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Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
АИКБ 
 
√ АИКБ: БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА СЕ НУЖДАЕ ОТ ПРИРОДЕН ГАЗ НА ПРЕДВИДИМИ ЦЕНИ И КОМПЕНСИРАНЕ НА 
СВРЪХВИСОКИТЕ ЦЕНИ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯТА ЗА НЕБИТОВИ ПОТРЕБИТЕЛИ 
По инициатива на министъра на икономиката и индустрията Никола Стоянов се проведе среща с ръководството на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
Енергийната и икономическата криза са огромни предизвикателства за българската икономика. Затова се нуждаем от 
спешни мерки за справяне с последиците, така че те да могат да отговорят успешно на сътресенията, свързани със 
стремителното и трудно за прогнозиране повишаване на цените на електрическата енергия, енергоносителите и горивата 
и с нарушените вериги на доставки. Факторите за всичко това са много –продължаващата пандемия от Ковид – 19, 
военният конфликт между Русия и Украйна и наложените санкции, натискът върху въглищните централи и по-високите 
цени на квотите за емисии парникови газове с цел ускоряване постигането на целите за климатична неутралност, 
увеличаващата се инфлация, както и други конюнктурни фактори. България има нужда от рационални и отговорни 
действия, чрез които да се осигурят необходимите количества природен газ на разумни цени, както и да продължи 
моделът за компенсиране на небитови потребители на ел. енергия до края на 2022 г. Това е бе основното послание на 
Асоциация на индустриалния капитал в България по време на разговора с икономическия министър. 

От АИКБ приветстваха инициативата на служебния 
кабинет и в частност на г-н Стоянов за проведената 
анкета сред предприятията относно възможните 
проблеми пред стопанските потребители вследствие 
нарушение на доставките на природен газ. Според 
анкетираните дружества съществуват ограничени 
възможности за заместване с друг енергиен ресурс, но с 
очаквани екологични негативни ефекти при 
преминаване към изкопаеми течни горива, потенциални 
логистични проблеми, както и икономически 
неефективни принудителни инвестиции с временен 
характер. Обсъдена бе нуждата от предварително 
разработване на механизми за евентуална 
инвестиционна подкрепа при такъв технологичен 
преход, отчитайки временния характер на мерките и 
екологичните ограничения. Според предварителните 
данни от анкетираните членове на АИКБ може да се 

очаква повишено електропотребление в следващите месеци. Ако не се намери решение очакванията на експертите на 
работодателската организация са за изключително трудни месеци пред българската индустрия и за криза с отоплителния 
сезон – ограничено топлоподаване, намалено или преустановено подаване на газ към предприятията. 
От АИКБ категорично заявиха, че България трябва да използва адекватно лостовете, които има, за преговори с всички 
възможни доставчици на природен газ, за да максимизира ползите за икономиката и обществото ни, без да прави 
компромиси с общоевропейските ценности и принадлежност. 
Особено внимание страните обърнаха на компенсационния модел в сферата на небитово потребление на 
електроенергия. Това бе отчетено като основен приоритет, както в продължение на усилията за подкрепа до момента, 
което е положително наследство от предишния кабинет и парламент, така и предвид очакванията за ценови нива и 
евентуално повишено потребление като алтернатива на газопотреблението. 
Освен така необходимото решаване на безпрецедентните проблеми в сектор „Енергетика“ от Асоциацията считат, че 
правителството трябва да работи за ускоряването на инвестициите чрез Плана за възстановяване и устойчивост и 
Споразумението за партньорство и програмите към него. 
Асоциация на индустриалния капитал в България запозна министъра на икономиката и индустрията с предложенията си 
за приоритетни операции в подкрепа на бизнеса и заетостта, с които Управляващите органи спешно да стартират 
изпълнението на програмите за периода 2021-2027 г. Предложенията са насочени към осигуряване провеждането на 
съответните политики, както и подготовка за бърз старт на грантови схеми, насочени към подкрепа за: производствени 
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инвестиции, подобряване на енергийната ефективност, дигитализация на МСП, заетост и развитие на умения, 
подобряване на условията на труд, иновации и др. 
Бързото стартиране на процедурите ще даде така необходимата спешна подкрепа на българските предприятия, като по 
този начин ще подкрепи инвестициите в икономиката ни. От изключителна важност е и работното взаимодействие при 
подготовката им. За АИКБ прозрачност и ефективност в изразходването на финансовите средства може да бъде 
постигнато само чрез паритетно представителство на държавата и социалните партньори в органите за управление и 
контрол. 
„За Министерство на икономиката и индустрията е изключително важно да работи в тясно сътрудничество с организации 
като АИКБ. Разчитаме на експертизата ви. Това което мога да ви обещая е, че ще положим максимални усилия да решим 
краткосрочните проблеми с доставките на газ, но ще работим и по стартирането на дългосрочни инициативи за 
подобряване на икономическата обстановка в страната. За мен лично е важно в това кратко време, което има служебния 
кабинет, да показваме конкретни резултати, които правят икономиката ни по-конкурентна и готова да посрещне всички 
предизвикателства, които обсъждаме днес“, заяви министър Никола Стоянов. 
По време на срещата бяха обсъдени още членството на страната в Организацията за икономическо сътрудничество и 
развитие, както и подкрепата за малките и средни предприятия. Министърът на икономиката и индустрията препотвърди 
ангажимент за усилени действия за насърчаване приемането на страната ни в една от най-значимите международни 
организации. 
 
В. Банкеръ 
 
√ АИКБ: Българската икономика се нуждае от природен газ на предвидими цени 
Служебният министър на икономиката и индустрията Никола Стоянов се е срещнал с ръководството на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България. 
Енергийната и икономическата криза са огромни предизвикателства за българската икономика днес. "Затова се нуждаем 
от спешни мерки за справяне с последиците, така че те да могат да отговорят успешно на сътресенията, свързани със 
стремителното и трудно за прогнозиране повишаване на цените на електрическата енергия, енергоносителите и горивата 
и с нарушените вериги на доставки. Факторите за всичко това са много - продължаващата пандемия от Ковид-19, 
военният конфликт между Русия и Украйна и наложените санкции, натискът върху въглищните централи и по-високите 
цени на квотите за емисии парникови газове с цел ускоряване постигането на целите за климатична неутралност, 
увеличаващата се инфлация, както и други конюнктурни фактори", отбелязват от работодателската организация. 
"България има нужда от рационални и отговорни действия, чрез които да се осигурят необходимите количества 
природен газ на разумни цени, както и да продължи моделът за компенсиране на небитовите потребители на ел. 
енергия до края на 2022 г.", е основното послание на Асоциация на индустриалния капитал в България. 
От АИКБ подкрепят инициативата на служебния кабинет за проведената анкета сред предприятията относно възможните 
проблеми пред стопанските потребители вследствие нарушение на доставките на природен газ. Според фирмите 
съществуват ограничени възможности за заместване с друг енергиен ресурс, но с очаквани екологични негативни ефекти 
при преминаване към изкопаеми течни горива, потенциални логистични проблеми, както и икономически неефективни 
принудителни инвестиции с временен характер. Според предварителните данни от анкетираните членове на АИКБ може 
да се очаква повишено електропотребление в следващите месеци. "Ако не се намери решение очакванията на 
експертите на работодателската организация са за изключително трудни месеци пред българската индустрия и за криза с 
отоплителния сезон - ограничено топлоподаване, намалено или преустановено подаване на газ към предприятията", 
подчертават от асоциацията. 
Внимание е обърнато и на компенсационния модел в сферата на небитовото потребление на електроенергия. От 
асоциацията считат, че правителството трябва да работи за ускоряването на инвестициите чрез Плана за възстановяване 
и устойчивост и Споразумението за партньорство и програмите към него. 
По време на срещата са били обсъдени още членството на страната в Организацията за икономическо сътрудничество и 
развитие, както и подкрепата за малките и средни предприятия. 
 
3е-news.net 
 
√ АИКБ: Българската икономика се нуждае от природен газ на предвидими цени и компенсиране на свръхвисоките 
разходи за електроенергията 
По инициатива на министъра на икономиката и индустрията Никола Стоянов се проведе среща с ръководството на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
Енергийната и икономическата криза са огромни предизвикателства за българската икономика. Затова се нуждаем от 
спешни мерки за справяне с последиците, така че те да могат да отговорят успешно на сътресенията, свързани със 
стремителното и трудно за прогнозиране повишаване на цените на електрическата енергия, енергоносителите и горивата 
и с нарушените вериги на доставки. Факторите за всичко това са много –продължаващата  пандемия от Ковид – 19, 
военният конфликт между Русия и Украйна и наложените санкции, натискът върху въглищните централи и по-високите 
цени на квотите за емисии парникови газове с цел ускоряване постигането на целите за климатична неутралност, 
увеличаващата се инфлация, както и други конюнктурни фактори. 
България има нужда от рационални и отговорни действия, чрез които да се осигурят необходимите количества природен 
газ на разумни цени, както и да продължи моделът за компенсиране на небитови потребители на ел. енергия до края на 
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2022 г. Това е бе основното послание на Асоциация на индустриалния капитал в България по време на разговора с 
икономическия министър. 
От АИКБ приветстваха инициативата на служебния кабинет и в частност на г-н Стоянов за проведената анкета сред 
предприятията относно възможните проблеми пред стопанските потребители вследствие нарушение на доставките на 
природен газ. Според анкетираните дружества съществуват ограничени възможности за заместване с друг енергиен 
ресурс, но с очаквани екологични негативни ефекти при преминаване към изкопаеми течни горива, потенциални 
логистични проблеми, както и икономически неефективни принудителни инвестиции с временен характер. Обсъдена бе 
нуждата от предварително разработване на механизми за евентуална инвестиционна подкрепа при такъв технологичен 
преход, отчитайки временния характер на мерките и екологичните ограничения. Според предварителните данни от 
анкетираните членове на АИКБ може да се очаква повишено електропотребление в следващите месеци. Ако не се 
намери решение очакванията на експертите на работодателската организация са за изключително трудни месеци пред 
българската индустрия и за криза с отоплителния сезон - ограничено топлоподаване, намалено или преустановено 
подаване на газ към предприятията. 
От АИКБ категорично заявиха, че България трябва да използва адекватно лостовете, които има, за преговори с всички 
възможни доставчици на природен газ, за да максимизира ползите за икономиката и обществото ни, без да прави 
компромиси с общоевропейските ценности и принадлежност. 
Особено внимание страните обърнаха на компенсационния модел в сферата на небитово потребление на 
електроенергия. Това бе отчетено като основен приоритет, както в продължение на усилията за подкрепа до момента, 
което е положително наследство от предишния кабинет и парламент, така и предвид очакванията за ценови нива и 
евентуално повишено потребление като алтернатива на газопотреблението. 
Освен така необходимото решаване на безпрецедентните проблеми в сектор „Енергетика“ от Асоциацията считат, че 
правителството трябва да работи за  ускоряването на инвестициите чрез Плана за възстановяване и устойчивост и 
Споразумението за партньорство и  програмите към него. 
Асоциация на индустриалния капитал в България запозна министъра на икономиката и индустрията с предложенията си 
за приоритетни операции в подкрепа на бизнеса и заетостта, с които Управляващите органи спешно да стартират 
изпълнението на програмите за периода 2021-2027 г. Предложенията са насочени към осигуряване провеждането на 
съответните политики, както и подготовка за бърз старт на грантови схеми, насочени към  подкрепа за: производствени 
инвестиции, подобряване на енергийната ефективност, дигитализация на МСП, заетост и развитие на умения, 
подобряване на условията на труд, иновации  и др. 
Бързото стартиране на процедурите ще даде така необходимата спешна подкрепа на българските предприятия, като по 
този начин ще подкрепи инвестициите в икономиката ни. От изключителна важност е и работното взаимодействие при 
подготовката им. За АИКБ прозрачност и ефективност в изразходването на финансовите средства може да бъде 
постигнато само чрез паритетно представителство на държавата и социалните партньори в органите за управление и 
контрол. 
„За Министерство на икономиката и индустрията е изключително важно да работи в тясно сътрудничество с организации 
като АИКБ. Разчитаме на експертизата ви. Това което мога да ви обещая е, че ще положим максимални усилия да решим 
краткосрочните проблеми с доставките на газ, но ще работим и по стартирането на дългосрочни инициативи за 
подобряване на икономическата обстановка в страната. За мен лично е важно в това кратко време, което има служебния 
кабинет, да показваме конкретни резултати, които правят икономиката ни по-конкурентна и готова да посрещне всички 
предизвикателства, които обсъждаме днес“, заяви министър Никола Стоянов. 
По време на срещата бяха обсъдени още членството на страната в Организацията за икономическо сътрудничество и 
развитие, както и подкрепата за малките и средни предприятия. Министърът на икономиката и индустрията препотвърди 
ангажимент за усилени действия за насърчаване приемането на страната ни в една от най-значимите международни 
организации. 
 
БТА 
 
√ АИКБ: Българската икономика се нуждае от природен газ на предвидими цени и компенсиране на свръхвисоките 
цени на електроенергията за небитови потребители 
По инициатива на министъра на икономиката и индустрията Никола Стоянов се проведе среща с ръководството на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
Енергийната и икономическата криза са огромни предизвикателства за българската икономика. Затова се нуждаем от 
спешни мерки за справяне с последиците, така че те да могат да отговорят успешно на сътресенията, свързани със 
стремителното и трудно за прогнозиране повишаване на цените на електрическата енергия, енергоносителите и горивата 
и с нарушените вериги на доставки. Факторите за всичко това са много –продължаващата  пандемия от Ковид – 19, 
военният конфликт между Русия и Украйна и наложените санкции, натискът върху въглищните централи и по-високите 
цени на квотите за емисии парникови газове с цел ускоряване постигането на целите за климатична неутралност, 
увеличаващата се инфлация, както и други конюнктурни фактори. България има нужда от рационални и отговорни 
действия, чрез които да се осигурят необходимите количества природен газ на разумни цени, както и да продължи 
моделът за компенсиране на небитови потребители на ел. енергия до края на 2022 г. Това е бе основното послание на 
Асоциация на индустриалния капитал в България по време на разговора с икономическия министър. 
От АИКБ приветстваха инициативата на служебния кабинет и в частност на г-н Стоянов за проведената анкета сред 
предприятията относно възможните проблеми пред стопанските потребители вследствие нарушение на доставките на 
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природен газ. Според анкетираните дружества съществуват ограничени възможности за заместване с друг енергиен 
ресурс, но с очаквани екологични негативни ефекти при преминаване към изкопаеми течни горива, потенциални 
логистични проблеми, както и икономически неефективни принудителни инвестиции с временен характер. Обсъдена бе 
нуждата от предварително разработване на механизми за евентуална инвестиционна подкрепа при такъв технологичен 
преход, отчитайки временния характер на мерките и екологичните ограничения. Според предварителните данни от 
анкетираните членове на АИКБ може да се очаква повишено електропотребление в следващите месеци. Ако не се 
намери решение очакванията на експертите на работодателската организация са за изключително трудни месеци пред 
българската индустрия и за криза с отоплителния сезон - ограничено топлоподаване, намалено или преустановено 
подаване на газ към предприятията. 
От АИКБ категорично заявиха, че България трябва да използва адекватно лостовете, които има, за преговори с всички 
възможни доставчици на природен газ, за да максимизира ползите за икономиката и обществото ни, без да прави 
компромиси с общоевропейските ценности и принадлежност. 
Особено внимание страните обърнаха на компенсационния модел в сферата на небитово потребление на 
електроенергия. Това бе отчетено като основен приоритет, както в продължение на усилията за подкрепа до момента, 
което е положително наследство от предишния кабинет и парламент, така и предвид очакванията за ценови нива и 
евентуално повишено потребление като алтернатива на газопотреблението. 
Освен така необходимото решаване на безпрецедентните проблеми в сектор „Енергетика“ от Асоциацията считат, че 
правителството трябва да работи за  ускоряването на инвестициите чрез Плана за възстановяване и устойчивост и 
Споразумението за партньорство и  програмите към него. 
Асоциация на индустриалния капитал в България запозна министъра на икономиката и индустрията с предложенията си 
за приоритетни операции в подкрепа на бизнеса и заетостта, с които Управляващите органи спешно да стартират 
изпълнението на програмите за периода 2021-2027 г. Предложенията са насочени към осигуряване провеждането на 
съответните политики, както и подготовка за бърз старт на грантови схеми, насочени към  подкрепа за: производствени 
инвестиции, подобряване на енергийната ефективност, дигитализация на МСП, заетост и развитие на умения, 
подобряване на условията на труд, иновации  и др. 
Бързото стартиране на процедурите ще даде така необходимата спешна подкрепа на българските предприятия, 
като по този начин ще подкрепи инвестициите в икономиката ни. От изключителна важност е и работното 
взаимодействие при подготовката им. За АИКБ прозрачност и ефективност в изразходването на финансовите средства 
може да бъде постигнато само чрез паритетно представителство на държавата и социалните партньори в органите за 
управление и контрол. 
„За Министерство на икономиката и индустрията е изключително важно да работи в тясно сътрудничество с 
организации като АИКБ. Разчитаме на експертизата ви. Това което мога да ви обещая е, че ще положим максимални 
усилия да решим краткосрочните проблеми с доставките на газ, но ще работим и по стартирането на дългосрочни 
инициативи за подобряване на икономическата обстановка в страната. За мен лично е важно в това кратко време, 
което има служебния кабинет, да показваме конкретни резултати, които правят икономиката ни по-конкурентна 
и готова да посрещне всички предизвикателства, които обсъждаме днес“, заяви министър Никола Стоянов. 
По време на срещата бяха обсъдени още членството на страната в Организацията за икономическо сътрудничество и 
развитие, както и подкрепата за малките и средни предприятия. Министърът на икономиката и индустрията препотвърди 
ангажимент за усилени действия за насърчаване приемането на страната ни в една от най-значимите международни 
организации. 
 
