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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 

АИКБ 
 
√ СКАНДАЛЕН ТЪРГ НА „БУЛГАРГАЗ“ С НАЧАЛНА ЦЕНА ОТ 380 ЛВ./MWH 
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) намира търга на „Булгаргаз“ с начална цена от 
380 лв./MWh за скандален. Председателят на УС на БСК и председател на АОБР за 2022 г., по поръчение на АИКБ, БСК, 
БТПП и КРИБ, изпрати писмо до президента и министър-председателя, в което настоява Министерският съвет и 
кризисният щаб да преустановят хаоса и да започнат да вземат национално отговорни решения. Вижте по-долу 
пълния му текст: 

 
изх. № 01-00-3/12.08.2022 г.                                                                    
ДО 
Г-Н РУМЕН РАДЕВ, ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ; 
Г-Н ГЪЛЪБ ДОНЕВ, МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 

Относно: Скандален търг на „Булгаргаз“ с начална цена от 380 лв./MWh 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ, 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
Продължават скандалните действия при осигуряването на природния газ. 
„Булгаргаз“ обявява търг с начална цена от 380 лв./MWh! Индустрията, топлофикациите и домакинствата изнемогват 
посред лято при цени от порядъка на 300 лв., а „Булгаргаз“ купува за септември на 380 лева. 
Такива цени не могат да се компенсират от по-евтиния азерски газ. Тези цени ще затрият българското производство, ще 
доведат до фалит топлофикациите и ще оставят българите на тъмно, студено и без работа на прага на зимата. 
Ако вземахме заявените количества от „Газпром експорт“, при настоящите цени на холандския газов хъб TTF (206-207 
EUR/MWh), цената им за септември би била от порядъка на 131 USD/MWh или под 250 лв./MWh. Вместо това, ние търсим 
газ неизвестно от къде на цени 1,5 пъти по-високи! 
Подобни действия са безотговорни към националния интерес, обричат българските производства – от малката 
хлебопекарна до знакови предприятия. Поставят под въпрос топлото и светлото на българина и рискуват стабилността на 
цялата енергетика. 
Политици и брокери се упражняват ежедневно в публичното пространство, че нямаме нужда от газ, че пазарът бил 
свободен и прочее. Газът е „футболът“ днес – всички разбират от него. До онзи ден ни обещаваха четири пъти по-евтин 
газ. И в август е два пъти по-скъп спрямо април. А зимата идва утре. 
Докога ще се държим като най-богатата държава в ЕС? 
Настояваме подобни скандални действия да бъдат прекратени, а Министерският съвет и кризисният щаб да преустановят 
хаоса и да започнат да вземат национално отговорни решения. 
В противен случай, щетите, нанесени на икономиката и гражданите, ще са необратими. 
Искаме достатъчни количества и поносими цени! 
С УВАЖЕНИЕ, 
 
ДОБРИ МИТРЕВ, 
Председател на УС на БСК и председател на АОБР за 2022 г., 
по поръчение на АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ 
 
БНР 
 
√ АОБР критикува решението на "Булгаргаз" за газов търг през септември  
От Асоциацията на организациите на българските работодатели определиха като скандално решението на "Булгаргаз" да 
проведе търг за осигуряване на природен газ през септември с начална цена от 380 лева на мегаватчас. 
В писмо до президента и министър-председателя БСК отбелязва, че индустрията, топлофикацията и домакинствата "вече 
изнемогват" при цени от 300 лева, и посочва, че ако България взима заявените количества от "Газпром експорт" цената за 
септември е щяла да бъде 250 лева на мегаватчас. 

https://bica-bg.org/wp-content/uploads/2022/08/%D0%90%D0%9E%D0%91%D0%A0-%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B3-12.08.2022.pdf
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"Под въпрос" са поставени "топлото и светлото на българина и ... стабилността на цялата енергетика".  
"Настояваме ... Министерският съвет и кризисният щаб да преустановят хаоса и да започнат да вземат национално 
отговорни решения," пише в писмото, подкрепено от Българската търговско-промишлена палата, Конфедерацията на 
работодателите и индустриалците в България и Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
 
НОВА ТВ 
 
√ Асоциацията на организациите на българските работодатели с остра позиция за осигуряването на газ 
Тя е изпратена до президента и служебния премиер 
Остра позиция на Асоциацията на организациите на българските работодатели за осигуряването на природния газ у нас. В 
писмо до президента Румен Радев и служебния министър-председател Гълъб Донев те наричат "скандален"  търг на 
„Булгаргаз“ за септември. 
"Булгаргаз“ обявява търг с начална цена от 380 лв./MWh! Индустрията, топлофикациите и домакинствата изнемогват 
посред лято при цени от порядъка на 300 лв., а „Булгаргаз“ купува за септември на 380 лева. Такива цени не могат да се 
компенсират от по-евтиния азерски газ. Тези цени ще затрият българското производство, ще доведат до фалит 
топлофикациите и ще оставят българите на тъмно, студено и без работа на прага на зимата", пишат работодателите. 
Те обясняват, че ако сме взимали заявените количества от „Газпром експорт“ при настоящите цени на холандския газов 
хъб TTF (206-207 EUR/MWh), цената им за септември би била от порядъка на 131 USD/MWh или под 250 лв./MWh. "Вместо 
това, ние търсим газ неизвестно от къде на цени 1,5 пъти по-високи", изчисляват от асоциацията. 
"Докога ще се държим като най-богатата държава в ЕС? Настояваме подобни скандални действия да бъдат прекратени, а 
Министерският съвет и кризисният щаб да преустановят хаоса и да започнат да вземат национално отговорни решения", 
се казва още в позицията. 
Под нея и настояването за достатъчни количества газ и поносими цени стои името на председателя на УС на БСК и 
председател на АОБР Добри Митрев и уточнението: "по поръчение на АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ".  
 
Vesti.bg 
 
√ АОБР с остра позиция за осигуряването на газ 
Тя е изпратена до президента и служебния премиер  
Остра позиция на Асоциацията на организациите на българските работодатели за осигуряването на природния газ у нас. 
В писмо до президента Румен Радев и служебния министър-председател Гълъб Донев те наричат "скандален"  търг на 
„Булгаргаз“ за септември. 
"Булгаргаз“ обявява търг с начална цена от 380 лв./MWh. Индустрията, топлофикациите и домакинствата изнемогват 
посред лято при цени от порядъка на 300 лв., а „Булгаргаз“ купува за септември на 380 лева. Такива цени не могат да се 
компенсират от по-евтиния азерски газ. Тези цени ще затрият българското производство, ще доведат до фалит 
топлофикациите и ще оставят българите на тъмно, студено и без работа на прага на зимата", заявяват от АОБР. 
Те обясняват, че ако сме взимали заявените количества от „Газпром експорт“ при настоящите цени на холандския газов 
хъб TTF (206-207 EUR/MWh), цената им за септември би била от порядъка на 131 USD/MWh или под 250 лв./MWh. "Вместо 
това, ние търсим газ неизвестно от къде на цени 1,5 пъти по-високи", изчисляват от асоциацията. 
"Докога ще се държим като най-богатата държава в ЕС? Настояваме подобни скандални действия да бъдат прекратени, а 
Министерският съвет и кризисният щаб да преустановят хаоса и да започнат да вземат национално отговорни решения", 
се казва още в позицията. 
Под нея и настояването за достатъчни количества газ и поносими цени стои името на председателя на УС на БСК и 
председател на АОБР Добри Митрев и уточнението: "по поръчение на АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ". 
 
News.bg 
 
√ Бизнесът скандализиран от "Булгаргаз" и търг с начална цена от 380 лв./MWh 
Работодателските организации съобщават за скандален търг, обявен от "Булгаргаз" с начална цена от 380 лв./MWh. За него 
сигнализират в писмо до президента Румен Радев и министър-председателят Гълъб Донев. 
От АОБР са възмутени, тъй като и при цени от порядъка на 300 лв., каквито са в момента бизнесът не издържа, а и те не 
могат да се компенсират от по-евтиния азерски газ, който дори не е дошъл у нас. 
"Тези цени ще затрият българското производство, ще доведат до фалит топлофикациите и ще оставят българите на тъмно, 
студено и без работа на прага на зимата", пишат работодателските организации. Те са сметнали, че ако вземахме 
заявените количества от "Газпром експорт", при настоящите цени на холандския газов хъб TTF (206-207 EUR/MWh), цената 
им за септември би била от порядъка на 131 USD/MWh или под 250 лв./MWh. Вместо това се търси газ, неизвестно от къде, 
на цени 1,5 пъти по-високи. 
Подобни действия са безотговорни към националния интерес, обричат българските производства - от малката 
хлебопекарна до знакови предприятия. Поставят под въпрос топлото и светлото на българина и рискуват стабилността на 
цялата енергетика. 
Работодателите са възмутени и че политици и брокери се упражняват ежедневно в публичното пространство с тезата, че 
нямаме нужда от газ, че пазарът бил свободен и прочее. "Газът е "футболът" днес - всички разбират от него. До онзи ден 
ни обещаваха четири пъти по-евтин газ, август е два пъти по-скъп спрямо април. А зимата идва утре." 
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АОБР настояват подобни скандални действия да бъдат прекратени, а Министерският съвет и кризисният щаб да 
преустановят хаоса и да започнат да вземат национално отговорни решения. 
 
Epicenter.bg 
 
√ Бизнесът: Търгът на "Булгаргаз" с начална цена от 380 лв./MWh е скандален 
Тези цени ще затрият българското производство, ще доведат до фалит топлофикациите и ще оставят българите 
на тъмно, студено и без работа на прага на зимата, пишат работодателите  
Асоциацията на организациите на българските работодатели намира търга на "Булгаргаз" с начална цена от 380 лв./MWh 
за скандален. Председателят на управителния съвет на Българската стопанска камара (БСК) и председател на АОБР за 2022 
г., по поръчение на АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, изпрати писмо до президента и министър-председателя, в което 
настоява Министерският съвет и кризисният щаб да преустановят ситуацията, която организацията определя като "хаос", 
и да започнат да вземат национално отговорни решения, съобщиха от пресцентъра на Камарата. 
"Булгаргаз" обявява търг с начална цена от 380 лв./MWh! Индустрията, топлофикациите и домакинствата изнемогват 
посред лято при цени от порядъка на 300 лв., а "Булгаргаз" купува за септември на 380 лева. Такива цени не могат да се 
компенсират от по-евтиния азерски газ. Тези цени ще затрият българското производство, ще доведат до фалит 
топлофикациите и ще оставят българите на тъмно, студено и без работа на прага на зимата", се изтъква в писмото на 
работодателите. 
Според тях, ако вземахме заявените количества от "Газпром експорт", при настоящите цени на холандския газов хъб TTF 
(206-207 EUR/MWh), цената им за септември би била от порядъка на 131 USD/MWh или под 250 лв./MWh. Вместо това, 
ние търсим газ неизвестно откъде на цени 1,5 пъти по-високи, посочва бизнесът. 
Според Асоциацията подобни действия са безотговорни към националния интерес, обричат българските производства – 
от малката хлебопекарна до знакови предприятия. Поставят под въпрос топлото и светлото на българина и рискуват 
стабилността на цялата енергетика. Работодателите искат достатъчни количества газ и поносими цени. 
 
