрената сделка може да увеличи 
износа на петрол от Иран с поне 1 милион барела на ден, или с около 1% от световното предлагане в рамките на шест 
месеца. 
В същото време остават в сила и притесненията за намаляване на търсенето на петрол с оглед на реалната опасност от 
глобална икономическа рецесия. 
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Графика на петрол Брент (в долари за барел) 

 
 

 
Банкеръ 
 
√ ЦИК приема документи за регистрация за изборите 
Централната избирателна комисия започва да приема днес, 10 август, документи за регистрация на партии и коалиции за 
участие в предсрочните парламентарни избори на 2 октомври 2022 г. Приемането на документите ще се извършва всеки 
ден от 9:00 ч. до 17:00 ч. в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І“ № 1, във фоайето, непосредствено 
до вход „Ларго“. Крайният срок за подаване на заявление за регистрация в ЦИК на партиите и коалициите е до 17:00 часа 
на 17 август. 
Според Изборния кодекс, за да участват в изборите, партиите и коалициите трябва да подадат заявление за регистрация 
и да представят списък с имената, единния граждански номер и саморъчен подпис на не по-малко от 2500 избиратели, 
над 18-годишна възраст, които подкрепят регистрацията им.  
Заявлението трябва да бъде придружено от удостоверение за актуално правно състояние към датата на насрочване на 
изборите, образец от подписа на представляващия партията, образец от печата на партията, банков документ за внесен 
депозит, удостоверение за банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания, както и удостоверение от 
Сметната палата за внесени финансови отчети на партията за всяка от последните три години, а за новорегистрираните 
партии - от датата на съдебната им регистрация.  
 
√ Банките удариха 1 милиард печалба към полугодието 
Вече 30-а година, на всеки три месеца вестник „БАНКЕРЪ“ подрежда най-добрите кредитните институции у нас по шест 
показателя. Това са общият размер на активите им, собственият им капитал, печалбата, възвръщаемостта на собствения 
капитал, на активите, и показателят за ефективност. Само банките, попаднали сред първите десет институции с най-
добри данни и по шестте критерия, влизат в групата на най-добрите. 
Данните показват, че четири банки покриха всички показатели в нашата класация, и оглавиха подреждането през второто 
тримесечие на 2022 година - „Уникредит Булбанк“, „Банка ДСК“, „Юробанк България“ и “ПроКредит Банк (България). Те 
бяха най-добри и в периода между януари и март. Първите три са сред петте значими банкови институции (съгласно 
критериите на ЕЦБ), а „ПроКредит Банк“ е сред малките и динамично развиващите се у нас. Освен това, те са част от 
големи европейски финансови групи. А добре е да отбележим и приноса на българските мениджъри, които много умело 
реагираха на динамичните промени – с добра организация на работата и с различни нови банкови продукти и услуги. А 
за силата и значението на тези четири банки говори и това, че те „владеят“ към края на юни 69.872% от общите активи в 
банковата система. 
25 банки оперират в банковия сектор на България към 30 юни 2022 г., като 7 от тях са клонове на чуждестранни кредитни 
институции. 
В края на второто тримесечие на 2022 г. регулаторно беше одобрена и анонсираната през ноември 2021 г. сделка за 
придобиване на Райфайзен (България) ЕАД от Белгийска финансова група „KBC“. Сделката бе завършена в началото на 
месец юли тази година. Концентрацията в банковия сектор се запазва висока, като делът на петте най-големи банки на 
база общо активи в банковата система възлиза на 66.65% към 30 юни 2022 г. 
Общо активите 
 на банковата система към 30 юни 2022 г. възлизат на 142 млрд. лв., като отбелязват ръст от 1.11% спрямо 31 март 2022-
ра. Първите 10 банки по размер на активите към 30 юни 2022 г. концентрират 87.48% от общо активите на банковата 
система. 
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На челна позиция продължава да бъде УниКредит Булбанк АД с активи в размер на 26.4 млрд. лева или 18.55% пазарен 
дял, като бележи спад от 0.93% в активите спрямо 31 март 2022 година. Банка ДСК АД остава на втора позиция със 17.75% 
пазарен дял и ръст от 0.34% спрямо предходното тримесечие. На трета позиция е Обединена Българска Банка АД, която 
също запазва мястото си от 31 март 2022 г., с пазарен дял от 11.64% и ръст в активите от 2.97% спрямо 31 март 2022 г. 
Четвърта и пета позиция, без промяна спрямо края на предходното тримесечие, се заемат съответно от Юробанк 
България АД и Първа Инвестиционна Банка АД. 
 

 
Източник: Статистика на БНБ 

 
Нетните активи 
на банките към 30 юни 2022 г. възлизат на 16.3 млрд. лв., като бележат спад от 2.35% спрямо 31 март. 
На челна позиция по този показател се изкачва Банка ДСК АД, като към 30 юни 2022 г. нетните й активи бележат 
покачване от 2.05% спрямо 31 март 2022-ра. 
Спад от 11.32% в нетните активи регистрира Уникредит Булбанк АД към 30 юни 2022 г. и застава на второ място по този 
показател. 
Няма промяна в класацията при Юробанк България АД, която заема трета позиция по нетни активи към 30 юни 2022 г., 
отчитайки ръст от 0.07% спрямо 31 март 2022 г. Обединена Българска Банка АД продължава да заема четвърта позиция, 
като отчита спад в нетните активи от 9.66% спрямо 31 март 2022 г. Първа Инвестиционна Банка АД остава на пета позиция 
с ръст на нетните активи от 2.14% спрямо 31 март 2022г. 
 

 
Източник: Статистика на БНБ 

 
Нетната печалба 
на банковата система се увеличава с 54.54% до 1 млрд. лв. за второто тримесечие на 2022 г., спрямо 659 млн. лв. за 
същия период през 2021-ва. 
Банка ДСК АД заема челната позиция с печалба от 273 млн. лв. или 26.81% дял от печалбите в сектора за второто 
тримесечие на 2022 г., като отчита ръст на печалбата си от 21.69% спрямо предходното шестмесечие. 
Уникредит Булбанк АД е на втора позиция по дял на печалбата в сектора, а именно 25.38%, отчитайки увеличение от 
38.24% спрямо аналогичния период на 2021-ва. Юробанк България АД регистрира печалба от 90 млн. лв. за периода или 
6.57% ръст спрямо предходната година, като заема третата позиция с 8.83% дял в печалбите на сектора. 
Ти Би Ай Банк ЕАД застава на четвърта позиция с печалба от 83 млн. лв., като отбелязва над десетократно увеличение в 
резултата си спрямо 2021 г., силно повлияно от отчетените приходи от дивиденти в размер на 67 млн. лв. Петата позиция 
заема Райфайзенбанк (България) ЕАД с печалба от 80 млн. лв. за шестмесечието, като регистрира увеличение от 53.77% 
спрямо 2021 г. 
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Източник: Статистика на БНБ 

  
Възвръщаемостта на активите 
(изчислена на база Нетна печалба / Общо активи) възлиза на 0.72% общо за банковата система през второто тримесечие 
на 2022 г. спрямо 0.51% за същия период на 2021-ва. 
По този показател Ти Би Ай Банк ЕАД се изкачва на челната позиция с 5.13%, като отбелязва ръст спрямо аналогичния 
период през предходната година, когато възвръщаемостта на активите е била 0.69%. 
БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А. заема втората позиция с 3.29% възвръщаемост на активите за второто тримесечие на 
2022 година. Следвани са от Банка ДСК АД с 1.08%, Уникредит Булбанк АД с 0.98% и Варенголд Банк АГ, която застава на 
пето място с 0.90%. 
 

 
Източник: Статистика на БНБ 

 
Възвръщаемостта на собствения капитал 
(изчислена на база Нетна печалба/Собствен капитал, като класацията не включва клоновете на чуждестранни банки) се 
увеличава до 6.10% за второто тримесечие на 2022 г. спрямо 4.01% за аналогичния период на 2021 г. С най-висока 
възвръщаемост на собствения капитал през този период е Ти Би Ай Банк ЕАД с 25.96%, а на второ място е Уникредит 
Булбанк АД с 8.37%, следвани от  Банка ДСК АД с 7.99%, Райфайзенбанк (България) ЕАД  с 6.25% и Търговска Банка Д АД с 
5.93%. 
 

 
Източник: Статистика на БНБ 

 
Показателят за ефективност 
(изчислен на база на съотношението между административните разходи и общо нетен оперативен доход) отчита 
подобрение от 38.93% за второто тримесечие на 2021 г. до 37.72% за текущата година. 
На челната позиция по този показател за второто тримесечие на 2022 г. е Банка ДСК АД с 26.99%, като за аналогичния 
период през 2021 г. банката е отчела стойност в размер на 29.51%. 
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УниКредит Булбанк АД отчита подобрение на ефективността от 30.16% за шестмесечието на 2021 г. до 27.57% за текущия 
период и запазва втората си позиция през 2022 г. Юробанк България АД отчита понижение на ефективността от 34.50% 
през 2021 г. до 36.18% за второто тримесечие на 2022 г. и  застава на третата позиция. Следват Инвестбанк АД и Ситибанк 
Европа АД клон България съответно на четвърта и пета позиция. 
 