Информационна агенция „Фокус“ 
 
√ Продължават срещите на икономическия министър Никола Стоянов с работодателските организации  
По инициатива на министъра на икономиката и индустрията се проведоха срещи с ръководствата на Българската 
стопанска камара и Асоциацията на индустриалния капитал в България, съобщиха от министерството. 
Ръководството на Българската стопанска камара постави въпросите за цената на електрическата енергията и механизма 
за компенсация, сигурността на доставките на природен газ и промени в законодателството, свързани с възможността за 
преминаване към алтернативно гориво. „Ще бъдем гласът на бизнеса както в Националния кризисен щаб за 
енергетиката, а и по всички други теми, за които предстоят да се взимат важни решения“, категоричен бе министър 
Стоянов. Той изрази надежда работодателите да участват активно в инициативите на Министерството на икономиката и 
индустрията и да се задълбочи диалогът във всички приоритетни сфери. „В дни на толкова изпитания само заедно 
можем да устоим и да търсим възможностите за стабилност и растеж въпреки кризата“, каза още Никола Стоянов. 
„Вие сте човек от бизнеса и нашите членове разчитат на Вашата експертиза и диалогичност. Подчертавам, че никой 
бизнес не желае помощи от държавата, но всички ние искаме справедливост и възможност да се конкурираме честно на 
европейските пазари. Считаме, че засегнатите предприятия от високата цена на ел. енергията трябва да бъдат 
подпомогнати, а тези, които злоупотребяват, трябва да бъдат санкционирани“, каза в хода на разговора Добри Митрев. 
Председателят на УС на БСК запозна подробно министъра на икономиката и индустрията с необходимостта да бъде 
постигната прогнозируема цена на ел. енергията за бизнеса и важността държавата незабавно да намери механизъм за 
сключване на дългосрочни договори, особено за електроинтензивната индустрия. 
По време на срещата с ръководството на АИКБ бе приветствана инициативата на служебния кабинет и в частност на 
министър Стоянов за провеждане на анкета сред предприятията, относно възможните проблеми пред стопанските 
потребители вследствие нарушение на доставките на природен газ. Представителите на работодателската организация 
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категорично заявиха, че България трябва да използва адекватно лостовете, които има, за преговори с всички възможни 
доставчици на природен газ, за да максимизира ползите за икономиката и обществото ни, без да прави компромиси с 
общоевропейските ценности и принадлежност. 
„За Министерство на икономиката и индустрията е изключително важно да работи в тясно сътрудничество с организации 
като АИКБ. Разчитаме на експертизата ви. Това което мога да ви обещая е, че ще положим максимални усилия да решим 
както краткосрочните проблеми, така и за стартирането на дългосрочни инициативи за подобряване на икономическата 
обстановка в страната. За мен лично е важно в това кратко време, което има служебния кабинет, да показваме конкретни 
резултати, които правят икономиката ни по-конкурентна и готова да посрещне всички предизвикателства на утрешния 
ден“, заяви министър Никола Стоянов. 
По време на срещите и с двете работодателски организации бе обсъждан въпросът за подобряване работата на 
търговските аташета на България зад граница. “Подобряване на модела на работа на Службите по търговско-
икономически въпроси, приоритизиране на списък с потенциални държави и много по-активна работа за насърчаване и 
подпомагане на българския експорт. Това са част от приоритетите в тази област, по които смятам да работя като 
служебен министър на икономиката и по които активно ще търсим обратната връзка от бизнеса за намирането на най-
добрите решения“, каза министър Никола Стоянов. 
 
Manager.bg 
 
√ Васил Велев: Бизнесът е изправен пред загуба на конкурентоспособност 
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 заяви в ефира 
на NOVA NEWS  председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев. 
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", добави той. 
"Бизнесът е изправен пред загуба на конкурентоспособност", 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", каза 
той.  
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България 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".  
 
Pariteni.bg 
 
√ Велев: Ще предявим иск към виновните за скъпия газ 
Според председателя на АИКБ бизнесът 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 пред 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 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". 
"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." 

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. 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". 
 
 
 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 

 
 
БНТ 
 
√ Кризисният щаб на служебния кабинет ще представи плана за стабилизиране на "Булгаргаз" 
Очаква се днес кризисният щаб да излезе с план за стабилизиране на "Булгаргаз". В момента в компанията не достигат 
близо 1 млрд. лева. 
Служебният вицепремиер Христо Алексиев определи състоянието на "Булгаргаз" като един от приоритетите на кабинета 
заедно с газовата връзка с Гърция. 
Алексиев обяви, че всеки ден инспектори ще следят докъде е стигнало строителството на газовата връзка. Според 
изнесената информация липсва цялата система за управление на съоръжението и то не може да заработи. 
Газовата връзка с Гърция все още не е готова за ползване, заявиха служебният вицепремиер Христо Алексиев и 
служебният министър на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Двамата провериха на място 
съоръжението. 
Интерконекторът е ключов за диверсифицирането на доставките на природен газ в България. 180-километровата тръба 
ще пренася газ от северния гръцки град Комотини до Стара Загора и ще се свърже с основния газопровод, по който 
минава азерски газ до Европа. Идеята за него е отпреди 13 години. 
 
√ Енергийният министър: На дневен ред стоят всички източници на газ, "Газпром" е последен вариант 
Енергийното министерство ще предложи да се отпусне 800 млн. лева заем на "Булгаргаз" 
На дневен ред стоят всички възможни източници за доставки на газ, включително и "Газпром", но това е последният 
вариант. Това заяви в "Денят започва" енергийният министър Росен Христов. 
"Още не сме започнали да търсим контакт с тях, защото гледаме да изчерпаме всички възможни варианти. Това е 
последен вариант, но не сме ги изхвърлили от листа с опции." 
Христов коментира протестите срещу подновяване на преговорите с "Газпром" и заяви, че няма да се подпише под 
декларацията, която недоволните искат. 
"България е демократична страна и всеки има право да изказва мнение и да протестира, което е много хубаво. 
Лошото е, когато тези теми се използват за политически цели - колкото хора протестират на площада, десетки 
пъти повече ме питат как ще си отопляват жилищата, училищата, болниците, страната. Лесно е, когато човек 
получава заплата на ниво София, да каже, че не му е проблем да плати по-скъп газ, по-скъп хляб. Когато заплатата в 
страната е няколкостотин лева и по-голямата част отива за плащане на битови сметки, не е толкова лесно човек 
да каже "не ме интересува цената". 
Христов заяви, че кабинетът на Кирил Петков "не е спирал да си говори с "Газпром" и коментира, че има преписка, 
според която са "водени преговори, отправяни са писма и е платена колосална сума за адвокатски консултации, които да 
поддържат тези преговори". 
"Обсъждани са условията на плащания, условията на доставка. Те пътуваха до Брюксел, обсъждаха общата 
политика на ЕС по повод "Газпром" - могат ли да се открият сметки в рубли или не, каква е общата политика. 
Преговорите са спрени на една точка, където "Газпром" не се съгласяват на някакви искания и от наша страна не е 
имало алтернативно предложение." 

https://bnt.bg/bg/a/ydnkhzhvkyel
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Предстои на Министерски съвет енергийното ведомство да предложи да бъде отпуснат заем от 800 млн. лв. на 
"Булгаргаз". Проблемът на държавното дружество е с оборотните средства - коментираните 500 млн. лв. не са загуби, а 
дефицит - т.е. средства, които са необходими за разплащане, посочи енергийният министър. 
"Предложението за финансиране е чрез Министерството на енергетиката за отпускане на 800 млн. лв. за 
"Булгаргаз - започна обсъждане, ще обявим процедура за финансиране и рефинансиране на текущите задължения", 
уточни Росен Христов. 
Държавата ще отпусне този заем от бюджетни средства, като идеята е "Булгаргаз" да излезе на пазара, да намери 
дългосрочно финансиране и така да върне заема. 
Министърът отново каза, че Европа не е спряла да купува газ от "Газпром", а България продължава да купува руски газ 
чрез посредници. По думите му имаме газ до септември, но има и откъде да намерим до края на годината. 
"Проблемът не е толкова в количествата, колкото в цената. Ако ние обявим, че плащаме 5 пъти по-висока цена, ще 
имаме газ колкото си искаме - оферти има много. Проблемът е в доставката. Повечето оферти са за LNG, за който 
няма слотове. Има слотове на частни компании, но цената им е такава, че не ни устройва." 
Към момента недостигът на газ е около 30% от потреблението или горе-долу колкото използва "Топлофикация София". 
По думите на Росен Христов ако не осигурим доставки на нормални цени, трябва или някой да плати огромна сума или, 
например, София да остане без парно. 
"Всички знаят широко коментираната оферта на "Шиниър" за седем танкера, имаме много подобни оферти - поне 
три-четири оферти от посредници. "Шиниър" е производител, така че те са добър източник, защото избягваме 
надценката на посредниците." 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ От днес влизат в сила нови правила за носенето на маски 
Промени в ковид мерките - от днес защитната 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. 
Маски ще се изискват и при използването на градския транспорт, както и по време на престоя на съответните спирки, 
които се намират на закрито. 
Изключение от изискването за носене на защитна маска се допуска за деца до 6-годишна възраст. 
 
БНР 
 
√ Свиване на производството, строителството и търговията на дребно през юни 
През юни 2022 г. промишленото производство намалява на месечна база за пръв път от година насам, като се отчита 
понижение и в строителството и търговията на дребно, показват данните на Националния статистически институт. 
Промишленото производство се понижава през юни с 0,8% спрямо предходния месец, когато нарасна с 1,4%, като това 
представлява първо свиване на промишлеността от юни 2021 г. насам. 
Производственото понижение се дължи най-вече на спад с 9,6% в добивната промишленост и с 1,9% в преработващата 
промишленост, докато производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ нараства през юни с 
13,9 на сто. 
Спрямо годината по-рано (юни 2021 г.) промишленото производство нараства със 17,4% след ръст с 20,5% през май 
(най-добър растеж от година насам), като най-солидно повишение с цели 39,2% отчита производството и 
разпределението на електрическа и топлоенергия и газ, докато производството в преработващата промишленост се 
повишава с 16,1%, а в добивната промишленост - с 2,7 на сто. 
Индексът на НСИ за продукцията в сектор "Строителство" през юни се понижи с 1,4% спрямо май, когато нарасна с 
1,9%, като това представлява първо понижение от три месеца насам. Продукцията от гражданското и инженерно 
строителство се свива през юни с 1,9%, а продукцията от сградното строителство - с 1,1 на сто. 
На годишна база строителната продукция през юни се понижава с 0,5% след растеж с 6,6% през май. Сградното 
строителство нараства на годишна база с 0,7%, докато гражданското и инженерното строителство се свива с 2 на сто. 
През юни 2022 г. НСИ отчита сиване на търговията на дребно с 1,4% спрямо май, когато се понижи с 0,5%, като това 
представлява понижение за трети пореден месец. 
На годишна база растежът при търговията на дребно се забавя рязко през юни до едва 0,1% от 5% през май, запазвайки 
тенденцията на забавяне на експанзията за трети пореден месец. 
Данните на НСИ показват, че бизнес дейността в промишленото производство, строителството и търговията на дребно се 
влошават през юни в резултат на негативните последствия от продължаващата руската военна инвазия в Украйна, която 
провокира ускорено нарастване на енергийните цени и на потребителската и производствената инфлация, както и 
допълнителни проблеми с глобалните вериги на доставки. 
В края на юли НСИ представи проучване, което показва стабилизация на стопанската конюнктура в страната през седмия 
месец н година, като по-благоприятен бизнес климат се отчита в промишлеността и търговията на дребно, стагнация в 
сферата на услугите и влошаване в строителството. 
 
√ Солиден ръст на българския износ и внос през първите шест месеца на годината 
Общият български износ и внос на стоки към и от Европейския съюз и трети страни продължава да нараства силно през 
първите шест месеца на 2022 г., и в частност през юни, на фона на руската военна инвазия в Украйна и свързаните с нея 
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нарушени вериги на доставки и ускоряваща се инфлация, показват предварителни данни на Националния статистически 
институт (НСИ). 
През юни 2022 г. общият български износ нараства на годишна база с цели 51,8% до 8,7004 млрд. лева, докато общият 
внос в нашата страна се повишава с 58,2% до 10,1868 млрд. лева. Общото външнотърговско салдо през юни обаче остава 
отрицателно и е в размер на 1,4864 млрд. лева, показват данните на НСИ. 
За първите шест месеца на настоящата година общият износ на България се увеличава с 41% до 45,7485 млрд. лева 
спрямо същия период на 2021 г., докато вносът на стоки в нашата страна скача с 45,2% до 51,8967 млрд. лева, а общото 
външнотърговско салдо за периода януари - юни 2022 г. е на дефицит от 6,1482 млрд. лева. 
Износът на стоки от България в посока страните от ЕС нараства през юни с 50,4% спрямо година по-рано, а към трети 
страни - с 54,5%, докато вносът от Европейския съюз се увеличава с 45,7%, а от трети страни - със 75,5 на сто. 
За първите шест месеца на 2022 г. износът на стоки от България в посока ЕС се повишава с цели 52% спрямо същия 
период на 2021 г., а към трети страни - с 36,2%. В същото време вносът в България през периода януари - юни 2022 г. от 
ЕС нараства с 35,3% спрямо същия период година по-рано, а от трети страни - с 68,1 на сто. 
От данните за първите шест месеца на 2022 г. се вижда, че Русия остава най-големият вносител от трети страни, като 
спрямо същия период на 2021 г. вносът, формиран основно от горива, се е увеличил с цели 147,4% и надхвърля 6 млрд. 
лева (6,0155 млрд. лв.). В същото време българският износ за Русия се сви през периода януари - юни с 0,6% спрямо 
същия период на 2021 г., достигайки размер от 387,4 млн. лева на фона на въведените от ЕС санкции спрямо Москва. 
По отношение на Украйна – спрямо периода януари - юни 2021 г. износът на нашата страна е нараснал с 87,7%, докато 
вносът е скочил със 109,7 на сто. 
Търговското салдо на нашата страна с Украйна показва дефицит от 858,8 млн. лева през първите шест месеца на 
годината, а с Русия - дефицит от 5,6281 млрд. лева. 
 
√ Вицепремиерът Пеканов представя приоритетите си по плана за възстановяване 
Вицепремиерът по управление на европейските средства Атанас Пеканов ще представи приоритетите си, свързани с 
Плана за възстановяване и устойчивост и европейските програми. 
На 1 август България подписа споразумение за оперативни договорености с Европейската комисия. Първият паричен 
транш по плана се очаква през есента. 
В началото на юли стана ясно, че заради условия в плана за възстановяване, в които общата сума по него се обвързва с 
икономическия растеж, страната ни ще получи около половин милиард евро по-малко спрямо първоначалната сума. 
 
