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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 

БНР 
 
√ АИКБ иска кризисният щаб и бизнесът да обсъдят компенсации заради скъпия газ 
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев настоява още тази седмица да има 
спешно заседание на кризисния щаб по енергетика с участието на работодателските организации, на което да се обсъдят 
компенсации за бизнеса заради високите цени на природния газ.  
В интервю за Българското национално радио той уточни, че на тази среща трябва да се даде отговор на въпроса ще има ли 
газ за всички потребители и на каква цена, тъй като вече има затворени предприятия: 
"Респективно, ако няма (газ), по какъв ред ще се спира той или ограничава като доставки, как се урегулират отношенията 
с "Газпром експорт", така че да не платим един милиард евро неустойки". 
Велев е категоричен, че танкерите с втечнен газ "не осигуряват цялото липсващо количество": 
"За тримесечието октомври-ноември-декември заявените количества са 9.5 тераватчаса. Азерският газ е 2,6 тераватчаса - 
тоест 27,6% е осигурен към момента. Ако добавим трите танкера - те са по 1,05 тераватчаса - стават 72,4%. Остава недостиг 
от 39,4%".  
Търговете, които се провеждат днес, ще покажат "дали може да се осигури и на каква цена и недостигащото количество". 
За повече информация чуйте звуковия файл. 

 
3e-news.net 
 
√ Васил Велев: За последното тримесечие на годината досега са осигурени едва 27,6% от нужните количества природен 
газ 
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев настоява още тази седмица да има 
спешно заседание на кризисния щаб по енергетика с участието на работодателските организации, на което да се обсъдят 
компенсации за бизнеса заради високите цени на природния газ.  
Пред БНР той уточни, че на тази среща трябва да се даде отговор на въпроса ще има ли газ за всички потребители и на 
каква цена, тъй като вече има затворени предприятия: "Респективно, ако няма (газ), по какъв ред ще се спира той или 
ограничава като доставки, как се урегулират отношенията с "Газпром експорт", така че да не платим един милиард евро 
неустойки". 
Велев е категоричен, че танкерите с втечнен газ "не осигуряват цялото липсващо количество": 
"За тримесечието октомври-ноември-декември заявените количества са 9.5 тераватчаса. Азерският газ е 2,6 тераватчаса - 
тоест 27,6% е осигурен към момента. Ако добавим трите танкера - те са по 1,05 тераватчаса - стават 72,4%. Остава недостиг 
от 39,4%".  
Търговете, които се провеждат днес, ще покажат "дали може да се осигури и на каква цена и недостигащото количество".  
Припомняме, че освен неяснотите дали ще има нужните количества природен газ в момента "Булгаргаз" поиска и ново 
поскъпване на синьото гориво за септември. Предложението, изпратено до КЕВР, е за цена от 315.16 лв. за MWh без цени 
за достъп, пренос, акциз и ДДС. 
 
Epicenter.bg 
 
√ Васил Велев: Бизнесът иска среща с кризисния щаб за компенсации заради скъпия газ 
"Ако няма (газ), по какъв ред ще се спира той или ограничава, как се регулират отношенията с "Газпром експорт", 
така че да не платим 1 млрд евро неустойки," коментира той 
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев настоява още тази седмица да има 
спешно заседание на кризисния щаб по енергетика с участието на работодателските организации, на което да се обсъдят 
компенсации за бизнеса заради високите цени на природния газ. 
В интервю за Българското национално радио той уточни, че на тази среща трябва да се даде отговор на въпроса ще има 
ли газ за всички потребители и на каква цена, тъй като вече има затворени предприятия. 
"Респективно, ако няма (газ), по какъв ред ще се спира той или ограничава като доставки, как се урегулират отношенията 
с "Газпром експорт", така че да не платим един милиард евро неустойки," заяви Васил Велев. 
Велев е категоричен, че танкерите с втечнен газ "не осигуряват цялото липсващо количество". 
"За тримесечието октомври-ноември-декември заявените количества са 9.5 тераватчаса. Азерският газ е 2,6 тераватчаса - 
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тоест 27,6% е осигурен към момента. Ако добавим трите танкера - те са по 1,05 тераватчаса. Остава голям недостиг". 
Търговете, които се провеждат днес, ще покажат "дали може да се осигури и на каква цена и недостигащото количество," 
обясни председателят на АИКБ. 
  
Tribune.bg 
 
√ Васил Велев: Бизнесът иска среща с кризисния щаб за компенсации заради скъпия газ 
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев настоява още тази седмица да има 
спешно заседание на кризисния щаб по енергетика с участието на работодателските организации, на което да се обсъдят 
компенсации за бизнеса заради високите цени на природния газ. 
В интервю за Българското национално радио той уточни, че на тази среща трябва да се даде отговор на въпроса ще има ли 
газ за всички потребители и на каква цена, тъй като вече има затворени предприятия. 
"Респективно, ако няма (газ), по какъв ред ще се спира той или ограничава като доставки, как се урегулират отношенията 
с "Газпром експорт", така че да не платим един милиард евро неустойки," заяви Васил Велев. 
Велев е категоричен, че танкерите с втечнен газ "не осигуряват цялото липсващо количество". 
"За тримесечието октомври-ноември-декември заявените количества са 9.5 тераватчаса. Азерският газ е 2,6 тераватчаса - 
тоест 27,6% е осигурен към момента. Ако добавим трите танкера - те са по 1,05 тераватчаса. Остава голям недостиг". 
Търговете, които се провеждат днес, ще покажат "дали може да се осигури и на каква цена и недостигащото количество," 
обясни председателят на АИКБ. 
 