 
Източник: Статистика на БНБ 

  
Материалът е изготвен от експертите на ПрайсуотърхаусКупърс (PwC) Атанас Ненов, Мениджър, Консултантски 
услуги, и Илиан Бонев, Консултант, Консултантски услуги. Текстът е базиран на официалната информация и 
статистика, публикувани на сайта на БНБ. 
 
√ Министър Гечев: Реколтата от зърно е добра, има и дърва за огрев 
"Единствен, основен приоритет в работата са земеделските производители и преработватели." Това заяви служебният 
земеделски министър Явор Гечев при представяне на приоритетите в работата на ведомството и екипа си. Той добави, че 
министерството няма да се лиши от качествени кадри, всичко добро започнато от предходния кабинет ще бъде запазено, 
а това което има нужда от промяна, ще бъде изменено. "Не очаквайте от мен реваншизъм", отбеляза министърът. Той 
успокои, че реколтата от зърно е добра, няма опасност за изхранването на хората. Ще бъдат осигурени и дърва за огрев.  
"От първия ден половината правителство работи по казуса с ГКПП „Капитан Андреево“, за което искам да благодаря на 
всички представители на кабинета", каза Гечев. И информира, че в момента положението е нормално и чакащи камиони 
няма. "Показахме, че има държава. Съдебните спорове могат да продължат, а ние имаме готовност да гарантираме 
нормалните процеси", увери той.  Във връзка с лабораторните изследвания министърът посочи, че ще се спазват 
законовите разпоредби. И допълни, че е започнало едно добро начинание, но е трябвало още подготовка. Според него 
има малко повече пиар по темата. Но беше категоричен, че колони на граничния пункт не трябва да има. 
За Стратегическия план министър Гечев отбеляза, че продължава работата по отстраняване на коментарите. "Нашата 
амбиция е той да бъде завършен през октомври като дейностите по него ще продължат в непрекъсната комуникация с 
Европейската комисия, а експертизата ще бъде водеща в процеса", каза той. По думите му са необходими законодателни 
промени, които трябва да бъдат направени, за да започне прилагането му. "За съжаление тази дейност не е започнала до 
настоящия момент. Това прави предизвикателството по-голямо, затова ще се работи на високи обороти“, обеща той. 
Министърът съобщи, че необходимите законови изменения ще бъдат подготвени и предадени на следващото редовно  
правителство. Според него ограничение е, че няма работещо Народно събрание, защото има необходимост от 
законодателни изменения в сектора. 
"Нека успокоим земеделците, че плащанията към тях, особено в тези трудни времена, няма да бъдат спрени", увери 
Явор Гечев. Има възможност част от Стратегическия план да започне да се прилага и без нормативни изменения, но това 
не е препоръчително. Аграрният министър коментира, че разписаното в Стратегическия план, ще е това, което държавата 
ще изпълнява в следващите пет години, Европейският съюз задава рамката, но държавите могат да се съобразят със 
специфичните си нужди. По думите му в момента се мисли и по нов механизъм за подпомагане на сектора, като 
предстои следващата седмица да има повече яснота по темата. 
Министърът посочи, че реколтата от пшеница е добра, като се очаква тя да достигне около 6,5 млн. тона и не се 
предвижда кризисна ситуация. Според него заради продължаващата война в Украйна и износът на зърно, в България, 
Полша и Румъния се получава свръхпредлагане. "Имаме идеи и работим по различни хипотези за решаване на този 
въпрос, които ще бъдат коментирани с Европейската комисия", съобщи той. А за контрола върху пшеницата, която се 
внася, Гечев информира, че се обмислят допълнителни мерки в тази посока. 
Ресорният министър заяви, че ще се направи всичко необходимо за осигуряване на дървата за огрев на населението. Има 
известно забавяне с добива на дървесина, но сега е моментът, в който може да се реагира. Заради енергийната криза, се 
отчита увеличаване в търсенето на дървесина. 
"Студент ще стане част от екипа ми, от началото на академичната година. Той ще има равни права с политическия 
кабинет и ще бъде възпитаник на един от специализираните университети в сектора на земеделието", съобщи 
министърът. Предстои да бъдат обявени критериите за избор. "По този начин искаме човек, който да ни изкара от 
обувките, да е необременената, свежа мисъл", допълни той. В екипа на Явор Гечев влизат заместник-министрите Крум 
Неделков, Георги Събев и Валентин Чамбов. 
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√ Служебният министър на туризма представи приоритетите на ведомството си 
В големите курорти по Черноморието ще бъде осигурена по една допълнителна линейка, съобщи служебният министър 
на туризма Илин Димитров. Съгласие за това е получено след разговор с Министерството на здравеопазването. 
Сред спешните задачи на ведомството са предприемане на мерки за успешно протичане на летния сезон, подчерта Илин 
Димитров, който очерта приоритетите в работата на ведомството. 
Още в рамките на този месец се обмисля разкриването на Координационен център Обзор-Бяла, който ще подпомага 
работата по курортите по Северното и Южното Черноморие. С помощта на Министерството на здравеопазването ще 
бъде подсигурена адекватна работа на държавните центрове за Спешна помощ, каза Илин Димитров. 
"Получихме сигнали относно скъпите услуги, които са в частните центрове по курортите, където за една инжекция се 
взима 200-300 лева, за един преглед баснословни суми. Ще се направи проверка и ще се види на каква основа , на каква 
база са тези цени и те как са регламентирани", обясни той. 
Сред неотложните задачи на ведомството е коректното администриране на мярката за хуманитарната помощ за 
бежанците. Към момента в Министерството на туризма са постъпили над 500 жалби. Целта е в края на мандата на 
служебното правителство да бъде разплатено дължимото на хотелиерите. 
Министър Димитров се ангажира с предвидимост за хотелиерите по отношение на здравните изисквания при евентуална 
нова COVID вълна. Ще бъде сформирана работна група с участието на бранша за изработване на Закон за единна 
браншова организация. Работна група ще подготви текстовете за гаранционен фонд за туроператорите. 
 
√ Здравното министерство пуска безплатни антигенни тестове за COVID-19 
С оглед на кратките срокове на работа на служебното правителство  като основна цел сме си поставили да осигурим 
комфорт на хората и да подобрим здравната система. Това каза пред БТВ служебният министър на здравеопазването д-р 
Асен Меджидиев. 
"Основната насоченост на работата ни е справяне с тази вълна на COVID-19 и подготвяне на здравната система за 
евентуални по-големи вълни. Денонощно работим за подготовка на лечебните заведения – осигуряване на интензивни 
легла и прием на болни, ако се наложи. Целта ни хората да са спокойни, да не мислят за този проблем, той е наш 
ангажимент", заяви д-р Меджидиев. 
"Още в първия ден дадох телефон за директна връзка с мен, ако има неприети пациенти. Денонощно следим ситуацията 
и всяка сутрин получавам доклад от Бърза помощ  дали има върнат пациент. Пациентите трябва да бъдат сигурни, че ако 
има проблем, те ще бъдат приети", подчерта здравният министър. 
"Досега имаше план с етапи по области. Аз реших да събирам редовно екип от специалисти от всички сфери в моя 
кабинет и да разглеждаме мерките. В момента се намираме в плато, дори влизаме в низходяща част. С днешната 
заповед премахваме маските в закрити помещения. Корекциите в тези заповеди ще се нанасят ежеседмично, тъй като 
тези експерти ще се събират всяка седмица. Силно се надявам следващата седмица да постигнем още по-голямо 
разхлабване на мерките, за да могат хората да живеят нормално, защото сме осигурили мерките за реакция. При всяка 
вълна трябва да бъдем гъвкави и да вземаме подходящите мерки", посочи д-р Асен Меджидиев. 
От днес Министерството на здравеопазването пуска в обръщение постепенно един голям ресурс от безплатни 
антигеннни тестове, хората да могат свободно да се тестват. "От утре даваме възможност на хората масово, където 
пожелаят, да се ваксинират. Досега беше възможно само при общопрактикуващите лекари. От понеделник се пуска 
електронно направление на общопрактикуващите лекари за безплатни тестове и те ще могат спокойно да насочват 
хората, обясни още министърът. 
Той допълни, че също така във всички РЗИ-та хората ще могат безплатно да си правят тестове без направление. 
"Заради ниския процент на ваксинация не можем да си позволим изцяло премахване на карантината, но се надявам 
следващата седмица да можем да намалим срока. Идеята е да разтоварим максимално хората", каза д-р Меджидиев. 
Той увери, че няма да сменя директори на болници, които си вършат работата качествено. Всички започнати от 
предишното правителство инициативи, ще бъдат завършени, особено тези по Плана за възстановяване. 
"Аз не съм тук да критикувам, аз съм тук да надграждам", завърши служебният министър на здравеопазването. 
 