√ Регионалният министър ще се срещне с ръководството на сдружението на общините 
Министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков ще проведе работна среща с 
ръководството на Националното сдружение на общините в България (НСОРБ). 
Тема на разговора ще бъдат общинските проблеми и инвестиционните въпроси на местните власти. 
Общините очакват методиката за индексация по договорите след промените в Закона за обществените поръчки в 
последния работен ден на Народното събрание. Те искат яснота по кой от изготвените списъци с проекти за общински 
пътища и ВиК-а инфраструктура ще получат допълнително финансиране до края на годината. 
Безводието и високите цени на водата в редица общини ще бъде другият поставен от кметовете въпрос пред министъра 
на регионалното развитие. 
 
√ Явор Гечев: Няма риск украинско зърно да се продава като българско 
Интервю на Веселина Миланова с Явор Гечев 
Няма риск украинско зърно да се продава като българско, защото трябва да има сертификат за произход.  
Това каза за БНР министърът на земеделието Явор Гечев. Той е против намесата на държавата в изкупуването на зърно и 
друга земеделска продукция.  
"Вече се осъществява фитосанитарен контрол на внасяната досега без контрол украинска пшеница. Никой не контролира 
обаче складовете, в които тя се съхранява. Внесени са и големи количества слънчоглед от Украйна", добави той.  
Министърът на земеделието съобщи още, че са предприети допълнителни мерки, за да осигурят дърва за огрев на 
нуждаещите се от тях домакинства.  
„Потомствено съм в земеделието и няма какво да ме изненада, чисто професионално, но има неща, които трябва да 
свършат наистина бързо. Има натрупана работа, която е подценявана“, каза той в предаването "Преди всички" по 
"Хоризонт".  
"Трябва да се знае от цяла Европа, че определени държави понасят по-голяма тежест, отколкото други при 
солидарността с Украйна. Такива аномалии се наблюдават в по-близките - пограничните или като нашата. Ние не сме 
гранична държава, но по отношение на стоките и логистиката сме на практика такава. Проблемът е, че ние имаме 
определени количества зърно, определен пазар, определени складове. Когато, на практика, тази наша солидарност 
отвори границите на Европа - една държава от „трети страни“, където няма същите стандарти, няма забрани за ГМО, 
няма зелени изисквания, които вдигат цената - тези обемни стоки, разбира се, най-лесно влизат в първите държави – 
Полша, Румъния и България. 
Досега не е контролирано в кой склад е влизало зърното от Украйна. 
„Фитосанитарен контрол започна да се прави", защото в началото нямаше и това.  
Украйна произвежда повече зърно, отколкото България и Румъния заедно, подчерта министърът. Вкарани са били и 
големи количества слънчоглед. 

https://bnr.bg/post/101689249/avor-gechev-nama-risk-ukrainsko-zarno-da-se-prodava-kato-balgarsko
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"Според европейските потребители българското зърно е с изключително високо качество, произведено по европейски 
стандарти. В Министерство земеделието мислим, че трябва да се знае кое е българско и кое – украинско. Другата 
седмица ще има допълнителни изисквания. Няма да възпрепятстваме зърното, особено това което отива за трети страни, 
използвайки български пристанища, но трябва да се знаят потоците. Няма да позволим смесването на зърно, за да може 
да се знае кое какво е" 
Гечев заяви, че е „скептичен към намесата на държавата в изкупуването на зърно“. 
„Зърното е световна търговия. Тука е един от големите проблеми – на другия край на света наистина има дефицит за 
зърно, но зърно се добива един път в годината. То трябва да се съхрани и да се преработи през  цялата година. Когато 
влезе в големи количества тук, на пазара се получава на свръхпредлагане „на точка“ – България, Румъния, Полша. Това 
на практика бута част от цените на българските производители“. 
„Темата „Капитан Андреево“, същества, но проблем „Капитан Андреево“ като граница и задръстване на ТИР-ове в 
момента не съществува“, категоричен е министърът. 
Действията на Агенцията по са правилни, но държавата е трябвало да се подготви по-добре за практическите действия и 
да отвори своя лаборатория там. „Съдебните битки нека да си продължават, но не може да се излагаме като държава и 
да спираме стокооборота за цяла Европа и на входа на нашето членство в еврото“. 
„Имаме допълнителни мерки и план за действие, срещу незаконната сеч", заяви министърът. Той ще проведе среща с 
големите преработватели, защото бизнесът дърпа голяма част от дървесината.  
"Ние сме длъжни да осигурим приоритетно на нормалните тези хора по селата". 
Досега дървата са отивали в големи складове на областно ниво. Очаква се преорганизация, при която това да става във 
всяка община „за не се хаби ресурс“ - транспортнен, товарене разтоварване и др. 
„Ще се опитаме да вкараме включително допълнителни хора в дърводобива и шоково. Имах разговор с колегата Крум 
Зарков и вече има среща на ниво зам директори да се опитаме, примерно, дали не може да вкараме лишени от свобода, 
които имат право на труд, да помагат в тази цялата дейност. Разбира се, и каквото може от пазара на труда“. 
Цените на горивата и намалените подавания на газ на практика качват енергоносителите. Хора и оранжерии са 
започнали да ползват дървесина. Трябва да се мисли за алтернативни горива от земеделска продукция и остатъчни 
материали от дървесина, убеден е министърът. 
Дървата няма да бъдат ползвани като политически инструмент 
„Нулева толерантност по отношение на намеса в изборите от който е персонално и от която и да е структура. Собствените 
пристрастия нека си останат за изборите, когато човек влезне в помещението с машината“. 
За нуждата от преработване на Стратегическия план в земеделието, към който има над 400 забележки от Брюксел, 
Гечев коментира: 
„Има огромни забавяния и огромни дефицити в много от областите. Забележките са на базата на това, че има тежко 
непознаване на материята в някои случаи. Има чудесни експерти в Министерството, които могат да свършат много добра 
работа“. 
Планът обединява досегашната програма за развитие на селските райони, директните плащания, Зелената сделка на 
ниво „земеделие“, програмата по лозарство и винарство и изобщо „всичко като политика и като инструменти за 
финансиране следващите пет години“. В Плана са интересите на всички земеделци у нас, обясни Гечев. 
„Програмирането на такова нещо е трудна работа. Аз съм поканил и допълнителни експерти. Нямаме много време. 
Постигнат е засега баланс, който е добър, според мен, с всички групи земеделски производители“. 
Ако са необходими законодателни промени, а няма нов парламент, измененията може да бъдат вкарани с 
постановление на НС, но Гечев е категоричен, че това „не е за предпочитане“: 
„Надявам се да има нормално правителство след нашето и то ще получи добро наследство“. 
Относно легендите за принуда по над 2000 залежали недоговорени проекта в ДФЗ, той коментира, че работата е 5-6 пъти 
повече от преди 15 години, а броят на хората е същият: 
„Иска повече хора, които да гледат повече проекти и тези хора трябва много бързо се намерят“. 
„Ще започне процес, който интензивно ще предразположи гледането на повече проекти“, обеща той. 
Днес Гечев има среща с ДФЗ в опит да не се допуснат загуби на европейски пари. 
„Мисля, че ще се справим“. 
Няма разписване на нормативната база, по която да се прилага Планът за възстановяване в частта "Земеделие", отчете 
министърът. Вече се прави организацията за разписването на съответните мерки. 
 
√ Преведоха 33,7 милиона лева на над 35 хиляди земеделски стопани 
Държавен фонд "Земеделие" преведе 33 милиона и 700 хиляди лв. на над 35 хиляди земеделски стопани, кандидати по 
схемите за директни плащания за Кампания 2021-ва. 
Парите са по т. нар механизъм за финансова дисциплина и фермерите ги получават месец по-рано от предвиденото. 
Парите получават стопани, на които е начислена корекция за кампания 2020 г. по механизма за финансова дисциплина. 
Той е въведен по силата на европейския регламент от 2016 г. 
При този регламент всички суми по схемите на директните плащания се намаляват с определен процент, ако субсидията 
за конкретната кампания на един фермер надвишава левовата равностойност на 2000 евро. Удържаните средства са 
предназначени за попълване на резерв, чрез който се предоставя допълнителна помощ в случай на значими кризисни 
ситуации в селското стопанство в Европа. 
Съгласно друг регламент от 21 ноември 2021 г., поради неизползване на натрупания кризисен резерв от 2020 г. за всяка 
държава-членка е определена сума за възстановяване. 
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За България върнатите от Брюксел средства са 33 милиона 757 хиляди лева. 
 
√ Министерството на здравеопазването издаде указание за Covid ваксините 
Служебният министър на здравеопазването Асен Меджидиев издаде указание хората, които искат да се ваксинират 
срещу Covid-19, да не бъдат връщани. Препоръката е флаконите с ваксини да бъдат отваряни и при един желаещ да се 
имунизира. 
В писмо до здравните инспекции, личните лекари и лекарския съюз той уточнява, че предвид големите количества от 
препарата на "Пфайзер", които при изтичане на срока на годност ще бъдат унищожени, многодозов флакон е допустимо 
да се използва и при наличие на единични лица, желаещи да се ваксинират. 
За препарата на "Модерна" подобен подход е допустим през настоящия месец, а за следващите месеци, до м. декември, 
е необходимо правилно планиране на използване - на до 50% от дозите в един флакон. 
 
√ България загубила $10 млн. заради бездействие след платените пари за Ф-16 
Репортаж на Добромир Видев в предаването ''12+3'' 
Парите за първите изтребители Ф-16 не са били преведени по сметка на Федералния резерв на САЩ. А заради това 
страната ни е загубила пари от лихви в размер на 10 млн. долара. Това обяви служебният министър на отбраната 
Димитър Стоянов. 
Договорът за първите осем самолета е от 2019 г. България плати накуп около 2,2 млрд. лева за 8 машини, но до 
реалния старт на изработката им парите трябваше да са по сметка на Федералния резерв, която да носи 
доходност. 
Според него това е недопустимо, ако страната ни се "бори за всеки лев" за модернизацията. 
Димитър Стоянов обясни, че вина за това имала политическата обстановка.  
"Най-вероятна причина според мен са избори, парламент, избори, парламент и липса на технологично време да се 
разгледат така внесените документи в Народното събрание." 
Решение на правителството от януари 2020 г. посочва, че част от парите в сметката на федералния резерв ще носят нетна 
доходност до около 1,5 на сто. Едва през септември 2021 г. обаче правителството взема решение да предложи на 
парламента договора за ратификация. 
"При условие че се борим за всеки един лев, всяка една стотинка, за да има възможност българската армия да направи 
крачка напред в модернизацията си, считам, че това не е допустимо", каза с днешна дата служебният министър Димитър 
Стоянов. 
И изрази надежда с неговия екип да подготвят наново цялата документация, за да може следващият парламент да 
ратифицира договора за сметката. 
Парите в момента са в доверителен фонд. 
Министерството е помолило за отсрочка до 15 декември за одобрение на вторите осем изтребителя Ф-16. 
До средата на 2023 г. МиГ-29 могат да носят бойно дежурство. Затова се търсят вариантите за ремонт на двигатели в 
Полша или да използваме самолети на лизинг. 
Служебният отбранителен министър ще поиска и промяна в закона, за да отпаднат ограниченията при сключването на 
сделки за въоръжение. Според правилата сега сделките над 50 млн. лева минават през одобрението на Министерския 
съвет, а тези над 100 млн. лева през Народното събрание. 
За всички идеи дотук обаче ще трябва ново редовно правителство и парламент. Служебният екип на министерството 
изрази желание за синхронно движение на всички модернизационни проекти. Като най-спешно беше определено 
придобиването на нови бойни машини за Сухопътните войски, с които да се формира батальонна бойна група. За да има 
пари за армията, предложението на служебния кабинет ще е още през 2023 година да бъдат отделени 2% от БВП за 
отбрана, или 140 млн. лева допълнително. 
Началникът на отбраната адм. Емил Ефтимов каза, че наред с големите проекти армията вече е обявила обществена 
поръчка за безпилотни летателни апарати. Работи се и за придобиване на 155-милиметрови гаубици и системи за залпов 
огън от типа на американските "ХайМарс", които се ползват в Украйна. 
 
√ Атанас Запрянов репликира министър Димитър Стоянов за загубените $10 млн. 
Бившият заместник-министър на отбраната Атанас Запрянов репликира задочно служебния министър на отбраната 
Димитър Стоянов. Министърът вчера заяви, че България бави откриването на сметка във Федералната банка на САЩ, 
където да бъдат преведени парите за първите осем самолета. 
Според Запрянов прехвърлянето на парите за купуване на 8-те изтребителя Ф-16 е зависело единствено от редовно 
правителство и парламент. 
По думите му в Съединените щати е била открита сметка. 
"Сметка във Федералния резерв има. Тази сметка е открита от министър Каракачанов, и е подписана от него, само че не е 
придвижена от българското правителство миналата година. Тази критична бележка на служебния министър Димитър 
Стоянов я приемам като бележка повече към правителството на Кирил Петков. Последното редовно правителство 
трябваше да го направи това. Имаше парламент, имаше всичко." 
Най-рано - по времето на редовния кабинет на Кирил Петков, е трябвало да се вземе решението за превода на парите от 
доверителния фонд по сметката. 
Запрянов предположи, че и служебно правителство може да реши за лизинг на изтребители, които да заместят МиГ-29 
след средата на 2023 г. 

https://bnr.bg/horizont/post/101688910/balgaria-zagubila-10-miliona-dolara-ot-zabavena-ratifikacia-na-dogovor-sas-sasht
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"Ако е между 50 и 100 милиона, ще го вземе правителството, може. Но пак ще трябва тези пари да ги има разпределени 
в бюджета на Министерството на отбраната, а ги разпределя парламентът." 
Като заместник-министър на отбраната в третото правителство "Борисов", Запрянов отговаряше за придвижване на 
сделката за първите осем самолета Ф-16. 
 
√ Румен Гълъбинов: Трябва добре да огледаме фискалния си резерв 
Интервю на Георги Марков с Румен Гълъбинов в предаването ''12+3'' 
"Рисковете в икономиката са възможни за прогнозиране, включително за управление и за намаляване на щетите. Затова 
е добре да се подготвим за най-лошото, пък да се надяваме да ни се случи най-доброто. Тоест, да отчетем навлизане в 
рецесионна обстановка на задържане на икономическия растеж и на все още продължаваща висока инфлация. 
Увеличението на лихвите ще окаже въздействие за успокоение на инфлацията. Но това би имало негативен ефект върху 
икономическата активност, тъй като ще се оскъпят кредитите". 
Това каза пред БНР икономистът Румен Гълъбинов. 
И допълни, че темпът на нарастване на цените вероятно ще се забави и ще видим това при отчета на инфлацията за юли. 
"Това ще ни подскаже, че до края на годината инфлацията на годишна база няма да надхвърли 20%". 
В предаването "12+3" икономистът допълни: 
"Трябва добре да огледаме фискалния си резерв, най-вече във валутния, за да гарантираме спокойствието на валутния 
борд. Трябва да огледаме добре календара си на емисиите дълг. Трябва да се прецени каква ще бъде данъчната ни 
политика. Активната ни политика за акцизите на горивата. Наложително е държавата да мотивира и други инвестиции - и 
публично-частно партньорство, частни външни инвестиции. Това ще събуди икономическия растеж". 
Интервюто с Румен Гълъбинов можете да чуете в звуковия файл. 
 
√ Български изобретател предлага по-ефективни батерии за съхранение на електроенергия 
Репортаж на Мира Стефанова 
Стоян Гишин е изобретател, посветил 50 години от живота си на изследванията на акумулаторните батерии. Той е сред 
130-те български учени, чиито имена са записани в „Златната книга“ на Патентното ведомство. Автор и съавтор е на над 
30 изобретения и полезни модели в областта на акумулаторите и рециклирането на метали. Част от тях са патентовани в 
САЩ, Германия и Чехия. Едно решава проблема с рециклирането на ценни метали от излезли от употреба оловни 
акумулатори. Интерес към метода му за зареждане на акумулаторни батерии има и в Китай. 
Последните два патента на доц. Гишин използват интелигентни системи за компютърно управление на 
електрохимичните процеси. Иновативните решения пазят природата и пестят енергия като съкращават над два пъти 
времето за производство на акумулаторни батерии. 
„Практическото приложение огромно, не само за българската икономика, не само на ЕС, а за целия свят“, споделя той. 
Всички индустриални електрохимични процеси имат голям преразход на електроенергия, замърсяват околната среда и 
това се отразява и на качеството на продуктите, но патентите на Гишин избягват това. 
Процесът протича икономично, няма преразход на енергия и се щади околната среда.  
„С моят екип създадохме интелигентни системи за импулсен ток с компютърно управление. Разработили сме софтуерни 
програми за различните процеси“. 
Тези процеси имат приложение при производството на всички видове акумулатори и батерии, зареждане на батерии за 
електромобили, за съхранение на енергия.  
Например в батериите може да се съхранява значително повече електроенергия, генерирана от фотоволтаични панели. 
„Само благодарение на такива нови решения ще се премахнат котелите“, убеден е Гишин. 
"Сега има нова наредба на Европейския съюз точно за рециклиране батериите. Нашите патенти решават тези въпроси. От 
3524 предприятия в света - институти и университети - моите патенти бяха оценени на първо място - от всички държави, 
от всички предприятия, за всички години". 
 