Expert.bg 
 
√ Ще плащаме ли 3 пъти по-високи сметки за парно тази зима? 
Рекордното поскъпване на природния газ може да доведе до безпрецедентно висока цена на парното и топлата вода. От 
Асоциацията на топлофикационните дружества вероятно ще поискат 60-процентно увеличение на тарифите за топлинна 
енергия от 1 януари.   
"Това се прави, за да не плашим хората. Реалното увеличение е 100% - т.е още един път отгоре. Тези цени на 
топлофикациите могат да се променят от 1 януари. До 1 януари обаче вероятно газът ще е още по-скъп.", обясни в ефира 
на NOVA инж. Кремен Георгиев, председател на Асоциацията на топлофикациите.   
Като се съберат всички увеличения на цените, това значи 3 пъти по-високи сметки за парно спрямо миналата зима - ако 
тогава една сметка е била 200 лева, сега тя ще стане близо 600 лева. "Точната сметка е 500 и нещо лева, но цената е от 
такъв порядък", посочи Георгиев.   
КЕВР е длъжен да се самосезира към 1 януари и да повиши цените заради огромното поскъпване на газа. Регулаторът е 
определил цените на парното, когато газът е струват 120 лв., а той вече е 300 лв., обясни експертът.   
Ще спре ли парното посред зима 
Ако цената на парното не се вдигне драстично, топлофикациите няма да могат да си плащат газа. "На практика ще спрат 
да им продават гориво, а те ще спрат да работят, тъй като газовите топлофикации нямат алтернативно гориво, с което да 
заместят газа изцяло", поясни Кремен Георгиев.   
Увеличението от "само 40%" на парното стана възможно заради субсидията от 1 млрд. лева, която топлофикационните 
дружества са получили от Фонда за сигурност на електроенергийната система, но там вече няма такива средства, посочи 
председателят на АИКБ Васил Велев.   
Субисидията е покрила разликата между очакваната цена от 50 лв. на газа за топлофикациите за миналия период и 120 лв. 
през този. Цената вече не е 120 лв., а 300 лв. и през следващите месеци вероятно ще се увеличава, но без да има субсидия, 
която да компенсира тази разлика. Тоест това би довело до тройни цени, ако няма субсидия, обясни Велев. 
Това няма как да се допусне, защото ако парното стане по-скъпо от тока, хората ще спрат да го ползват и ще преминат 
изцяло на ток, който е по-евтин. "А в София например няма да издържи електропреносната мрежа", подчерта 
представителят на бизнеса. 
Цената на газа е еднаква за всички, а битовите потребители са субсидирани - при цена над 48 лв. те получаваха 50% 
компенсация, докато индустрията не е получила нито стотинка компенсация за газ. 
Схемите на "Булгаргаз" и сянката на "Газпром" 
Енергийният експерт Красимир Манов е оптимист, че ще преживеем зимата по някакъв начин и газ ще има. "В крайна 
сметка изпълнителният директор на "Булгаргаз" е човек на "Газпром" и след като ни продава почти на спотовите цени 
(които са най-високи, б.р.), не виждам защо да се отказват да го правят. Те правят доста добри печалби", каза Манов.   
"Всички казват, че в държавата има хаос и разруха, защо не го махнат този директор, след като декапитализраха 
дружеството и сега всички ние им наливаме 800 млн. лева, за да могат да продължат да купуват на тези високи цени? Защо 
не се опитаха да договорят по-евтини цени с Турция?", попита риторично енергийният експерт. 
Турция е реалният хъб на Балканите и тя има излишъци от природен газ. Вносът от Турция е възможен, там има фирми, 
които са готови да продават за 800-1000 долара за 1000 куб. метра газ, а спотовата цена от вчера е 2400 долара за 1000 
куб. м. Защо не се преговаря с тези фирми?, пита Манов. 
Целта е да се създаде недостиг, който да убеди обществото, че връщането на "Газпром" е неизбежно. Всички бартерни 
сделки, които се правят в момента с Гърция, са с цел "Газпром" да печели повече. Те поддържат цена почти колкото 
спотовата, посочи Манов.   
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Вместо да купуваме газа по действащия договор с "Газпром" за 250 лева за мегаватчас, ние правим търг за 380 лева и се 
радваме на 350, посочи Васил Велев. "В България русофобията е укритие за корупцията. Казваме, че няма да купуваме 
руски газ, а всъщност го купуваме по-скъпо. Плащаме на "Газпром" повече, отколкото бихме му платили, ако изпълняваме 
договора", твърди Велев.   
Дори да получим договорените 7 танкера с втечнен газ, през последните 3 месеца няма да ни достигат още 40% от 
обичайното потребление за този период или около 3,8 млн. мегаватчаса, каза шефът на АИКБ, цитирайки писмо на 
"Булгаргаз" до Министерството на енергетиката.   
Въпросът е не просто да имаме газ, а да е на конкурентна цена, защото българският бизнес се конкурира с компании в 
целия свят, а над половината от БВП-то ни зависи от износа, подчерта Васил Велев.   
Експертите бяха категорични, че бизнесът може да получава газ и без "Булгаргаз", но ще има преходен период от близо 2 
години. "Доказано е, че когато монополист като "Булгаргаз" бъде пленен от корпорация като "Газпром", той не работи в 
полза на държавата", заяви Манов. 
 
Publics.bg 
 
√ Експерт: Ако миналата година сметката за парно е била 200 лв., тази ще е близо 600 лв. 
Увеличение на цената на парното може да има от 1 януари, като тогава ще има и прогнозни цени на газа. Това каза в ефира 
на Нова телевизия Кремен Георгиев от Асоциация на топлофикациите попитан наистина ли трябва да се вдигнат цените на 
парното с 60%, както искат от топлофикационните дружества. Той обясни, че като съберем всички увеличения на цените, 
това значи три пъти по-високи сметки за парно спрямо миналата зима - ако една сметка е била 200 лв., тя ще стане близо 
600 лв. 
„Ако продължават така нещата, няма как да се стигне до нещо добро. Ако цените на топлофикациите останат непроменени, 
те ще изпаднат в невъзможност да си плащат горивото за осигуряването на услугата и ще спрат да работят, тъй като 
газовите топлофикации нямат алтернативно гориво, с което да заместят газа изцяло“, допълни той. „Ако всички минат на 
отопление на електроенергия заради скъпото парно, то системата няма да издържи, особено в София“, каза от своя страна 
председателят на АИКБ Васил Велев. 
 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
 
 
БНТ 
 
√ Гълъб Донев: Катастрофата на АМ "Тракия" събра различни хора по професия и възгледи 
Служебният премиер Гълъб Донев откри редовното правителствено заседание като отправи специални благодарности на 
всички, които в неделя вечерта помогнаха на пострадалите в тежката катастрофа със сръбския автобус на АМ "Тракия". 
"Катастрофата събра на магистралата различни хора по професия, местоживеене, възгледи, но те помогнаха в беда. 
Впечатлен съм от светкавичната и адекватна реакция, които в неделя вечер преминаха 217-ия км на АМ "Тракия". 
Граждани и държавни институции реагираха в рядко срещан синхрон. Щастливо стечение на обстоятелствата е, че 
сред пътуващите е имало и лекари. Те са проявили човечност и солидарност", заяви Гълъб Донев, служебен министър-
председател. 
Той благодари на всички, които са помогнали на младия лекар Антон Илкин, на Теодор Бочев, които са помогнали за 
изваждането на децата от автобуса, и на всички останали очевидци, които са действали с мисъл за живота и здравето на 
децата. Благодарен съм и на екипите на Бърза помощ, Пътна полиция, местната власт в Стара Загора, добави Донев. 
"Миналата седмица споделих убеждението си, че войната на пътя е безумие, с което можем да се справим заедно. От 
МВР очаквам сериозен контрол за спазване на правилата на движение. Ако ценим живота - и своя, и на този в 
отсрещното платно, ще следваме закона вътре в нас", подчерта още премиерът. 
 
√ Регионалният министър: Последните 6 месеца нищо не е направено по АМ "Хемус" 
Строителството на лотовете 1 и 2 на автомагистрала "Хемус" е спряло от пролетта и причината за това е неплащането от 
страна на възложителя - държавната фирма "Автомагистрали". Това установи след проверка регионалният министър Иван 
Шишков. 
По думите му, строителството на двата лота са зазимени, като последните пари за строителите, които са били преведени 
са били от предишния служебен кабинет. Шишков заяви, че ще търси възможност да се плати на строителите независимо 
дали в бюджета на АПИ има пари, за да може да се възстанови работата. 
Той ще поиска от фирмите да не се изместват поетите по договор сроковете за завършване на лот 1 - 2023-та година и лот 
2 - 2024 година. 
"Първото, което ще направя, е да видя за какви суми става въпрос. Второто, което ще направя е да знаем за какви 
срокове фирмите ще поемат и ще могат да завършат строителството. Защото е очевидно, че в тези шест месеца 
нищо не е направено. Има неща по автомагистрала "Хемус", които много спешно трябва да бъдат завършени, 
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например мостовите съоръжения - трябва да бъдат довършени, защото още една зима, ако останат недовършени, 
ще се компрометират сериозно", заяви Иван Шишков, служебен министър на регионалното развитие и 
благоустройстовото. 
 