√ Сигнал в икономическото министерство за: Масови уволнения и назначения без конкурс в КЗП 
В Министерството на икономиката и индустрията е получен сигнал за масови уволнения в Комисията за защита на 
потребителите (КЗП) и назначения на ключови позиции без провеждане на конкурс. 
В него се посочва, че шест от ръководителите на териториални дирекции са били освободени за кратък период от време, 
с което има опасност да се блокира дейността на контролния орган. Въпреки скандалните твърдения действията по 
сигнала са предприети изцяло по административната процедура без да се създава напрежение в организацията или да 
се уронва имиджът ѝ пред обществото. 
В сигнала се твърди още, че само за първите седем месеца на годината от бюджета на КЗП са изразходвани около 150 
хил. лева за изплащане на обезщетения на освободените служители, а към момента са заведени редица дела за 
неправомерно освобождаване от Комисията на експерти с по над 10-годишен опит. Жалбоподателите изразяват 
съмнение, че действията на КЗП са предприемани по лично разпореждане от предходното ръководство на 
министерството, а за нови служители са назначавани приоритетно партийни функционери. 
Министерството на икономиката и индустрията не може да се потвърди никое от тези твърдения, докато не получи 
цялата информация от КЗП, съобщават от ведомството. 
Затова, на този етап, е изискана единствено информация съгласно чл. 46 от Закона за администрацията за осъществяване 
на административен контрол и на основание разпоредбите на Наредбата регламентираща дейността на инспекторатите 
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и взаимодействието със специализираните контролни органи. С писмо от 8-и август  от председателя на КЗП е изискана 
информация по твърденията в сигнала, попадащи в обхвата на функционалната компетентност на Инспектората на 
Министерството на икономиката и индустрията. 
Днешните публични твърдения на председателя на КЗП Иван Френкев категорично не отговарят на истината, посочват от 
икономическото министерство. 
Министерството на икономиката и индустрията изразява силно притеснение за целенасочения опит за уронване имиджа 
на институцията. С цел запознаване обществото с обективната истина, се публикува отправеното искане от Инспектората 
на министерството в частта за предоставяне на допълнителна информация по постъпилия сигнал в частта с проверките на 
т.нар. "райски газ". Видно от него по никакъв начин не се ограничават или коментират правомощията на КЗП. 
Министерството на икономиката и индустрията очаква в най-кратки срокове да получи пълната информация от КЗП. С 
оглед събитията от днешния ден се призовава и институцията да я представи на обществото. С оглед огромната 
чувствителност на потребителите и нуждата от строг контрол на разпространението на т.нар. "райски газ" изключително 
важно е публично да бъде оповестено колко административни санкции са наложени на неизрядни търговци, след 
разпоредените от предходния министър денонощни проверки. 
Екипът на Министерството на икономиката и индустрията подчертава, че защитата на потребителите е ключов приоритет, 
а КЗП трябва да работи с грижа за потребителите, а не в интерес на ПР-имиджа на една или друга политическа фигура. 
Ръководството на институцията още веднъж заявява, че работи водено от желанието да се опре на експертизата на 
назначенията на предходния министър. С подобни ПР-акции, които не лежат на обективните факти обаче, явно може да 
се очаква пълен саботаж на някои от назначенията в системата на институцията. 
 
√ Главна дирекция "Национална полиция" с нов шеф 
Главен комисар Венцислав Кирчев е освободен от поста директор на Главна дирекция "Национална полиция", съобщиха 
от МВР. 
Като временно изпълняващ длъжността е назначен Атанас Илков, който досега беше заместник-директор на структурата. 
Преди дни при представянето на екипа и приоритетите на ведомството служебният министър на вътрешните работи 
Иван Демерджиев посочи, че ще се пристъпи към кадрови промени в МВР само тогава, когато има убеденост, че с 
конкретен човек не могат да се постигнат резултатите, към които се стреми ръководството. 
 
√ 55% от процедурите по ЗОП са без състезателност и конкуренция 
Какво значи „договаряне без предварително обявление“ 
Процедурите тип „договаряне без предварително обявление“ не са състезателни и при тях се игнорира един от 
фундаменталните принципи на ЕС – свободната конкуренция. Оттам идва ерозия на бизнес средата и отблъскване на 
инвеститорите. 29% от обществените поръчки в България са или пряко договаряне или договаряне без предварително 
обявление, а други 26% са „конкурси“ с един участник. Тоест 55% от поцедурите по ЗОП у нас са без състезателно начало 
и конкуренция. Ето защо средствата по НПВУ са обвързани с обръщането на тази тенденция. 
Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ Цветан Цветков, председател на Сметната палата. 
Още от интервюто: 

- Какво означава процедура „договаряне без предварително обявление“?; 
- Съвместими ли са тези практики с финансирането, което България очаква по НПВУ?; 
- Политическа поръчка ли е последният доклад на Сметната палата за нарушения в АПИ или осветяване на 

поредните беззакония в държавата?; 
- Защо констатирането на нарушенията във връзка с тол системата са толкова рискови и скандални?; 
- По-евтино или по-скъпо е оперирането на системата у нас, в сравнение с европейските практики?; 
- Какво се случва с информацията от одитните доклади, които Сметната палата внася в парламента? 

 
√ Спряло е подаването на руски петрол за Централна Европа 
От миналата седмица е спряно подаването на руски суров петрол през Украйна до Унгария, Словакия и Чешката 
република след като санкциите на Запада са направили невъзможно плащането на транзитни такси, твърди руският 
оператор на петролопровода "Транснефт". Компанията е информирала също, че северното отклонение на тръбата 
"Дружба", което минава през Беларус до Полша и Германия, не е засегнато и работи нормално. Въпреки това суровината 
сорт "Брент" с доставка през октомври поскъпна до 97.53 щ. долара за барел в късния следобед на 9 август.   
Русия вече обвини международните наказателни действия за ограничените количества природен газ до Европа през 
"Северен поток 1". Подобни нарушения на петролните потоци ще задълбочат енергийната криза на региона и ще налеят 
допълнително гориво в инфлацията, засилвайки риска от рецесия.  
Унгарските доставки на руско черно злато ще са в известна степен несигурни и с високи колебания, коментира 
регистрираната в Будапеща рафинерия "Мол" и казва, че е започнала преговори, целящи да възобновят подаването на 
горивото. Едно от решенията е да се преведат въпроните транзитни такси на самата Украйна. В официално изявление 
компанията уверява, че "има достатъчно запаси за няколко седмици и работи по намиране на решение на проблема". 
Украйнският оператор "Укртранснафта", който контролира мрежата от петролопроводи на украинска земя и упражнява 
надзор върху транзита на южната отсечка на връзката "Дружба", "е спряла да извършва транспортни слуги по преноса на 
суров петрол" на своя територия на 4 август, информира официално на 9 август "Транснефт". Засега все още няма 
потвърждение от "Укртранснафта". 

https://www.banker.bg/studio-bankeru/read/55-ot-pocedurite-po-zop-sa-bez-sustezatelnost-i-konkurenciia
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Контрактът между руския и украинския оператор на мрежите от петролопроводи в двете държави изисква 100% 
предплащане за транзитните потоци от гориво. Руският "Транснефт" е платил на 22 юли транзитната такса за август, но е 
получил обратно парите си на 28 юли, твърди компанията. Според ръководството й европейските банки, които 
посредничат за трансакцията, не са оторизирани да вземат собствени решения за трансграничните плащания от Русия 
заради санкциите и изискват одобрение от националните си регулатори.  
"Транснефт" посочва, че е внесъл възражение в "оторизирана банка за по-нататъшно предаване на информация на 
европейския регулатор, за да получи разрешение да осъществява плащанията по споразумението с "Укртрнснафта". 
Руският оператор съобщава също, че търси и алтернативни пътища за превод на средствата.  
По оценка на анализатора на "Ерсте банк" - Тамас Плетцер, най-благоприятният сценарий е финансовият спор да се 
разреши в рамките на идните няколко дни. Ако спирането на доставките продължи по-дълго, унгарската рафинерия 
"Мол" има петролни резерви за няколко седмици, и след тях ще трябва да бръкне в стратегическите си запаси, допълва 
банкерът. Акциите на "Мол" загубиха 5% от пазарната си оценка след новината за прекратените петролни доставки. 
 
√ Осло ограничава износа на електроенергия за Европа 
Норвегия подготвя лимити за износа на енергия - ранен индикатор за тестовете, на които ще бъде подложена 
трансграничната европейска солидарност през зимата в хода на задълбочаването на енергийния хаос. Запълването на 
водохранилищата за водните централи ще бъде приоритетна задача пред производството на електроенергия когато 
равнищата на басейните паднат под средните за сезона, съобщи на 8 август министърът на енергетиката Терье Аасланд. 
Страната е един от водещите износители на електричество и изпраща на съседите си близо една пета от генерираните 
количества, но ниските водни нива в Южна Норвегия принуждава правителството да се задейства навреме, за да 
предотврати национален недостиг през зимата.    
В брифинг за партийните лидери на парламентарно представените политически сили министър Аарланд обяснява, че "на 
практика става въпрос за контролни механизми, които ще ограничават възможностите за износ в случай на слабо 
запълване на резервоарите". Министерството трябва да разработи през седмицата рамката, която ще позволи на 
механизма да се задейства колкото е възможно по-бързо. 
В хода на влошаването на енергийната криза в Европа, всяка допълнителна рестрикция ще е още един удар върху 
страните от Стария континент, които разчитат на евтината норвежка водна енергия да поддържа осветени жилища, 
улици и магазини. Великобритания е след най-зависимите от норвежкия износ държави и всяко ограничение ще повиши 
и без това солените цени и може да принуди Националната електрическа система да ползва генерираните от въглища 
резерви, посочват експерти от бранша. 
Аасланд и премиерът Йонас Гар Стьоре са се срещнали с парламентарните лидери на 8 август, за да ги запознаят със 
ситуацията на енергийния пазар и парламентът може да бъде свикан извънредно през летния почивен сезон, за да вземе 
решение по проблема. Енергийният министър потвърди също, че ще бъде увеличен обема на програмата, която 
подпомага потребители и фермери да покриват растящите си енергийни сметки. 
Норвегия не е член на Европейския съюз, но е част от единния енергиен европейски пазар, чийто правила не позволяват 
на страните да ограничават потоците за продължителни периоди от време. Подобни лимити ще бъдат 
допуснати единствено при обявяване на извънредно положение. Лобистката група на националните енергийни 
дружества EnergiNorge вече заяви, че всякакви потенциални редукции на норвежкия износ на електричество трябва да 
става по пазарните правила на ЕС. И че не е приемливо в тежки времена да се пренебрегва сътрудничеството и 
предсказуемостта на търговията на енергия и на потоците, от които зависят европейците. 
Норвегия произвежда почти цялата си електрическа енергия от огромните водни ресурси. В исторически план страната 
винаги е била в състояние да изнася сериозните си излишъци и все още е с едни от най-ниските цени в Европа. След 
сухата пролет обаче водните хранилища в най-тежко засегнатите области са запълнени на едва 49.3% в сравнение със 
средните 74.9% за периода 2000-2019-а.  
Засега Норвегия има по-големи количества вода в резервоарите от предварителните прогнози за началото на есента, 
успокоява Аасланд и допълва, че вероятността от евентуални електрически режими през зимата е "ниска". 
Норвежките енергийни дружества печелят солидно от продажбата на електроенергия зад граница, особено при 
сегашните високи цени и екстремни пазарни колебания. Най-едрият производител на енергия на страната "Статкрафт" 
пък декларира в официално становище, че подкрепя "добре функционираща пазарна енергийна система, при която 
Норвегия може да внася енергия в сухи години и да изнася при наличието на излишък". 
 