√ Забраната за внос на руски въглища в Европейския съюз влиза в сила от полунощ 
Забраната за внос на руски въглища в Европейския съюз влиза в сила от полунощ, съобщава Франс прес.  
До войната в Украйна ЕС внасяше от Русия 45% от въглищата, които потребяваше. Това носеше на Москва приходи от 4 
милиарда евро годишно. 
През април обаче европейците решиха да прекъснат този източник на приходи, но позволиха 120-дневен гратисен 
период за изпълнение на вече договорените доставки. 
Междувременно Русия намали драстично доставките на природен газ и принуди страни като Германия, Италия и Австрия 
да увеличат потреблението на въглища. Поскъпването на суровината вече причини вълнения в Полша, където голяма 
част от домакинствата все още се отопляват на въглища. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://bnr.bg/post/101688954/rumen-galabinov
https://bnr.bg/post/101688329/balgarski-izobretatel-predlaga-po-efektivni-baterii-za-sahranenie-na-elektroenergia
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Графика на цените на въглищата (в долари за тон) 

 
 

 
√ ЕК прекратява засиления контрол върху гръцката икономика във връзка с дълговата криза в страната 
Европейската комисия ще прекрати засиления си контрол върху гръцката икономика, отбелязвайки официално края на 
дълговата криза в страната, предизвикана от финансовата криза от 2008 г., която почти изтласка Гърция от еврозоната, 
съобщава "Файненшъл таймс". 
В писмо до гръцкия финансов министър Христос Стайкурас в сряда еврокомисарят по икономиката Паоло Джентилони 
каза, че Гърция е "изпълнила по-голямата част от политическите ангажименти", поети към 19-те членки на еврозоната, и 
"е постигнала ефективно изпълнение на реформите“ въпреки негативните въздействия на Covid пандемията и на руската 
инвазия в Украйна. 
Комисията, която осъществява мониторинг върху бюджетите на всичките 27 държави членки на ЕС, наблюдаваше 
отблизо реформите в гръцката икономика от началото на спасителната програма през 2010 г., която възлезе на повече от 
100 милиарда евро. 
През 2015 г. тогавашният министър-председател Алексис Ципрас подложи на референдум спасителния пакет за гръцкото 
население, което заплаши да изведе Гърция извън еврото и еврозоната. Гласоподавателите в Гърция отхвърлиха 
условията на спасителната програма, но Ципрас все пак приложи наложените от ЕК реформи. 
Така наречената "програма за икономическо приспособяване" приключи през юни 2018 г., но оттогава насам  Комисията 
продължава да държи под наблюдение финансите на Гърция. 
В изявление на ЕК се посочва, че рискът от "разпространяващ се негативен ефект върху икономиката на еврозоната е 
намалял значително". 
В отговор Стайкурас каза, че Гърция е осъществила реформи в шест ключови области — фискални политики, социално 
благосъстояние, финансова стабилност, пазари на труда, приватизация и публична администрация — които са "създали 
солидна платформа за неговата страна за постигане на устойчив и приобщаващ дълго срочен растеж". 
 
√ Германия подготвя пакет от 10 млрд. евро за компенсиране на инфлацията 
Германия ще предложи пакет от мерки за облекчаване на последствията от инфлацията за гражданите. Министърът на 
финансите Кристиан Линднер представи днес плановете си. Те са на стойност 10 милиарда евро и ще променят 
данъчната система на Германия. 
Германският финансов министър смята да реформира данъчното облагане. В Германия доходите се облагат според 
размера им и семейното положение - при ниски доходи данъкът е 14%, а при най-високите - 42%. Във времена на 
инфлация обаче така наречената студена прогресия може да свали доходите на повечето граждани, които дори и да 
получат увеличение на заплатите за компенсиране на новите цени, ще трябва да платят по-голям процент данъци върху 
тях и реално накрая ще вземат по-малко пари от преди повишаването на заплатата. 
Точно този ефект иска да отстрани Линднер с плановете си за реформа. Той обяви, че ще вдигне необлагаемия минимум, 
ще увеличи детските и ще увеличи границата на дохода, при която се полага плащане на 42% данъци. 
Идеите на Линднер бяха посрещнати обаче с остри критики от Зелената партия и от Левицата. Той бе обвинен, че се 
грижи за запазване на богатството на хората с най-високи доходи и прехвърля тежестта на инфлацията върху социално 
слабите. 
Според Линднер обаче от промяната в закона ще спечелят и пенсионерите, както и студентите, които работят успоредно 
със следването си. 
Зелените обаче изчислиха, че с реформата хората с най-високи доходи в Германия ще спечелят три пъти повече от хората 
със средни или ниски доходи. 
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√ Румъния дава близо 2 млн. евро за драгиране на река Дунав 
Румънското правителство отпусна 9 милиона и 500 хиляди леи, което е над 1 милион и 900 хиляди евро за спешно 
драгиране на река Дунав в съвместния румънско-български участък, предаде агенция Аджерпрес. 
Целта е да бъдат отстранени рисковете, причинени от сегашната критична ситуация с ниското ниво на реката заради 
сушата. 
Тази мярка е необходима, за да се осигурят минимални условия за корабоплаване, заяви говорител на румънското 
правителство. 
 
√ Великобритания обмисля режим на тока през януари, според енергиен план за извънредни ситуации 
Обединеното кралство разработва планове за организирано временно спиране на тока за индустрията и домакинствата 
през зимата, когато студеното време може да съвпадне с евентуален недостиг на газ, съобщи агенция Блумбърг. 
Недостигът на електроенергиен капацитет може да възлезе на около една шеста от пиковото търсене, според последния 
"приемлив най-лош сценарий" на правителството, дори след като въглищните централи бъдат пуснати отново в 
експлоатация, посочва агенцията, цитирайки източници, запознати с плановете на правителството. 
При тази перспектива, съчетана с температури под средните и намален внос на електроенергия от Норвегия и Франция, 
Великобритания може да бъде изложена на четири дни през януари, когато може да се наложи да задейства спешни 
мерки за пестене на газ, се казва в доклада. 
Информацията на Блумбърг идва, след като Английската централна банка предупреди миналата седмица, че 
Великобритания е на път към продължителна икономическа рецесия, тъй като безпрецедентните цени на енергията ще 
тласнат инфлацията към 13%, но всеки политически отговор е възпрепятстван от надпреварата за избор на нов британски 
премиер и лидер на Консервативната партия на 5 септември . 
Докато европейските правителства се стремят да ограничат потреблението на газ и да увеличат съхранението на синьото 
гориво след инвазията на Русия в Украйна, британското правителство се раздели на враждуващи лагери, водени от 
външния министър Лиз Тръс и бившия финансов министър Риши Сунак, които, състезавайки се за следващия министър-
председателски пост, се сблъскаха по въпроса как да отговоря на енергийната криза. 
Благотворителни организации, бизнес групи и политици призоваха Тръс и Сунак да посочат как биха помогнали на 
британците да се справят с прогнозираното увеличение от 82% на цените на енергията през октомври. 
 
√ Лондон не вярва, че един фас е причинил две експлозии в руска база в Крим 
Великобритания все още не е установила причината за експлозиите в руската военновъздушна база в Крим, но със 
сигурност не смята обяснението на Русия за правдоподобно. Това обяви британският министър на отбраната Бен Уолъс, 
цитиран от Би Би Си. 
Заедно с министрите на отбраната на Украйна и Дания той е съорганизатор на конференция в Дания, посветена на 
Украйна. В Копенхаген се събират министрите на отбраната на държавите, които подкрепят Украйна, за да обсъдят нова 
военна помощ за Киев. 
Преди да отпътува британският министър на отбраната Бен Уолъс заяви, че очевидно не изпуснат фас е причината за 
огъня в руската военновъздушна база на кримския полуостров, както се опитва да обясни Москва. 
"Той не би могъл да предизвика две големи експлозии едновременно, които не са съвсем една до друга", поясни Уолъс и 
обърна внимание, че е малко вероятна версията, че експлозиите са резултат от украински удар с ракети, дадени от 
Запада на Украйна. 
"Все още е много рано да се разбере причината за инцидента във въздушната база "Саки", смята британският министър 
на отбраната. 
Вчера висш представител на властта в Украйна отговори утвърдително на журналистически въпрос дали атаката в Крим е 
началото на планирана контраофанзива на Украйна. 
Украинският президент Володимир Зеленски също отбеляза, че войната е започнала с Крим и ще трябва да приключи с 
освобождаването на Крим. 
Базираният във Вашингтон институт за изследване на войната очаква, че украинската армия ще води интензивни боеве 
през август и септември, като те най-вероятно ще предопределят изхода от следващата фаза на войната.  
 
√ Зеленски призова сънародниците си под руска окупация да въстанат 
Украинският президент Володимир Зеленски призова сънародниците си в окупираните от Русия части на страната да 
въстанат. 
В традиционното си среднощно обръщение той отново обвини Русия в терор и добави, че нападенията срещу цивилни в 
района на Николаев и Харков за пореден път доказват, че е необходимо да се увеличи военната помощ за Украйна. 
Въоръжените сили на Украйна, разузнаването и правоохранителните органи няма да оставят без отговор руския обстрел 
в Днепропетровска област, заяви Зеленски, който се обърна и към жителите на окупираните територии с призив, ако 
имат важна информация за врага, да я съобщават на украински военни и спецслужбите. 
"Колкото повече загуби търпят окупаторите, толкова по-скоро ще можем да освободим земята си и да гарантираме 
сигурността на Украйна. За това трябва да мислят всички, които защитават и помагат на нашата страна", заяви Зеленски.  
Чуждестранните кредитори на Украйна одобриха двугодишен мораториум върху плащанията по облигации за близо 20 
милиарда долара. 
Днес в Копенхаген започва конференция на министрите на отбраната на държавите, които подкрепят Украйна. Те ще 
обсъдят нова военна помощ за Киев. 
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Също днес в Ню Йорк извънредно ще заседава съветът за сигурност на ООН за кризата около Запорожката атомна 
електроцентрала. 
Киев и Москва взаимно се обвиняват, че през изминалите почивни дни са бомбардирали най-голямата централа в 
Европа. 
Михаил Улянов, който е постоянен представител на Москва в Международната агенция за атомна енергия, заяви пред 
руската държавна телевизия, че зоната на радиационни поражения, ако централата наистина пострада, ще обхване 
територии в радиус от 5500 километра - това включва по-голямата част от Украйна, части от Русия, Турция, Румъния и 
България. 
 
√ Изненадващо забавяне на годишната инфлация в САЩ през юли до 8,5% 
Растежът на потребителските цени в САЩ се забави през юли по-рязко от очакваното до 8,5% спрямо 40-годишния юнски 
връх от 9,1%, показват данни на Департамента по труда, оповестени в сряда. 
Индексът на потребителските цени (CPI) в САЩ остана през юли на ниво от юни, когато нарасна на месечна база с 1,3% 
(17-годишен връх), докато очакванията бяха за повишение с 0,2 на сто. 
Спрямо година по-рано (юли 2021 г.) американската потребителска инфлация се забави до 8,5% от 9,1% през юни, когато 
беше отчетена най-високата инфлация в САЩ от ноември 1981 г. насам. Очакванията на икономисти и анализатори бяха 
за по-слабо забавяне на годишната инфлация през юли до 8,7 на сто. 
 

Графика на инфлацията на САЩ 

 
 
Основната инфлация (изключвайки волатилните цени на храните и на енергията) пък остана на юнското ниво от 5,9% 
(шестмесечно дъно), но при пазарни очаквания за повишение с 6,1 на сто. 
Забавянето на инфлацията през юли се дължеше на по-слабото нарастване на енергийните цени с 32,9% спрямо година 
по-рано и след тяхно повишение с 41,6% през юни (42-годишен връх и най-силен ръст от април 1980 г.). По-слабото 
повишение на енергийните цени през юли беше в резултат на нарастване на цените на бензина с 44%, но след техен ръст 
с 59,9% през юни (най-силно повишение от март 1980 г. насам), докато повишението на цените на природния газ се 
забави до 30,5% от 38,4% през юни (най-солиден растеж от октомври 2005 г.). 
През юли имаше забавяне и на растежа на разходите за нови превозни средства (10,4% спрямо 11,4% през юни) и на 
цените на самолетните билети (повишение с 27,7%, но след ръст с 34,1% месец по-рано). 
От друга страна обаче, инфлацията продължи да се покачва при храните - повишение с 10,9% на годишна база през юли 
(най-голямото увеличение от май 1979 г.) след растеж с 10,4% през юни. 
Днешните данни представляват първия по-забележим сигнал за облекчаване на американската инфлация, която 
нарастваше трайно през последните две години. 
 
√ В ООН очакват износът на пшеница от Украйна да почне идната седмица 
Представителят на ООН Фредерик Кини, който отговаря за спазване на споразумението за износ на зърнената реколта от 
Украйна, потвърди, че износът на пшеница ще започне от следващата седмица. 
Първият товарен кораб, който напусна пристанището в Одеса на 1 август, е пристигнал в турското пристанище Мерсин, 
защото е намерил нов купувач на товара си от царевица и там ще бъде разтоварен, предаде Франс прес. 
Корабът "Разони", плаващ под флага на Сиера Леоне, напусна Украйна с 26 000 тона царевица на борда. По план той 
трябваше да пристигне в Ливан. Забавянето на доставката с пет месеца обаче накара купувачът и изпращачът да 
постигнат споразумение за анулиране на поръчката. 
 
Дума 
 
√ Пращаме в ЕК новата програма за конкурентоспособност 
През следващата седмица служебното правителство ще изпрати за финално одобрение от Европейската комисия 
бъдещата програма "Конкурентоспобност и иновации в предприятията" с бюджет близо 3 млрд. лева. Реално, в 
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основната си част тя бе подготвена от кабинета "Петков". Програмата ще осигури подкрепа най-вече на микро, малките и 
средни предприятия (МСП). Ще бъдат подпомогнати високотехнологични стартиращи компании, както и такива в 
различни етапи на развитието си. Ще се стимулират партньорства между МСП и големи дружества за разработване и 
внедряване на нови технологии и иновации. 
Българският бизнес ще може да използва както безвъзмездна помощ, така и финансови инструменти. Съотношението на 
двата вида финансиране по Програмата е почти 50:50. 
За първи път ще бъде използвана и комбинирана форма с финансов инструмент и грант. Такава ще бъде прилагана за 
"Насърчаване на енергийната ефективност и намаляване на емисиите парникови газове". По нея микро, малки, средни и 
големи предприятия ще могат да подобрят енергийната си ефективност след направен енергиен одит и да станат 
енергийно по-независими. 
Освен за по-голяма енергийна самостоятелност на фирмите е предвидено финансиране за по-ефективно използване на 
ресурсите, разработването на нови зелени поточни линии, повишаване на употребата на странични продукти и вторични 
суровини, подобряване на рециклирането, намаляване на опасните вещества, на отпадъците и др. 
Първата процедура по програмата ще е с бюджет 127 млн. лв. и ще е насочена основно към микро, малките и средни 
предприятия от различни сектори на икономиката. Ще бъде предвидена и възможност за партньорство между МСП и 
големите компании. Фирмите ще кандидатстват за грантово финансиране за научни изследвания и внедряване на 
иновативни решения за производствата им. 
 