В. Труд 
 
√ Скандален търг на „Булгаргаз“ с начална цена от 380 лв./MWh 
Продължават скандалните действия при осигуряването на природния газ. „Булгаргаз“ обявява търг с начална цена от 380 
лв./MWh! Индустрията, топлофикациите и домакинствата изнемогват посред лято при цени от порядъка на 300 лв., а 
„Булгаргаз“ купува за септември на 380 лева. Това се казва в писмо до президента и министър-председателя, изпратено 
от председателя на УС на БСК и председател на АОБР за 2022 г. Добри Митрев. В него се настоява Министерският съвет и 
кризисният щаб да преустановят хаоса и да започнат да вземат национално отговорни решения. 
Ето и пълният текст на писмото: 
ДО          
Г-Н РУМЕН РАДЕВ 
ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
Г-Н ГЪЛЪБ ДОНЕВ 
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
 
Относно: Скандален търг на „Булгаргаз“ с начална цена от 380 лв./MWh 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ, 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
Продължават скандалните действия при осигуряването на природния газ. 
„Булгаргаз“ обявява търг с начална цена от 380 лв./MWh! Индустрията, топлофикациите и домакинствата изнемогват 
посред лято при цени от порядъка на 300 лв., а „Булгаргаз“ купува за септември на 380 лева. 
Такива цени не могат да се компенсират от по-евтиния азерски газ. Тези цени ще затрият българското производство, ще 
доведат до фалит топлофикациите и ще оставят българите на тъмно, студено и без работа на прага на зимата. 
Ако вземахме заявените количества от „Газпром експорт“, при настоящите цени на холандския газов хъб TTF (206-207 
EUR/MWh), цената им за септември би била от порядъка на 131 USD/MWh или под 250 лв./MWh. Вместо това, ние 
търсим газ неизвестно от къде на цени 1,5 пъти по-високи! 
Подобни действия са безотговорни към националния интерес, обричат българските производства – от малката 
хлебопекарна до знакови предприятия. Поставят под въпрос топлото и светлото на българина и рискуват стабилността на 
цялата енергетика. Политици и брокери се упражняват ежедневно в публичното пространство, че нямаме нужда от газ, 
че пазарът бил свободен и прочее. Газът е „футболът“ днес – всички разбират от него. До онзи ден ни обещаваха четири 
пъти по-евтин газ. И в август е два пъти по-скъп спрямо април. А зимата идва утре. 
Докога ще се държим като най-богатата държава в ЕС?  
Настояваме подобни скандални действия да бъдат прекратени, а Министерският съвет и кризисният щаб да преустановят 
хаоса и да започнат да вземат национално отговорни решения. В противен случай, щетите, нанесени на икономиката и 
гражданите, ще са необратими. 
Искаме достатъчни количества и поносими цени! 
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БТВ 
 
√ Газовият удар: Цената на синьото гориво скочи с 60 на сто (ОБЗОР) 
Стойността е рекордно висока за България  
С 60% ще поскъпне газът със задна дата – от 1 август, реши КЕВР. Цената ще е 297,89 лв. за мегаватчас, която е рекордно 
висока за България. 
Министърът на енергетиката Росен Христов обяви, че вече е приключил търг за доставки през септември и определи 
договорената цена като „доста добра“. В същото време работодателските организации изпратиха писмо до премиера и 
президента, в което посочват, че цена от 380 лева за мегаватчас е изключително висока. 
От „Булгаргаз“ уточниха за bTV, че постигнатата цена е значително по-ниска, като прогнозират, че е възможно през 
септември да има по-ниска цена от тази, която беше одобрена днес. 
Цели сектори, които използват значителни количества природен газ, са в трудна ситуация. Това са химическата индустрия, 
производството на торове и стъкла, както и машиностроенето. 
„Над 250 хиляди лица са пряко засегнати, а като се вземат техните контрагенти, доставчици и клиенти – това означава, че 
доста повече клиенти ще са засегнати от криза в предприятията“, обясни в „Тази сутрин“ Добрин Иванов, директор на 
Асоциацията на индустриалния капитал. 
В социалните мрежи председателят на БСП Корнелия Нинова обяви, че има само една възможност пред страната ни и тя 
е договаряне с руската компания. 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
 
БНТ 
 
√ На 1 октомври трябва да потече газ по интерконектора с Гърция 
На 1 октомври по инерконектора с Гърция трябва да потече газ. Това стана ясно след среща на президента Румен Радев с 
гръцката строителна фирма, изграждаща тръбопровода и проектната компания "Ай Си Джи Би". В разговорите участваха и 
премиерът и министрите на енергетиката и на регионалното развитие. Досега официално бе обявено, че обектът няма 
издадени актове 15 и 16, за да се смята за завършен, имало е и забележки от пожарната и екоминистерството. 
Общо 180 км. е връзката Комотини-Стара Загора. Нейният капаците е 3 млрд. куб. м. синьо гориво, за една година. 
Държавният глава Румен Радев увери строителната компания "Авакас" и представители на проектната компания "Ай Си 
Джи Би", че могат да ползват цялата държавна подкрепа, за да може в ускорени темпове интерконекторът да заработи и 
по него да потече азерско синьо гориво. 
Държавният глава изтъкна, че интерконекторът е част от регионалната стратегическа инфраструктура: 
"Междусистемната газова връзка не е просто инфраструктурен проект, тя е обект със силно регионално и 
геополитическо измерение. Този проект е от съществено значение не само за задълбочаване на стратегическото 
партньорство между нашите две страни, но има и своето огромно значение за постигане на реална диверсификация 
в доставките на газ за България и за страните от Централна и Източна Европа. Също така и за гарантиране на 
стабилното икономическо развитие в нашия регион и за реализация на европейската политика за гарантиране 
независимост и сигурност на доставките на енергоносителите", каза Радев. 
Радев посочи, че заради важността на проекта строителите могат да разчитат на пълна държавна подкрепа. Заяви, че се 
надява останалите довършителни дейности и строително-монтажните работи, касаещи пожарната безопасност и 
дейности, касаещи безопасната експлоатация на проекта ще бъдат приключени при пълна мобилизация, както на 
строителите, възложителя, така и с подкрепата на българската държава, в лицето на българското правителство. 
Собственикът на гръцката строителна компания увери, че след като са получили указания какви изисквания на 
законодателството трябва да покрият, ще бъде наваксано забавянето. 
"Имаме разчети да предадем обекта до края на месеца, но забавяне в рамките до 7-8 септември едва ли ще бъде от 
такова значение. След пускането му в експлоатация ние ще сме на разположение, тъй като ще осигурим 2 години 
гаранционно поддържане", каза Антонис Митзалис. 
Изпълнителният директор на "Ай Си Джи Би" заяви, че вече водят разговори с "Булгаргаз" за готовността да се подаде 
азерско синьо гориво през конектора. 
"В момента сме в дискусия с "Булгаргаз" кога точно да активираме точката Комотини за приемане на азерския газ. 
Те имат сключен анекс до края на септември. Също така резервиран капацитет на Неа Месемврия и Сидерокастро, 
така ще се съобразим изцяло с поетите от тях ангажименти, за да може в първата възможност да се включим и 
активираме точка Комотини", каза изпълнителният директор на "Ай Си Джи Би" Теодора Георгиева. 
След края на срещата служебният министър на енергетиката прогнозира кога интерконекторът ще заработи. 
"По график на 1 октомври по тръбата трябва да текат търговски количества газ. Това, което мен ме притесни 
малко е, че не можаха да ни представят детайлен график за изпълнение на абсолютно всички дейности. Разбрахме се, 
че в сряда ще направим среща на място на обекта, където те ще доставят графика", каза Росен Христов. 
От пускането в срок на конектора зависи и дали България ще бъде принудена да преговаря с Кремъл за руски газ, каза още 
Христов. 
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"Това дали ще купуваме газ от "Газпром" зависи от това дали всички нужди на страната ще бъдат покрити от други 
доставчици. Това също е свързано с пускането на интерконектора, защото както знаете газ от Азерабайджан е 
предвиден да бъде доставен след 1 октомври по този тръбопровод". 
По-рано в петък от регионалното министерство разпространиха снимки с недовършените строително-монтажни дейности, 
в отговор на разпространеното вчера от проектната компания "Ай Си Джи Би", че строежът е завършен и в тръбата има газ. 
Служебният министър потвърди, че съоръжението не работи. 
"Не. Не е годно в момента за експлоатация. Дали в момента има газ в тръбите, или няма, не е толкова важно. Ако 
има газ, то това представлява един резервоар. Тази газ не се движи и обектът на практика не може де бъде 
експлоатиран. Въпросът дали има газ или не в тръбите не е проблемът в случая", каза министър Шишков. 
Според проектните разчети конекторът може да увеличи капацитета си от 3 на 5 млрд. куб. метра газ. 
 
√ Осигурени ли са средства за парно в училищата? 
Новият служебен министър на образованието проф. д-р Сашо Пенов очерта като приоритети да продължат стратегическите 
цели, които си е поставило обществото в образованието и науката. 
Първата програма, одобрена от Европейския съюз, е "Образование", постигнато от предишни екипи. По Плана за 
възстановяване в България за образование ще се влеят над 3 милиарда лева. 
Като близка цел Пенов посочи обезпечаването на учебната година с учители и материална база. Средствата за това са 
осигурени. 
Новият образователен министър се е срещнал с всички социални партньори по отношение на началото на новата учебна 
година. 
Пенов е провел разговор с Министерството на здравеопазването за евентуална епидемична вълна. Ще направят всичко 
възможно, ако има такава, за максимално присъствено обучение. 
На въпрос дали е осигурено финансиране за отопление каза, че е убеден, че средства за парно в училищата ще има. 
 
√ Парите на фермерите по програмата за селските райони ще се забавят 
Парите на фермерите по програмата за селските райони ще се забавят. Това обяви в Несебър земеделският министър Явор 
Гечев при откриването на новото рибарско пристанище в града. 
Проблем се оказва сключването на договори и натрупаните голям брой проекти. Предстои обаче да влезе в сила екшън 
план, с който ще се преструктурират различните единици, за да тръгнат директните плащания. 
Министър Гечев коментира още, че се работи по план, чрез който най-уязвимите групи да получат дърва за огрев за 
предстоящата зима, но и там се срещат трудности. 
"Парите не са проблем при самия дърводобив. Проблемът е, че това не е най-апетитната професия, няма 
достатъчното механизация, няма хора достатъчно, които искат да добиват дърва. Следващата седмица сме 
заявили вече среща с големите преработватели, а имаше срещи вече и с Министерството на правосъдието, за да 
видим възможностите за лица лишени от свобода дали може да направим симбиозата на допълнителни работници 
вътре в горските предприятия за добив", каза Явор Гечев. 
 
√ Съветникът на премиера: Излизането от политическата криза е дело на обществото 
Излизането от политическата криза е преди всичко дело на обществото - на тези партии и политици, които обществото 
изпраща във властта. Това каза в студиото на "Денят започва" Александър Маринов - председател на Стратегическия съвет 
към държавния глава и отскоро съветник на премиера Гълъб Донев. 
Според него, президентът има свои конституционни правомощия, но няма как той да бъде архитект на една бъдеща 
ситуация, която всички искаме да е предвидима, спокойна и да се работи ефективно. 
"През последните седмици се върти тезата, че на президента му се е усладила властта да управлява чрез служебни 
правителства. Но той изпълнява конституционните си правомощия. Назначава служебни правителства не защото 
му е сладко, а защото партиите не могат да изпълнят основната си функция, а именно да излъчат стабилно и 
ефективно управление", обясни Маринов. 
По думите му, има криза в партийно-политическата система, но не може президентът да бъде обвиняван за това, нито 
служебното правителство. 
"Има срив на доверие в партиите, но за това не са виновни нито президента, нито служебния кабинет. 
Правителството се опитва по всякакви начини да успокои обстановката и да решава проблемите на обществото, 
защото те са фундаменталния източник на нестабилност, а не лошото възпитание на политиците", посочи още 
Александър Маринов. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ Иван Топчийски, "Булгаргаз": Близо 400 млн. лева са задълженията на топлофикационните дружества 
Финансовото състояние на "Булгаргаз" е стабилно, дружеството работи на оперативна печалба. Това, което е необходимо, 
са оборотни средства, ликвидността на дружеството е намалена. Това заяви в "Денят започва" Иван Топчийски, 
председател на Съвета на директорите на "Булгаргаз". 
Близо 400 млн. лева са задълженията на топлофикационните дружества, допълни Топчийски. 
Друг елемент, който поражда необходимостта от ликвидност, е нагнетяването на газ в газохранилището в Чирен. До 
момента "Булгаргаз" нагнетява повече от заложеното, допълни Топчийски. 
Той изключи възможността "Булгаргаз" да има необходимост от многократни финансови инжекции в дългосрочен план.  

https://bntnews.bg/news/savetnikat-na-premiera-izlizaneto-ot-politicheskata-kriza-e-delo-na-obshtestvoto-1204547news.html
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Ние още при влизането преди 6 месеца установихме липса на ликвидност, сега може да се задълбочи, с тези средства ще 
бъдем на едни добри нива на ликвидност, коментира Топчийски за 3-годишния заем в размер на 800 млн. лева, който 
"Булгаргаз" ще получи от държавата. 
Цялото интервю вижте във видеото. 
 