√ Инж. Кремен Георгиев: Смяната на ръководството на "Булгаргаз" е оправдана 
Не зная защо беше сменено ръководството на "Булгаргаз" - това заяви в студиото на "Денят започва" инж. Кремен 
Георгиев, председател на Асоциацията на топлофикационните дружества. Той изрази предположение, че старият екип не 
си е свършил работата, както трябва. 
"По принцип работа на "Булгаргаз" е да осигури доставките на газ, но това не изглежда да се е случило, тъй като 
постоянно говорим за липса на количества за месеците октомври, ноември, декември и т.н., което означава 
несвършена работа. В този смисъл смяната на ръководството е оправдана", каза Кремен Георгиев. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ МВнР публикува Протокола от първото заседание на Съвместната междуправителствена комисия 
В съответствие с договореностите от Протокола по чл. 12 от Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество, 
подписан на 17 юли 2022 г., Министерството на външните работи публикува на официалната си страница Протокола от 
първото заседание на Междуправителствената комисия по чл. 12, провело се на 10 юни 2019 г. 
С подписания през 2019 г. Протокол правителствата на Република България и Република Северна Македония приеха 
предложенията на Съвместната мултидисциплинарна експертна комисия по исторически и образователни въпроси за 
съвместно отбелязване на следните личности от общата за двете страни история: св. св. Кирил и Методий, св. Климент, св. 
Наум и цар Самуил, както и общите принципи и бележки по съдържанието на учебниците за 5 клас в Република България 
и 6-то отделение в Република Северна Македония (Праистория и Стара история). 
В Протокола по чл. 12 от юли 2022 г. бе договорено, в срок до един месец, двете страни да публикуват официално всички 
резултати и препоръки от досегашната работа на Съвместната комисия по исторически и образователни въпроси. 
Публикуването на предложенията от 2019г., одобрени от правителствата, е важна стъпка към запознаването на 
обществeността в двете страни с резултатите от работата на Комисията. Така се създава и необходимата основа, за да се 
пристъпи към реализирането на практика на друга договореност от Протокола по чл. 12 от юли 2022г. – съгласуване на 
календар от съвместни чествания за периода 2022 г. – 2023 г. за петте общи исторически личности. 
МВнР благодари за досегашната дейност на Съвместната комисия по исторически и образователни въпроси и ги окуражава 
да продължат по-интензивно със своите усилия, с цел завършване на работата по всички периоди от общата история, в 
съответствие с чл. 8 ал. 2 от Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество. 
 
БНР 
 
√ МС отпуска допълнителни средства на МВР и общините 
Служебното правителство ще одобри списъка с иновативните училища в България за новата учебна година. 
На редовното си заседание кабинетът ще отпусне на общините допълнителни трансфери по националните програми за 
оптимизиране на персонала и за развитие в образованието. 
Допълнително средства ще получи и  МВР. 
Предвидено е и одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Фонд "Земеделие", за да се осигури ликвидност на 
земеделските стопани и животновъдите, както и да се платят компенсации за повишените цени на енергоносителите, 
фуражите, препаратите за растителна защита, горивата и торовете. 
 
√ Крум Зарков: Нашата мисия е политическата криза да не струва още повече на гражданите 
"Моята политическа кариера е свързана само и единствено с БСП. Аз от партия на партия няма да скачам, това е 
моята партия" 
Интервю на Силвия Великова с Крум Зарков 
"Това правителство, кабинетът "Донев", работи в обстоятелства, които го задължават да бъде енергично в най-различни 
посоки, поради кризите, с които се сблъсква. Не може да бъде позволено тези два месеца просто да изтекат. Нашата мисия 
е да направим така, че политическата криза, в която се намираме, да не струва още повече на българските граждани". 
Това заяви в интервю за БНР служебният министър на правосъдието Крум Зарков. 
Попитан дали служебният кабинет не прави твърде много решаващи промени като смяната на шефа на "Булгаргаз", Зарков 
отбеляза, че  редовните правителства често имат "прекомерно самочувствие". 
За смяната на изпълнителния директор на "Булгаргаз" и кандидатурата на Деница Златева правосъдният министър посочи, 
че е "добро решение", защото тя има международни контакти и познава структурата на дружеството. 
Настоящият състав на ВСС показва, че докато толкова подкрепя главния прокурор, процедурата по отстраняването му не 
може да стигне докрай, въпреки че предишни двама правосъдни министри – Янаки Стоилов и Надежда Йорданова са 
показали, че такъв механизъм има, коментира Крум Зарков в предаването "Преди всички". 
"Мандатът си върви, ние си го обсъждаме, но много важен е също въпросът по отношение на правомощията на главния 
прокурор и конституционната рамка, в която той оперира. И тук има неща, които могат да се направят и без парламент. (…) 
Чрез различно разширено тълкувание на този надзор за законност прокуратурата практически има възможност да постави 
под свой контрол или поне под някаква форма на страх цялата държавна администрация, изпълнителната власт, в това 

https://bnt.bg/bg/a/ydnkhzhvkyel
https://bntnews.bg/news/inzh-kremen-georgiev-smyanata-na-rakovodstvoto-na-bulgargaz-e-opravdana-1204763news.html
https://www.mfa.bg/bg/news/34783
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число и министри. Този въпрос, веднъж поставен пред Конституционния съд, ако той сложи рамки на това правомощие, 
ще бъде много важен за последващите дебати". 
Крум Зарков съобщи, че предстои служебното правителство да подготви такова питане до Конституционния съд, като в 
първите дни на септември то ще бъде представено пред министрите. 
На въпрос дали той няма да се окаже подходящият политик, около който да гравитира евентуален президентски проект, 
Зарков отговори: 
"Аз съм ляв и социалист, чел съм, учил съм, стигнал съм до това мое разбиране и съм се записал в партията, която се 
обявява за защита на тези идеи. На едни им харесвам, на други – не. За едните съм соросоид, за другите – комунист. 
Нашият публичен дебат върви обикновено с лепене на етикет и с абсолютна делегитимация на този, с който не си съгласен. 
Нямайте никакво съмнение по отношение на моята политическа перспектива: тя е вляво, тя е в социалистическата партия. 
Хората си се упражняват върху някакъв гръб, а президентът Радев прави това, за което е избран – да бъде президент на 
републиката. Не всичко е конспирация. Има хора, които просто стоят на местата си и вършат работата, за която са се 
ангажирали. Член съм на БСП и ще остана такъв след този мандат. Моята политическа кариера е свързана само и 
единствено с БСП. Аз от партия на партия няма да скачам. Това е моята партия." 
Цялото интервю слушайте в звуковия файл.  
 