√ Над 110 000 потребители са проверили здравния си статус с мобилното приложение на НАП 
Над 110 000 потребители са направили справка за здравния си статус през мобилното приложение на НАП от началото на 
годината до момента, като за последния месец те са били повече от 13 000. 
За да проверят дали имат прекъснати здравно-осигурителни права, е достатъчно гражданите да въведат своето ЕГН и 
дата за раждане, като втори идентификатор, въпреки че той се съдържа в единния граждански номер. Възможно е 
приложението да поиска и въвеждането на зададен от него 6-цифрен код, т.нар. „капча“, за да удостовери, че не сте 
робот. 
От НАП напомнят, че при допуснати повече от три неплатени здравноосигурителни вноски за последните три години, 
могат да бъдат прекъснати здравноосигурителни ви права и да нямате достъп до безплатни здравни услуги, осигурени от 
Националната здравноосигурителна каса. 
Освен за справки за здравния статус, мобилното приложение дава възможност на потребителите да проверяват дали 
касовите бележки, които търговците им издават, са истински или фалшиви. За целта първо се сканира отпечатания на 
бележката QR код, като приложението показва кодираните в него стойност на покупката, дата, час и номер на касовата 
бележка и фискалната памет на касовия апарат. Клиентът може да сравни дали данните в бележката и мобилното 
приложение съвпадат или се различават. Ако има разлика, мобилното приложение позволява директен контакт с НАП по 
телефона за сигнализиране за фалшива касова бележка. Потребителят може да направи и справка дали конкретната 
касова бележка е получена в сървърите на приходната агенция. Ако всичко с бележката е наред, приложението показва в 
зелено, което значи, че документът е бил успешно получен в НАП.  
 
√ Кадрови рокади в строителния контрол 
Регионалният министър обеща промени и в АПИ 
Служебният регионален министър Иван Шишков сменя началника на Дирекция национален строителен контрол (ДНСК). 
На мястото на инж. Лиляна Петрова застава арх. Деляна Панайотова, съобщават от ресорното ведомство. Справка в сайта 
на строителния контрол показва, че Панайотова е била заместник на Петрова.  
Лиляна Петрова бе назначена на позицията от бившия регионален министър Гроздан Караджов. По време на 
управлението на Петрова ДНСК излезе със становище, в което се посочваше, че студеното рециклиране не е техника, 
използвана при основните ремонти. Това създаде допълнително напрежение между бившия министър Караджов и 
бившия премиер Кирил Петков, които вече спореха за законността на договорите на пътноподдържащите фирми, които 
са извършвали основни ремонти вместо текущи. 
Деляна Панайотова е завършила Университета по архитектура, строителство и геодезия през 2003 г. Има почти 20-
годишен стаж в сферата на инвестиционното проектиране в строителството, притежава и значителен опит в 
администрацията. Работила е в Направление "Архитектура и градоустройство" към Столична община. Била е главен 
архитект в община Хасково. Заемала е и длъжността началник на РДНСК Хасково и заместник-началник на ДНСК. 
Във вторник регионалният министър Иван Шишков каза, че е възможно да смени и ръководството на Агенция "Пътна 
инфраструктура". 
Както е известно, последният скандал около АПИ бе свързан с доклада на Сметната палата за тол системата. Палатата 
откри серия от нарушения в договори за тол системата, която бившият премиер Бойко Борисов нарече "печатница за 
пари". "Печатницата" засега не осигурява обещаваните от ГЕРБ милиарди от пътни такси, но със сигурност коства много 
пари на българските данъкоплатци. 
През декември 2020 г. тогавашното Народно събрание възложи на Сметната палата да провери обществените поръчки, 
възлагани от Агенция "Пътна инфраструктура" и най-вече допълнителния договор за 141 млн. лв., който бе сключен с 
консорциума "Капш", изградил тол системата.     
Година и половина по-късно одитът на Сметната палата потвърди опасенията на експерти, политици и медии за 
незаконни и полузаконни действия. 
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През 2020 г. АПИ и "Капш" изненадващо подписаха допълнителен контракт, предвиждащ "надграждане" на току-що 
въведената в експлоатация е-система за пътните такси. Поръчката бе възложена директно, без конкурс, отново на 
"Капш", а на обществото бе обяснено, че българската тол система е толкова умна и модерна, че никой освен нейния 
създател не можел да доразвива уникалното ноу-хау. Одиторите на Сметната палата разобличават това твърдение като 
абсолютно несъстоятелно по простата причина, че според самия договор за тол системата от 2018 г. тя е проектирана и 
изградена със софтуер с отворен код, който заедно с цялата техническа документация е предаден на собственика - 
българската държава в лицето на пътната агенция. 
 
√ Партии "забравили" да отчетат дарения 
Сметната палата прати 11 формации на прокуратурата за финансови нарушения 
"Удобно" една партия и две коалиции - "Гражданска платформа българското лято" и "Демократична България - 
обединение" и "Изправи се! Мутри вън!", не са предоставили информация за 23 дарения за предизборната си кампания 
през миналата година, както изисква Изборният кодекс. За тях липсва и информация за имената на дарителите, вид, цел 
и размер на средствата. От партия "Възраждане" и от коалициите "Демократична България - обединение" и "Изправи се! 
Мутри вън!" са представили със закъснение списъци с 59 получени помощи от членове и симпатизанти. Това става ясно 
от проверката на Сметната палата за съответствие на декларираните приходи и извършените разходи за провеждането 
на предизборната кампания на участниците в изборите за Народно събрание.  
Единадесет участници в изборите на 11 юли 2021 г. от проверените 20 са извършили различни нарушения на Изборния 
кодекс при финансирането на предизборната кампания и са дадени на прокуратурата.  
Не са подадени общо 8 декларации на дарители за произход на дарените средства на стойност над една минимална 
работна заплата от "Гражданска платформа българското лято" и коалициите "Демократична България - обединение", 
"Изправи се! Мутри вън!" и "Ляв съюз за чиста и свята република". Със закъснение подпомагащите предпочетените 
партии са представили 22 декларации. 
Липсват общо 21 декларации на кандидати за произход на предоставените от тях средства на стойност над една 
минимална работна заплата от две партии - "Възраждане" и "Гражданска платформа българското лято", и три коалиции. 
Със закъснение са подадени общо 36 декларации от "Гражданска платформа българското лято" и три коалиции. 
На Сметната палата не е изпратена изискуемата информация за две рекламни агенции от партия "Републиканци за 
България", а със закъснение е получена декларация за една рекламна агенция от една коалиция "Демократична 
България - обединение". 
Не са установени нарушения на Изборния кодекс при пет партии и при четири коалиции, съобщават още от Сметната 
палата. 
Даренията 
142 физически лица са предоставили или дарили над 1000 лв. за финансиране на предизборната кампания на 
участниците в миналите избори. При 39 физически лица има несъответствие на доходи и дарени средства, което 
е  констатирано само въз основа на информация от Националния осигурителен институт, която не покрива всички 
възможни източници на доходи. 
Общо 9,2 млн. лв са получили участниците в изборите на 11 юли 2021 г. Паричните дарения от физически лица 
тогава са над 470 хил. лв. Средствата, предоставени от издигнатите кандидати или членове на инициативни 
комитети, са над 550 хил. лв. Непаричните дарения от физически лица, от кандидати и от партии в коалиции са 
близо 3 млн. лв.  
Спазени са законовите изисквания за набиране на приходи за предизборната кампания от всички одитирани 
участници в изборите, с изключение на "Има такъв народ", която е получила дарение от физическо лице в 
несъответствие с изискването на Изборния кодекс общият размер на набраните средства да не надвишава 
пределно допустимия общ размер. Средствата са върнати по банковата сметка на физическото лице след одит на 
Сметната палата. 
Партия "Гражданска платформа българското лято" пък е набирала средства за финансиране на предизборната 
кампания и след приключването й. 
Общо 124 партии са предали годишни финансови отчети пред Сметната палата за 2021 г. От тях 82 посочват, че 
не са получили никакви дарения. Разпределението на останалите формации съгласно набраните средства показва, 
че под 100 хил. лв. са получили 24 партии, от 100 хил. лв. до 200 хил. лв. - 9 партии, от 200 хил. лв. до 300 хил. лв. - 2 
партии, а даренията на 7 формации са за над 300 хил. лв. 
Седемте партии и коалиции, които бяха част от 47-ото Народно събрание, са обявили дарения на обща стойност 
от 6,829 млн. лв. Близо половината от тези средства са на коалицията "Демократична България" - 3,158 млн. лв. 
Далеч след тях е коалицията "Продължаваме промяната" с 1,443 млн. лв., като тя включва партиите "Волт", 
"Средна европейска класа" и ПД "Социалдемократи". "БСП за България" е получила 1,372 млн. лв., ИТН - 353 хил. лв., 
ДПС - 243 000 лв. "Възраждане" - 182 000. ГЕРБ-СДС отчитат едва 78 000 лв. дарения. 
Какво казва законът  
Партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати, може да финансират 
предизборната си кампания със собствени средства, пари на кандидатите и дарения от физически лица.   
Общият размер на финансирането на всяка предизборна кампания на партиите, коалициите и инициативните 
комитети не може да надхвърля при избори за народни представители за Народно събрание: 3 000 000 лв. - за 
партия и за коалиция, 200 000 лв. - за инициативен комитет; при избори за народни представители за ВНС: 4 000 000 
лв. - за партия и за коалиция, и 200 000 лв. - за инициативен комитет. 
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При избори за президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент партиите, 
коалициите и инициативните комитети могат да получат до 2 000 000 лв. за партия, коалиция и инициативен 
комитет. 
Дарението от едно физическо лице за една партия или коалиция не може да надхвърля 10 000 лв. за една календарна 
година от собствени движими и недвижими вещи. Желаещите да помагат на предпочитаната от тях формация 
може да сторят това и с безвъзмездни услуги, извършени само с личен труд. 
Субсидията  
Над 2,3 млн. лв. държавна субсидия са получили партиите и коалициите за парламентарните избори на 14 ноември в 
първия транш до края на 2021 г., сочи отчет на Министерството на правосъдието. 
Най-много пари е получила коалицията "Продължаваме промяната" - 708 хил. лв. Средствата са разпределени между 
мандатоносителите - партиите "Волт", "Средна европейска класа" и ПД "Социалдемократи", тъй като тогава 
политическият проект на Кирил Петков и Асен Василев не беше регистриран като партия. От публикувания отчет 
става ясно, че формацията без депутати в 47-ия парламент - ПД "Социалдемократи", взима най-голямата субсидия 
- 637 хил. лв., което е над 90% от общата сума. 
Парите са повече от отпуснатото за втората политическа сила ГЕРБ, която получава с 10 000 лв. по-малко. 
ДПС получава малко под 360 хил. лв., "БСП за България"- 280 хил. лева, "Демократична България" - 175 хил. лв., които 
са поделени между трите партии в коалицията. 
На "Възраждане" са изплатени малко над 130 хил. лв., а на "Има такъв народ - 32 хил. лв. Причината е, че те поискаха 
да получават по 1 лев на глас, вместо предвидените в Закона за политическите партии 8 лева. 
 
√ Производството на ток с ръст от над 16% 
Производството на електроенергия в България се е повишило с 16,30 процента за периода януари-август. От началото на 
годината до 7 август е отчетено производство на електроенергия в обем на 31 716 424 мегаватчаса, докато за 
аналогичния период на миналата година то е било 27 270 750 мегаватчаса. Това показват данните от последната 
оперативна справка за енергийния баланс в страната на Електроенергийния системен оператор (ЕСО), които са 
публикувани на интернет страницата на оператора. 
Според тях с 24,20 процента се е увеличило участието на базовите централи в енергийния микс у нас спрямо същия 
период на миналата година. Потреблението на ток в страната се е увеличило с 0,36 на сто за посочения период. От 
началото на годината до 7 август са изразходени 23 531 557  мегаватчаса електроенергия, докато за същия период на 
2021 г. потреблението е било 23 447 300 мегаватчаса. 
Данните на ЕСО сочат, че за периода 1 януари-7 август 2022 г. спрямо същия период на 2021 г. салдото (износ-внос) се е 
повишило със 114,07 процента. Статистиката на ЕСО показва, че този показател постепенно спада от началото на 
годината, но оттогава регулярно е над 100 процента. 
Участието на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) в преносната мрежа се увеличава с 21,32 процента за периода 1 
януари 2022 г.-7 август 2022 г. на годишна база. Освен това участието на ВЕИ в разпределителната мрежа се е увеличило с 
15,12 на сто. 
 
√ Депозитите на домакинствата намаляват 
В края на второто тримесечие броят на депозитите на домакинствата е 8,877 млн., като намалява на годишна база с 3,6 
на сто. Размерът на тези депозити в края на юни 2022 г. нараства на годишна база с 6 на сто и достига 67,640 млрд. лева. 
Към края на юни в общата сума на депозитите преобладават тези с размер над 50 0000 до 100 000 лв. с дял от 17,9 на сто, 
отчитат от БНБ. 
Според статистиката в края на юни броят на кредитите на домакинствата намалява на годишна база с 0,8 на сто, като 
достига почти 2,8 млн. броя. Размерът им нараства на годишна база с 14,8 на сто, като достига 31,1 млрд. лева. Към края 
на юни в общата сума на кредитите преобладават тези с размер над 100 000 до 250 000 лв. с дял от 24,6 на сто. 
Броят на депозитите на фирмите и на домакинствата към края на юни намалява на годишна база с 3,2 на сто, а размерът 
им се увеличава с 9,6 на сто.   
Депозитите на нефинансовите предприятия в края на юни са 615 000 броя, като се отчита ръст от 2,3 на сто спрямо края 
на същия месец на 2021 г. В края на второто тримесечие на 2022 г. размерът на тези депозити е над 34,8 млрд. лева, като 
на годишна база той нараства с 18,6 на сто. 
 
√ Лявата коалиция в Италия се разпада 
Само дни след споразумението за коалиране с Демократическата партия, лидерът на "Ационе" Карло Календа реши 
партията му да напусне коалицията. Това стана, след като към демократите, освен настоящия външен министър в оставка 
Луиджи Ди Майо, който се отцепи от "Пет звезди", се присъединиха "+ Европа", партията на Зелените и Италианската 
левица. 
В телевизионно интервю Календа обясни оттеглянето си с това, че така коалицията е губеща. Той обаче ползва символа 
на "+ Европа", която остава в коалицията. Липсата на символика би наложило събиране на подписи за участие в 
изборите. За да избегне тази процедура, Календа може да се съюзи с "Италия вива", чийто лидер Матео Ренци заяви, че 
е дошло време за създаване на трето политическо ядро. Календа бе министър в правителството на Ренци (2014-2016 г.). 
На 12 и 13 август партиите трябва да представят символите си във вътрешното министерство, а на 21 и 22 август - листите 
и кандидатурите за предсрочния вот на 25 септември. 
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√ Косовският премиер: Опасност от нова война на Балканите 
Прищина не отстъпва за смяната на документите и табелите на колите 
Рискът от нов конфликт между Косово и Сърбия е голям, заяви косовският премиер Албин Курти пред италианския в. 
"Република". "Не бих казал, че рискът е много голям, защото тук имаме и контингент на НАТО, но със сигурност е голям. 
Ние сме демокрация, която има автокрация по границите", посочи Курти. Премиерът добави, че "би бил безотговорен, 
ако каже друго, като се има предвид какво направи Русия с Украйна". По думите му, ако се стигне до конфликт в 
Приднестровието, "вероятността да се стигне до трета война на Западните Балкани, и особено в Косово, ще бъде много 
голяма". 
Говорейки за новите реципрочни мерки към Сърбия, Курти подчерта срока от два месеца (той започва да тече от 1 
септември - б.р.). "Смяна на регистрационните номера, поставени от Слободан Милошевич. Това е решението на моето 
правителство. Имат два месеца", каза Курти. 
На 31 юли косовски сърби поставиха барикади в Северно Косово в знак на протест срещу решението на правителството в 
Прищина да издава документ за влизане и излизане от страната на граждани с лични карти, издадени от Сърбия, и за 
пререгистрация на автомобилите с регистрационни табели, издадени от Белград. Напрежението спадна, след като 
косовските власти решиха да отложат прилагането на решенията с един месец след среща с американски и европейски 
партньори. САЩ са поискали решението на Прищина да бъде отложено с 30 дни.  
На 18 август по инициатива на ЕС в Брюксел ще се срещнат сръбският президент Александър Вучич и Албин Курти, "за да 
обсъдят по-нататъшния напредък между Прищина и Белград". С тях ще разговаря Мирослав Лайчак - словашкият 
специален пратеник на ЕС за диалога Белград-Прищина.  
Косовският правителствен говорител Перпарим Криезиу заяви пред агенция КосоваПрес, че на срещата в Брюксел няма 
да се обсъждат решенията на правителството на Косово за реципрочността на документите и незаконните 
регистрационни табели. По думите му решенията са на косовските институции и са предвидени в предишните 
споразумения от Брюксел, така че не могат да бъдат тема на обсъждане. 
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√ Срив на активите на небанковия финансов сектор през 2021 година 
Активите на небанковите инвестиционни посредници възлизат на 6.29% от БВП 
През 2021 година активите на участниците на небанковия финансов сектор намаляват с 11.6% и в края на 2021 година 
достигат 47 млрд. лева. Една от съществените причини за тази негативна динамика е спад с 13.5 млрд. лева клиентски 
активи (финансов инструмент) на един инвестиционен посредник с частичен лиценз, докато активите на останалите 
небанкови финансови дружества и сегменти остават положителни на годишна база, въпреки отписването на активи. 
Влияние оказват и други фактори, като COVID-кризата и задълбочаващата се инфлация. Това показват данните за 
капиталовия пазар през 2021 година, с акцент върху инвестиционните посредници (ИП), на Комисията за финансов 
надзор (КФН), обявени на сайта на регулатора. 
Небанковият финансов сектор като дял от БВП 
Като цяло активите на участниците на небанковия финансов сектор, изразени като дял от БВП, спадат значително през 
2021 г. с 35.49%, до общо 29.77% от БВП, като най-голям е делът на активите на фондовете за допълнително пенсионно 
осигуряване (14.89%), следван от активите на небанковите инвестиционни посредници (6.29%), и (пре)застрахователния 
сегмент, който представляват 8.59% от БВП. 
Пазарната капитализация на „Българска фондова борса“ АД нараства с 8.6% през 2021 г., като възлиза на 30.8 млрд. лв. в 
края на годината, което представлява 23.2% от БВП (при 23.6% през 2020 г.). В същото време в номинално изражение 
активите на основните играчи на БФБ – небанковите инвестиционни посредници намаляват съществено – до 8 244.6 млн. 
лева от 19 568.3 млн. лева през 2020 година или спад със 137.35%. Най-съществен е приносът на клиентските активи в 
общите активи на посредниците, техният дял е 97% (за 2021 година) и 99.1% (за 2020 година). 
 