3e-news.net 
 
√ Делът на ВЕЦ в енергийния баланс на страната от началото на годината към 9 август намалява с 29.29 % 
Спрямо аналогичния период на 2021 г. участието на ВЕИ в преносната мрежа расте с 21.32 на сто, а в 
разпределителната – с 15.12 процента 
Производството на електроенергия запазва висок дял в процентно отношение. Все още остава на плюс и потреблението 
на електроенергия. Салдото (износ-внос) на електроенергия расте. Остава положително и участието на базовите 
централи. Достатъчно висок е и делът на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) както в преносната, така и в 
разпределителната мрежи. Запазва се и тенденцията за подобряване на данните за участието на водноелектрическите 
централи (ВЕЦ). Това става ясно от оперативната справка на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния 
баланс на страната за времето от 1 януари до 7 август (01.01.2022 г. – 7.08. 2022 г.) в сравнение с аналогичния период на 
предходната 2021 г. 
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Производството на електроенергия остава положително и за времето от началото на януари тази година до седмия ден 
на месец август нараства с 16.30 % или до обем от 31 716 424 MWh (плюс 16.45 % отчетени седмица по-рано за 
сравнявания период до 31 юли т.г.). Година по-рано производството на електроенергия е било от порядъка на 27 270 750 
MWh. 
Потреблението на електроенергия все още остава на плюс и за сравнявания период от началото на годината до първите 
седем дни на август достига до обем от 23 531 557 MWh, което е увеличение с 0.36 %  (плюс 0.61 % отчетени седмица по-
рано, плюс 0.71 % две седмици преди това). За сравнение, преди година потреблението на електроенергия е било в обем 
от 23 447 300 MWh. 
Салдото (износ-внос) остава доста високо и в процентно отношение нараства (плюс) със 114.07 % или до обем от 
8 184 867 MWh (плюс 113.74 % отчетени за първите седем месеца на годината). През сравняваните дни от първия ден на 
януари до седми август на предходната 2021 г. салдото (износ-внос) е съставлявало 3 823 450 MWh. 
Достатъчно високо остава участието на базовите централи и за времето от началото на годината до първите седем дни от 
настоящия месеца август то расте с 24.20 % или до обем от порядъка на 26 671 411 MWh (плюс 24.45 % отчетени седмица 
по-рано, плюс 25.10 на сто две седмици преди това). Както сочат данните на системния оператор, през аналогичния 
период на предходната година участието на базовите централи е било от порядъка на 21 474 620 MWh. 
Делът на ВЕИ в преносната и разпределителната мрежи остава положително и без съществена промяна в показателите, 
ако се погледнат по-ранни отчетни периоди. 
Участието на ВЕИ в преносната мрежа за сравняваните дни от началото на годината до първите седем дни на настоящия 
месец август нараства с 21.32 % или до обем от порядъка на 967 257 MWh (плюс 21.85 % отчетени седмица по-рано за 
първите 7 месеца на 2022 г.). За сравнение, през същото време на миналата година участието на ВЕИ в преносната мрежа 
е достигало до обем от 797 273 MWh. По-добрите данни за посочения период от настоящата година в частност се 
дължат  на увеличението на дела, както на вятърните (плюс 11.47 %) и фотоволтаични (плюс 44.36 %) централи, така и на 
биомасата (плюс 1.29 %). 
Делът на ВЕИ в разпределителната мрежа за посочения сравняван период от началото на годината до седмия ден на 
настоящи месец август се повишава с 15.12 % или до обем от 1 407 846 MWh (плюс 15.76 % отчетени седмица по-рано). 
Година по-рано за същите дни ВЕИ са участвали с обем от 1 222 958 MWh. В частност по-добрите данни за настоящия 
период се дължат на участието на вятърните (плюс 15.36 %) и фотоволтаични (плюс 19.89 %) централи и въпреки 
понижението на биомасата (минус 19.81 %). 
Участието на водноелектрическите централи (ВЕЦ) все още остава на минус, но за пореден отчетен период се наблюдава 
подобрение на данните. Така за времето от първия ден на месец януари до седмия ден на август делът на ВЕЦ спада 
(минус) с 29.29 % или до обем от 2 669 910 MWh (минус 29.79 % отчетени седмица по-рано, минус 30.54 % - две седмици 
преди това). За сравнение, през аналогичния период на предходната 2021 г. участието на ВЕЦ е било в обем от 3 775 899 
MWh. 
 
√ Спад с 9.12%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 638.49 лв. за MWh с ден за доставка 10 август 
2022 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 
часа) от 638.49 лв. за MWh с ден за доставка 10 август 2022 г. и обем от 80 468.40 MWh, сочат данните от търговията. Това 
е понижение от 9.12 % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 652.45 лв. за MWh, при количество от 42 087.00 MWh. 
Извънпиковата енергия (38 381.40 MWh) е на цена от 624.53 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 580.90 лв. за MWh и количество от 2963.9 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 5 часа – 342,00 лв. за MWh (2988 MWh съответно). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 20 часа – 825.36 лв. за 
MWh (при количество от от 3406.4 MWh). 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 693.36 лв. за MWh при количество от 3161.0 MWh. 
(https://ibex.bg/) 
Спрямо стойността от 702.53 лв. (359.20 евро) за MWh за 9 август 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за 
доставка 10 август 2022 г. се понижава до 638.49 лв. за MWh ( спад с 9.12 %) по данни на БНЕБ или 326.46 евро за MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 9 август 2022 г. общият търгуван обем към часа на публикуване 
на информацията е 2 315.50 MWh при средно претеглена дневна цена от 618.92 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: 
 

https://ibex.bg/
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√ Намаление на цените по електроенергийните борси в Европа за сряда 10 август 
Румънската OPCOM затвори при цена от 336,13 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 348,01 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 336,13 евро/мвтч за базова енергия. 
Това сочат данните на борсата за 10 август 2022 г. Цената за пиковата енергия е 341,19 евро/мвтч, а извънпиковата 
енергия е 331,07 евро/мвтч. Най-високата цена от 454,73 евро/мвтч ще бъде в 21 ч. Най-ниска ще бъде цената в 5 ч и тя 
ще бъде 174,86 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 87 860,7 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за базова енергия нa 10 август ще бъде 348,01 евро/мвтч. Общият 
изтъргуван обем електроенергия е за 163,77 гвтч. Максималната цена ще бъде 422,00 евро/мвтч и тя ще бъде в 20 ч. 
Минималната цена ще бъде в 12 ч и тя ще бъде 300,83 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 10 август е 342,86 евро/мвтч. Пиковата енергия пък 
се търгува за 341,10 евро/мвтч. Най-високата цена от 454,73 евро/мвтч ще бъде в 21 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 
ч тя ще бъде 285,60 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 68 495,0 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 10 август на Словашката енергийна борса е 454,73 евро/мвтч. Най-високата цена 
ще бъде в 21 ч и  тя ще е 469,80 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 285,60 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 339,81 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 21 ч и 
тя ще е 454,73 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 285,60 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 10 август е 342,35 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
340,72 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 38 410,8 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 21 ч и 
тя ще достигне 454,73 евро/мвтч. Най-ниската цена се очаква в 4 ч и тя ще бъде 285,60 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 335,08 евро/мвтч на 10 август. Пиковата цена  ще бъде 
325,72 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 485 582,5 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 21 ч 
и тя ще достигне 454,73 евро/мвтч. В 14 ч се очаква и най-ниската цена от 253,00 евро/мвтч. 
Италианският енергиен пазар е с най-високи цени на електроенергията на сегмента „Ден напред“. За 10 август средната 
базова цена за страната е 432,58 евро/мвтч. 
 