√ Увеличени приходи на държавните горски предприятия благодарение на платформа за електронни търгове  
Държавните горски предприятия са увеличили приходите си с близо 35 млн. лв. благодарение на изградената от 
"Информационно обслужване" платформа за провеждане на електронни търгове за продажба на дървесина. 
Допълнителните средства са реализирани от увеличението на първоначално обявената цена на дървесината, която е 
предложена на търг- уточняват от дружеството. 
С платформата работят три от шестте държавни горски предприятия, които продават дървесина, добита от държавните 
територии, а общият размер на приходите им от електронни търгове на дървесина надхвърля  146 млн. лева. 
От пускането в експлоатация на платформата през 2016 г., досега са проведени близо 2500 електронни търга. Средният 
брой стъпки за наддаване на търг е 28, а рекорд държи най-оспорваният търг -  с 503 стъпки за наддаване. 
Идеята на електронните търгове е да се елиминира възможността за предварителни договорки между участниците в 
търговете, и така се увеличават приходите на предприятията. 
Онлайн базираната система позволява на всички регистрирани дървопреработвателни компании от страната да участват 
в дадено наддаване. 
Цялата документация е в електронен формат, а търговете са с явно наддаване и се провеждат в реално време, което пести 
време и средства на участниците .  
 
√ Последен ден за фермерите да подадат документи за помощ заради войната 
Днес е последният ден, в който Държавен фонд "Земеделие" приема документи за извънредната финансова помощ във 
връзка с преодоляване на последиците от войната в Украйна. 
Определеният бюджет за помощта е над  62 милиона лева. 
Четири сектора  ще си поделят предвидения бюджет от 62,260 млн. лв. Предвидено е свиневъдството и птицевъдството  да 
получат по 25  млн. лв., 6 млн. лв. са отделени за лозаро-винарския сектор, други 6 млн. лв. са насочени към 
производството на зеленчуци, като  п-голямата част от парите  са предназначени за отопляеми оранжерии , за 
неотопляемите има 1 млн. лв. 
Документите  за подпомагане се приемат в областните дирекции на ДФ „Земеделие“ по постоянен адрес на кандидатите 
Очаква се до 30 септември Фонд  „Земеделие“ да изплати финансовата подкрепа на допустимите кандидати след 
извършване на всички административни проверки, включително и проверки на място. 
 
√ Проф. Петко Салчев кани здравните журналисти на работна среща 
Във връзка с редица публикации, в които се твърди, че журналистите срещат сериозни затруднения в достъпа до 
информация от здравните институции, както и че тя не е достатъчно прозрачна, управителят на Националната 
здравноосигурителна каса, проф. д-р Петко Салчев, кани всички журналисти, които отразяват дейността в здравната 
система, на работна среща на 19 август 2022 г. 
Срещата ще се проведе от 10 до 12 часа в заседателната зала на Централното управление на НЗОК. 
На работната среща ще бъде дискутирано взаимодействието и обмяната на информация между НЗОК и репортерите, които 
отразяват нейната работа. 
Проблемите с достъпа до информация бяха анализирани след проведена онлайн анкета във фейсбук групата „Здравни 
журналисти“.Според резултатите в над 50% от случаите журналистите търсят други методи извън каналния ред през 
пресцентъра, за да си набавят информация. Според една трета от тях няма осигурен достъп до документите в здравните 
институции, сред които най-вече НЗОК и НС на НЗОК. 
50 на сто от запитаните казват, че работата на здравните институции не е прозрачна. 
Управителят на НЗОК кани всички журналисти, които имат интерес към темата да присъстват на работната среща. 
Групата на здравните журналисти вече обобщи някои от предложенията за повече прозрачност в работата с медиите и 
обществеността от страна на НЗОК и НС на НЗОК. Те ще бъдат представени на управителя на здравната каса. 
 
√ Проф. Боян Дуранкев: Няма да е страшно, ако постигнем такава динамика на БВП, която да надхвърля инфлацията 
Интервю на Петър Волгин с проф. Боян Дуранкев 

https://bnr.bg/post/101691840


6 

 

"Ако постигнем такава динамика на брутния продукт (БВП), която да надхвърля инфлацията и съответно доходите да бъдат 
компенсирани, няма да е страшно". Това заяви в интервю за предаването "12+3" на програма "Хоризонт" 
икономистът проф. Боян Дуранкев: 
"В такъв случай ще изгорят само парите, които са в банките, в някои други финансови фондове и така нататък, но "Евростат“ 
изкара данни, че ние нямаме такъв висок икономически растеж, даже твърдението, че сме с най-висок индустриален 
растеж се оказа партенка, тъй като данните посочиха, че Ирландия и Дания имат по-висок индустриален растеж от нас през 
предходните месеци". 
"Ако действително, трябва по някакъв начин да бъдат компенсирани доходите, проблемът ще бъде решен вероятно с 
генерирането на нови дългове, бюджетни дефицити", каза още икономистът: 
"Хубаво е все пак, че в момента няма редовно правителство, тъй като щеше да посегне още повече към дълговете, към 
това, което може да се раздава наляво, надясно, помощи, добавки за бизнеса, за гражданите, да намаляват данъчни 
ставки, както направиха с ДДС-то, което се оказа, че също е един фактор, който не подобри цените, а увеличи печалбите 
на отделните компании. Всеки знае вероятно, че вече имаме над 4 милиарда дефицит при изплащането на пенсиите. Това 
също ще влезе в рекордите на "Гинес“, но е очевидно, че четворната коалиция не посегна най-вече на промяната на 
фискалната политика, която трябваше да се направи, преливайки от свръх печалбите към доходите на свръх обедняващите, 
които са в момента". 
Цялото интервю с проф. Боян Дуранкев можете да чуете от звуковия файл. 
 
√ Очакват се фалити в млекопроизводството 
Очакват се фалити на ферми в сектора на млекопроизводството. Заради кризата с ковид пандемията и войната в Украйна, 
значително са се повишили цените на фуражите. С поскъпването и на другите разходи, секторът търпи големи загуби. В 
Северозападна България вече сигнализират за недостиг на овче мляко и продажба на животни. 
В област Бургас разходите в сектора са се повишили с около 30% в сравнение с миналата година. 
„До два месеца изкупните цени бяха на старите нива. Едва от два месеца има едно покачване на цената. Забелязва се 
увеличение, което ще кореспондира с разходите и ще създаде добри условия за бизнес в млечните ферми. От 0.75 лв. в 
момента цената достига 1 лв. за кравето мляко, овчето надхвърля 2 лв. От 1.20 лв. миналата година, то повиши цената си 
и това се дължи на търсенето“, посочи Михаил Михайлов, който отглежда животни и произвежда млечни продукти в 
средецкото село Драчево. 
Причината е, че овцете са намалели, съответно и млекодобивът. 
„Сега това се случва и с кравето мляко. След като животновъдството попадне в лоша среда на развитие, започва 
намаляване на животните и на стадата. Например през септември тази година в община Средец ще бъдат ликвидирани 
две ферми – едната на 100 %, която има 300 крави, а другата на 80 %. Това е вследствие на лошия бизнес климат, който 
съществува. Това ще доведе до търсене на сурово мляко“, поясни Михайлов. 
Той допълни, че не очаква проблем с неговата ферма, тъй като е затворил кръга на производството. 
„Мандрите дълго време даваха ниска цена, а и не плащаха редовно. Това доведе до отдръпване на хората от този бизнес. 
Те преминават в месодайно говедовъдство или пък работят земя и се отказват изцяло от този труден сектор в селското 
стопанство“, посочи Михайлов. 
Според него ако не се вземат мерки или пазарът ще регулира сектора, или държавата ще трябва да се намеси активно, за 
да не позволи да изчезне от пазара суровото мляко. 
„Освен моята ферма, в Странджа ще останат още 2-3 в Горно Ябълково и Факия. От 25-30 ферми преди 30 години, остават 
толкова. И те са на път да преминат към месодайно говедовъдство. В Бургас стопанството „Христо Ботев“ миналата година 
ликвидира на 100% животните. Тенденцията е да намаляват животните. Остават големите ферми, които успяват да се 
справят, защото най-вероятно инвестират от друг сектор на икономиката. Самото производство във вида, в който 
съществува в момента е губещо“, допълни Михайлов. 
 