 
 
Основната причина за годишния срив е отписването на активи, тъй като разликата в броя на инвестиционните 
посредници (общо небанкови и банкови) е само един по-малко – до 59 броя през 2021 година спрямо 60 в предходната 
година. Прави впечатление, че през 2021 г. общият брой на небанковите инвестиционни посредници с чуждестранно 
участие се запазва почти еднакъв, както и през предходната година (9 към 8). Променя се броят по региони: от ЕС 
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намаляват от 7 през 2020 година на 3 през 2021 година, докато от трети страни небанковите ИП през 2020 са били 2, за да 
нараснат до 5 през следващата година. 
В зависимост от издадените разрешения небанковите ИП се делят на три групи: (1) ИП с пълен лиценз, за които 
изискуемият капитал е 1 500 000 лв., (2) ИП с частичен лиценз, за които изискуемият капитал е 250 000 лв. и (3) ИП с 
малък лиценз, за които изискуемият капитал е 100 000 лв. В края на 2021 г. в регистъра на КФН са вписани 18 ИП с пълен 
лиценз, 18 дружества с частичен лиценз и 3 клонове в България на чужди ИП или общо 39. През миналата година е отнет 
лицензът за извършване на дейност на един небанков инвестиционен посредник по искане на дружеството и е издаден 
един лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник на друго дружество. 
Значително по-добре е положението с капитала на ИП 
Собственият капитал нараства с 38.8% до 182 млн. лева от 143.2 млн. лева през предходната 2020 година, докато при 
основния капитал нарастването е минимално, с 0.4% – от 66.2 млн. лева до 66.6 млн. лева през миналата година. Според 
анализаторите на КФН, основен принос за годишния темп на изменение на собствения капитал има положителният 
финансов резултат в размер на 45.5 млн. лв., отчетен от инвестиционните посредници през миналата 2021 година. 
 

 
 
Пазарната стойност на търговския и инвестиционния портфейл на небанковите инвестиционни посредници към края на 
2021 г. е 56.0 млн. лв. Търговски портфейл са формирали 14 небанкови инвестиционни посредника с пазарна стойност 
35.3 млн. лв. към края на годината. Към края на 2021 г. 28 инвестиционни посредника са формирали инвестиционен 
портфейл, с пазарна стойност в размер на 20.7 млн. лв. 
Доверително управление към края на 2021 г. извършват 16 небанкови инвестиционни посредника. Пазарната стойност на 
ценните книжа, предоставени за доверително управление, е 97.9 млн. лв., а паричните средства към края на периода са в 
размер на 3.6 млн. лв. 
Броят на сключените сделки от инвестиционните посредници през 2021 г. на всички пазари на БФБ нараства с 40.6% на 
годишна база до 86.0 хил. броя сделки 59, а изтъргуваните лотове нарастват с 18.8% на годишна база до 382.0 млн. лота. 
Търговската активност на борсовите членове на регулирания пазар на БФБ, измерена чрез оборота, нараства със 104.7% 
на годишна база до 814.0 млн. лв. през 2021 г. Първите четири инвестиционни посредника по търговска активност 
формират дял от 44.5% от общия оборот, реализиран на регулиран пазар на БФБ през годината, става ясно от 
представения в Народното събрание Годишен отчет за дейността на КФН през 2021 година. 
 

 
 
Включените в топ 15 инвестиционни посредници отчитат общ размер на активите от 7 571.1 млн. лева, което 
представлява 91.83% от общите активи на всички небанкови ИП. С над милиард активи са три посредника: ИП Елана 
Трейдинг АД (1 924.3 млн. лева), ИП ПФБК ООД (1 421.0 млн. лева) и ИП Еврофинанс АД (1 214.1 млн. лева). По основен 
капитал и балансови активи лидер е ИП Еврофинанси АД, съотеветно с 14.1 млн. лева и 24.2 млн. лева. 
Класация на публичните дружества 
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Броят на публичните дружества и емитентите към края на 2021 г. е 237, като техният брой намалява нетно с по 3 
дружества, през годината. 
 

 
 
Пазарната капитализация на първите 10 дружества на Основен пазар на БФБ нараства с 32.0 млн. лв. през 2021 г., а 
техният относителен дял представлява 17.5% от общата пазарна капитализация на БФБ АД. Първа позиция по пазарна 
капитализация заема „Чайкафарма висококачествените лекарства“ АД, като дружеството увеличава пазарната си 
капитализация с 13.5% спрямо предходната година и има 4.1% относителен дял от общата пазарна капитализация на 
борсата. „Еврохолд България“ АД се придвижва от пета на втора позиция поради ръст на пазарната капитализация на 
дружеството с 86.5% през годината. Пазарната капитализация на „Спиди“ АД нараства с 88.2% на годишна база, което 
придвижва дружеството от шеста на трета позиция с относителен дял от 2.0% от общата пазарна капитализация на 
борсата. 
Независимо от отчетения ръст с 39.4%, „Софарма“ АД се придвижва с една позиция надолу до четвърто място с 2.0% 
относителен дял от общата пазарна капитализация на БФБ. Въпреки нарастване на пазарната капитализация на „ЧЕЗ 
Разпределение България“ АД с 25.9% през отчетния период, дружеството се придвижва от втора на пета позиция с 
относителен дял от 1.8% от общата пазарна капитализация на борсата. Пазарната капитализация на „Алтерко“ нараства 
до 446.4 млн. лв. в сравнение с 125.1 млн. лв. към края на 2020 г., което отрежда шеста позиция в класацията на десетте 
водещи публични дружества. Пазарната капитализация на „М+С Хидравлик“ АД нараства през годината, а дружеството се 
придвижва с три позиции нагоре в класацията. 
С най-голям отчетен спад от -7.5% са акциите на „Градус“ АД, а дружеството се придвижва до осма позиция. Независимо 
от отчетения през годината ръст на капитализацията на „Велграф Асет Мениджмънт“, дружеството се нарежда на девето 
място към края на годината. През 2021 г. на последна позиция се нарежда „Холдинг Варна“ АД, а ТБ „Първа 
инвестиционна банка“ АД излиза от класацията на водещите компании на БФБ АД. 
Разликата между първото и последното публично дружество по пазарна капитализация е 987.9 млн. лв. За сравнение 
към края на предходната година тази разлика е 863.2 млн. лв. 
Акционерната структура на публичните дружества се променя спрямо предходната година като делът на акционерите от 
трети страни превишава този на акционерите български резиденти. В края на 2021 г. българските резиденти притежават 
44.2% от акционерния капитал на публичните дружества, изчислено на база емитираните дялови инструменти по 
номинална стойност спрямо 53.8% през 2020 г. Делът на домакинства и юридически лица от трети страни нараства с 9.4 
пр.п. през годината като техният дял се повишава до 53.2% в акционерната структура на публичните дружества. 
Домакинства и юридически лица, резиденти от ЕС, притежават дял от 2.0%, следвани от физически и юридически лица от 
САЩ (0.6%). Вътрешната структура в дела на българските резиденти също се променя, като въпреки спада на 
относителния дял на акционерните и холдингови дружества, остават основен акционер с 22.5% дял. Следват 
домакинствата с дял 12.0% и застрахователни компании и пенсионни фондове с 5.1% относителен дял. Финансовите 
посредници увеличават делът си в публичните дружества до 2.6% в края на 2021 г. 
Дълговият пазар 
През 2021 г. на регулиран пазар са емитирани 12 емисии корпоративни облигации с номинал 317.2 млн. лв. Пет емисии, с 
номинал 186.2 млн. лв., са емитирани от отрасъл „Финансови и застрахователни дейности“, който заема дял от 79.6% от 
общо търгувания на БФБ корпоративен дълг. По 2 емисии са емитирани от дружества от отрасли „Операции с недвижими 
имоти“ и „Професионални дейности и научни изследвания“ с номинал съответно 47.9 млн. лв. и 28.0 млн. лв. Отрасли 
„Административни и спомагателни дейности“, „Преработваща промишленост“ и „Транспорт, складиране и пощи“ са 
емитирали по 1 емисия с номинал съответно 20.0 млн. лв. 20.0 млн. лв. и 15.0 млн. лв. 
Обзорът е публикуван първо на business.dir.bg 
 
√ Министър Шишков: Приоритетът е пускането на газовата връзка с Гърция, на втори етап ще се доизгради 
довеждащата инфраструктура 
Министър Шишков за газовата връзка с Гърция: Луксозна сграда с мебели, без ток и достъп 
Газовата връзка с Гърция не е готова. Обектът  изглежда като луксозна сграда с мебели, до която обаче няма ток и добър 
достъп. Това каза пред журналисти министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков след 

https://business.dir.bg/banki-i-finansi/sriv-na-aktivite-na-nebankoviya-finansov-sektor-prez-2021-godina
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инспекция на Междусистемната газова връзка на българска територия, която направиха съвместно с вицепремиера и 
министър на транспорта и съобщенията Христо Алексиев. Това съобщиха вчера от МРРБ. 
Министър Шишков потвърди, че за по-бързото завършване на обекта ще има всекидневни проверки от регионалните 
структури на ДНСК в Хасково и Стара Загора. Ежедневно те ще докладват за извършените строително-монтажни работи. 
На практика надзорната фирма ще получи офис в централата на ДНСК. Така ще може заедно с  началника на дирекцията 
да събират всички необходими документи за пускането на конектора в експлоатация. „Искаме, докато строителят си 
завършва недовършените строителни дейности, надзорът и ДНСК да проверят всички документи за готовите 
сегменти,  за да няма забавяне в последствие“, отбеляза арх. Шишков. Това ще позволи да се спечели време и когато 
строежът бъде готов, още на следващия ден да бъде сформирана приемателна комисия и газопроводът да се въведе в 
експлоатация. 
Министърът информира още, че МРРБ е в постоянен контакт с изпълнителя на проекта. Част от дейностите, които бяха 
отчетени като недовършени, вече са почти готови. Сред тях са ключов противопожарен водопровод. На инспекцията днес 
бе установено обаче, че все още има недовършена замазка по конструкцията на газоизмервателната станция в  Стара 
Загора. След завършването ѝ сградата ще бъде разчистена, защото сега е като строителна площадка. 
Министър Шишков подчерта, че приоритетно ще се работи за пускането на газовата връзка, а всички довършителни 
дейности, като изграждане на обслужващи пътища, възстановяване на щети по напоителни канали и др., ще се завършат 
на втори етап. Това, което няма да попречи обектът да се ползва, ще бъде реализирано на първи етап, увери 
регионалният министър. 
Според арх. Шишков най-проблематична остава компютърната връзка на газопровода със съоръженията в Гърция. Тя е от 
съществено значение, за да потече газ. 
„Няма да създаваме напрежение около обекта като търсим пропуски от строителя, защото от това никой няма нужда. 
Гледаме позитивно на нещата. Считаме че той е разбрал отговорността на  времето, на това че трябва да завърши обекта 
и разполага с комфорта цялата държава да помага да завърши най-важните части от него, за да го въведем в 
експлоатация и да работи. Разрешението за ползване не е само документ, то е гаранция, че обектът може да се ползва“, 
посочи арх. Шишков. 
В проверката на Междусистемната газова връзка Гърция - България участваха началникът на Дирекцията за национален 
строителен контрол арх. Деляна Панайотова, областните управители на Стара Загора и Хасково – Иван Чолаков и Минко 
Ангелов, заместник-министърът на околната среда и водите Петър Димитров, изпълнителният директор на ICGB Теодора 
Георгиева, главният инженер на обекта Стефан Пипков и др. 
 
√ „Булгаргаз“ търси да закупи близо 550 млн. куб. м LNG газ за последното тримесечие на годината 
Компанията приема оферти и за тръбопроводен газ за приблизително същите количества и месеци 
"Булгаргаз" ЕАД търси да закупи втечнен природен газ за последните три месеца на тази година. Държавната компания 
обяви търг за покупка на LNG гориво за общо 5,5 млн. MWh или приблизително около 550 млн. куб. метра. Оферти от 
пазара ще се събират до 16 август, а мястото за разтоварване на синьото гориво ще е гръцкия терминал за регазификация 
Ревитуса, става ясно от поканата. 
ърсеното количество втечнен газ за октомври е 1 500 000 MWh; за ноември - 2 000 000 MWh; и за декември - 2 000 000 
MWh; 
Възможно е предлагането и на частични количества, уточняват от "Булгаргаз". 
Офертите трябва да бъдат подавани до 12 часа на 16 август 2022 г. (вторник). Предлаганите цени трябва да са 
реферирани към съответната цена за месеца на нидерландската борса TTF с включена отстъпка или да е реферирана към 
тази на американския газов център Хенри хъб. Трябва да включва и разходите за регафификация. 
Продавачът трябва да посочи и всички допълнителни разходи, които могат да възникнат за купувача при доставката. В 
случай, че такива не са посочени, ще се счита, че всякакви допълнителни разходи, непредвидени в офертата, ще бъдат за 
сметка на продавача. 
В случай, че бъде подписан договор за доставка с избрания участник/участници, същият ще влезе в сила при условие, че 
"Булгаргаз" потвърди осигуряване на слот за регазификация и съхранение в приемния терминал не по-късно от 
20.09.2022 г. В случай, че до посочената дата "Булгаргаз" не осигури слот за регазификация и съхранение на LNG товарите 
в приемния терминал, договорът за доставка няма да породи задължения за страните. 
Освен втечнен природен газ от компанията търсят и тръбопроводно синьо гориво, пак с доставка за последното 
тримесечие на годината. За октомври се търсят до 42 000 MWh/ден, с възможност за гъвкавост до +- 20% на дневна база. 
За ноември количествата скачат на 61 000 MWh/ден, а за декември са до 72 000 MWh/ден отново с възможност за 
гъвкавост до +- 20% на дневна база.  Това са над 5,3 млн. MWh природен газ за трите месеца, без флуктоацията. 
Компанията става и активен участник на борсата Газов Хъб "Балкан" където търси да закупи количества природен газ за 
септември. 
В момента „Булгаргаз“ е в тежко финансово положение и не е ясно по какъв начин ще успее да заплати за търсените 
количества природен газ. Очаква се днес правителството да обяви мерки за финансовото оздравяване на компанията, за 
да може тя да гарантира доставките на синьо гориво през зимния период. За да се подпомогне финансово „Булгаргаз“ се 
очаква дружеството да получи нисколихвен заем от компанията-майка БЕХ, съобщиха източници на 3eNews. 
 