√ Броят на изтеглените кредити намалява, но размерът им нараства 
Броят на изтеглените кредити намалява през юни, показват данните на БНБ. В същото време обаче нараства техният 
размер. Последните данни на централната ни банка показват, че общият размер на отпуснатите кредити надхвърля 76 
млрд. лв. Около половината са на домакинствата, а от тях почти четвърт са в размер между 100 и 250 хил. лв. Експертите 
обясняват тенденцията с ръста в потребителските цени и услугите. 
Подобно на кредитите за месец юни се наблюдава спад в броя на депозитите и то с над 3%. Прави впечатление 
нарастването на общата сума на депозитите между 50 и 100 хил. лв. Техният дял е почти 18 на сто. В началото на август 
търговските банки започнаха да премахват така наречената такса "Наличност". Експертите обаче не очакват покачване на 
лихвите по депозитите. 
При кредитите има сезонност - потребителски заеми се теглят предимно през пролетта и лятото - време за ваканция и 
ремонти. А покачването на размера на кредити си има причина: 
"Средният размер на кредита расте, тъй като самите цени на имотите, на ремонтите, обичайните неща, заради 
които се теглят потребителски и ипотечен кредит, расте и то сериозно", заяви Петър Илиев, кредитен консултант. 
Например в София жилищният кредит средно е над 200 хил. лв. Недвижимите имоти остават инвестиционен инструмент, 
в който да се влага, за да се спасят спестяванията от инфлацията. 
"Имотите имат това свойство да пренасят инфлацията във времето, като да, идеята не е да спечелите от цената 
на имота, а да запазите стойността на парите", допълни Иво Димитров, кредитен консултант. 
Но, ако сега взимате ипотечен кредит, трябва добре да прецените финансовите си възможности, съветват анализаторите. 
"Новите кредити в момента в големите градове са по над 200 хил. лв., а често и по 300-400 хиляди и точно при тях ще 
има голям скок при вноските, ако се покачи лихвата. На 82 хил. средният размер, който остава един процент лихва, е 
68. 9 лева не са малко пари, друго е на 480 хил. лв.", добави Петър Илиев, кредитен консултант. 
 

 
 
Затова Илиев напомня, че месечната вноска не бива да надхвърля 30% от дохода и винаги да има буфер от налични 
средства за половин година напред при временна неплатежоспособност. Лихвите у нас остават рекордно ниски - около 
3%, но вероятно това ще се промени плавно, но неминуемо: 
"С тези мерки за овладяване на инфлацията този разговор става актуален. Покачването на лихвите изглежда все по-
реалистично и близко. Една от компонентите, която ще се промени, е референтната лихва", коментира Иван 
Стойков, финансов анализатор. 
Референтната лихва се прилага към кредити с променлив лихвен процент, каквито са повечето, давани от банките. За 
формирането се използват индикатори на БНБ или НСИ. 
 

https://bntnews.bg/news/ivan-topchiyski-bulgargaz-blizo-400-mln-leva-sa-zadalzheniyata-na-toplofikacionnite-druzhestva-1204542news.html
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"Един от начините за формиране е на база "Юрибор" за 6 и 12 месеца. Той се повишава, което означава, че ако 
стойността продължи да се покачва това ще повиши основанието на банката да направи корекция по референтния 
лихвен процент. Лихвите, които са на база референтен лихвен процент, се отнасят за еврови кредити. Тук е важно 
за хората, които имат еврово кредити - те могат да очакват по-скорошно покачване на лихвата. Цената на този 
ресурс в момента расте по-стремително", заяви Иван Стойков. 
 

 
 
Ако имате кредит в евро, може да очаквате по-скорошно покачване на лихвата. Дали левовите заеми, които също се влияят 
от еврото, ще се покачат зависи от решенията на банките. Една от възможните причини да има известно забавяне е, че 
банките у нас са ликвидни. 
"Системата има много евтин ресурс, който няма къде да вложи, банката продава пари и трябва да намери начин да 
ги реализира, единствен инструмент си остават кредитите", каза още Иво Димитров, кредитен консултант. 
С 4 млрд. лв. нарастват депозитите на домакинствата спрямо края на миналата година, но повече от половината са под 
1000 лева. 
 
√ ИПИ: Ръстът на заплатите не успява да надхвърли инфлацията през второто тримесечие 
Ръстът на заплатите не успява да надхвърли инфлацията през второто тримесечие, показва анализ на Института за пазарна 
икономика. 
Според института средният ръст на заплатите на годишна база през май и юни е по-бавен от този на потребителските цени, 
а още през април го надхвърля с едва 0,5 пункта. Ръстът на цените надхвърля този на средната брутна заплата с 4 пункта 
през май и с 3,2 през юни 2022 г. Това би могло и да се тълкува като забързване на темпа на заплатите в отговор на високата 
инфлация, но дали има трайна тенденция в тази посока ще стане ясно едва след публикуването на данните за третото 
тримесечие. 
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Сред отделните отрасли на българската икономика единствено търговията и административните и спомагателните 
дейности демонстрират по-бърз ръст на заплатите в сравнение с инфлацията и през трите месеца, а част от останалите 
икономически дейности – добив, култура и спорт, хотели и ресторанти – са успели да надхвърлят ръста на цените през май, 
но не и през останалите два месеца. Повод за притеснение е фактът, че секторът в който заплатите най-бързо губят своята 
покупателна способност през второто тримесечие е този на здравеопазването, който и досега беше изправен пред 
сериозни кадрови проблеми под натиска на външни пазари на труда. Значителен спад има и в сектор държавно 
управление и при комуналните услуги, посочват от Института за пазарна икономика. 
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Сходна динамика се наблюдава и при сравнението между динамиката на потребителските цени и заплатите на регионално 
ниво. Само в една от областите в България заплатите растат по-бързо от инфлацията – София (област), при това разликата 
е под 1 пр.п. през май и юни. Относително добре се представят и Плевен и Габрово. Същевременно в областите, където 
има най-значително забавяне на ръста на заплатите спрямо инфлацията – Кърджали, Разград, Ловеч изоставането 
надхвърля 10 пункта през юни. 
Данните за заплатите за второто тримесечие дават единствено първоначален поглед към реакцията на българския пазар 
на труда и работодателите на рязката промяна в икономическите условия след избухването на войната и рязкото 
повишаване на потребителските цени. Далеч не е изключено през следващите месеци да видим по-значително 
повишаване на заплатите на работниците в опит работодателите поне да запазят досегашната покупателна способност и 
стандарт на живот на служителите си. 
Представените тук данни се отнасят само до заплатите на работещите – по-пълен поглед към покупателната способност 
ще дадат показателите за доходите на домакинствата, които включват всички останали източници – пенсии, социални 
помощи и подобни. Въпреки това тези първи и непълни индикации насочват към значително ограничаване и дори спад на 
покупателната способност на работещите, уточнават от ИПИ. 
Целия анализ на Институт за пазарна икономика четете тук. 
 
БНР 
 
√ Министерството на туризма с кампания: Туристи от съседите – на море у нас през септември 
Стартира мащабна рекламна кампания на България в съседните страни, като целта е да бъде удължен сезонът и да бъдат 
привлечени повече гости през септември, каза днес служебният министър на туризма Илин Димитров, който се срещна в 
комплекс "Златни пясъци" с представители на туристическия бранш. 
По думите му кампанията ще бъде насочена и към вътрешния пазар, за да посетят българите родното си Черноморие. 
Освен в съседните държави на Балканите, ще бъде направен опит да бъде засилена рекламата на страната ни и в Полша, 
допълни Димитров. 

https://ime.bg/bg/articles/rystyt-na-zaplatite-ne-uspyava-da-nadhvyrli-inflaciyata-prez-vtoroto-trimeseie/
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Той уточни, че в началото на септември се очаква журналистически тур от Германия, което също ще допринесе за 
популяризирането на страната ни. 
Министърът уточни още, че планира да посети съседните ни държави като знак, че България е сигурна страна и гражданите 
им са желани гости у нас. 
Димитров допълни, че при срещите си с представителите на сектора води разговор за възможността да бъде създадена 
единна браншова организация, като ще се ползват най-удачните модели в региона. По думите му предстои да бъде 
сформирана работна група, която да излезе с предложение как да стане това. 
"В момента организациите в сектора са над 200, а ако е единна, тя ще бъде доверен партньор на министерството", 
аргументира се Димитров и допълни, че засега идеята е да се ползва моделът на Австрия и Хърватска. 
Към момента има около 40 на сто ръст на туристите спрямо миналата година, но пак са с 25 процента по-малко в сравнение 
с 2019 година. 
"Спад спрямо 2019 г. - около 25% и ръст спрямо 2021 г. - той е в размер на над 40%. Туристите, които идват повече, това са 
от Обединеното кралство, израелският турист, повече от Чехия, Полша, като за Обединеното кралство са 140 хиляди до 
момента, от Чехия и Полша са около 60 хиляди. Имаме и над 50 хиляди руснаци, главно собственици на апартаменти, които 
правят и невъзможното да стигнат дотук". 
 
√ Започва изплащането на помощите за енергийно подпомагане за идния отоплителен сезон 
От днес започва изплащането на помощите за енергийно подпомагане за предстоящия отоплителен сезон. 
Това обяви вицепремиерът и министър на социалната политика Лазар Лазаров. 
Очаква се целевото подпомагане да обхване 310 хиляди домакинства. Тази година сумата за месеците от ноември до края 
на март следващата година е 623 лева и 55 стотинки за петте отопляеми месеца. 
"Лицата ще има възможност да направят своя избор как и с какво да осъществяват своите действия за отопление през този 
отоплителен сезон". 
 
√ КЕВР утвърди цената на газа за август - 298 лв. на мегаватчас 
Природният газ през този месец ще струва 60 процента повече, отколкото през юли. Така Комисията за енергийно и водно 
регулиране утвърди поисканото от "Булгаргаз" поскъпване. Като основната причина за него са посочени рязко нарасналите 
цени на международните газови пазари. 
298 лв за мегаватчас през ще струва природният газ без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС.  
Цената е формирана на база микса по договора за доставка от Азербайджан, по договора за доставка на втечнен природен 
газ, както и по договори с още две компании, съобщават от КЕВР. 
Така са осигурени необходимите количества за крайните потребители, топлофикациите, бизнесът и по плана за 
нагнетяване в газохранилището в Чирен.  
Независимо от увеличението, данните показват, че цената на природния газ в България остава по-ниска от цените на 
европейските газови борси и това се дължи на по-благоприятните цени по договорите за доставка на азерски газ и на 
факта, че част от доставените количества не са обвързани с цените на международните борси, а с цените на петрола за 6 
месеца назад. 
 
√ В ЦИК продължава подаването на документи за регистрация за предстоящите парламентарни избори 
В Централната избирателна комисия продължава подаването на документи за регистрация на партиите и коалициите за 
участие в предсрочните парламентарни избори на 2-ри октомври. Крайният срок е 17.00 ч. на 17-и август. 
До момента седем партии и една коалиция са изявили желанието си за участие във вота. 
Очаква се днес да започне проверката на подписките, уточни говорителят на ЦИК Росица Матева: 
"И ако първите са готови, тези от петък, например, и евентуално от събота, ще има и регистрация още в понеделник". 
 
√ Днес или утре става ясно дали ПП и ДБ ще се явят заедно на предстоящите избори 
Дали "Продължаваме промяната" и "Демократична България" ще се явят заедно на изборите ще се реши днес или утре 
след като социологическо проучване покаже как двете формации биха получили повече депутатски мандати. 
Това съобщи пред БНР съпредседателят на Продължаваме промяната Асен Василев. 
Той уточни и защо неговата политическа сила не е приела коалиционното предложение автоматично: 
"В понеделник или вторник ще стане ясно дали "Продължаваме промяната" и "Демократична България" ще се явят заедно 
на изборите. Ние не сме дясна партия, а центристка, що се отнася до това как да се разходват средствата на страната. Целта 
на изборите е да се сформира мнозинство, което ясно да заяви, че няма да работи с Бойко Борисов, че ще спре всички 
кражби. Въпросът е как тази цел може най-добре да се постигне". 
 
√ Асен Василев: Коалиция с ГЕРБ без Борисов, още мислим за ДБ 
Интервю на Силвия Великова с Асен Василев в предаването ''Политически НЕкоректно'' 
"В понеделник или вторник ще стане ясно дали "Продължаваме промяната" и "Демократична България" ще се явят заедно 
на изборите. Ние не сме дясна партия, а центристка, що се отнася до това как да се разходват средствата на страната. Целта 
на изборите е да се сформира мнозинство, което ясно да заяви, че няма да работи с Бойко Борисов, че ще спре всички 
кражби. Въпросът е как тази цел може най-добре да се постигне". 
Това каза пред БНР Асен Василев, съпредседател на "Продължаваме промяната", бивш вицепремиери и министър на 
финансите. 
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И допълни, че партиите трябва да се изчистят от хора с корупционен интерес. 
"Ако някой го е страх от институциите - или е направил нещо грешно, или не трябва да е в тази игра". 
В предаването "Политически НЕкоректно" Василев увери, че ако ИТН влязат в парламента, ПП няма да се коалира с тях. 
"Мисълта за българските граждани и прагматичният подход минават над идеологическите проблеми".  
Асен Василев подчерта, че правителството не се е отказвало от договора с "Газпром" по правилата, по които е бил сключен: 
"С "Газпром" продължаваме да имаме договор и всеки ден сме изпращали заявка за получаване на количества. Няма един 
договор в Европа, по който "Газпром Експорт" да си изпълнява задълженията... Газ ще има". 
Във връзка с отношенията между ПП и президента Румен Радев заяви: 
"След смяната на Николай Павлов като директор на Булгаргаз и заради отнетия допуск на Сотир Цацаров като председател 
на КПКОНПИ започна охлаждане в отношенията ни и те станаха стриктно институционални... Никога не сме били 
формирани като президентска партия". 
Той насърчи служебния кабинет - ако види нещо нередно, да го коригира. 
Интервюто с Асен Василев можете да чуете в звуковия файл. 
 