√ Поредно влошаване на икономическите нагласи в Германия и цялата еврозона през август 
Икономическите нагласи на анализатори и инвеститори за Германия и за цялата еврозоната се влошиха през август за 
пореден месец с оглед на опасенията, че нарастващите разходи за живот ще засегнат личното потребление в Европа 
Това показват резултатите от последното проучване на центъра за европейски икономически изследвания Zew. 
Индексът на базирания в Мюнхен изследователски институт Zew, измерващ бъдещите икономически очаквания в 
Германия за следващите шест месеца, се понижи през август с 1,5 пункта до -55,3 пункта, достигайки най-ниско ниво от 
октомври 2008 г., докато осредните прогнози за ниво на индекса от -53,8 пункта. 
Оценката за текущата икономическа ситуация в Германия също се влоши, като съответният Zew индекс панда през август 
с 1,8 пункта до -47,6 пункта (най-ниско ниво от април 2021 г.), докато очакванията бяха за по-сериозен спад до -48,0 пункта. 
"Икономическите очаквания отново намаляват през август, макар и по-леко, след рязък спад през предходния месец. 
Поради това експертите на финансовите пазари очакват допълнителен спад на и без това слабия икономически растеж в 
Германия",  коментира настоящите резултати д-р Михаел Шрьодер, изследовател в ZEW и ръководител на проучването на 
финансовия пазар на института. 
"Все още високите темпове на инфлация и очакваните допълнителни разходи за отопление и енергия водят до намаляване 
на очакванията за печалби за сектора на частното потребление. Обратно, очакванията за финансовия сектор се подобряват 
поради предполагаемото по-нататъшно увеличение на краткосрочните лихвени проценти”, добави той. 
 

 

https://bnr.bg/post/101691562/prof-boan-durankev-nama-da-e-strashno-ako-postignem-takava-dinamika-na-bvp-koato-da-nadhvarla-inflaciata
https://bnr.bg/post/101691561
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Zew индекси на икономическите нагласи и на текущите условия в Германия 

 
 
Проучването на института ZEW също така показва, че и индексът на нагласите на експертите на финансовите пазари по 
отношение на икономическото развитие в цялата еврозона също отбелязаха пореден спад, понижавайки се с 3,8 пункта 
до -54,9 пункта (най-ниско ниво от ноември 2021 г.), тъй като се очаква икономическите перспективи да се влошат 
допълнително на фона на продължаващите опасения относно енергийната криза в Европа и продължаващия цикъл на 
нарастване на лихвите от страна на ЕЦБ. 
Показателят за текущата икономическа ситуация в еврозоната обаче се повиши през август с 2,4 пункта до -42,0 пункта. 
Индексът на инфлационните очаквания в еврозоната нарасна през август с 2,1 пункта до -23,5 пункта. 
 
√ Енергийната криза застрашава ски сезона в Швейцария 
Енергийната криза в Европа застрашава ски сезона в Швейцария, където се очаква правителството да наложи на курортите 
да икономисват електроенергия.  
"Можем да спестим около 20 процента от електроенергията", съобщи председателят на сдружението на швейцарските 
въжени линии Берно Щофел пред швейцарското радио.  
Той обясни, че кабинковите и седалковите лифтове могат да се движат с по-ниска скорост и по този начин да пестят ток. 
Щофел не изключи и намаляване на работното време на съоръженията.  
Зимният сезон ще е свързан с някои неудобства за ски туристите, става ясно от интервюто на председателя на сдружението 
на въжените линии в Швейцария.  
"Няма да има топла вода в санитарните помещения и заведенията ще се отопляват минимално", заяви Щофел, който не 
изключи в цялата страна да бъде отменено нощното каране на ски на осветени писти.  
Но подчерта, че зимният туризъм е основен източник на приходи в Швейцария. 
 
√ 40-годишен връх на инфлацията във Великобритания 
Инфлацията във Великобритания е скочила до нов 40-годишен връх през юли поради покачващите се цени на храните, 
сочат официални статистически данни. Към кризата с разходите за живот се добавят прогнозите за рецесия, предаде АФП. 
Индексът на потребителските цени (CPI) се е покачил до 10,1 процента миналия месец от 9,4  през юни, съобщават още от 
британската статистическа служба. 
 
√ Зеленски: Нашата задача №1 е за Русия да бъде все по-трудно да води война 
Украинският президент Володимир Зеленски призова всички жители на окупираните от руските сили украински територии 
да бъдат внимателни и да не се приближават до военните обекти на руската армия. 
Причините за експлозии там могат да бъдат много различни, но имат едно и също значение - унищожаването на военното 
оборудване спасява живота на нашите хора, подчерта украинският държавен глава. 
"Ръководството на Русия очаква, че украинците, европейците и целият свят ще се изморят от тази война. Трябва да 
направим всичко, така че не ние или нашите приятели и партньори да се изморят, а това да се случи с враговете ни. За да 
изгоним окупаторите от Украйна, всеки ден трябва да правим така, че за Русия да бъде все по-трудно да води война. Това 
е нашата военна и политическа задача номер едно", заяви Зеленски в традиционното си обръщение към украинския 
народ, публикувано на уебсайта му. 
Във вторник серия от експлозии разтърсиха анексирания от Русия Крим. В северната част на полуострова се взривиха 
боеприпаси в склад, а Москва определи инцидента като "саботаж" и призна, че той е дело на въоръжени групировки, 
лоялни на Украйна. 
Руската Федерална служба за сигурност приписа на украински "саботьори" и атаки срещу електропроводи на Курската 
атомна електроцентрала. 
Украйна нито потвърди, нито отрече участието си в серията от взривове в Крим. 
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√ Шефът на ООН отива в Украйна, среща се със Зеленски и Ердоган в Лвов 
Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш ще се срещне утре в Украйна с президента Володимир Зеленски и турския 
му колега Реджеп Ердоган. 
Говорител на ООН отбеляза, че на предстоящата тристранна среща в град Лвов, Западна Украйна, ще бъдат повдигнати 
редица въпроси като необходимостта от политическо уреждане на конфликта и въпросът за Запорожката АЕЦ, за обстрела 
на която Киев и Москва се обвиняват взаимно. 
Ръководство на Запорожка област, което е назначено от Русия, отново призова ООН да осъди атаките от украинска страна. 
В петък Гутериш ще бъде в Одеса, а после ще посети координационния център в Истанбул за мониторинг на износа на 
зърно през Черно море. Той стана възможен след сключеното през юли международно споразумение с посредничеството 
на ООН и Турция. 
Междувременно властите в Киев съобщиха за руски ракетни атаки в Одеска област и Харков, както и за масирано руско 
настъпление в Донбас, а руската страна - за нов украински обстрел на Запорожката атомна централа. Руското ръководство 
на Запорожка област призова ООН да осъди обстрела на централата от украинска страна. 
 