 
 

https://www.bulgargaz.bg/bg/novini/418
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√ Проектни заявления за изграждане на нови ВЕИ за над 24 000 MW инсталирана мощност са постъпили в ЕСО до 
началото на август 2022 г. 
Ръководството на ЕСО обсъди неотложните стъпки за адекватното развитие на електропреносната мрежа на работна 
среща с ВЕИ-инвеститори, в която участваха председателят на КЕВР Иван Иванов и служебният заместник-министър на 
енергетика Еленко Божков. Това съобщиха от компанията вчера. 
От 2019 година до началото на месец август 2022 година постъпилите заявления за изграждане на нови ВЕИ са за над 
24 000 MW инсталирана мощност. Инсталираните генериращи мощности в електроенергийната система на страната са 
над 12 000 MW.  
Със заявените за изграждане нови ВЕИ от над 24 000 MW е достигнат абсолютният лимит на електроенергийната 
система, което изисква неотложното и адекватно планиране на бъдещето разширяване на електропреносната система. 
ЕСО провежда поредица от срещи с ВЕИ-инвеститорите за обсъждане на съвместни, координирани действия за 
разширяване на електропреносната мрежа, за да бъде посрещнат огромният инвеститорски интерес към изграждане на 
нови ВЕИ. 
С участието на председателя на КЕВР Иван Иванов и служебния заместник-министър на енергетика Еленко Божков 
ръководството на ЕСО проведе работна среща с ВЕИ-инвеститори от Североизточна и Южна България. До момента за 
района на Североизточна България са заявени за изграждане 3000 MW ВяЕЦ и ФЕЦ, а в района на градовете Любимец и 
Свиленград инвестиционните проекти са за близо 1000 MW ФЕЦ. 
Законодателните инициативи за регламентиране на процедурите за навременно планиране и реализиране на нужните 
инвестиции за развитие на електропреносната мрежа и изграждане на необходимата инфраструктура бяха във фокуса на 
дискусията. 
По време на срещата ръководството на ЕСО очерта визията си за координирано с ВЕИ-производителите развитие на 
електропреносната мрежа и осигуряване на необходимия електропреносен капацитет, което трябва да се базира на 
заявения инвеститорски интерес. Пред ВЕИ-производителите беше изтъкнато, че Министерството на енергетиката 
съвместно с Електроенергийния системен оператор са подготвили проект на нормативни промени, с които да се 
гарантира изпълнението на реформите, залегнали в Плана за възстановяване и устойчивост. 
Изпълнителният директор на Електроенергийния системен оператор Ангелин Цачев изтъкна, че плановете за 
разширяване на електропреносната мрежа и осигуряването на оптимално най-добрите технически решения за 
присъединяване на новите ВЕИ-мощности трябва да следва инвеститорския интерес в съответния регион. 
В рамките на дискусията изпълнителният директор на Електроенергийния системен оператор Ангелин Цачев подчерта, 
че проектите за изграждане на нови ВЕИ-мощности са от изключителна важност за развитието на енергетиката на 
България. 
 
√ Повишение с 13.7 %: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 726.22 лв. за MWh с ден за доставка 
11 август 2022 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 
часа) от 726.22 лв. за MWh с ден за доставка 11 август 2022 г. и обем от 76 196.70 MWh, сочат данните от търговията. Това 
е покачване с 13.7 % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 747.62 лв. за MWh, при количество от 38 335.40 MWh. 
Извънпиковата енергия (37 861.30 MWh) е на цена от 704.82 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 606.15 лв. за MWh и количество от 3209.9 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 02 часа – 586.81 лв. за MWh (3275.3 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 20 часа – 1055.95 лв. за 
MWh (при количество от от 3075.8 MWh). 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 744.23 лв. за MWh при количество от 2859.3 MWh. 
(https://ibex.bg/) 
Спрямо стойността от 638.49 лв. (326.46 евро) за MWh за 10 август 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за 
доставка 11 август 2022 г. се повишава до 726.22 лв. за MWh ( ръст с 13.7 %) по данни на БНЕБ или 371.31 евро за MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 10 август 2022 г. общият търгуван обем към часа на 
публикуване на информацията е 3 512.20 MWh при средно претеглена дневна цена от 590.52 лв. за MWh. 
Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) 
на България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на 
ENTSO-E сочат, че в системата участват: 
 
Име                      MW 
АЕЦ     36,58%    2094.79 
Кондензационни ТЕЦ   39,75%    2276.42 
Топлофикационни ТЕЦ   2,46%    140.83 
Заводски ТЕЦ    1,73%    99.25 
ВЕЦ     0,71%    40.65 
Малки ВЕЦ    1,46%    83.59 
ВяЕЦ     7,40%    423.84 
ФЕЦ     9,52%    545.17 
Био ЕЦ      0,39%     22.17 

https://ibex.bg/
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Товар на РБ         4250.25 
Интензитетът на СО2 е 349g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Ново покачване на цените по европейските електроенергийни борси за 11 август 
Румънската OPCOM затвори при цена от 380,65 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 375,10 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 380,65 евро/мвтч за базова енергия. 
Това сочат данните на борсата за 11 август 2022 г. Цената за пиковата енергия е 392,34 евро/мвтч, а извънпиковата 
енергия е 368,95 евро/мвтч. Най-високата цена от 539,90 евро/мвтч ще бъде в 20 ч. Най-ниска ще бъде цената в 2 ч и тя 
ще бъде 300,03 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 82 989,0 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за базова енергия нa 11 август ще бъде 375,10 евро/мвтч. Общият 
изтъргуван обем електроенергия е за 160,92 гвтч. Максималната цена ще бъде 539,90 евро/мвтч и тя ще бъде в 20 ч. 
Минималната цена ще бъде в 4 ч и тя ще бъде 306,30 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 11 август е 384,89 евро/мвтч. Пиковата енергия пък 
се търгува за 394,84 евро/мвтч. Най-високата цена от 539,90 евро/мвтч ще бъде в 20 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 2 
ч тя ще бъде 300,03 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 74 201,6 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 11 август на Словашката енергийна борса е 383,96 евро/мвтч. Най-високата цена 
ще бъде в 20 ч и  тя ще е 539,90 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 2 ч и тя ще бъде 300,03 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 379,43 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 20 ч и 
тя ще е 539,90 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 2 ч и тя ще бъде 300,03 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 11 август е 380,99 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
387,31 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 40 635,2 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 20 ч и 
тя ще достигне 539,90 евро/мвтч. Най-ниската цена се очаква в 2 ч и тя ще бъде 300,03 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 368,15 евро/мвтч на 11 август. Пиковата цена  ще бъде 
361,49 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 475 052,7 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 20 ч 
и тя ще достигне 539,90 евро/мвтч. В 15 ч се очаква и най-ниската цена от 267,86 евро/мвтч. 
Италианският енергиен пазар е с най-високи цени на електроенергията на сегмента „Ден напред“. За 11 август средната 
базова цена за страната е 486,41 евро/мвтч. 
 
√ Фючърсите за газа в Европа поскъпват с над 5 % до 202.30 евро за MWh 
Цената на газа в Европа отново тръгва нагоре, отразявайки притесненията на пазара след влизането в сила на плана за 
намаляване на потреблението с 15 % и насочване на всички усилия към запълване на газохранилищата, сочат данните от 
търговията. 
Септемврийските фючърси за газа по индекса TTF на борсата ICE Futures стартираха от нивото от 194.00 евро за MWh и в 
сутрешните часове останаха в диапазона 196.2 – 199.21 евро за MWh, след което преминаха към повишение. Без особени 
колебания, бавно, но упорито септемврийските фючърси запазиха движението си в посока нагоре и към момента на 
публикуване се повишават до 202.30  евро за MWh или с 5.26 %.  Междувременно поскъпване се наблюдава и при 
фючърсите за октомври - 5.02 на сто до 204.85 евро за MWh. 
Напрежението около доставките на синьо гориво от Русия продължава да е в основата на поскъпването. Експортът на 
руски газ остава да е на най-ниското си ниво от години насам. Заявките за доставка през газопровода „Северен поток“ са 
за 31 млн. куб м или 20 % от проектния капацитет от около 170 млн. куб м, според данните на сайта на оператора Nord 
Stream AG. Данните на компанията „Оператор на газотранспортната система на Украйна“ са за пренос на 41,6 млн. куб м 
през газоизмервателна станция „Суджа“. 
На този фон нагнетяването на гориво в Европа продължава и по данни на GIE към 8 август европейските газохранилища 
са запълнени средно до 72.4 % или 804.2745 TWh при дневен темп от 0.39 на сто. Ако този темп се запази, очакването е 
поставената цел от ЕК за 80 % да бъде постигната към края на август, а на 90 % - към края на месец септември. 
 
√ Поскъпването на европейските фондови индекси се ускори в сряда след забавяне на инфлацията в САЩ 
С най-голям дневен спад затвори германският индекс DAX, а с най-слабо нарастване приключи британският FTSE 100 
Повишението на борсовите индекси на страните от Западна Европа се ускори в четвъртък, след като инфлацията в САЩ 
забави своя ръст през юли. Инвеститорите се въздържаха от големи сделки докато Министерството на труда не обяви 
данните за потребителските цени. 
Данните за инфлацията през юли бяха най-очакваното събитие за световните пазари тази седмица. Анализаторите, 
анкетирани от Блумбърг, очакваха нарастването на потребителските цени да се забави до 8.7% през юли от 9.1% месец 
по-рано, което днес беше потвърдено и подейства успокояващо за пазарните участници. Затова и пазарите не реагираха 
спонтанно, но възходящият тренд, регистриран в началото на сесията в Западна Европа се задържа. 
Темпът на растеж на цените на енергията през миналия месец се забави до 32.9% след най-високия ръст от 42 години 
през предходния месец - с 41.6%. Цената на бензина също се е забавила до годишен ръст от 44% след рекордния скок от 
59.9% миналия месец, сравним с цените през март 1980 г. с 59,9% месец по-рано. Междувременно електроенергията 
поскъпва с 15.,2% (най-високото от февруари 2006 г.) след поскъпване с 13.7% през юни, природният газ - с 30.5% след 
поскъпване с 38,4% (най-високо от октомври 2005 г.) месец по-рано. 
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Междувременно ръстът на цените на храните става най-значителен от май 1979 г. насам - с 10.9%. Цените на новите 
автомобили са се повишили с 10,4% (след 11.4% през юни), а на употребяваните коли и камиони - с 6,6% (след 17% месец 
по-рано). Самолетните билети са скочили с 27.7% (след повишение с 34.1% през юни). 
Данните повишават надеждите, че ръстът на потребителските цени в САЩ може би е достигнал своя пик през юни, 
прогнозира Trading Economics. 
Федералният резерв на САЩ (Фед) следи отблизо данните за темповете на растеж на потребителските цени, които са 
един от важните фактори за вземане на решения по отношение на паричната политика. Целта на инфлацията за Фед е 
2%. 
И тъй като безработицата е на най-ниското ниво от повече от 50 години и работниците настояват за увеличение на 
заплатите, за да се се справят с инфлацията, анализатори предполагат, че ръстът на заплатите е малко вероятно да се 
забави достатъчно, за да върне инфлацията към целта на Фед, без първо да се види повишаване на безработицата. „Така 
че, докато пикът на инфлацията е добре дошла новина, но вероятно не е достатъчна, за да позволи на Фед да облекчи 
затягането си или да остави страховете от рецесия извън полезрението на хората“, прогнозира Майк Бел, глобален 
пазарен стратег в JPMorgan Asset Management. 
Междувременно доходността на двугодишните държавни облигации на САЩ надхвърли доходността на 10-годишните 
облигации с почти 50 базисни пункта, което показва притесненията на пазара за възможна рецесия, пише „Блумбърг“. 
До обед общият индекс на най-големите компании в региона Stoxx 600 се повиши с 0.06%, а от националните измерители 
на „сините чипове“ с най-висок ръст беше италианският FTSE MIB (+0.31%), следван от германския DAX (+0.28%), 
испанския IBEX 35 (+0.22%), френския САС 40 (+0.07%) и британския FTSE 100 (+0.02%). Следобед, след данните за 
инфлацията, които се оказаха дори по-добри от някои прогнози, започна ускорено поскъпване на цените на акциите по 
фондовите борси, които завършиха със средно повишение от над половин процент. 
 

 
Източник: MarketWatch 

 
От таблицата по-горе е видно, че с най-голям дневен спад затвори германският индекс DAX, а с най-слабо нарастване 
приключи британският FTSE 100. 
От секторните индекси начело излезе измерителят на акциите на търговците на дребно, като се покачи с 4.3%, 
повеждайки останалите секторни индикатора, които също затвориха на зелена територия без изключение. 
Акциите на нидерландската банка ABN Amro Bank NV поскъпнаха с 1.8%, тъй като печалбата на кредиторе леко 
надхвърли очакванията на анализаторите. 
Капитализацията на Vestas Wind Systems скочи с 8.79%. Най-големият производител на вятърни генератори в света 
отчете по-голяма от очакваното тримесечна загуба, но потвърди прогнозите си за цялата година. 
Книжата на Ahold Delhaize NV поскъпнаха със 7.57%, след като нидерландската верига супермаркети увеличи нетния си 
доход с 12% през второто тримесечие на 2022 г. и реши да отложи плановете си да листне подразделението си за 
електронна търговия Bol.com на борсата в Ротердам. 
Сред печелившите бяха и акциите на британския доставчик на храна по домове и офиси Deliveroo Plc, въпреки че отчете 
54% загуба преди данъци през първата половина на годината на фона на по-ниското потребителско търсене поради 
високата инфлация, но увеличи приходите си с 12%, заради което котировките на книжата на компанията се повиши със 
7.41%. 
Германският туроператор TUI AG, най-големият в Европа, увеличи приходите си през третото финансово тримесечие 
почти седем пъти, което се оказа по-добро от пазарните очаквания. Според прессъобщение на компанията нейните 
приходи за тримесечието, приключило на 30 юни, са се увеличили 6.8 пъти и възлизат на 4.43 милиарда евро в 
сравнение с 649.7 милиона евро през същия период на предходната финансова година. След публикуването на данните 
цената на акциите на Лондонската борса се повиши с 1.89%, но капитализацията на компанията от началото на годината 
е намаляла с 37.5% и е около 2.66 млрд. евро. 
Сред лидерите на растеж в индекса Stoxx 600, освен Vestas, са ценните на книжа на британската застрахователна 
компания Aviva. Застрахователят увеличи оперативната си печалба през първото полугодие и увеличи дивидента си, а 
освен това, обяви нова програма за обратно изкупуване на акции, което оскъпява акциите на Aviva с 9.86%. 
Пазарната стойност на E.ON SE се понижи с 2.34%, след като германският енергиен концерн отчете спад в нетната 
печалба през изминалото тримесечие на фона на отписванията на активи. В същото време компанията значително 
увеличи приходите и потвърди прогнозите си за цялата година, но това не беше достатъчно за обрат на тренда. 
На дъното на Stoxx 600 слязоха книжата на германската фармацевтична компания Evotec (-8.29%), след като 
анализаторите на Morgan Stanley понижиха препоръката си за акциите на компанията с две степени наведнъж, до под 
пазара от над пазара, поради очакваното увеличение на разходите. 
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Мениджър 
 