√ Превозвачите искат отстъпки от ТОЛ таксите за изминати километри 
Камарата на автомобилните превозвачи в България иска да се въведе отстъпка от ТОЛ таксите на база месечно изминатите 
километри. 
Освен, че ще се намалят разходите за превозвачите, това ще повлияе и на цените в магазинната мрежа, мотивират 
предложението си от камарата и обвиняват България, че е единствената в ЕС, която не подкрепя транспортния бранш в 
битката с инфлацията. 
Превозвачите предлагат при изминати 3 хиляди и повече километра по републиканската пътна мрежа да бъде въведена 
отстъпка върху платените тол такси от 20%. При 5 хиляди километра тя да е 40%, а при 7 хиляди километра 60%. 
 
√ 920 фирми ще получат над 93 млн. лв. за енергийна ефективност 
До средата на септември 920 български компании ще получат повече от 93 милиона лева безвъзмездни средства за 
енергийна ефективност. 
Микро, малките и средни предприятия са одобрени по финалната мярка за подпомагане на бизнеса за изминалия 
програмен период на оперативната програма "Иновации и конкурентоспособност", която се изпълнява от Министерството 
на иновациите и растежа. 
С предоставените средства фирмите ще могат да закупят енергоспестяващи машини и съоръжения, както и да направят 
модерна изолация на производствените бази. Така ще намалят разходите си за електроенергия, природен газ и течни 
горива. 
Всички одобрени дружества са от преработващата промишленост. Основната част от тях се занимават с производството на 
мебели, на метални конструкции и изделия, на пластмасова, дървена и метална дограма, на облекла, хляб и хлебни 
изделия. 
Най-много са предприятията от областите Пловдив и София-град, съответно 140 и 100. Заявената от тях подкрепа е за 
повече от 20 милиона лева. 
В същото време най-нисък интерес към мярката е имало от фирмите в област Видин. 
 
√ Гърция очаква рекордна година в сферата на туризма 
Гърция очаква рекордна година в сферата на туризма. От балканските страни българите са на второ място след румънските 
туристи. 
Всяка седмица в Гърция пристигат един милион туристи, заяви ресорният министър Василис Кикилиас. Тази година ще е 
рекордна за гръцкия туризъм. На островите е истинска "окупация от чужденци", съобщават хотелиерите, като отказват да 
приемат резервации до края на септември. 
Статистиката на министерството по туризъм сочи, че само на Крит тази година германците са 80% повече, на Родос 
британците са с 25 на сто повече. С 50% са надхвърлили миналогодишния брой американците. 
Министър Кикилиас заяви, че в края на годината ще се отчетат реалните приходи от туризъм, но се очаква те да надхвърлят 
най-силната  досега година - 2019 г. 
От балканските страни до сега най-много румънци са почивали в Гърция, следвани от българите. 
Безплатните ваучери за гърци напълниха с туристи островите, където има бежански лагери и не са привлекателни за 
чужденците. 
 
√ Германия трябва да намали потреблението на газ с 20%, за да избегне режим през зимата 
Германия трябва да намали потреблението на газ с една пета, за да избегне парализиращ недостиг на газ тази зима, заяви 
ръководителят на Федералната мрежова агенция (BNA) Клаус Мюлер, докато предприятията и домакинствата в страната 
се подготвят за най-голямата енергийна криза в Европа от едно поколение насам, съобщава "Файненшъл таймс". 
Клаус Мюлер ще отговаря за въвеждане на нормиране на доставките на газ, ако най-голямата икономика в Европа 
претърпи енергийна криза през зимата: "Ако не успеем да постигнем нашата цел от спестяване на 20% от синьото гориво, 
тогава ще има сериозен риск да нямаме достатъчно газ', посочи той пред финансово издание. 
Шефът на BNA също така каза, че Германия също ще се нуждае от допълнителни газови доставки от други източници в 
размер на около 10 гигавата, за да компенсира липсващите количества от Русия, като тези алтернативни доставки ще бъдат 

https://bnr.bg/post/101690656/asen-vasilev
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предимно втечнен природен газ от страни като САЩ. Това представлява около 9 процента от текущото потребление на газ 
в страната. Той каза още, че Германия ще трябва да разчита на внос на газ и от други европейски страни. 
Мюлер предупреди, че дългосрочната цена на прекратяването на зависимостта на Германия от Русия ще бъде "много 
висока цена на газа", която може да има големи последици за бизнеса. "Част от производството може да се изтегли от 
Германия, защото газът стана твърде скъп", отбеляза той. 
Германия се страхува от задаваща се криза с горивата, откакто руският газов гигант "Газпром" спря доставките през 
газопровода "Северен поток 1" в средата на юни, позовавайки се на технически проблеми. Основният тръбопровод за 
доставка на руски газ за Европа работи към момента с едва 20 процента от капацитета си. 
Спадът в доставките повиши цените на газа, като европейските цени на синьото гориво, според газовите фючърси на 
нидерландския хъб TTF, се повишиха рязко от около 66 евро за мегаватчас (MWh) в началото на годината до над 200 евро. 
Това допълнително затруднява опитите на Германия на на цяла Европа да се напълнят газовите хранилища поне до 80% 
преди началото на зимата, когато търсенето по принцип нараства. 
 

Графика на газовите TTF фючърси (в евро за мегаватчас) 

 
 
Германия обвини Русия в използване на енергийния си износ като "оръжие" като част от ответната реакция срещу 
западните санкции, наложени заради войната на руския президент Владимир Путин в Украйна. 
През настоящия уикенда германското министерство на икономиката нареди на всички компании и местни власти да 
намалят минималната стайна температура в работните си помещения до 19 градуса по Целзий през зимата. 
Берлин вече достигна втория етап от триетапния национален газов план за извънредни ситуации. Ако се стигне до 
последния - трети етап, който ще доведе до нормиране на газа за промишлени клиенти (режим при подаването на газ), 
BNA ще трябва да реши кои компании вече не могат да бъдат напълно снабдявани със синьото гориво. 
Клаус Мюлер призна, че отговорността за решение, което ще засегне хиляди фирми, ще взема жертви. Той допълни, че 
Федералната мрежова агенция върши "много разузнавателна работа“, за да установи кои компании трябва да бъдат 
приоритетни при евентуално въвеждане на ограничения при предоставянето на газ. 
"Трябва да се опитате да разберете какъв ефект ще има спирането на газа за определени компании върху веригите на 
доставки на критични продукти, какви ще бъдат последствията за работните места, за производството, за веригите за 
създаване на стойност“, каза той пред "Файненшъл таймс". 
"Ако вземете предвид неща като опаковане и логистика, това са компании, които произвеждат контейнери за критични 
стоки като лекарства и храна, като и те могат да се считат за "системно значими", отбеляза Мюлер. Същото важи и за 
стъкларската и керамичната промишленост, каза още той. 
Ключът към готовността на Германия тази зима е количеството газ, което тя може да нагнети в газовите хранилища. 
Операторите на газовите резервоари са задължени по закон да повишат нивата до 75% към 1 септември, до 85% към 1 
октомври и до 95% към 1 ноември. Мюлер каза, че първата цел е постижима - нивата в момента са 74,4 процента - но други 
две заложени цели са "много по-амбициозни". 
"Реден", най-голямото газово хранилище в Германия, което е собственост на "Газпром", все още е запълнено само на 52,3 
процента. "С "Реден" все още имаме да извървим дълъг път, за да го запълним", каза Мюлер. 
Той предупреди, че дори ако всички газохранилища са напълнени, те ще имат достатъчно газ само за около два месеца и 
половина, ако Русия спре изцяло доставките - и само при условие, че предстояща зима не е е необичайно. 
"Имаме нужда от достатъчно синьо гориво поне за две зими, а не само за една. И не е добър вариант да се изпразнят 
газовите хранилища за сметка на следващата година", посочи Мюлер. 
Германия желае да се откаже изцяло от руския природен газ до лятото на 2024 г. и министри от немското правителство 
обиколиха света, за да осигурят доставките на втечнен природен газ (LNG). 
Страната е наела няколко специализирани кораба, известни като плаващи единици за регазификация за съхранение 
(FSRU), които могат да превърнат LNG обратно в газ и да го захранват в германската тръбопроводна мрежа. Два ще влязат 
в експлоатация в началото на 2023 г. Германия също така изгражда и три постоянни LNG терминала. 
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И все пак експертите предупреждават, че намирането на достатъчно LNG ще представлява предизвикателство. Според 
Международната агенция по енергетика добавянето на капацитет за износ на LNG ще се забави през следващите три 
години, следствие от намаляващите инвестиции от средата на 2010 г. насам и забавянето на строителството. 
Клаус Мюлер каза още, че целта за прекратяване на целия внос на енергия от Русия през 2024 г. зависи от "много 
неизвестни", но все пак е "осъществима" при условие, че Германия има шест работещи FSRU, че получи допълнителен газ 
от своите съседи и намали индустриалното потребление. 
Ако се стигне до извънредна ситуация с газа през зимата, правителството на Германия изясни, че домакинства ще бъдат 
защитени от прекъсване на доставките. Но Мюлер предупреди, че те "нямат право да консумират огромни количества газ". 
Той обаче призна, че немските власти нямат начин да накарат домашните потребители да използват по-малко от синьото 
гориво. "Но мисля, че хората ще направят това, което направиха по време на пандемията: ще се придържат към правилата, 
дори когато никой всъщност не ги налага“, каза той. 
 
√ Газопроводът от Испания през Франция за Европа - готов до 9 месеца 
След осем – девет месеца газопроводът, който свързва Испания с Франция ще бъде готов, обяви третият вицепремиер и 
министър на екологичния преход и демографското предизвикателство Тереза Рибера пред медиите. Остават да се изградят 
около 250 километра до пълното му завършване, но досега строежът се бавеше заради съпротивата на Франция.  
Газопроводът преминава през Каталуния и Пиринеите и досега строителството му бе спирано на няколко пъти. Заради 
утежнената обстановка с доставките на газ след началото на войната в Украйна и призива на Европейската комисия да се 
търсят алтернативни доставки на руските, досторяването му отново е на дневен ред. 
Германският канцлер Олаф Шолц предложи руския газ да се замени с алжирски, който да бъде доставен до Европа през 
Испания и Франция. Испанското правителство поиска Германия да се включи в преговорите на високо равнище с Франция, 
за да може инфраструктурата да бъде завършена възможно най-бързо.  
Според министър Рибера това вече няма да е испански, а европейски проект, поради което финансирането трябва да дойде 
от Брюксел.  
Сред възможните решения е и инсталирането на "допълнителен компресор", в Страната на баските, с който капацитетът 
за износ от Испания би се увеличил между 20 и 30%.  
Страната предлага и подобряване на логистиката на корабите и пристанищата, за транспортиране на втечнен газ от 
Испания до други части на Европа. 
От опозиционната консервативна Народна партия подкрепиха намерението на правителството за довършване на 
газопровода до Франция с думите, че това ще отбележи периода "преди и след" в "независимостта и автономията" на 
Европа и Испания по отношение на руския газ. 
 
√ Русия увеличава газовите доставки до Унгария през "Турски поток" 
Руският газов монополист "Газпром" започна да доставя допълнителни количества газ за Унгария, което трябва да реши 
проблемите с енергийните доставки на страната през зимата. Това съобщава Bloomberg. 
Според външния министър на Унгария, от 12 август "Газпром" е увеличил доставките с 2,6 милиона кубически метра на 
ден, като се очаква тези количества да бъдат запазени в този обем до края на август. За доставка на газ Русия използва 
"Турски поток", който минава през Балканите. 
Министърът допълни, че в момента се водят преговори за осигуряване на допълнителни доставки за септември. Унгария 
се стреми да закупи 700 милиона кубични метра допълнителен природен газ над обемите, посочени в многогодишен 
договор с "Газпром", за да увеличи запасите си от синьо гориво. 
От май "Газпром" изгаря непродадени количества природен газ в контролиран огън близо до компресорната станция 
Портовая и едноименния LNG терминал, припомня Bloomberg. 
 