√ С преобладаващи загуби завърши търговията на европейските фондови пазари във вторник 
С най-голям дневен спад затвори германският индекс DAX, а с най-стабилен ръст приключи испанският IBEX 35 
Европейските борсови индекси започнаха търговията във вторник без единна динамика и завършиха с преобладаващи 
загуби. Инвеститорите оценяваха корпоративните отчети в очакване на данните за инфлацията в САЩ през юли, което се 
очаква в сряда и може да затопли или охлади очакванията на пазара относно затягането на паричната политиката от 
Федералния резерв на САЩ (Фед). Според консенсусната прогноза на експерти, анкетирани от Trading Economics, 
потребителските цени в САЩ са се повишили с 8.7% миналия месец след скок от 9.1% през юни. 
Изненадващо силният доклад за работните места в САЩ миналата седмица изглежда намали вероятността от рецесия, 
позволявайки на централната банка да се възползва от възможността за по-агресивни повишения на лихвените 
проценти, тъй като може би ще успее да овладее инфлацията. Особено и ако други индикатори отчетата повишения. 
„Инфлация, геополитическо напрежение, паричните политики, които са голяма част от тазгодишната несигурност, може 
вече да е оценена, но все още е трудно да се намерят движещи сили на възходящия пазар и има голям шанс да не са 
достатъчни, за да оправдаят продължително краткосрочно до средносрочно рали или обръщане на тенденцията ”, 
обобщи Пиер Вейре, технически анализатор на британската брокерска компания ActivTrades. 
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„Дори ако успокояващият сезон на печалбите успя да подкрепи позитивните пазарни настроения през юли, някои 
инвеститори смятат, че този оптимизъм ще бъде краткотраен. Пазарите на акции може да не са оценили напълно 
паричната несигурност от централните банки, поради липсата на тяхната видимост на дългосрочно въздействие върху 
растежа“, допълни експертът. 
Продажбите на дребно в Обединеното кралство са нараснали с 1.6% през юли, подкрепени от горещата вълна и 
продажбите на дрехи за лятно време, както и артикули за пикник и електрически вентилатори, според доклад на British 
Retail Consortium. 
До обед общият индекс на най-големите компании в региона Stoxx 600 се понижи с 0.24%, а от националните измерители 
на „сините чипове“ с най-голям спад беше германският DAX (-0.38%), следван от френския CAC 40 (-0.12%). От друга 
страна, британският FTSE 100, италианският FTSE MIB и испанският IBEX 35 добавиха по 0.1%. В крайна сметка трендът 
завърши с преобладаващи загуби за основните фондови борси в Западна Европа. 
 

 
Източник: MarketWatch 

 
От таблицата по-горе е видно, че с най-голям дневен спад затвори германският индекс DAX, а с най-стабилен ръст 
приключи испанският IBEX 35. 
В двата края се озоваха секторните индекси на акциите за пътувания и развлечения, които загубиха 3.2%, а на горната 
част се издигна измерителят на акциите на петрол и газ, добавяйки 2.4 на сто. 
През първото полугодие германският летищен оператор Fraport AG е увеличил печалбата преди данъци, лихви и 
амортизации (EBITDA) с 21.8% спрямо същия период на миналата година - до 408.3 млн. евро, сочат финансовите отчети 
на компанията. Стойността е е по-добра от средната прогноза на анализаторите за 333 милиона евро, според 
MarketWatch. 
Приходите на Fraport, която е оператор на двете черноморски летища в Бургас и Варна, скочиха с 66,3% до над 1.348 
милиарда евро спрямо 810.9 милиона евро година по-рано. Междувременно компанията регистрира нетна загуба от 
53.1 милиона евро през последното тримесечие (при нетна печалба от 15.4 милиона евро през януари-юни миналата 
година) поради отписването на заем от над 163 милиона евро, предоставен от Thalita Трейдинг Ltd. След публикуването 
на тази информация на борсата във Франкфурт цената на акциите на Fraport се повиши с 1.99%. 
Британската енергийна компания Centrica Plc подписа 15-годишен договор на стойност 7 млрд. паунда (8.45 млрд. 
долара) за доставка на втечнен газ от САЩ, като се очаква доставките от комплекса, който се намира в Мексиканския 
залив близо до щата Луизиана, да започнат през 2026 година. Миналия месец компанията подписа допълнително газово 
споразумение за 4 млрд. Паунда с норвежката Equinor ASA. В резултат акциите на Centrica поскъпнаха с 1.47% по време 
на търговията в Лондон. 
Сред лидерите на растежа, включени в Stoxx 600 са акциите на швейцарския търговец на дребно на безмитни магазини и 
други търговски обекти по летищата Dufry AG (+4.06%) и на германския софтуерен разработчик TeamViewer AG (+1.31%). 
На дъното на Stoxx 600 сред лидерите по спад са книжата на британската IWG Plc (-11.12%), която предоставя cъвместни 
услуги, и швейцарската верига онлайн аптеки Zur Rose Group AG (-13.88%). 
Германската застрахователна компания Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re), една от най-
големите в света, обяви, че е намалила нетния си доход с 31% през второто тримесечие, но повтори насоките си за 
цялата година за 3.3 милиарда евро. Въпреки това цената на акциите се повишиха с 1.75%. 
Книжата на разработчика на антивирусни програми за компютри Avast PLC поскъпнаха 0.21%. Компанията през първата 
половина на годината намали печалбата преди данъци с 35%, но увеличи средния приход на клиент с 2.2%. 
Операторът на хотелска верига InterContinental Hotels Group Plc увеличи нетния си доход за първото полугодие и обяви 
нова програма за обратно изкупуване на акции до 500 млн. долара. В резултат акциите на компанията поевтиняха с 1.2%. 
Пазарната капитализация на британската инвестиционна компания Abrdn PLC спадна с 5.34%. Компанията отчете загуба 
преди данъци през януари-юни и значително намали приходите си за същия период. 
 
√ Доларът е нестабилен спрямо основните световни валути 
Индексът ICE Dollar, който показва динамиката на долара спрямо шестте основни валути (евро, швейцарски франк, 
японска йена, канадски долар, британски паунд и шведска крона), се понижава по време на търговията с 0.07% 
Щатският долар се променя слабо спрямо основните световни валути в двете посоки, а търговците очакват данните за 
ръста на потребителските цени в Съединените щати през юли, опасявайки се от изненади, които биха могли да увеличат 
натиска върху Федералния резерв на САЩ (Фед) да повиши отново лихвените проценти. 
Ключовото събитие за световните пазари тази седмица ще бъдат данните за инфлацията в САЩ, които ще бъдат 
публикувани в ранния следобед в сряда. Анкетирани от Trading Economics анализатори очакват ръстът на 
потребителските цени да се забави до 8.7% през юли от 9.1% месец по-рано. Тези данни може да повлияят на политиката 
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на Федералния резерв на САЩ (Фед), който се опитва да реши трудна задача - да забави рекордната от 40 години 
инфлация, без да потопи американската икономика в рецесия. 
Високата инфлация, съчетана със силни данни за пазара на труда предишния ден, може да принуди пазарите да заложат 
на едновременно увеличение на лихвите със 75 базисни пункта на срещата на Фед през септември, каза Тим Граф, 
ръководител на макростратегията за EMEA в State Street, цитиран от Trading Economics. 
Силните данни за пазара на труда миналата седмица подхраниха очакванията за агресивни краткосрочни повишения на 
лихвите, като пазарът на държавни облигации се движи към по-висока краткосрочна доходност, но малка промяна в 
дългосрочните лихви. Доходността на 2-годишните съкровищни облигации сега изпреварва доходността на 10-годишните 
облигации, надежден индикатор за рецесия, и разликата се разшири до най-голямата от две десетилетия насам. 
Въпреки това, проучване на Фед в Ню Йорк от понеделник показа, че очакванията за инфлация на потребителите са 
спаднали рязко през юли, което може би повишава надеждите, че публикуването на индекса на потребителските цени 
ще донесе облекчение. „Очакванията, че Федералният резерв може да обяви ново повишение на лихвения процент със 
75 базисни пункта наведнъж  на 21 септември се повишиха на фона на (петъчния) силен доклад за работните места в 
САЩ за юли“, каза пред „Ройтерс“ Джейн Фоли, старши валутен анализатор в Rabobank. 
Индексът ICE Dollar, който показва динамиката на долара спрямо шестте основни валути (евро, швейцарски франк, 
японска йена, канадски долар, британски паунд и шведска крона), се понижи по време на търговията с 0.07%, а по-
широкият WSJ Dollar Index, в който са включени 16 валута, спада с 0.14%*. 
Двойката евро/долар се търгува за 1.0206 долара в сравнение с 1.0197 долара при затварянето на пазара в понеделник, 
което представлява ръст от 0.08% на еврото, след като беше в отстъпление в предходната сесия. Еврото и паунда са сред 
малкото световна валута, които се повишават спрямо долара във вторник, но заради енергийната криза на континента, 
общата европейска валута може отново да загуби позиции. 
Британската валута нарасна с 0.05%  до 1.2088 долара за един паунд, спрямо 1.2083 долара в края на предходната сесия. 
Досега от началото на годината паундът е загубил близо 12% спрямо зелените пари, засегнат от нарастващата инфлация, 
политическата несигурност в Обединеното кралство и смущенията в икономиката след Брекзит. 
Американският долар се повиши с 0.05% до 134.974 йени спрямо 134.895 йени ден по-рано. 
Спрямо азиатските стокови валути американският долар се повиши съответно с 0.20% до 0.69766 щатски долара за един 
австралийски и с 0.08% до 0.62821 щатски долара за един новозеландски, след като в понеделник двата азиатски 
съименника се повишиха вчера и останаха стабилни на фона на затишие преди публикуването на индекса на 
потребителските цени в САЩ. 
При другите две стокови валути, който се влияят най-много от цените на петрола – канадският долар и норвежката крона 
също спаднаха, съответно с 0.12% до 1.28693 канадски долара за един американски и с 0.08% до 9.72758 норвежки крони 
за един американски долар. На борсата в Лондон американският лек суров петрол (WTI) поевтиня с 1.41% до 89.48 
долара за барел с доставка 22 август, а европейският Brend се понижи с 1.40% до 95.40 долара за барел с доставка на 31 
август. 
 