√ Селското стопанство и енергетиката - жертви на сушата в Европа 
Близо половината страни от ЕС страдат от сушата, която затруднява селското стопанство, производството на енергия и 
водоснабдяването, потвърди наскоро Съвместният изследователски център (JRC) на Европейската комисия. 
Повсеместната и постоянна липса на валежи в съчетание с вълни от жеги засягат повечето европейски страни, където 
сушата става все по-страшна. По последни данни на Европейската обсерватория за сушата (ЕОС - EDO) през десетте дни 
преди 20 юли около 45% от територията на ЕС е в била в състояние на "тревога" - втората от трите категории за опасна 
суша. В същото време 15% от териториите са преминали в най-тежката категория на "тревога", което означава не само, че 
земите изсъхват след слаби валежи, но и че растенията и културите също са засегнати, предава БТА. 
Прогнозите за сухо време през август и септември засилват безпокойствата за и без това критичната ситуация. Ако те се 
потвърдят, сушата ще се засили още повече и ще има последствия както за селското стопанство, така и за енергетиката и 
водоснабдяването, предупреждава ЕОС. 
Дефицит на почвена влага и стрес при растенията 
Повсеместен стрес при растенията е засегнал италианските низини, голяма част от Франция, централните райони на 
Германия, Източна Унгария, Португалия и Северна Испания, посочва ЕОС, в момент когато европейците са изправени 
пред по-високи цени на храните заради войната в Украйна. 
Най-жестоката суша в историята на Франция остави цели села без питейна вода, фермерите предупреждават за опасност 
от недостиг на мляко през зимата, а реколтите се очаква да бъдат с 18,5 на сто по-малки от миналогодишните. 
Земеделците в Тоскана, сърцето на италианското винарство и производство на зехтин, се борят с всички сили да спасят 
каквото могат от тазгодишната реколта. Тежката суша в Италия е причинила спад на добивите с до 45 на сто, съобщи 
АНСА, като се позовава на асоциацията на селскостопанските производители "Колдирети" (Coldiretti). Производството на 
царевица и фураж за животински храни е намаляло с 45 на сто, а добивите на ориз и пшеница - с 30 на сто. Добивите на 
плодове са намалели с 15%, а една пета от култивираните миди са умрели поради липсата на вода в делтата на река По. 
Производството на мляко е намаляло с 20 на сто поради стреса на кравите от екстремните горещини. 
Професор Дейвид Хил, бивш вицепрезидент на консултантската организация към британското правителство Нейчъръл 
Ингланд (Natural England), заяви пред "Скай нюз", че интензивното земеделие е задълбочило сушите, тъй като е 
намаляла способността на почвите да задържат водата. По думите му, големите ферми са много по-малко устойчиви на 
промени в околната среда отколкото мозайка от различни видове стопанства. 
Засегнато е и производството на енергия 
Руската инвазия в Украйна и нарушените газови доставки за Европа засилиха рязкото поскъпване на енергията и 
накараха страните от ЕС да потърсят местни енергийни източници. Но ниското ниво на реките и покачването на 
температурите на водата пречат на производството на електричество чрез ВЕЦ в някои региони. 
Недостигът на вода намали производството на водноелектрическите централи в Италия, тъй като енергийният потенциал 
на водните резервоари е наполовина от равнището през миналата година. Нивото на водите във водноелектрическите 
резервоари се е понижило в девет страни, сред които Сърбия, Черна гора, Норвегия, Румъния и България, по данни на 
Съвместния изследователски център към Европейската комисия. 
В България има достатъчно вода за питейни нужди и напояване, според МОСВ 
В България в 52-та комплексни и значими язовира има достатъчно вода, за да се гарантират основните потребности за 
питейни нужди и напояване, въпреки продължителната суша в някои райони, сочат данните на Министерството на 
околната среда и водите, съобщиха за БТА от пресцентъра на ведомството. Сумата от наличните в тях завирени обеми е 
4,68 млрд. куб. м, което представлява 71 на сто от сумата на общите им обеми. В същото време загубите в страната по 
водопреносната мрежа са средно около 60%.  
В Испания обемите на водните запаси в резервоарите е с 31% под десетгодишното средно равнище. В Португалия 
водноелектрическата енергия, съхранявана във водните резервоари, е наполовина по-малка в сравнение с последните 
седем години.  
Във Франция енергийната компания EDF беше принудена да намали производството на електричество в три атомни 
централи заради високата температура на водите на реките Рона и Гарона. "Всяка атомна централа е разположена край 
източник на вода (река или море), за да могат да се охлаждат различните вериги", припомни групата в комюнике от 10 
юни. При охлаждането централите ползват вода от реките, след което я връщат обратно, но с 2 градуса по-топла.  
Адаптиране на селското стопанство 
От няколко години някои селскостопански производители взимат мерки, за да се справят със сушата, като отглеждат 
насаждения, които не се нуждаят от много вода или като прибягват към други системи за напояване, съобщи радио 
"Франс енфо". За задържането на влагата в почвата те използват черен брезент и мулч, който пречи на изпаряването. 
Капковото напояване позволява да се използва дневно по половин литър вода на корен. Когато това не е достатъчно, се 
използва система на поливане чрез пулверизация. Така могат да се спестят до 70% от водата, обяснява производителят 
на зеленчуци Пиер Бо. А неговият колега Венсан Комо е направил по-радикален избор: отказал се е от царевицата, и 
вместо нея отглежда киноа. Тази култура не се нуждае от толкова много вода, така че се спестяват 1000 кубични метра на 
хектар, използват се по-малко пестициди и по-малко работна ръка. 
Единствените печеливши от сушата - производителите на сол в Западна Франция 
Единствените печеливши от сушата изглежда са производителите на морска сол в западната френска област Геранд, 
които очакват рекордни реколти, съобщи Ройтерс. Температурите от 40 градуса по Целзий ускоряват изпаряването на 
морската вода при липса на дъждове. 
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Солта от Геранд е прочута в цял свят със своето "Цвете на солта" (Fleur de Sel) - тънкия слой кристали, които се образуват 
на повърхността на солниците - и е смятана за възможно най-фината сол на пазара. В САЩ се продава за над 100 долара 
за килограм. През последните години средният добив от един кристализационен басейн е бил около 1,3 тона, но сега 
производството вече достига над 2,5 тона на басейн, уточнява Франсоа Дюран, независим производител на сол в 
района.  
 
√ Еврото се търгува з 1,0280 долара 
Курсът на еврото спрямо долара днес леко се понижи след вчерашния си скок, съобщиха германски финансови издания. 
В междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин единната европейска валута се котираше за 1,0280 долара, малко 
под стойността от снощи. 
Вчера неочаквано силният спад на инфлацията в САЩ оказа значителен натиск върху щатската валута и еврото успя да се 
покачи до 1,0368 долара - най-високо равнище от началото на юли. 
Европейската централна банка определи вчера следобед референтен курс на еврото от 1,0252 долара. 
 
√ Петролът поевтиня след подновяването на транзита по тръбопровода „Дружба“ към Централна Европа 
Цените на петрола се понижиха в ранната търговия в четвъртък, след като предходната сесия напреднаха с повече от 1 
долара за барел, тъй като опасенията за прекъсване на доставките намаляха и пазарите потърсиха доказателства за 
подобряване на търсенето на гориво, пише Ройтерс. 
Към 9:00 часа българско време сортът Брент поевтиня с 0,06 долара, или 0,06%, до 97,34 долара за барел. Цената на 
американския лек суров петрол WTI се понижи с 0,10 долара, или 0,11%, до 91,83 долара за барел. 
В последно време цените на петрола трудно намират посока, посока, което предполага, че инвеститорите не са 
постигнали консенсус относно перспективите за търсене и предлагане, казаха анализатори от Haitong Futures. 
Междувременно Администрацията за енергийна информация на САЩ съобщи, че запасите от суров петрол в САЩ са 
нараснали с 5,5 млн. барела през последната седмица, докато очакванията бяха за ръст от 73 хил. 
Доставянето на бензинови продукти се повиши през последната седмица до 9,1 милиона барела на ден, въпреки че тази 
цифра все още показва спад на търсенето с 6% през последните четири седмици в сравнение със същия период отпреди 
година. 
Възобновяването на потоците руски петрол по южното трасе на тръбопровода „Дружба“ към Централна Европа 
допълнително успокои притесненията на пазара относно глобалните доставки. 
Руският държавен петролопроводен монополист „Транснефт“ възобнови петролните потоци по южното трасе на 
тръбопровода, след като по-рано Украйна спря руските потоци към части от Централна Европа, тъй като западните 
санкции й попречиха да получава транзитни такси от Москва. Според РИА Новости Украйна е потвърдила, че е получила 
плащане за транзита на руски петрол през нейна територия до Унгария и Словакия. 
Междувременно физическите цени на петрола по света започнаха да се понижават заедно с фючърсите, отразявайки 
намаляващите опасения относно прекъсванията на доставките и засилените притеснения относно възможно глобално 
икономическо забавяне. 
Месечните доклади за петрола от Международната агенция по енергетика (МАЕ) и Организацията на страните 
износителки на петрол (ОПЕК) се очакват по-късно в четвъртък. 
 
Cross.bg 
 
√ Преглед на печата  
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - 10 километра кошмар до Поликраище - дупки, без маркировка и мантинела, коловози по 10 сантиметра 
в. Труд - ЦИК не знае как ще прави изборите 
в. Телеграф - Пестим 24 лв. с кола до морето 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - 21 млн. лв. дивиденти взел ексминистър Събев, другите от властта карат на заплати. Слави пак крие пари и 
имоти 
в. 24 часа - 770 лв. минимална заплата от 1 януари 
в. Труд - Вдигат минималната заплата на 770 лева 
в. Труд - Спецов с апартамент в Дубай за 1,1 млн. лв. 
в. Телеграф - ПП пита народа дали да се коалира с ДБ 
в. Телеграф - 500 000 COVID ваксини на боклука 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Даниел Лорер, бивш министър на иновациите и растежа: Разговори за коалиция с ГЕРБ и ДПС не може да има, 
ако не сменят ръководствата си 
в. Труд - Енергийният експерт Валентин Николов пред "Труд": Няколко пъти по-високи сметки за ток от 1 януари 
в. Телеграф - Проф. Пламен Иванов от Геологическият институт към БАН: Брегът ни от Варна до Каварна е едно 
непрекъснато свлачище 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Промяна - няма, или защо правенето на лошо на лоши хора не те прави добър 
в. Труд - Как Иван Демерджиев се оказа фен на Иван Гешев 
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в. Телеграф - Ваксини за смет 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите  
БНТ „Денят започва" 

- Има ли изход от енергийната криза? Гост - Служебният министър Росен Христов; 
- Ходовете на БСП преди изборите и оценката на левицата за справянето с кризите у нас? Гост - Румен Гечев; 
- Ревизия в отбраната - какво остави бившият министър на отбраната и ще има ли приемственост? Гост - военният 

министър в Кабинета Петков Драгомир Заков; 
- Предизвикателствата пред машинния вот и организацията - ще има ли промени? 
- Туристи по бански влязоха в Рилските езера. Установени ли са нарушителите и ще бъдат ли глобени? На живо от 

Национален парк Рила. 
bTV, "Тази сутрин" 

- Мерки срещу кризата; Кога минималната работна заплата ще стане 770 лв.? Гост - вицепремиерът и социален 
министър Лазар Лазаров 

- На живо от Лом - пътни блокади и масови протести след масовия бой с брадви, завършил с един загинал и 
няколко ранени; 

- Кои партии влизат в следващия парламент и каква оценка поставят избирателите на партийните лидери; 
- Защо на двулентови пътища са най-тежките катастрофи и как могат да бъдат избегнати 

Нова телевизия, "Здравей, България" 
- Като в сценария на филма „Топло" - десетки души плащат по няколко хиляди лева за ремонт на майстор, който 

разкъртва жилищата им, изчезва със закупените материали и никога не връща предплатени пари. 
- Купува ли България газ от „Газпром" през посреднически фирми и била ли е ощетена държавата? Гост - бившият 

енергиен министър от ГЕРБ Делян Добрев. 
- Как младеж се размина със смъртта за секунди, след като кола се вряза в автомобила му с висока скорост. 

 
√ Предстоящи събития в страната на 11 август 
София. 

- От 09:30 ч. в сградата на Висше училище по мениджмънт, гр. София, ул. „Георг Вашингтон" 20, ет. 2, ще се 
проведе финална пресконференция по Проект BG05SFOP001-3.003-0139 „Ефективна съдебна реформа чрез 
ефективно наказателно правосъдие при разходването на европейски и публични средства", финансиран по 
Оперативна програма „Добро управление" 2014-2020. 

- От 11:00 ч. служебното правителство ще проведе редовно заседание. 
- В 11:00 ч. Коалиция ГЕРБ - СДС ще се регистрира в ЦИК за предстоящите предсрочни парламентарни избори. В 

регистрацията ще участват заместник-председателят на ГЕРБ Томислав Дончев, председателят на СДС Румен 
Христов, проф. Костадин Ангелов от Изпълнителната комисия на ГЕРБ, административният секретар на партията 
Цветомир Паунов, председателят на МГЕРБ Георг Георгиев и младежи от партията. 

- От 11:00 ч. на пл. Бдинци №2 (партер) Сдружение Активно общество ще представи проекта „НЕ!Зависим!", 
осъществяващ се с финансовата подкрепа на Национална програма за изпълнение на младежки дейности по 
чл.10а от Закона за хазарта за 2022 г., на Министерство на младежта и спорта". 

- От 13:00 ч. в Гранд хотел „Милениум", зала „Да Винчи" Младежи ГЕРБ инициират кръгла маса „Избери живота" 
#СприНавреме. Поводът е Международния ден на младежта - 12-ти август. 

- От 14:00 ч. в Гранитна зала на Министерския съвет вицепремиерът Пеканов ще представи приоритетите си, 
свързани с Плана за възстановяване и устойчивост и европейските програми. 

- От 14:00 ч. 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 20:00 ч. в Късноантична сграда в село Дренково жители и гости на Благоевград ще чуят неразказани истории 
*** 
Варна.  

- От 10:00 ч. в зала „Морски сговор" на Военноморския музей ще бъде открита гостуващата фотоизложба на 
Българския антарктически институт и Асоциацията на младите полярни изследователи „Науката отплава за 
Антарктида". 

- От 11:00 ч. в сградата на Висше Училище по мениджмънт /ВУМ/ - Варна Сдружение с нестопанска цел „Когниция" 
ще даде пресконференция по повод стартирането на проект „ПОСЛЕДВАЙ ДОБРОТО!". Проектът се осъществява 
с финансовата подкрепа на Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл.10а от Закона за 
хазарта за 2022 г., Министерство на младежта и спорта. 

- От 11:45 ч. на Морска гара Варна, ще се проведе награждаване на призьорите от Спартакиадата по морски 
спортове на Военноморските сили. 

- От 18:30 ч. в Арт Галерия Ларго във Варна ще се открие самостоятелна изложба - живопис на Здравка Василева. 
Експозицията нови заглавието „Женственост" и представя творби, създадени специално за Варна 
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- От 10:00 ч. е Детски отдел и филиал в ж.к. „Дъбника" продължава инициативата „Лято в библиотеката"- 
Работилница „Сръчковци", креативни занимания за деца 5-19г. 

*** 
Кюстендил.  

- От 17:00 ч. в храм "Св. вмчк Димитър Солунски" ще бъде отслужена архиерейска вечерня. Богослужението ще 
оглави Негово Преосвещенство Белоградчишкия епископ Поликарп, викарий на Негово Светейшество Софийския 
митрополит и патриарх Български Неофит, в съслужение с Архимандрит Исаак, архиерейски наместник на 
Кюстендилска духовна околия и духовенството от града. 

*** 
Ловеч.  

- От 17:00 ч. на площад „Екзарх Йосиф I" ще стартира Информационна кампания по повод Международния ден на 
младежта с участието на членове на Общински ученически съвет Ловеч. 

*** 
Ловеч.  

- От 18:00 ч. на площад „Екзарх Йосиф I" ще стартира кулинарен конкурс с участие на хора от третата възраст и 
младежи. 

*** 
Силистра.  

- От 10:00 до 12:00 ч. в Салона на община Силистра на адрес ул. Симеон Велики №2 (вход откъм паркинга), екип от 
експерти на омбудсмана Диана Ковачева организират изнесени приемни за гражданите 

*** 
Стара Загора.  

- От 10:00 до 12:30 ч. в Детски отдел на библиотека „Родина", ул. „Българско опълчение" №69 на гости ще бъдат 
експертите от РЗИ Стара Загора, които ще изнесат лекция посветена на човешкото тяло. 

- От 17:30 ч. в Къщата на архитекта ,ул. „Сава Силов" № 37, ще бъде представена книгата „Псевдоним Вирус с 
окраска диверсия", посветена на проф. Радка Аргирова. В града на липите ще гостуват заедно авторката на 
книгата Юлия Пискулийска, както и самата проф. Радка Аргирова. 

- От 19:00 ч. в Културен център „Стара Загора" ще стартира първи фестивал на стендъп комедията „Comedy Festival 
Stara Zagora". 

 

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