√ Швейцария може да се присъедини към плана на ЕС за енергоспестяване 
Швейцария би могла да предотврати недостиг на енергия тази зима, като се приведе в съответствие с плана на Европейския 
съюз за намаляване на използването на газ с 15%, заяви в неделя министърът на енергетиката Симонета Сомаруга пред 
изданието SonntagsBlick. 
Страните от Европейския съюз официално приеха извънредния план на блока за ограничаване на използването на 
природен газ в опит да спестят синьо гориво за зимата на фона на несигурните руски доставки, напомня Ройтерс. 
"Ситуацията е сериозна", каза Сомаруга пред швейцарския вестник SonntagsBlick, добавяйки, че призивът на швейцарската 
енергийна комисия към домакинствата да се запасят със свещи в случай на спиране на тока през предстоящата зима беше 
"призив за събуждане към всички". 
В края на юни швейцарското правителство очерта планове за справяне с възможния недостиг на природен газ тази зима и 
каза, че може да прибегне до режим на тока, ако други мерки се окажат недостатъчни. 
Швейцария, която е без излаз на море, получава своя газ чрез търговски центрове в съседните страни от ЕС, като синьото 
гориво покрива около 15% от общото енергийно потребление на страната. Около 42% от газа се използва за отопление на 
домакинствата, а останалата част в промишлеността и в секторите на услугите и транспорта, според правителствени данни. 
Запитан дали Швейцария трябва да се присъедини към споразумението на ЕС, изискващо от всички страни в блока 
доброволно да намалят използването на газ с 15% през тази зима, Сомаруга отговори: 
"Това със сигурност би имало смисъл. Федералният съвет ще реши". 
Тя също така каза, че правителството ще започне кампания в този смисъл през следващите седмици и че ще настоява за 
спиране на отоплението в обществените сгради. 
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Класа 
 
√ Безработицата в България по-ниска от средната за ЕС 
Едва 4.3% от българите са безработни при средно ниво на този показател за Европейския съюз от 6%. Така страната 
ни се нарежда сред държавите с най-малък процент хора, които са в трудова способност, но не работят. Данните са 
изнесени от Евростат и обобщени от Statista и Института по статистика и икономически науки във Франция.  
За Балканите България се нарежда на най-добра позиция. Заобиколени от Румъния, където процентът на безработните е 
5.3 и Гърция – която е топ 2 по този показател с 12 човека на всеки 100, които не работят, страната ни изглежда добре и на 
фона дори и съпоставена със западните държави. 
Така например, във Франция 7.2% от хората са безработни, а в съседна Италия – 8.1. Данните показват, че прибалтийските 
държави имат обща тенденция и при тях 5.8% от хората не са работили в последната година. 
Най-работливите за цяла Европа са, очаквано, Германия и Полша, където процентът е под 3. Най-мързеливи пък се оказват 
южните държави. Испания води статистиката, където близо 13% от всички работоспособни не упражняват това си свое 
право. Интересни са данните и за скандинавските страни, където безработицата е почти двойно по-голяма от тази в 
България. Това там обаче се дължи на огромния брой мигранти и крайно либералните политики на правителствата по 
отношение на социалните помощи. 
По данни на Евростат близо 13 млн. мъже и жени в Европа (12.931) са безработни към юни 2022 г. Това всъщност е 
подобрение спрямо нивата от миналата година, в разгара на лудостта с ковид и локдауните, когато повече от 2.3 млн. 
човека бяха останали на пазара на труда. 
Сред младите пък, до 25-годишна възраст, в Европейския съюз безработни са 2.54 млн. човека, от които повечето са жени. 
Средната за ЕС безработица по полове е 6.4% за жените и 5.7% за мъжете. 
 
√ Европа изнемогва от екстремните горещини и суша 
Има голям риск сушата да продължи през следващите три месеца и като цяло поради изменението на климата честотата 
и степента на периодите на суша ще се увеличат през следващите години, както на юг, така и на север на континента. 
Европа изнемогва от екстремните горещини и суша. Хиляди огнеборци се борят с огромния пожар в Югозападна Франция, 
който вече изпепели близо 7000 хектара гори и принуди близо 10 хиляди души да напуснат домовете си. 
Настоящата суша в Европа може да се окаже най-тежката на континента от 500 години насам. 
Според учени има голям риск сушата да продължи през следващите три месеца и като цяло поради изменението на 
климата честотата и степента на периодите на суша ще се увеличат през следващите години, както на юг, така и на север 
на континента. 
Необичайно сухите зими и пролети, последвани от екстремни летни горещини, доведоха до намаляване на нивата на 
много европейски реки, което се отразява пряко на биоразнообразието и на много икономически дейности. Заради 
отдръпването на водата по река Рейн е възможно от утре тя да бъде затворена за корабоплаване, а е основен търговски 
канал за Германия. 
Лоара, една от най-пълноводните реки във Франция, е станала толкова плитка, че на някои места може да бъде пресичана. 
Във Франция реките не са толкова критично плитки, колкото транспортните артерии, но сушата засяга работата на атомните 
електроцентрали, които използват вода от естествени резервоари в производствения процес. 
Френските пожарникари вече са изтощени от битките с големите пожари от повече от месец насам и помощта на техни 
колеги от Румъния, Полша, Италия, Гърция, Австрия, Германия е изключително ценна. От началото на годината в страната 
са изгорели 56 000 хектара гори, което е 3 пъти над средната стойност през последните 10 години. 
На 5 август министърът на екологичния преход Кристоф Бешю съобщи, че заради продължаващата от месеци суша в над 
100 общини кранчетата не текат и се налага вода за пиене да бъде карана с цистерни и водоноски. За да бъде използвана 
обаче, тази вода трябва да бъде преварявана, предупредиха властите, опасявайки се от плъзването на епидемии. 
В 8000-хилядния град Жерармер във Вож се наложи жителите да изпомпват водата от езерото си, за да се спасят от 
жаждата. По информация на местните медии в края на миналата седмица притежателите на джакузита в града са ги 
намерили пробити, а до тях била оставена бележка: “Водата е за пиене”. 
За момента правителството и властите твърдят, че има начини разпределението на водата да се управлява рационално, 
така че да не се стигне до социално и политическо напрежение, което да тласне страната към въоръжени сблъсъци. Но по 
места недоволството расте, а селските стопани все по-често отказват да изпълняват наложените им заповеди за 
ограничаване на поливането. 
Фермерите, които нарушават разпорежданията, се оправдават с факта, че с унищожаването на тяхната реколта ще се стигне 
до още по-големи дефицити на храна и нарастване на цените, които вече са прекомерно високи заради войната в Украйна. 
Животновъди добавят, че сега им се налага да доставят на стадата си вода с цистерни, което силно увеличава разходите 
им, а с това и продукцията им поскъпва значително. 
В момента в повече от половината френски департаменти е в сила най-високото ниво на тревога за засушаване, а 
налаганите рестрикции за използване на водата стават все по-строги. Определен е дневен лимит от 150 литра вода на 
човек, а в къщите на онези, които не спазват забраните, са поставени специални уреди, които прекъсват подаването, щом 
границата на потреблението е премината. Префектурата на Ванде започна организирането на специални патрули, които 
да пазят около резервоарите, като заловените нарушители, които крадат вода, рискуват високи глоби. 
Специалистите определят тазгодишната суша във Франция като историческа. През юли в страната са паднали с 84% по-
малко валежи от обичайните, а месецът е вторият най-сух от началото на метеорологичните наблюдения. 
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Заради безпрецедентните горещини част от френските ядрени централи бяха принудени да намалят производството на 
ток и дори да спрат работа заради прекалено топлите реки, чиито води са необходими за охлаждането на реакторите. 
Водите на Гарона например стигнаха до 28 градуса, а на Рона – до 25 градуса. Това още повече засили енергийните 
проблеми, пред които е изправена цяла Европа заради войната в Украйна. 
Пет ядрени централи пък получиха до 11 септември правото да изхвърлят по-горещи води от обикновено независимо от 
риска за околната среда, за да не се срине енергетиката на страната. 
Заради климатичните промени Франция обмисля да престане да строи бъдещите си АЕЦ близо до големи реки, а да даде 
приоритет на морския бряг. 
За момента утехата за близък край на жегите и сушата не се очертава на хоризонта. Според метеорологичните прогнози 
екстремните природни явления ще мъчат французите поне до края на август. А те не са единствените. 
Половин Европа се задъхва от жега и безводие. Температурите в Испания и Португалия също продължават да са между 35 
и 40 градуса. Във Великобритания се заговори за ограничаване на количествата вода в магазините. Северно море 
заприлича на тропически басейн.  
Езерото Гарда – най-голямото в Италия, почти пресъхна, което се случва за първи път в историята. 
Нивото на река Дунав също е безпрецедентно ниско, а заради голямото затопляне на реката – над 25 градуса, някои видове 
риба са сериозно застрашени от измиране. 
Понижаването на нивото на водата се отразява на възможността за воден транспорт на стоки по река Дунав - в Сърбия, в 
България и Румъния беше поставен въпросът за удълбочаване на каналите. 
В Норвегия също се отчитат проблеми с обема на производството на електроенергия, което се осигурява 90 на сто от 
водноелектрически централи поради необичайно ниски нива на водата в резервоарите. 
Страните в Централна Европа изпитват сериозен недостиг на вода, като за целта се предвижда сформирането на кризисни 
екипи, както вече бе сторено във Франция. Именно западноевропейската държава е една от най-засегнатите страни, като 
статистиката показва, че тя е преживяла най-сухия си юли в историята. 
Продължителната липса на валежи в комбинация с високите температури ще окажат и сериозно влияние върху развитието 
на земеделските култури и ще доведат до срив в добивите. 
В България също се усеща европейската суша, като десетки реки тук са пресъхнали. Това особено си личи по бреговете на 
най-голямата река у нас – Дунав. На много места бе отчетено драстично понижаване на речното ѝ ниво, а на други почти 
липсва вода. От районите на Видин, Белене, Свищов и Силистра се появиха снимки, на които ясно се вижда описаното по 
горе състояние на реката. 
Учените споделят, че това е шестият най-топъл месец юли в Европа според статистиката. Те също така апелират за 
ефективно използване на водните ресурси. 
Френският министър на зеления преход Кристоф Бешу сподели, че „адаптирането към тази реалност вече не е опция, а 
задължение“. 
Предвиждат се все повече такива епизоди, в които ще се редуват неблагоприятни климатични явления като големи 
засушавания и разрушителни бури, а техният интензитет и честота тепърва ще се увеличават. 
 
√ Анкета сред торите дава на Лиз Тръс преднина за следващ премиер 
Лиз Тръс има внушителна преднина от 22 точки пред Риши Сунак в надпреварата за следващ лидер на торите и министър-
председател, според ексклузивна анкета за Observer сред членове на партията. Остават по-малко от три седмици до 
крайния срок за гласуване на 2 септември, а проучването на Opinium сред 570 членове на консерваторите й дава 61%, а на 
бившия канцлер - 39%. 
Преднината на Тръс обаче е по-малка, отколкото в някои други скорошни проучвания на електората на торите, което 
вероятно предполага, че Сунак може да е намалил разликата през последните дни. Тя е подложена на все по-голям натиск 
заради отказа си да подкрепи това, което тя описва като „подаяния", за да се помогне на хората със сметките им за енергия, 
и беше силно критикувана за обратния завой относно увеличенията на заплатите на работниците в публичния сектор извън 
Лондон и югоизточната част на Англия. 
Подробната анкета на Opinium също разкрива поразителна липса на ентусиазъм към двата кандидата, когато членовете са 
попитани дали биха предпочели един от тях пред Борис Джонсън да управлява партията и страната. При избор между 
Джонсън да продължава да е премиер или Тръс да поеме управлението, около 63% от членовете на торите казаха, че биха 
предпочели Джонсън да продължи да ръководи срещу 22%, които искаха Тръс. Още по-ярко, 68% казаха, че биха 
предпочели Джонсън да остане, отколкото да го видят заменен от Сунак, който беше предпочитан само от 19%. 
Проучването установи, че почти трима от всеки десет от електората на торите (29%) вече са гласували. Около 47% заявяват, 
че със сигурност ще гласуват за кандидата, който са избрали. Само 19% казаха, че все още не са взели решение. Opinium 
каза, че въпреки че тези открития все още означават, че е възможно Сунак да направи зашеметяващо завръщане, но за да 
направи това, той ще трябва да спечели почти всички нерешителни и да преобразува значителна част от колебливите. 
Подкрепата на Тръс е особено силна сред по-възрастните членове на консерваторите, докато тази на Сунак е много по-
висока сред по-младите. При над 65-годишните Тръсс е с 40 точки преднина, докато тя е на осем точки зад Сунак при под 
50-годишните. 
Крис Къртис от Opinium каза, че въпреки очевидно нарастващата носталгия по Джонсън сред членовете на Торите– и по-
малко от екстатичния отговор към някой от кандидатите, наддаващи се да го заместят – сега е трудно да се предвиди как 
Тръс няма успее да стане следващият министър-председател. 
„От момента, в който научихме последните двама кандидати, стана ясно, че Тръс има цялата инерция и последното ни 
проучване показва колко голяма е станала нейната преднина сред членовете на партията", каза той. 
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„Ясно е, че най-големият проблем на Сунак е доверието. Въпреки че някои членове уважават икономическите му 
аргументи, това не беше достатъчно, за да преодолее мнението сред членовете, че той не е достатъчно честен или 
надежден за най-високия пост, особено след като призова Джонсън да напусне. 
 