√ "Газпром": Цените на природния газ ще се повишат още преди зимата 
Руският енергиен гигант "Газпром" предупреди във вторник, че цените на газа вероятно ще се покачат над рекордните 
4000 долара за 1000 кубически метра преди отоплителния сезон. Изявлението е факт, след като по-рано днес цената на 
газа на европейските пазари надхвърлиха границата от 2,5 хиляди долара за първи път от март насам. 
"Бихме искали да отбележим, че на спот борсите в Европа цените на газа надхвърлиха границата от 2500 долара. Според 
консервативни оценки, ако тенденцията се запази, цените ще надхвърлят 4000 долара за 1000 кубически метра през 
зимата“, посочи "Газпром", цитирана от ТАСС. 
По-рано във вторник спот цената на газа в Европа на лондонската борса ICE надхвърли 2450 долара за 1000 кубически 
метра за първи път от 8 март. Това се случва на фона на нарастващите спот цени на газа в Азия, спирането на няколко 
съоръжения за производство и транспорт на газ в Норвегия за планирани ремонти до края на август, както и повишаващи 
се температури и намаляващо генериране на вятърна енергия в Европа. 
Борсовата цена на газа в Европа на 7 март 2022 г. за първи път в историята достигна почти 3900 долара за 1000 кубически 
метра. 
След изявлението на "Газпром" цената на септемврийските газови фючърси на нидерландската борса TTF поскъпнаха с 
близо 9% към 239 евро за мегаватчас, достигайки най-високо ценово ниво от 8-и март насам. Рекордните цени на газа бяха 
достигнати за кратко на 7-и март 2022 г. на нива около 345 евро за MWh. 
 

Графика на газовите TTF фючърси (в евро за мегаватчас) 

 
 

"Газпром" също така съобщи, че за първите седем и половина месеца на 2022 г. е намалил износа на газ за страните извън 
ОНД с 36,2% до 78,5 млрд. куб. метра. От 1 януари до 15 август 2022 г. производството на компанията е намаляло с 13,2%, 
по предварителни данни, докато търсенето е спаднало с 2,3% за същия период. 
От 27 юли газопроводът "Северен поток" се използва с 20% от максималния си капацитет поради спирането на няколко 
газови турбини. Една от тях, произведен в Канада от Siemens Energy, беше изпратен в Монреал за ремонт. Заради 
санкциите на Отава срещу Москва производителят първоначално отказа да върне ремонтираното оборудване в Германия, 
но след многобройни искания от страна на Берлин беше решено да върне турбината. На 25 юли "Газпром" обяви 
принудителното спиране на друг газотурбинен двигател в компресорната станция Портовая. Така в изправност остава само 
една турбина, напомнят от руския енергиен гигант. 
Междувременно доставките на руски газ за Китай надвишават дневните договорени количества по газопровода "Силата 
на Сибир". 
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Вчера Норвегия разкри, че доставя "всичкия възможен газ на Германия“, тъй като Берлин се стреми да намери 
алтернативни доставчици на газ преди зимата. 
Осло прави всичко възможно, за да осигури на Берлин целия газ, който може да достави в момента, заяви в понеделник 
норвежкият премиер Йонас Гар Стьоре по време на съвместна пресконференция с германския канцлер Олаф Шолц. 
Двамата политици се срещнаха вчера в Осло, за да обсъдят текущите предизвикателства, пред които е изправена Европа 
в момента, като норвежкият премиер посочи Берлин като "най-важния партньор на Осло в Европа“. 
"Норвегия и Германия се радват на широкообхватно сътрудничество в енергетиката от много години. Сега разширяваме 
това, за да включим области като водород, улавяне и съхранение на въглероден диоксид, офшорна вятърна  енергия, 
производство на батерии и други", се казва в официалното изявление след тяхната среща. 
Преди това германският министър на икономиката Роберт Хабек заяви, че страната му ще се сблъска с предизвикателства 
по пътя си да спре енергийната си зависимост от Русия, като Берлин е готов да наложи данък върху цената на газа, за да 
предотврати фалита на свои компании като Uniper. 
 
√ Байдън подписа Закона за намаляване на инфлацията 
Американският президент Джо Байдън се подписа под Закона за намаляване на инфлацията, като така мярката за справяне 
с инфлацията, намаляване на цените на лекарства и действия в отговор на климатичните промени влезе в сила 
Законът бе определен от Байдън като един от най-значимите в историята на Съединените щати. При подписването 
президентът заяви: 
„Нека кажа още в самото начало - с този закон американците спечелиха, a тези със специални интереси загубиха“. 
Освен за инфлацията, лекарствата и климатичните промени мярката се отнася и за намаляване на дефицита и налагане на 
минимален данък за приходите на най-големите корпорации.  
За Белия Дом приемането на закона и от двете камари на Конгреса е голяма победа и показва, че -по думите на Байдън- 
„бъдещето на Америка е ярко, и обещанието, което дава Америка е истинско.“  
По Закона за намаляване на инфлацията бе работено година и половина като приемането му не бе сигурно и тази новина 
е добре дошла за демократите преди да се проведат избори за конгрес в напрегната политическа обстановка с някои 
допитвания сочили доскоро победа за републиканците и в двете камари. 
Но приемането на този закон-приоритет за Байдън и скандалът с обвинения към бившият президент Доналд Тръмп в 
нелегално задържане на топ секретни документи дават възможност за обръщане на шансовете на демократите на есен в 
положителна посока. 
 
Земя 
 
√ Над 70% от работодателите в България не успяват да си открият нови работници 
Работодателите в България изпитват най-големи трудности при намирането на готвачи, шивачи, продавач-консултанти, 
машинни оператори и програмисти. Това е един от изводите на първото за 2022 г. проучване на Агенцията по заетостта на 
пазара на труда и потребностите на работодателите. То обхваща компании от всички 28 области в страната, които оперират 
в 10 основни икономически сектора. 
Общо към момента пазарът на труда има нужда от 239 339 служители и специалисти в различни професионални направ-
ления, което е близо 10,5% от заетата работна сила към момента. Но същевременно повече от 70% от българските 
работодатели се затрудняват при намирането на кадри. Обаче се отбелязва увеличаване с 4.5% на фирмите, които имат 
намерение да наемат нов персонал в следващите шест месеца. Такова желание са изразили 60 842 фирми, докато в същия 
период на 2021 г. броят им е бил с 2620 по-малко. 
През следващите 12 месеца ще има нужда от 128 789 служители с квалификация, придобита в средното образование. Най-
търсените професии в този период ще са сервитьор-барман, готвач, машинен оператор, шивач, строител, заварчик, елект-
ротехник, касиер, оперативен счетоводител и др. Бизнесът ще има нужда и от 62 905 висшисти, което е с 6300 (+11,1%) 
спрямо същия период на 2021 г. 
И тази година лекар, медицинска сестра, учител и шофьор остават сред най-търсените от работодателите специалисти. 
Същевременно ще има нужда и от 47 645 работници без специалност, но тук има намаляване на бройката с 14,5% 
(8100 работници). 
Докладът на Агенцията посочва, че основната форма на заетост в този период ще бъде постоянен договор и пълен работен 
ден. Въпреки наблюдавано нарастване с 0,8% спрямо 2021 г. работодателите, които имат намерение да предложат работа 
от разстояние, са малко — 1580 или 2,6% от всички, които заявяват готовност да наемат нов персонал. 
Нова вълна на ковид пандемията би била най-сериозният негативен фактор при плановете за наемане на работна ръка. 
При такъв сценарий 19,4% от работодателите, които са възнамерявали да наемат хора, изцяло ще преустановят търсенето. 
Нов локдаун би довел да реална загуба на близо 23 500 работни места, а най-засегнати ще се окажат нискок-
валифицираните работници (там ще има отказ от наемане на повече от 10 000 човека). 
Самоконтрол и дисциплина, както и умения за работа под напрежение, са двете най-търсени от работодателите качества, 
според изследването. Над 85% от участниците в проучването посочват именно умението за самоконтрол и дисциплина, 
а 2/3 от работодателите посочват като важни и други качества като гъвкавост и адаптивност, инициативност, продуктив-
ност, социални умения и креативност. 
 