√ Декарбонизация на стоманодобивната промишленост 
Общият капацитет на всички металургични предприятия с инсталации от доменни (BF) и/или кислородни пещи (BOF), в 
ЕС произвеждат около 103 Mt горещ метал годишно. Превключване на всички тези предприятия към производство чрез  
директно редуциране на желязото (DRI), в което една от основните суровини е водород, може да спести до 196 Mt 
парникови газови емисии на година.  За да се стигне до намаляването на произведените емисии до такава степен ще е 
необходимо производство на 5,3 Mt възобновяем водород и до 370 TWh на електроенергия от ВЕИ.  
Тъй като стоманодобивната промишленост е отговорна за 4% от парниковите газови емисии в Европа са необходими 
ясни стъпки към декарбонизация на сектора, които изискват компаниите да инвестират значителни количества капитал и 
да може да управлява по-високи разходи за производство на стомана. За да се направи преход към въглеродно 
неутрална промишленост при запазване конкурентоспособност, стабилна политическа рамка и релевантност са 
необходими инициативи за финансиране, с цел ускоряване на напредъкът и иновациите в сектора. 
ЕС вече са прилага различни мерки. Европейската индустриална стратегия, представена през март 2020 г. и 
актуализиране през май 2021 г., определя инструментите за подкрепа на прехода на ЕС към климатична неутралност и 
дигитално лидерство.  
Един от стълбовете на тази стратегия включва гарантиране, че Европа ще достигне въглеродна неутралност до 2050 г.. 
Предвидени са комплексни мерки за модернизиране и декарбонизиране на енергоемките индустрии, насърчаване 
енергийна ефективност и укрепване на инструментите за контролиране на въглеродни емисии са приоритет. Създаден е 
Европейският алианс за чист водород, за да ускори декарбонизацията на индустрията. 
Технологични пътища за декарбонизация  
Стоманодобивната промишленост има дълга история в посока въвеждане на иновации, с цел намаляване на емисиите. 
Скорошният проект “Зелена стомана за Европа” определи четири обещаващи технологични маршрута като много 
уместни занапред. 
Първият е базиран на конвенционален BF-BOF инсталации (доменна пещ, основна кислородна пещ), в които редица 
допълнителни технологии за намаляване на CO2 са включени (PI, CCU). Този вариант може да се разглежда като 
краткосрочно решение. 
Вторият се основава на използването на директно намаляване на базата на природен газ или водород, при което всички 
агрегати за производство на желязо и стомана се заменят с нови производствени технологии. 
Третият технологичен път разглежда технологиите въз основа на намаляване на топенето. Това включва, от една страна 

https://atamiq.com/ekologichni-tehnologii-i-sistemi
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опцията за намаляване на топенето на реактора с желязна баня, който пък води до намаляване на топенето с водородна 
плазма, което позволява директно превръщане на желязната руда в течна стомана. 
Четвъртият технологичен път се отнася до електричеството производство на стомана чрез електролиза на желязна руда. 
То може или да се извършва при ниски температури (алкално желязо електролиза; подмяна на частта за производство на 
желязо) или при високи температури (електролиза на разтопен оксид; директна производство на метал в течно 
състояние от оксидна суровина). 
Всеки от тези маршрути идва със собствен уникален набор предизвикателства, ползи и нива на зрялост, които всеки 
преведете в различни рамкови условия, необходими за успешното им прилагане. 
 

 
 
Проекти 
Съгласно разработения тракер за стоманени проекти, поддържан от The Leadership Group for Industry Transition (LeadIT), 
към юни 2021 г. има 47 проекта в световен мащаб, които се разработ с цел декарбонизация на производството на 
стомана. Най-активните от всички стоманени компании са ArcelorMittal, участващи в общо 8 проекти на различен етап на 
развитие, като 4 от тях са пълномащабни индустриални проекти. 21 от 47 проекта в инструмента за проследяване са 
базирани на водород проекти за директно намаляване на въглеродния отпечатък. Въпреки че много проекти за 
производство на “зелена стомана” заслужават признание, искаме да обърнем внимание на този, получил грантово 
финансиране от 143 милиона евро - един от най-важните H2-DRI проекти, който заслужава да му се обърне внимание. 
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Проектът HYBRIT е сътрудничество между SSAB, LKAB и Vattenfall. 
Проектът ще замени доменните пещи на въглища с базирана на водородни технологии за директна редукция. HYBRIT 
инициативата ще демонстрира пълна промишлена верига на основата на водород, за производство на желязо и стомана 
без изкопаеми горива.  
Проекта предвижда производство на 1,35 милиона тона желязо, намалено с водород (поресто желязо) годишно, което 
трябва да се използва за производство на сурова стомана в размер на приблизително 25% от общото производство на 
Швеция. Това от своя страна ще доведе до намаляване на парниковите газове с 14,3 милиона тона CO2 спрямо първите 
10 години работа. 
Ще бъде създадено ново съоръжение за първото по рода си базирано на водородно производство, с 500 MW 
електролиза без изкопаеми горива в Геливаре. Освен това SSAB ще замени своите доменни пещи от електрическа пещ в 
Oxelösund. Тъй като производството на стомана има значително място в икономиката на Швеция, технологията HYBRIT 
има потенциала да намали този на Швеция общите емисии на въглероден диоксид с поне десет процента. В края на 2021 
г. проектът HYBRIT официално получи подкрепа от Европейския съюз, като един от седемте иновативни проекти по 
първата покана за мащабни проекти на Фонд за иновации.  
Какво прави проекта уникален? Намира се в страна, която вече има електрическа мрежа с почти нулеви емисии.  В 
резултат на това, електричеството за производство на водород може да бъде получено от мрежа на почти непрекъсната 
основа, без да се налага да зависи на променливи възобновяеми енергийни източници – като по този начин се позволява 
висок коефициент на производителност на електролизера без необходимост от скъпи решения за съхранение на 
водород (проектът включва съхранение на водород, но само за целите на буферирането). 
 

 
 

Демонстрационният проект HYBRIT ще допринесе за декарбонизирането на труден за намаляване на емисиите сектор, 
желязната и стоманодобивната промишленост, чрез използване на водород, произведен с електричество без изкопаеми 
горива. Проектът ще улесни прехода от производство на стомана, базирано на изкопаеми горива, към производство без 
изкопаеми горива, с цел да позволи на SSAB да представи стомана без изкопаеми горива на пазара още през 2026 г. 
Стоманата без изкопаеми горива ще бъде ключова за снабдяването на производителите надолу по веригата от 
несъдържащи изкопаеми, климатично неутрални и рециклируеми входящи материали. 
Финансиране 
За да постигне целите на декарбонизацията, металургичната и преработваща индустрия трябва да инвестира в нови 
технологии, които ще намалят емисиите на CO2 и парниковите газове. Капиталът ще бъде необходим не само за 
осъществяването на прехода в рамките на предприятията, но и за извършване на изискваните изследвания и иновации. 
По тази причина публични и частни възможности за финансиране са ключови за ускоряване на процеса на 
декарбонизация. Такъв тип инструменти за финансиране предлагат следните институции: 
Хоризонт 2020 (Horizon Europe) 
Изследователска програма за руда и стомана (Research Fund for Coal and Steel) 
Important Projects of Common European Interest 
Иновационен фонд на ЕС (Innovation Fund) 
Източници: 
https://www.industrytransition.org/industry-transition-tracker/ 
https://www.estep.eu/green-steel-for-europe/ 
 
 
 
 
 
 

https://atamiq.com/ekologichni-tehnologii-i-sistemi/vodorodni-tehnologii
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/horizon-europe_bg
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/research-fund-coal-and-steel-rfcs_en
https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/legislation/modernisation/ipcei_bg
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/funding-climate-action/innovation-fund_en
https://www.industrytransition.org/industry-transition-tracker/
https://www.estep.eu/green-steel-for-europe/
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Мениджър 
 
√ Националната банка на Румъния повиши прогнозата си за инфлацията 
Националната банка на Румъния повиши прогнозата си за инфлацията до 13,9% в края на тази година и прогнозира 
инфлация от 7,5 на сто в края на следващата година, предаде агенция Аджерпрес, като се позова на данни, представени 
днес от управителя на националната банка Мугур Исъреску. 
През май тази година Националната банка на Румъния прогнозира инфлация от 12,5 на сто за края на тази година и 6,7% 
за 2023 г. 
Според централната банка годишният темп на инфлация на потребителските цени се запазва през третото тримесечие, а 
от четвъртото тримесечие нататък се вписва в низходяща траектория, при допускане на хипотезата за постепенно 
облекчаване на пазарите на едро на енергия и на селскостопански храни. 
Докладът на банката прогнозира временно прекъсване на дезинфлационната тенденция през второто тримесечие на 
2023 г., след като отпаднат мерките за ограничаване на цените на електроенергията и природния газ.  
 