3e-news.net 
 
√ Процедурата за модернизация на бизнеса ще бъде представена и онлайн от Министерството на иновациите и растежа 
Крайният срок за подаване на проектни предложения е до 21 септември 2022 г. 
Министерството на иновациите и растежа (МИР) ще представи и онлайн първата за България процедура по Националния 
план за възстановяване и устойчивост – „Технологична модернизация“ с общ бюджет 260 млн. лв. Информационният ден 
ще се проведе на 16 август (вторник) 2022 г. от 10,30 ч. В него могат да се включат представители на микро, малките и 
средни предприятия от цялата страна. Регистрацията вече е активна на адрес: http://mig.egov-
box.bg/login.aspx?meet=236385937165. 
Всеки, който заяви участие, ще получи персонален линк за достъп. По време на срещата експертите на Главна дирекция 
„Европейски фондове за конкурентоспособност“ към МИР ще дадат подробни разяснения за начините и условията за 
кандидатстване, възможностите за финансиране, допустимите разходи и др. 
Българските компании вече могат да кандидатстват по процедурата, а крайният срок за подаване на проектни 
предложения е до 21 септември 2022 г., включително. 
Документите по мярката се подават онлайн през системата ИСУН – https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-
4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/Active.  
Процедурата е насочена най-вече към производствените компании – на облекло, храни, напитки, лекарства, автомобили 
и ремаркета, компютърна техника и др. 
Подкрепа могат да получат още фирми, които се занимават със събиране и обезвреждане на отпадъци или с рециклиране 
на материали, филмови студиа, радиа, телевизии и информационни агенции, както и дружества с архитектурна, 
инженерна или научно-изследователска и развойна дейност. 
Минималният размер на безвъзмездната помощ е 35 000 лв. Максималният пък е диференциран спрямо големината и 
нуждите на предприятията. Ако са микро, могат да заявят най-много 180 000 лв. За малките таванът е 350 000 лв., а за 
средните – 700 000 лв. Съфинансирането е до 50%. 
 
√ 7.8% ръст на средната заплата през второто тримесечие на 2022 година, отчита НСИ 
Най-високо е било средното месечно брутно възнаграждение през април – 1 771 лева 
През второто тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата e 1 730 лв. и нараства спрямо първото тримесечие 
на 2022 г. със 7.8%, сочат предварителните данни на Националния стотистически институт (НСИ). През трите месеца 
средната брутна месечна работна заплата е била съответно 1 771 лв. за април, 1 708 лв. за май и 1 710 лв. за юни. 
 

 
 
Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Образование“ - с 16.2%, „Селско, горско и 
рибно стопанство“ - с 15.5%, и „Добивна промишленост“ - с 14.6%. Намаление на заплатите с 2.0% е регистрирано в дейност 
„Хуманно здравеопазване и социална работа“. 
Най-високо платени 
Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно 
правоотношение през второто тримесечие на 2022 г. са: „Създаване и разпространение на информация и творчески 
продукти; далеко-съобщения“ - 4 216 лева; „Финансови и застрахователни дейности“ - 2 739 лева; „Добивна 
промишленост“ - 2 544 лева. 

http://mig.egov-box.bg/login.aspx?meet=236385937165
http://mig.egov-box.bg/login.aspx?meet=236385937165
https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/Active
https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/Active
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Най-ниско платени 
са били наетите лица в икономическите дейности: „Хотелиерство и ресторантьорство“ - 1 058 лева; „Други дейности“ - 1 
185 лева; „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ - 1 262 лева. 
През второто тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата нараства с 13.4% спрямо второто тримесечие на 
2021 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Административни и спомагателни дейности“ - с 
21.0%, „Други дейности“ - с 19.0%, и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ - с 18.0%. 
Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2022 г. в 
обществения сектор нараства със 7.8%, а в частния - с 15.4%. 
 

 
 
Наетите лица по трудово и служебно правоотношение 
към края на юни 2022 г. се увеличават с 34.4 хил., или с 1.5%, спрямо края на март 2022 г., като достигат 2.31 милиона. 
Спрямо края на първото тримесечие на 2022 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите 
дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 30.5%, „Селско, горско и рибно стопанство“ - с 4.6%, и „Операции с 
недвижими имоти“ - с 4.1%. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е 
регистрирано в дейностите „Образование“ - с 1.6% и „Строителство“ - с 1.2%. 
В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно 
правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ - 
съответно 20.4 и 16.6%. 
В края на юни 2022 г. в сравнение с края на юни 2021 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение се увеличават 
с 3.1 хил. или с 0.1%. Най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Създаване и 
разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 5.7 хил., „Хуманно здравеопазване и 
социална работа“ - с 5.6 хил., и „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 4.9 хил., а най-голямо намаление - в „Преработваща 
промишленост“ - със 7.0 хил., и в „Строителство“ - с 5.3 хиляди. 
В процентно изражение увеличението е най-значително в икономическите дейности „Операции с недвижими имоти“ - с 
5.3%, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 5.1%, и в „Хотелиерство 
и ресторантьорство“ - с 4.5%, а най-голямо намаление е регистрирано в „Строителство“ - с 4.1%. 
 
√ ББР с нова кредитна програма за енергийна ефективност на малкия и средния бизнес 
Програмата е с размер 30 млн. лева и от нея ще могат да се възползват кандидатствалите по ОПИК малки и средни 
компании 
Българската банка за развитие подпомага компаниите в сектор „Преработваща промишленост“ у нас в прехода им към 
зелена и нисковъглеродна икономика чрез новата си програма „Енергийната ефективност на МСП“. Нуждата от подобни 
инвестиции за малкия и средния бизнес вече не е само въпрос на стратегия за зелен преход и опазване на климата, а 
необходимост. Причината е несигурността на енергийните пазари и последиците от пандемията от COVID-19, съобщават 
от Министерство на иновациите и растежа.  
Като мярка за преодоляването им Министерството на иновациите и растежа – Управляващ орган на ОП „Иновации и 
конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК), проведе процедура за проекти „Възстановяване на МСП чрез подобряване на 
енергийната ефективност“, чийто прием приключи в края на месец май. До средата на септември 920 български компании 
ще преминат процедурата по договаряне на средствата по процедурата, а непосредствено след сключване на договорите 
фирмите ще могат да пристъпят към изпълнението на проектите си, както съобщи вчера Министерството на иновациите и 
растежа.  
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Междувременно ББР създаде допълнителна възможност за участвалите в процедурата микро, малки и средни 
предприятия. Те ще могат да се възползват от директни кредити в размер от 100 000 лв. до 500 000 лв. С тях ще може 
например да се покрие необходимото по ОПИК 50% съфинансиране или да бъдат извършени допълнителни дейности за 
подобряване на енергийната ефективност. Финансовият инструмент ще е достъпен и за компаниите, които не са били 
одобрени за европейските средства.  
Предимствата му са 100% финансиране на проекта без ДДС, възможност за отпускане на кредит още преди подписването 
на договор за безвъзмездна финансова помощ, както и минимални изисквания за обезпечение, предвид характера на 
дейностите. Компании, които вече са вложили средства за инвестиция, могат да кандидатстват за тяхното пълно 
възстановяване, стига разходите да са извършени след датата на подаване на проектното предложение по ОП „Иновации 
и конкурентоспособност“.  
Програмата на ББР е на обща стойност 30 млн. лв. Целта е да се ускори въвеждането на енергоспестяващи технологии в 
производството, което ще доведе до намаляване на консумираната електроенергия от външни доставчици. 
 
√ Храните на едро продължават да поскъпват и през втората седмица на август 
През отминалите пет работни дни (8-12 август) цените по стоковите тържища са се повишили с 1.02%, а от 
началото на годината са нараснали с 16.02 на сто 
За втора поредна седмица през втората на август (8-12) храните на едро по стоковите тържища продължиха да поскъпват, 
след като преди това в последната за юли (25-29) беше отчетено поевтиняване, макар и минимално с 0.09%. Индексът на 
тържищните цени (ИТЦ), който се поддържа от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) към 12 август 
е 2.064 пункта спрямо 2.043 пункта към 5 август или поскъпването е с 1.02 процента. 
Преди това през седмицата (18-22 юли) цените поскъпнаха с 0.15% за пръв път след 10 поредни седмици (от 9 май до 15 
юли) на постоянно поевтиняване. 
Месечната равносметка 
за отминалите седем месеца от началото на годината е, че през четири от месеците храните са поскъпвали, а през три – са 
спадали. През юли храните са поевтинели с 0.14%, през юни (-6.18%), когато НСИ отчете рекордна инфлация от 16.9 на сто, 
а през май ДКСБТ регистрира спад на цените с 3.93%. Преди това през април (+6.25%), през март (+6.42%), през февруари 
(+5.87%), а през януари е отчетено най-слабото месечно нарастване на цените за 2022 година (+0.65%). Общо от началото 
на годината до 12 август цените на храните на едро са се повишили с 16.02 на сто. 
На годишна база, спрямо 12 август 2021 година, ИТЦ е нараснал с 33.67% (от 1.544 пункта), сочат данните от бюлетините 
на ДКСБТ. 
 

 
Базовото ниво на индекса от 1.000 пункта е от 2005 година. 

 
Седмичната равносметка 
показва, че през отминалите пет работни дни от включените в седмичния бюлетин на ДКСБТ 36 хранителни продукти, 25 
са поскъпнали, 10 са поевтинели и един е без промяна в цената. 
От млечните и месните храни и варивата най-много са поскъпнали яйцата, захарта и лещата, а най-много са поевтинели 
брашното тип 500 и зрелият фасул; при плодовете всички цени са нараснали, като най-висок ръст ДКСБТ отчита при 
прасковите и лимоните; при зеленчуците най-много са поскъпнали оранжерийните краставици и тиквичките, а най-много 
поевтинели оранжерийните домати и морковите. 
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При основните месни, млечни храни и варивата 
от всичките 20 включени в бюлетина на ДКСБТ, на седмична база поскъпналите са 13, 6 са поевтинелите и един е без 
промяна в цената, като трендът е в нормални граници – от минус 3.4% до плюс 3.6 на сто, което е характерно за сезона за 
тази група храни. 
Най-много са поскъпнали както вече посочихме яйцата (+3.6% до 0.29 лв./броя), следвани от захарта (+2.6% до 2.36 лв./кг), 
лещата (+2.6% до 3.90 лв./кг), пилешки кренвирши (+2.4% до 5.13 лв./кг), прясно мляко (+2.2% до 2.29 лв./кг), краве сирене 
(+1.9% до 10.35 лв./кг), кашкавала „Витоша“ (+1.6% до 15.80 лв./кг), трайния варено-пушен салам (+0.9% до 10.75 лв./кг), 
слънчогледовото олио (+0.4% до 4.96 лв./литъра). Без промяна в цената е пакетчето масло 125 грама (2.82 лв./броя). 
Най-много са поевтиняло брашното тип 500 (-4.4% до 1.29 лв./кг), следвано от зрелия фасул (-3.4% до 3.72 лв./кг), 
малотрайните колбаси, вкл. шунка (-1.9% до 6.08 лв./кг), замразеното пиле (-1.5% до 5.95 лв./кг), ориза (-1.1% до 2.70 
лв./кг). 
 

 
 
От таблицата по-горе е видно, че на годишна база всички млечни, месни и други храни, вкл. и варивата са поскъпнали, а с 
над 1 лев са се повишили цените на 7 от общо 20 продукти, като най-голяма е разликата при кашкавала „Витоша“ (+4.43 
лева), кравето сирене (+3.51 лева), варено-пушения салам (+1.93 лева), слънчогледовото олио (+1.91 лева), замразеното 
пиле (1.51 лева), лещата (1.39 лева) и пилешките кренвирши (1.15 лева). 
При плодовете 
регистрирани в седмичния бюлетин на ДКСБТ, всичките са поскъпнали, като трендът при тях по това време на годината е 
в малко по-високи граници - от плюс 1.4% до плюс 4.3 на сто. 
Най-много са поскъпнали кайсиите (+4.3% до 2.42 лв./кг), следвани от прасковите (+2.5% до 2.07 лв./кг), лимоните (+2.3% 
до 3.10 лв./кг), бананите (+1.6% до 2.51 лв./кг), ябълките (+1.4% до 1.43 лв./кг). 
 