√ Велкова: Има опасност от вдигане на данъците догодина 
600 млн. лв. по-малко са приходите от ДДС от планираните към юли, казва служебният финансов министър 
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Огромен ръст на разходите се очаква в хазната за догодина, след поетите ангажименти за по-големи заплати, пенсии и 
антикризисни мерки от 47-то народно събрание. По груби сметки разходите ще скочат с около 6–6.5 млрд. лв. В същото 
време ръст на приходите в този размер едва ли може да очакваме след направените данъчни намаления и отстъпки. Това 
посочва в интервю пред БТА служебният министър на финансите Росица Велкова. 
Тя предупреждава, че трябва да се търси решение за оптимизиране на разходите, за да не се отиде към вдигане на данъци. 
“Ако увеличим дълга или дефицита, ще нарушим критериите на ЕК и това неминуемо ще е пречка пред приемането на 
еврото“, казва още Велкова. 
Служебният министър на финансите ще подготви базов проектобюджет за 2023 г., в който ще бъдат заложени взетите вече 
решения от 47-то Народно събрание за данъчно-осигурителни промени, разходи за пенсии, издръжка на бюджетните 
структури и антикризисни мерки, които ще действат и догодина. Ще се разработят различни сценарии и алтернативи на 
предложенията, а редовното правителство ще реши кое да включи и как точно да си реализира политиките си през 
бюджета, казва Велкова. 
Тя коментира и смяната на шефовете на НАП и Агенция Митници. “Това са ключови администрации. Всяко правителство 
взема решения за екипа, който да отговоря за приходните администрации, тъй като неизпълнение на приходната част на 
бюджета, особено във втората половина на годината, би довело до невъзможност да се изпълнят гласуваните от Народ-
ното събрание разходи. А ние забелязваме нарастване на отклонението от декларираните, но невнесени приходи. В 
началото на годината разликата между декларираните, но невнесени приходи е 210 милиона лева, а в средата на годината 
— 600 милиона лева. Разликата между декларирани и невнесени приходи е и в частта за ДДС, има и за осигурителните 
вноски“, посочва Велкова. 
Тя ще разчита на новите директори на приходните администрации да положат максимални усилия да бъде повишена 
събираемостта. Относно призивите на някои партии и на синдикатите за актуализация на сегашния бюджет, за да се 
завишат разходите за заплати, Велкова отговори, че това може да се прави, само ако очакваме преизпълнение на 
приходите. 
“При условие че към момента не се вижда такова преизпълнение, то за актуализация трябва да вдигаме дълга и дефицита, 
а не бихме тръгнали да работим в тази посока. Финансиране на допълнителни разходи можем да търсим само в тяхното 
преструктуриране. Затова не е необходима актуализация, защото ни се позволява от Закона за публичните финанси. 
Служебният финансов министър обяви, че в края на август кабинетът ще подаде пред Еврокомисията заявление за първото 
плащане по плана за възстановяване в размер на 2.6 млрд. лв. Според нея няма риск парите да не бъдат получени, а 
забавянето по проблемния проект на МВР за системата за връзка “Тетра“, ще бъде наваксано. 
Велкова не очаква решението на ЕЦБ да увеличи лихвите, което не е правено повече от 11 години, да доведе до 
значителен спад на инфлацията у нас, тъй като тя е продиктувана от високите цени на енергоносителите и на храните, както 
и от нарушените системи на доставки. Според нея, нивата на инфлацията ще бъдат все пак овладяни, но до края на 
годината тя ще продължи да бъде двуцифрено число. 
 
√ Рекорд от 6 милиарда евро в износа на агростоки през 2021 г. 
Водещите групи продукти в структурата на аграрния експорт и през миналата година са житните и маслодайните растения, 
следвани от мазнините от растителен или животински произход 
България отдавна не е отчитала подобни рекорди в износа на селскостопанска продукция като през 2021 г., когато са екс-
портирани стоки за над 6 милиарда евро. Това показват актуалните данни на Министерството на земеделието, качени на 
страницата на ведомството. Оказва се, че втората ковид година е била изключително ефективна за родното селско стопан-
ство — докато през 2020 г. експортът е възлизал на 4 786 078 евро за периода януари — декември 2021 г. е нараснал с цели 
с 25,8%. 
Втората добра новина е, че се отчита ръст и на положителното търговско салдо. При по-слабо увеличение на вноса (с 10,5%) 
традиционно положителното салдо за България в аграрната търговия нараства двукратно на годишна база, достигайки 
близо 1,6 млрд. евро. Сравнението на износа с предишните две години показва, че от 2018 г. до 2021 г. имаме почти двоен 
ръст — през 2018 г. данните сочат 3 243 746 млн. евро експорт, а през 2019 г. — 4 793 068 евро. 
Водещите групи продукти в структурата на аграрния експорт и през миналата година са житните и маслодайните растения, 
следвани от мазнините от растителен или животински произход, остатъци от хранителната промишленост и фуражите. 
Продължава добрият експорт на хранителни продукти, приготвени на базата на житни растения, какаови продукти, безал-
кохолни напитки и др. Основната ни търговия е с държавите от ЕС, като първенството се държи от Гърция, Румъния, 
Испания, Германия и др. държави. 
Докладът с предварителните данни за производството на зърнени култури през миналата година окончателно отчита 
огромния ръст от близо 51% в производството на пшеница — до рекордните 7,1 млн. тона. Значително увеличение се наб-
людава и при производството на рапица (+34%) и ечемик (+25%), а по-умерено — при това на царевица за зърно и слън-
чоглед (съответно с около 14% и 16%). 
Относителна стабилност се отбелязва в производството на плодове и зеленчуци, като през 2021 г. са произ-
ведени 690,1 хил. тона зеленчуци и 226,1 хил. тона плодове, което е съответно с 5,9% и 11,6% повече в сравнение с пред-
ходната година, посочват от агроведомството. 
Докладът на министерството за брутната добавена стойност (БДС по предварителни данни) на аграрния отрасъл 
през 2021 г. възлиза на 4, 950 млрд. лева, формираща 4,3% от общата БДС за икономиката на страната. В реално 
изражение тя бележи ръст от 6,1% спрямо предходната 2020 година. 
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√ Няма загуба на информация във ВетИС въпреки кибератаката 
Десет дни, откакто хакери взеха на мушка сайта на БАБХ и електронната система ВетИС, те остават блокирани. От Минис-
терството на електронното управление са успели да възстановят 85 вида електронни услуги, предлагани от Агенцията по 
храните, съобщава Националното радио. Достъпът до тях обаче става именно през това министерство. 
Добрата новина е, че до момента не се отчита загуба на информация във ВетИС. Работата по нейното възстановяване 
продължава. 
Кибератаката срещу сайта на Агенцията по храните и електронната система за идентификация на животните беше осъщес-
твена на 6 август. Три дни по-късно темата бе коментирана и от служебния министър на земеделието Явор Гечев. Пред 
журналисти той увери, че „административните услуги са пуснати на 85%, ситуацията там се овладява“. 
На 8 август от Агенцията по храните пуснаха и официално прессъобщение, че се „работи за възстановяване на електрон-
ните услуги“ и че „киберинцидентът не оказва влияние върху работата на граничните контролно-пропускателни пунктове 
в страната.“ 
 