√ Цените на петрола се понижиха на фона на данните за запасите в САЩ 
Цените на петрола се понижиха в ранната търговия в сряда на фона на данните, че запасите от суров петрол в САЩ 
неочаквано са е увеличили миналата седмица, сигнализирайки за потенциален спад в търсенето, въпреки че опасенията 
относно предлагането ограничават понижението на цените, пише Ройтерс. 
Към 9:00 часа българско време сортът Брент поевтиня с 0,52 долара, или 0,54%, до 95,79 долара за барел. Цената на 
американския лек суров петрол WTI се понижи с 0,62 долара, или 0,69%, до 89,88 долара за барел. 
До тези резултати се стигна, след като пазарни източници, цитиращи данни на Американския петролен институт, заявиха, 
че запасите от суров петрол в САЩ са се увеличили с около 2,2 млн. барела за седмицата, приключила на 5 август. 
Анализаторите, анкетирани от Ройтерс, залагаха на увеличение на запасите с около 100 хил. барела. Официалните 
правителствени данни за запасите се очакват по-късно днес. 
„Каквото и унищожаване на търсенето на суров петрол да наблюдаваме, цените няма да паднат много по-ниско като се 
има предвид колко слаби остават перспективите за предлагане“, каза Едуард Моя, старши пазарен анализатор в OANDA. 
„Много внимание пада върху преговорите за ядреното споразумение с Иран и това може да бъде позитивен знак при 
осигуряването на така необходимите доставки“, добави той. 
В понеделник Европейският съюз представи „окончателен“ текст за съживяване на иранската ядрена сделка от 2015 г., 
която може да увеличи износа на суров петрол от Иран. Високопоставен служител на ЕС каза, че очаква окончателно 
решение по предложението в рамките на няколко седмици. 
И двата еталона за петрола бяха нестабилни във вторник, като се повишиха и понижиха с повече от 1 долар за барел по 
време на сесията, но в крайна сметка се установиха на червено на фона на новината, че част от износа на руски петрол по 
тръбопровода „Дружба“ към Централна Европа е спрян. 
Украйна спря петролните потоци по петролопровода „Дружба“ към части от Централна Европа, тъй като западните 
санкции бяха попречили на плащане от Москва за транзитни такси. 
Потоците по южното трасе на тръбопровода „Дружба“ са засегнати, докато северното трасе, обслужващо Полша и 
Германия, не е прекъснато. 
Чешката тръбопроводна компания MERO заяви, че очаква доставките на руски петрол през тръбопровода „Дружба“ за 
Чешката република да бъдат подновени до няколко дни. 
В допълнение към доставките операторът на гигантското нефтено находище Кашаган в Казахстан започна постепенно да 
възстановява добива след аварийно спиране миналата седмица, причинено от изтичане на газ. Петролното находище 
Кашаган произвежда около 300 000 барела на ден. 
 
Investor.bg 
 
√ Германската автомобилна индустрия ще пострада от евентуална търговска война с Китай 
Подобна ескалация между Пекин и Берлин ще увеличи разходите за германската индустрия шест пъти спрямо тези, 
свързани с Brexit, предупреждава Ifo 
Германия ще се сблъска с разходи, почти шест пъти по-високи от тези при Brexit, ако тя и Европейският съюз (ЕС) 
изключат Китай от своите икономики, предупреждава институтът Ifo в ново проучване, цитирано от Ройтерс. 
Най-големият губещ от търговска война с Китай ще бъде автомобилната индустрия с 8,47% загуба на добавена стойност. 
Следват производителите на транспортно оборудване с 5,14% компаниите от сектора на машиностроенето с 4,34% 
загуба, изтъква Ifo. 
Авторите на проучването, поръчано от Баварската индустриална асоциация vbw, посочват, че компаниите трябва да се 
насочат към други страни, за да намалят зависимостта от определени пазари и авторитарни режими. 
Целта на икономическата политика на Германия и ЕС трябва да бъде свързана с идеята „да се установят стратегически 
партньорства и споразумения за свободна търговия с нации с подобно мислене като САЩ“, посочва съавторът на 
доклада Флориан Дорн. 
Анализът симулира пет сценария, включително отделяне на западните икономики от Китай, съчетано с търговско 
споразумение между ЕС и САЩ. 
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Въпреки че подобно споразумение може да смекчи ефектите от евентуална търговска война с Китай, то няма да ги 
компенсира напълно. По-скоро това ще доведе до разходи, които приблизително ще са равни на тези от времето на 
Brexit, добавят от Ifo.  
През последните месеци Пекин изостри негативния фокус от страна на Германия най-вече с обещанието на президента 
Си Дзинпин в началото на февруари за приятелство без граници“ с руския държавен глава Владимир Путин, както пише 
Джоузеф Стърнбърг за Wall Street Journal. 
Европейците са разочаровани от нежеланието или неспособността на Си да посредничи за мир в Украйна. 
Нахлуването в Украйна също така поражда притеснения за автократична инвазия в Тайван - перспектива, която Европа 
преди това отхвърляше. А убиващата икономиката политика на Си Дзинпин за нулева толерантност към коронавируса 
подкопава бизнес средата за чуждестранните инвеститори. Благодарение на някои грешки от страна на Пекин страната 
няма да изпълни тазгодишната цел за икономическия растеж с голяма разлика. 
Резултатът е нов германски скептицизъм относно Китай, който се разгръща в три измерения. 
Февруарско проучване на Ifo установи, че 45% от германските производители планират да намалят вноса от Китай, както 
и 55% от търговците на дребно. „Чуждестранните компании натискат бутона за пауза“, коментира Йорг Вутке от 
Търговската камара на ЕС в Китай в неотдавнашно интервю относно безпокойството на бизнеса за потенциалните 
паралели между Украйна и Тайван. Коментарът резонира особено в родната му Германия. 
Външният министър Аналена Бербок през март започна преглед на външната политика. Китай заемаше видно място в 
нейната реч, макар и не винаги споменат изрично: Европа трябва да е наясно, че „уязвимостта в 21-ви век може да се 
състои и в това авторитарни държави да инвестират милиарди евро в европейски магистрали, пътища, електропреносни 
мрежи и пристанища“, предупреди тя. 
 
√ Успешните политици си приличат повече, отколкото си мислим 
Упоритостта да не хвърлят кърпата, колкото и трудно да е, отличава предопределените за върха 
Как я кара Риши Сунак (бившият британски финансов министър и кандидат за следващ премиер – бел. прев.)? Той 
трябва да прекара лятото си не на някой плаж или в компанията на приятелите и семейството си, а сред членовете на 
консервативната партия, знаейки през цялото време, че шансовете му да я оглави са малки, пише Стивън Буш за Financial 
Times. 
Въпреки това Сунак продължава, пускайки въдички на торите активисти с цялата убеденост и ентусиазъм на тийнейджър, 
работещ на щанд в увеселително заведение. 
Сякаш не е нужно да прави това: по-вероятно е да навреди на доверието в себе си и на своята репутация, като продължи 
борбата, отколкото да си осигури неправдоподобна победа. 
Но, разбира се, въпреки че е малко вероятно социологическите проучвания - всички от които предполагат, че той ще 
бъде тежко победен от външния министър на Борис Джонсън, Лиз Тръс - да са грешни, това не е невъзможно. Кампания, 
която масово е отписвана като неавтентична и неефективна, все пак може да бъде преработена като безмилостна и 
брилянтно цинична. 
Това със сигурност не е особено вероятен вариант, но единствената причина Сунак да има някакъв шанс е, че все още не 
е хвърлил кърпата и не е решил да прекара август на плажа. В това той се присъединява към редица политици, които са 
решили да загърбят собствения си личен дискомфорт и вероятността от поражение и унижение, надявайки се, че 
дългосрочните шансове ще бъдат в тяхна полза. Поради тази причина Хилъри Клинтън продължи да се бори за 
президент през 2008 г., дълго след момента, в който стана крайно невероятно тя да победи Барак Обама. Но това е и 
причината Бил Клинтън изобщо да се кандидатира за президент през 1992 г., когато рейтингът на одобрение на Джордж 
Буш-старши след първата война в Персийския залив изплаши няколко други кандидати. 
И след като веднъж сте решили да останете в надпреварата, каквито и да са шансовете, политическият стимул да се 
представите като точното количество промяна, логично развитие на предишните избори на гласоподавателите, а не като 
отхвърляне, винаги е силен. Дори кандидати, предлагащи голямо скъсване с консенсуса, Еманюел Макрон или  Маргарет 
Тачър например, са склонни да се кандидатират, обещавайки да извършат реформите, които предишните кандидати не 
са успели да направят. 
Една последица от този електорален императив е, че е изкушаващо да се види върхът на политиката като списък с 
контрастиращи типове личности. Изтънченият и начетен Обама замени простоватия Джордж Буш и на свой ред беше 
сменен от Доналд Тръмп, който не беше нито изтънчен, нито начетен. Дейвид Камерън, лъскав пиар тип, беше заменен 
от старомодната Тереза Мей, която на свой ред беше сменена от Борис Джонсън. Не е ясно какво точно означава това за 
Тръс, която съзнателно приспособи имиджа си и профила в социалните медии, или за Сунак, който със сигурност е 
олицетворение на лъскавия тип. 
Можете да намерите доста слабости в тези характеристики: Буш бе завършил Харвард, докато Мей едва ли може да се 
каже, че не се е интересувала от своя образ или представяне. Това, което всички те всъщност отразяват, е политическият 
успех. Обама едва ли щеше да бъде избран през 2008 г., ако се смяташе, че осигурява приемственост с непопулярния си 
предшественик Буш-младши, докато нито Мей, нито Джонсън биха се харесали на депутатите от торите, ако отявлено се 
бяха представяли като повече от същото. Но реалността е, че това, което обединява всички тези политици, е качеството 
на изключителната упоритост. Беше ход с голям политически риск за Обама да се опита да осуети пътя на Хилъри 
Клинтън към номинацията на Демократическата партия: точно както, меко казано, не беше гарантирано, че Буш-младши 
ще успее да победи Ал Гор (през 2000 г.) предвид цветущото състояние на американската икономика (при демократа 
Клинтън – бел. прев.), или че Тръмп ще оцелее при жестоката конкуренция на първичните избори сред републиканците. 
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Беше акт на политически риск за Джонсън да вярва, че политиката ще промени пътя му, след като той подаде оставка от 
кабинета на Мей. 
Този апетит за риск е една от причините повечето политици от най-високо ниво да имат повече общи неща помежду си, 
отколкото с политици, които не успяват да стигнат докрай. Политици, чиято реакция на това, че Джеръми Корбин пое 
лейбъристката партия, ще бъде същата като Стивън Буш, когато получава шеф, който не харесва: тихомълком 
си намира друга работа в различна област, както направиха Джейми Рийд (ядрена енергия) и Тристрам Хънт (музеи). Или 
тихо да се оттеглят, както сториха много от най-отдадените политически опоненти на Джонсън през 2019 г. 
Почти всеки истински успешен политик е претърпял някакъв политически неуспех, преди да стигне до върха: който и 
измежду Сунак и Тръс да излезе победител в надпреварата за лидер на торите, ще бъде отписан многократно само до 
края на 2022 г. Това е една от причините, поради които те ще имат повече общо с човека, когото се стремят да наследят – 
както и всъщност един с друг - отколкото с големия брой политици, чийто апетит да продължават да се борят въпреки 
лошите шансове е по-малък от техния. 
 