 
 
От таблицата по-горе е видно, че по същото време на миналата 2021 година всички плодове са били по-евтини спрямо 
цените към 12 август 2022 година. 
При зеленчуците 
на седмична база поскъпналите са значително повече от поевтинелите, като за тази група храни трендът е доста широк за 
този сезон - от минус 6.0% до плюс 9.0 на сто. Най-много са поскъпнали оранжерийните краставици (+9.0% до 2.30 лв./кг), 
следвани от тиквичките (+8.4% до 1.03 лв./кг), картофите (+3.8% до 1.10 лв./кг), зрелия кромид лук (+3.5% до 1.19 лв./кг), 
зеления пипер (+2.9% до 1.77 лв./кг), зрелия чесън (+2.7% до 4.13 лв./кг), зелето (+1.2% до 0.87 лв./кг). 
Най-много са поевтинели оранжерийните домати (-6.0% до 2.37 лв./кг), следвани от морковите (-1.7% до 1.13 лв./кг), 
зелената салата (-1.1% до 0.88 лв./броя), доматите от внос (-0.8% до 2.40 лв./кг). 
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От таблицата по горе е видно, че на годишна база са поскъпнали всички зеленчуци, като най-голяма е разликата на цените 
при доматите от внос (0.90 лева), следвани от оранжерийните домати (0.57 лева), картофите (0.42 лева) и зеления пипер 
(0.42 лева). 
 
√ Ръст с 5%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 740.74 лв. за MWh с ден за доставка 15 август 2022 
г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 740.74 лв. за MWh с ден за доставка 15 август 2022 г. и обем от 84 084.40 MWh, сочат данните от търговията. Това е 
повишение с 5 % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 684.36 лв. за MWh, при количество от 44 485.20 MWh. 
Извънпиковата енергия (39 599.20 MWh) е на цена от 797.12 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 733.49 лв. за MWh и количество от 2899.6 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 14 часа – 403.59 лв. за MWh (3814.8 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 21 часа – 958.3 лв. за 
MWh (при количество от от 3574.2 MWh). 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 912.79 лв. за MWh при количество от 3346.4 MWh. 
(https://ibex.bg/) 
Спрямо стойността от 705.32 лв. (360.63 евро) за MWh за 14 август 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за 
доставка 15 август 2022 г. се повишава до 740.74 лв. за MWh ( ръст с 5% %) по данни на БНЕБ или 378.73 евро за MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 14 август 2022 г. общият търгуван обем към часа на публикуване 
на информацията е 1 452.10 MWh при средно претеглена дневна цена от 710.07 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     38,86%    2101.28 
Кондензационни ТЕЦ   43,13%    2332.28 
Топлофикационни ТЕЦ   2,57%    139.2 
Заводски ТЕЦ    1,91%    103.18 
ВЕЦ     8,27%    447.14 
Малки ВЕЦ    1,41%    76.48 
ВяЕЦ     0,81%    43.88 
ФЕЦ     2,58%    139.48 
Био ЕЦ      0,46%     24.92 
Товар на РБ         3743.28 
Интензитетът на СО2 е 384g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Рязък скок в цените на електроенергията по борсите в понеделник 15 август 
Румънската OPCOM затвори при цена от 426,98 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 378,74 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 426,98 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 15 август 2022 г. Цената за пиковата енергия е 432,38 евро/мвтч, а извънпиковата енергия е 
421,57 евро/мвтч. Най-високата цена от 555,72 евро/мвтч ще бъде в 21 ч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 
350,00 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 62 969,9 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за базова енергия нa 15 август ще бъде 378,74 евро/мвтч. Общият 
изтъргуван обем електроенергия е за 124,32 гвтч. Максималната цена ще бъде 489,97 евро/мвтч и тя ще бъде в 21 ч. 
Минималната цена ще бъде в 14 ч и тя ще бъде 206,35 евро/мвтч. 

https://ibex.bg/
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При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 15 август е 427,17 евро/мвтч. Пиковата енергия пък 
се търгува за 432,39 евро/мвтч. Най-високата цена от 555,72 евро/мвтч ще бъде в 21 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 ч 
тя ще бъде 350,00 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 75 526,1 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 15 август на Словашката енергийна борса е 427,25 евро/мвтч. Най-високата цена 
ще бъде в 21 ч и  тя ще е 555,72 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 350,00 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 427,20 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 21 ч и 
тя ще е 555,72 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 350,00 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 15 август е 426,93 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
432,35 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 42 301,8 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 21 ч и тя 
ще достигне 555,72 евро/мвтч. Най-ниската цена се очаква в 4 ч и тя ще бъде 350,00 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 426,20 евро/мвтч на 15 август. Пиковата цена  ще бъде 432,48 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 470 626,4 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 21 ч и тя ще 
достигне 555,72 евро/мвтч. В 4 ч се очаква и най-ниската цена от 350,00 евро/мвтч. 
Италианският енергиен пазар е с най-високи цени на електроенергията на сегмента „Ден напред“. За 15 август средната 
базова цена за страната е 463,04 евро/мвтч. 
 
√ С дневна и седмична печалба затвориха фондовите пазари в Западна Европа в петък 
С най-голям дневен ръст затвори германският индекс DAX, а с най-слабо повишение приключи общият Stoxx 600 
Борсовите индекси на страните от Западна Европа бележат ръст по време на търговията в петък. Пазарите са подкрепени 
от поскъпването на книжата в здравния сектор, както и от ръста на акциите на компаниите от сектора на туризма и 
свободното време, обобщава Trading Economics. 
В края на седмицата инвеститорите оценяваха и новата партида от статистически данни. 
Статистиката 
Икономиката на Обединеното кралство през второто тримесечие се е понижила с 0,1% спрямо предходните три месеца, 
сочат предварителни данни на Службата за национална статистика (ONS). Това е първото намаление от повече от година. 
Средно анализаторите очакваха свиване от 0.2%, според проучване на The Wall Street Journal. От ревизираните данни става 
ясно, че БВП на страната през първото тримесечие е нараснал с 0.7%, а не с 0.8%, както бе обявено по-рано. Bank of England 
прогнозира, че икономиката на страната ще навлезе в рецесия през четвъртото тримесечие на тази година. 
ONS също съобщи в петък, че индустриалното производство във Великобритания е нараснало с 2.4% на годишна база през 
юни и е спаднало с 0.9% на месечна база. Експертите прогнозираха ръст на първия показател с 1.6% и спад на втория с 
1.3%. 
Потребителските цени във Франция, хармонизирани със стандартите на Европейския съюз, са се повишили с 6.8% на 
годишна база през юли, според окончателни данни на Националната статистическа служба Insee. Това е рекорден темп на 
нарастване откакто се отчита този показателя. Инфлацията се ускорява спрямо 6.5% през юни. Индикаторът съвпадна с 
предварително обявените данни, както очакваха експерти, анкетирани от „Блумбърг“. 
Индустриалното производство в еврозоната се е увеличило с 0.7% на месечна база през юни след скок с 2,1% през май. 
Средно анализаторите очакваха ръст от 0,2%. На годишна база показателят се повишава с 2,4% след повишение с 1,6% 
месец по-рано. Според много наблюдатели, тези данни са допринесли съществено за общия ръст на фондовия пазар в 
региона в петък. 
Пазарите 
До обед общият индекс на най-големите компании в региона Stoxx 600 се повишава с 0.26%, а от националните измерители 
с най-висок ръст беше испанският IBEX 35 (+0.77%), следван от британския FTSE 100 (+0.64%), германския DAX (+0.61%), 
италианския FTSE MIB (+0.54%) и френския CAC 40 (+0.38%). Възходящият тренд се запази до края на деня, а за някои 
индекси дори се и ускори. 
 

 
Източник: MarketWatch 

 
От таблицата по-горе е видно, че с най-голям дневен ръст затвори германският индекс DAX, а с най-слабо повишение 
приключи общият Stoxx 600. 
Търговията 
Акциите на нидерландско-британската Shell първоначално поскъпнаха с 0.9%, след като петролно-газовата компания спря 
производството на няколко дълбоководни платформи в Мексиканския залив поради изтичащи тръбопроводи, но очаква 
ремонтът им да приключи в петък. След като крайният срок беше отложен, трендът на цената на акциите на Shell се обърна 
и затвориха със спад от 0.023%. 
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Цената на акциите на Flutter Entertainment PLC скочи с 14.10%. Книжата на ирландския букмейкър се изкачиха на лидерска 
позиция по растеж сред компонентите на индекса Stoxx Europe 600. Близо до върха на общия измерител на „сините 
чипове“ се озоваха и акциите на британската компания за хартия и опаковки Mondi, които поскъпнаха с 11.22%, след като 
обяви, че се договорила да продаде руския си бизнес за 1,56 милиарда долара. 
Книжата на германския енергиен гигант Uniper също се наредиха сред най-много поскъпналите акции, като цената им 
нарасна с 9.32%, след като обяви, че може да започне да използва американски газ вместо втечнения природен газ (LNG), 
който получава от австралийския Woodside, за да увеличи доставките за Европа през зимата. 
Сред печелившите бяха и книжата на италианската модна къща Prada SpA, която обмисля да търси поне 1 милиард долара 
от второ листване на борсата в Милано и работи с Goldman Sachs Group Inc по ранните приготовления, съобщи „Блумбърг“ 
в петък. Предлагането вероятно ще се състои през следващата година, се казва в съобщение, цитирано от хора, запознати 
с въпроса, уточнява „Ройтерс“. В резултата книжата на Prada поскъпнаха с 0.22%. 
Акциите на германския застрахователен концерн Alianz поскъпнаха с 1.16%, след като стана ясно, че е приключен 
скандалът с американското подразделение на германската компания за управление на активи, което се призна за виновно 
за престъпна измама с ценни книжа във връзка с колапса на група инвестиционни фондове в началото на пандемията 
COVID-19. В петък Германският финансов надзор BaFin призова Allianz да подобри своя вътрешен контрол след измами в 
отдела си за фондове в САЩ, без да налага финансови санкции, което запознати по въпроса коментираха за „Ройтерс“, че 
с това се слага точка на продължилия две години скандал, който струва на Alianz над 6 млрд. долара. 
Акците на Deutsche Telekom AG се понижиха с 1.34%. Германската телекомуникационна компания потвърди плановете си 
да увеличи дела си в американската T-Mobile US Inc. и каза, че е близо до получаване на мажоритарен дял в компанията. 
В дъното на индекса Stoxx 600 спаднаха акциите на британската верига от лаборатории Oxford Nanopore, които се 
обезцениха с 6.31%, след като компанията обяви по-слаби от очакваните резултати за второто тримесечие на настоящата 
година и понижи прогнозата си за 2022 година. 
Седмичната равносметка 
показва, че за четвърта поредна седмица основните индекси на фондовите борси в Западна Европа завършват с печалби. 
С най-висок седмичен ръст завърши испанският IBEX 35 (+2.85%), следван от италианския FTSE MIB (+1.85%), германския 
DAX (+1.63%), френския САС 40 (+1.38%), общия европейски Stoxx 600 (+1.18%) и британския FTSE 100 (+0.84%). 
 
√ България е трета в ЕС по ръст на промишленото производство през юни 
При среден ръст с 3.2% в ЕС и с 2.4 на сто в еврозоната на годишна база, спрямо същия месец на 2021 година 
Промишленото производство в България е нараснало със 17.4 на сто през юни 2022 година, спрямо същия месец на 
миналата година. По този показател страната ни се нарежда на трето място сред държавите-членки с най-голям годишен 
ръст, като пред нас са само Ирландия (+25.4 на сто) и Дания (+25 на сто), сочат данните на „Евростат“. През май по този 
показател страната бе на челна позиция в ЕС с темп на увеличение от 20.5 на сто, припомня статистическата служба на ЕС 
„Евростат“, която публикува днес сезонно коригирани данни. 
На годишна база промишленото производство през юни в ЕС-27 е нараснало с 3.2 на сто, а в еврозоната – с 2.4 на сто. 
На месечна база, спрямо май, промишленото производство в Европейския съюз и еврозоната се е повишило съответно с 
0.6 на сто и с 0.7 на сто през юни, докато в България е спад от 0,9 на сто. През май родното промишлено производство се 
е повишило с 1.4 на сто на месечна база. 
 

 
 
Месечно сравнение по основни индустриални групи и по страни членки 
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На месечна база през юни производството в ЕС се е увеличило при капиталовите стоки (+2,1 на сто) и енергията (+0,7 на 
сто). Производството на междинни стоки е намаляло (-0,3 на сто), както и на дълготрайни потребителски стоки (-1,1 на сто) 
и на нетрайни потребителски стоки (-2,3 на сто). 
За същия период в страните от еврозоната, общото производство на капиталови стоки е нараснало (+2,6 на сто), а също и 
на енергия (+0,6 на сто), докато е имало спад при междинните стоки (-0,1 на сто), дълготрайни потребителски стоки (-0,6 
на сто) и нетрайните потребителски стоки (-3,2 на сто). 
Сред страните членки, за които са налични данни, най-високи месечни повишения на промишленото производство отчитат 
Ирландия (+6,7 на сто), Малта (+4,8 на сто) и Гърция (+3,4 на сто). На другия край на скалата, с най-голям спад, са Румъния 
(-3,9 на сто), Белгия (-2,2 на сто), Италия и Латвия (-2,1 на сто за всяка). 
 

 
 
Годишно сравнение по основни индустриални групи и по страни членки 
През юни 2022 г. в сравнение със същия месец на миналата година страните от ЕС увеличават производството си на 
капиталови стоки (+7,5 на сто), нетрайни потребителски стоки (+2,6 на сто), дълготрайни потребителски стоки (+2,4 на сто) 
и енергия (+2,4 на сто). Единствено при междинните стоки няма промяна. 
В еврозоната за същия период ръст регистрират производствата на капиталови стоки (+7,6 на сто), дълготрайни 
потребителски стоки (+4 на сто), а при енергията показателят е стабилен. Производството на междинни стоки е намаляло 
(-0,5 на сто), както и на нетрайни потребителски стоки (-1.1 на сто). 
Сред страните членки на ЕС-27, за които са налице данни, както вече отбелязахме, най-големи увеличения през юни на 
годишна база регистрират Ирландия (+25,4 на сто), Дания (+25 на сто) и България (+17,4 на сто). 
За същия период най-голям спад се наблюдава в Белгия (-11,6 на сто), Словакия (-5,7 на сто) и Румъния (-3,7 на сто). 
 
Мениджър 
 
√ Финансовият министър очаква задържане на нивата на инфлацията 
До края на годината Министерството на финансите ще успее да събере приходите в бюджета, но към момента не очакваме 
преизпълнение. Това казва в интервю за БТА служебният министър на финансите Росица Велкова. Трябва да се положат 
максимални усилия от двете приходни администрации НАП и Агенция "Митници", за да можем да осигурим и да 
гарантираме изпълнението на приходите, посочва тя.  
Завършихме юли с излишък в бюджета от 1,5 млрд. лева. Това е много добро изпълнение, но следва да се знае, че в 
отчета за юли не са влезли ефективно намалените данъчни ставки, които бяха приети с актуализацията на бюджета. 
Ефектът от това намаление ще се усети през август. Имаме също и увеличени разходи за персонал, от актуализацията на 
бюджета от юли. А те в двоен размер ще бъдат изплатени през август, отбелязва министър Росица Велкова.  
Финансовият министър очаква задържане на нивата на инфлацията, но прогнозира, че до края на годината тя ще 
продължи да бъде двуцифрено число. Очаква и спад на темпа на растеж на брутния вътрешен продукт на годишна база. 
Това са очакванията и на международните институции - те съвпадат с нашите прогнози, посочи тя.   
Ще положим максимални усилия да постъпи първото плащане от 2,6 млрд. лв. по Националния план за възстановяване 
и устойчивост (НПВУ), посочи финансовият министър. Намеренията са в края на август да подадем заявление. Обикновено 
оценката от страна на Европейската комисия е в рамките на два месеца, така че можем да получим средства в началото на 
ноември. Тъй като ноември-декември са най-силните месеци, се извършват значителни по размер разходи.  
На въпрос как върви подготовката на България за приемане на еврото, министър Велкова отговори: "Подготвяме се 
интензивно за приемане на еврото, като се работи с целева дата 1 януари 2024 година. Създадена е междуведомствена 
работна група, която да подготви проектозакон за приемане на еврото. Очаква се комуникационната стратегия за еврото 
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да бъде приета в близките седмици. Работи се и на техническо ниво съвместно с БНБ за СЕПА-плащанията. 
Идентифицирани са всички участници, с които трябва да се работи за въвеждане на еврото. Това са всички държавни 
институции с финансова информация".  
Относно подготовката на проектобюджета за 2023 г., финансовият министър обясни, че като служебно правителство ще 
изготвят базов бюджет, в който ще намерят отражение взетите решения от страна на Народното събрание, без да залагат в 
базовия сценарий каквито и да било политики. "Ще се разработят различни сценарии и алтернативи на предложенията. 
Те само ще бъдат изчислени, а редовното правителство ще реши кое да включи и как точно да си реализира политиката 
през бюджета", уточни тя.  
"По груби оценки за поетите ангажименти за следващата година се вижда значителен ръст на разходите в рамките на 6-
6,5 млрд. лева. Ръст в приходите в този размер едва ли ще можем да очакваме. Това поставя въпроса да се търси решение 
за преструктуриране на разходите, за да не се отиде на промяна на данъчната политика. Ако увеличим дълга или дефицита, 
ще нарушим критериите на ЕК и това неминуемо ще е пречка пред приемането на еврото", обясни финансовият миинстър 
и посочи, че като експерт не би препоръчала да се вдигат данъци, а да се оптимизира разходната част на бюджета. 
Запитана дали министерството на финансите ще емитира дълг на вътрешния и на международните пазари, министър 
Велкова обясни, че определеният от парламента лимит за нов дълг е 10,3 млрд. лева. От тях досега са емитирани на 
вътрешния пазар 1,8 млрд. лева. До края на годината ще интервенираме дълг както на вътрешния, така и на външния 
пазар, съобразно пазарните условия, допълни тя.   
 
√ Петролът пое надолу в азиатската търговия 
Цените на петрола вървят надолу тази сутрин в азиатската търговия на фона на оповестените данни за икономиките на 
Китай и Япония, информира Асошиейтед прес.  
Американският лек суров петрол загуби 82 цента и се котираше при 91,27 долара за барел, след като в петък се срина с 
2,25 долара.  
Сортът Брент от Северно море, който е референтен за Европа, се търгуваше надолу с 83 цента до 97,32 долара за барел.  
 
Cross.bg 
 
√ Преглед на печата  
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа  - Младите лекари прегряват - зле платени и масово работят на две и три места 
в. Труд - Убийството в Кладница потъва в противоречия 
в. Телеграф - Готвят нов скок на такситата 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа  – Рефреш в екипа на Радев, след като 4-ма станаха министри 
в. 24 часа - Ако цените не паднат, зимата на газ ще е страшно - поне 500 лв. на месец за двустаен 
в. Труд - В ЦИК решават как да търсят IT експерти за вота 
в. Труд - Киро на власт остави 80 хил. без прехрана 
в. Телеграф  - Лекарят най-достъпен в Плевен, в Кърджали медиците са кът 
в. Телеграф  - Мъртвото вълнение дълбае опасни ями 
Водещи интервюта 
в. 24 часа  - Доц. Наталия Киселова, преподавател по конституционно право: Трябва да е ясно колко депутати избират 
българите в чужбина и да се изчистят списъците - наруши ли се балансът, ще има възмущение 
в. Труд  - Доцент Атанас Мангъров пред "Труд": Да се намали карантина е като да се намали срокът на бременност 
в. Телеграф - Петко Ковачев от кампанията да спасим Кресненското дефиле: Магистрала Струма трябва да минава изцяло 
извън Пролома  
Водещи анализи 
в. 24 часа - Изчегъртай чиновника е любимата игра на политиците 
в. Труд - Политическият "некролог" на неоконсерватизма 
в. Телеграф  - Докторите между моркова и тоягата 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите  
БНТ „Денят започва" 

- Ще бъде ли разплетен случаят с убийството на швейцарския бизнесмен в с. Кладница. Гост: Бойко Найденов - бивш 
директор на НСС 

- За важните въпроси и тежките решения. Гост: Александър Маринов - председател на Стратегическия съвет при 
президента и съветник на служебния премиер 

- Ще се разплати ли държавата с пътните строители и ще продължи ли изграждането на магистрали? Гост: Иван 
Шишков - служебен министър на регионалното развитие 

- Как ще се отрази на потреблението новата цена на природния газ? Гост: Иван Топчийски - председател на съвета 
на директорите на „Булгаргаз" 

Нова телевизия, „Здравей, България" 
- За профила на убиеца на швейцарския бизнесмен. Гост: Ботьо Ботев – криминалист 
- Коя е служителката на МВР, отказала да даде проба за алкохол на „Пътна полиция" край Созопол 
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- Спасители на бургаския плаж успяха да задържат крадец, задигал вещи на плажуващи 
 
√ Предстоящи събития в страната на 15 август 
София. 

- От 9.30 часа в ЦИК ПП Изправи се България ще се регистрира за участие в изборите на 2 октомври. Новата социална 
формация поставя като свой основен приоритет повишаването на доходите на българите, преодоляване на 
неравенствата и справянето с инфлацията, повишаващите се цени на горива, сметки, храни, обедняването на 
хората. 

- От 11.30 часа на бул. „Княгиня Мария Луиза" № 91, ще стартира работата на нов Център за административно 
обслужване на български граждани. Събитието ще уважи и министър Иван Демерджиев. Новият център е още 
една възможност за българските граждани, които ще могат да подават заявления за издаване на лични карти, 
паспорти и свидетелства за управление на МПС (СУМПС/. 

- От 12.00 часа, пред Паметника на медицинските чинове, загинали във войните (в градинката пред ВМА) с 1-
минутно мълчание ще бъде почетена паметта на всички лекари, медицински сестри, полицаи, доброволци и 
граждани, загинали при спасяването на човешки живот. 

- В 15.00 часа на ВИП Терминала на летище София председателят на Българския Червен кръст акад. Христо Григоров 
ще приеме пратка от 35 тона хуманитарна помощ от Великобритания, предназначена за пострадалите от 
конфликта в Украйна. 

*** 
Благоевград/с. Лешко. 

- В 12.30 часа в село Лешко, община Благоевград ще бъде отслужен освет /освещаване на курбана/ и ще бъде даден 
курбан за здраве на жители и гости на селото. 

*** 
Бургас. 

- От 18.00 часа пред сградата на Бургаска Художествена Галерия "Петко Задгорски" , ще се състои официално 
откриване и връчване на награди и номинации, на Национална Изложба, биенале за съвременно българско 
изобразително изкуство Бургас, 2022г. "ПРИЯТЕЛИ НА МОРЕТО" 

*** 
Варна. 

- От 8.30 часа ще по повод празника на Варна, започне тържествената архиерейска Света литургия в Катедралния 
храм „Успение Богородично", а в 10 часа ще бъде тържествено издигнат флагът на града. 
В 20.00 часа в Летния театър ще започне церемония по връчване на почетни звания и отличия. За настроението на 
зрителите ще се погрижат фолклорен ансамбъл Варна, Поли Николова, Георги Шопов, Петя Буюклиева и Георги 
Христов. В 20.30 часа е началният час на празничният концерт край фонтана на пл. „Независимост", с участието на 
Симфоничния оркестър и солисти на Държавна опера - Варна: Илина Михайлова, Ирина Жекова, Михаела Берова, 
Венцеслав Атанасов, Валерий Георгиев, с диригент: Кръстин Настев. 

*** 
Силистра. 

- От 11.00 часа ще се състои откриването на преобразеното детското отделение #Светулка в областната 
многопрофилна болница в Силистра. То е втората светулка в мрачните условия за детско здравеопазване в 
България. Първата е в болницата в Айтос. 

*** 
Сливен. 

- От 19.00 часа в зала „Сливен", ще се проведе литературно-музикалният концерт „Културни хоризонти", който 
трябваше да се състои на Крепост „Туида" 

*** 
Стара Загора. 

- От 10.00 до 12.30 часа в Детски отдел на библиотека „Родина", ул. „Българско опълчение" 69 ще се състоят 
мероприятията: Вълшебна библиотека. Програма „В страната на загадките": Пътешествие в миналото -
Гластънбъри и крал Артур; Моделиране със STEM конструктор; Арт работилничка „Сръчковци". 

*** 
Шумен. 

- От 10.00 до 12.00 часа в детски отдел на РБ „Стилиян Чилингиров" ще се проведе детска работилница за изкуство 
- Клуб „Морска акваристика" 

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