Cross.bg 
 
√ Преглед на печата  
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Шивачки, строители и бармани два пъти по-търсени от висшисти. В Разград искат музиканти, а в Кюстендил - 
обущари 
в. 24 часа - Мъж и жена оцеляха в свлачището Моби Дик, което преди 19 г. затрупа кръчма и уби двама 
в. Телеграф - 60 наши веят чужди знамена 
в. Труд - Маските падат, ама не съвсем 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - И след хакването на пощите държавата без защита, МВР и ДАНС пускат инструкции за вотав. 
24 часа - Шестата вълна намалява, но всеки ден 10 нови в болница 
в. 24 часа - Евтин азерски газ най-рано от ноември 
в. Телеграф - На работна среща на Дондуков 2: Радев с четири заръки за изборите 
в. Труд - На всеки пет дни по един нов милионер 
в. Труд - Узаконяват строителството на магистрала "Хемус" 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Владислав Горанов, бивш министър на финансите: Без управленски тези, а само с антитези политици, решили 
да правят революция, бързо научават как се пада 
в. Телеграф - Радослав Христов, член на управителния съвет на националната асоциация на зърнопроизводителите: 
Слънчогледът двойно по-евтин, цената на олиото не пада 
в. Труд - Проф. Асен Балтов, пред "Труд": Реформата в спешна помощ е зациклила, може да връщаме пари на ЕС 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Пиян и надрусан зад волана? Наказание веднага - ето как 
в. Телеграф -  Забавачките по закона на Мърфи 
в. Труд - Пияни, дрогирани и... корумпирани дебнат отвсякъде 
в. Труд -  Амеби и хамелеони в партийното строителство 
в. Труд - Главният прокурор - бандит по презумпция? 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите  
БНТ „Денят започва" 

- В разгара на лятото с какви проблеми се сблъскват туристите по българското Черноморие? Говори служебният 
министър на туризма Илин Димитров; 

- Предизборни приоритети, обещания и възможни коалиции - Йордан Терзийски от „Продължаваме промяната"; 
- Ще има ли ново патриотично обединение? - лидерът на „Възраждане" Костадин Костадинов; 
- Има ли решение на кризата с газа? - енергиният експерт Руслан Стефанов; 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Ексклузивно - за първи път след предаването на властта - Кирил Петков в студиото на „Здравей, България". "Хаос 

и разруха" в енергетиката или внушения за апокалипсис? Как ще отговори бившият премиер на обвиненията. И 
равносметката - в какво състояние оставя държавата след 7 месеца управление? 

- Ще ескалира ли напрежението на ГКПП „Капитан Андреево" и ще успее ли държавата да си върне контрола на 
границата? Гост: министърът на земеделието в служебния кабинет Явор Гечев. 

 
√ Предстоящи събития в страната на 10 август 
София. 

- От 9.00 часа Централната избирателна комисия (ЦИК) започва приема на документи за регистрация на партии и 
коалиции за участие в предсрочните парламентарни избори на 2 октомври т.г 

- От 10.00 часа в Министерството на отбраната, министърът на отбраната Димитър Стоянов ще даде 
пресконференция, на която ще представи приоритетите в своята работа и екипа си 
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- От 10.00 часа в Пресклуб на БТА ще се проведе пресконференция на ИПИ на тема: Нов подход към социалната 
защита: Предложения на ИПИ за реформи в социалните трансфери и услуги, където ще представим някои 
основни изводи от работата си в сферата на социалната политика през последните години. 

- От 10.30 часа в административната сграда на „Държавна консолидационна компания" ЕАД (ДКК) -ръководството 
на ДКК ще даде пресконференция. 

- От 11.00 часа, в Министерството на иновациите и растежа залата на ул. „Леге" 2-4, служебният министър 
Александър Пулев ще представи екипа си и приоритетите в работата на министерството, съобщиха от 
ведомството. 

- От 11.00 часа в зала „Пресцентър" на Министерството на труда и социалната политика вицепремиерът и 
министър на труда и социалната политика Лазар Лазаров ще даде пресконференция за представяне на 
приоритетите на министерството и членовете на политическия си кабинет. 

- От 14.00 часа в сградата на Министерството регионалното развитие и благоустройството, министър арх. Иван 
Шишков ще проведе работна среща с ръководството на Националното сдружение на общините в Република 
България 

*** 
Благоевград. 

- От 07.15 часа в Районна прокуратура - Благоевград ще проведе брифинг, на който ще бъдат предоставена 
информация, касаеща водените досъдебни производства. Събитието ще се състои пред сградата на Районна 
прокуратура - Благоевград. 

*** 
Варна. 

- От 10.00 часа ще се проведе заседание на Общински съвет-Варна 
- От 18.00 часа в Морската градина на Сцена "Раковина ще се състои концерт, организиран от "Ръководството на 

Асоциация "Да съхраним жената", по повод отбелязване 25-години Сдружение "Асоциация "Да съхраним 
жената". 

*** 
Враца. 

- От 10.00 часа е парка зад паметника на Христо Ботев ще се проведе инициативата „Лято в библиотеката"- Лятна 
читалня - четене на приказки за деца до 7 години 

*** 
Дупница. 

- От 11.00 часа в сградата на общинска администрация ще бъде представен „Демонстрационен проект за 
подготовка за повторна употреба и рециклиране на употребявани матраци". 

*** 
Ловеч. 

- От 21.15 часа на паркинга на магазин Лидл в Ловеч ще гостува безплатно автокино. 
*** 
Смолян 

- От 11.00 часа на кръстовището между ул. „Евредика" и ул. „Дичо Петров" (след супермаркет Арена) в град 
Смолян ще бъде направена презентация на нова технология по безизкопна рехабилитация на канализацията по 
метода „Тръба в тръба". 

- От 14.00 часа в сградата на Община Смолян в зала 247, ще се проведе пресконференцията във връзка с 
реализацията на проект: № BGENVIRONMENT3.002-0004 „Въвеждане на общински схеми за разделно събиране и 
рециклиране на отпадъци на територията на Община Смолян и Община Баните", който се осъществява с 
финансовата подкрепа на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени", чрез ФМ на ЕИП 2014-
2021 г. 

*** 
Сопот. 

- От 10.00 часа в църквата „Св. св Ап. Петър и Павел" ще се отслужи панихида в памет на жертвите от най-
кървавото събитие в историята на града - „Страшното". 

*** 
Стара Загора. 

- От 10.00 до 12.30 часа в Детски отдел на библиотека „Родина", ул. „Българско опълчение" 69, Европа Директно 
Стара Загора ще бъде на гости на Детски отдел: Моята история. Вълшебна библиотека. Програма 
„Изследователи": Дърво на знанието; Програма „Седем континента - седем изумителни съкровищници на 
природата": Европа; Арт работилничка „Сръчковци". 

*** 
Хасково. 

- От 10.30 часа в РБ „Хр. Смирненски" - Детски отдел, ще се проведе инициативата „Какво каза калинката" от 
Джулия Доналдсън - чета и рисувам. 

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