√ Брюксел иска от нас да намалим с 35% употребата на пестициди 
Как Европейският съюз планира устойчивото намаляване на употребата на пестициди до 2030 г. и как това ще засегне 
земеделските стопани у нас — това разясни Людмила Донкова, Дирекция „Продукти за растителна защита, торове и конт-
рол“ в БАБХ по време на Дните на полето край село Гешаново. В следващите 8 години Европа трябва да редуцира с 50 % 
употребата на химични и опасни пестициди. Всяка страна обаче ще има свои собствени ангажименти и „задачи“, по които 
да работи в тази посока, посочи още експертът. „Регламент за устойчива употреба на пестициди е предложение на ЕК, 
прието на 22 юни тази година. Тепърва по досието на този Регламент ще се състоят дискусии на ниво ЕС с всички държави 
членки“, посочи експертът. Людмила Донкова е член на Работна група в ЕК и обясни, че когато Регламентът влезе в сила, 
той ще има правно обвързващ, т.е. задължителен характер. „Получихме писмо от ЕК, в което се определя ангажиментът за 
България — 35 % намаляване на употребата на пестициди. Според Регламента това е минималният процент. Дано да 
остане, тъй като страни като Испания, Франция, Австрия имат задължение за 65 % и те протестират за промяна на 
методологията“, уточни Людмила Донкова. 
Дискусиите в момента са какъв принос трябва да има всяка една държава от ЕС към общата цел от 50 % намаление на 
употребата на химични и опасни продукти за растителна защита. Ангажиментът се определя по методика на ЕК, която се 
базира на прогреса при редукцията на пестидиците и интензитета на употребата им на хектар земеделска земя. Отчетено 
е, че страната ни има напредък в тази посока, допълни Донкова. Според Регламента са забранени всички пестициди в 
чувствителни зони като обществени паркове, детски градини, спортни площадки, НАТУРА 2000. Ще бъдат наложени нови 
правила за контрол на вредителите. 
Земеделските стопани ще прилагат още по-строго т.нар. интегрирано управление на вредителите, според което първо ще 
се прилагат всички алтернативни методи за контрол на вредителите, а химическите пестициди могат да бъдат използвани 
като последна мярка. 
 
√ Ердоган: Турция укрепва позициите си във въоръжаването и енергетиката 
Турция укрепва позициите си на пазара на оръжия и енергия. Само през последните две десетилетия страната ни се 
превърна от вносител на оръжия в основен разработчик и доставчик на оръжия на световния пазар. Турският президент 
Реджеп Тайип Ердоган заяви това при откриването на няколко обекта в северната провинция Чорум в събота, 
предаде БГНЕС. 
Той заяви, че зависимостта на Турция от вноса в отбранителния сектор е спаднала до най-ниското си ниво през послед-
ните 20 години. 
“Усилията ни не се ограничават само до отбранителния сектор. В енергийния сектор се предприемат важни стъпки. Докато 
европейците са сериозно обезпокоени от настъпващата зима, Турция предприема стратегически стъпки, за да гарантира 
енергийната си сигурност“, заяви турският лидер. 
Той обърна внимание на проучвателните и сондажните дейности в турските води в Черно и Средиземно море. “Вярвам, 
че сондажният кораб “Абдулхамид Хан“, който в момента извършва проучвателни работи в Средиземно море, ще ни 
зарадва не по-малко от новината за откриването на газово находище със запаси от 540 милиарда кубични метра в Черно 
море“, каза президентът на Турция. 
Благодарение на газа от местни находища Турция ще стане още по-силна, увери Ердоган. 
 
3e-news.net 
 
√ 24-годишен рекорд от 17.3% инфлация през юли отчете НСИ 
Подобни нива на поскъпване на потребителските стоки и услуги са регистрирани през май 1998 година, когато 
страната ни се разделяше с хиперинфлацята 
Рекордна годишна инфлация от 17.3% отчете Националния статистически институт (НСИ) през юли, каквато не е 
регистрирана и по време на световната финансова криза през 2007-2008 година, сочат обобщените данни на националната 
статистика. Тогава най-високата инфлация беше 15.5% за юни 2008 година, когато страната ни вече излизаше от 
финансовата криза. 
Подобни нива на поскъпване на потребителските стоки и услуги бяха регистрирани след т. нар. Виденова зима (1996-1997 
година), през май 1998 година (преди 24 години), когато НСИ регистрира 18.8% инфлация. Тогава страната ни се разделяше 
с тежките няколко месеца на хиперинфлация над 1000 процента от февруари 1997 година до август на същата година, като 
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през март 1997 година достигна изключителния рекорд от 2019.6%. След това инфлацията започна стремително да пада с 
по 4-5 процента на месец. 
Месечната инфлация за юли спрямо юни 2022 г. е 1.1 на сто, а годишната, както вече посочихме достигна 17.3 на сто. От 
началото на годината (юли 2022 г. спрямо декември 2021 г.) инфлацията е 11.3 на сто, а средногодишната инфлация за 
периода август 2021 - юли 2022 г. спрямо периода август 2020 - юли 2021 г. е 10.5 на сто, сочат обявените от НСИ данни 
днес. 
Инфлацията за юни спрямо май беше е 0.9 на сто, годишната инфлация за юни 2022 г. спрямо юни 2021 г. беше 16,9 на сто. 
Средногодишната инфлация за периода юли 2021 - юни 2022 г. спрямо периода юли 2020 - юни 2021 г. е 9,3 на сто. За май 
НСИ отчете месечна инфлация от 1.2%, аа годишна – 9.1 на сто, спрямо май 2021 г. 
 

 
 
През юли 2022 г. спрямо предходния месец цените на стоките и услугите в следните потребителски групи са се увеличили, 
както следва: 
- развлечения и култура - увеличение със 7.4%; 
- жилища, вода, електроенергия, газ и други горива - увеличение с 5.2%; 
- ресторанти и хотели - увеличение с 1.2%; 
- жилищно обзавеждане, домакински уреди и принадлежности и обичайно поддържане на дома - увеличение с 0.9%; 
- разнообразни стоки и услуги - увеличение с 0.9%; 
- съобщения - увеличение с 0.7%; 
- алкохолни напитки и тютюневи изделия - увеличение с 0.5%; 
- здравеопазване - увеличение с 0.2%; 
- образование - увеличение с 0.1%. 
През юли 2022 г. спрямо предходния месец цените на стоките и услугите в следните потребителски групи са се понижили, 
както следва: 
- облекло и обувки - намаление с 2.0%; 
- транспорт - намаление с 1.7%; 
- хранителни продукти и безалкохолни напитки - намаление с 0.1%. 
През юли 2022 г. са се увеличили цените на следните хранителни продукти: шоколад и шоколадови изделия - с 4.1%, 
цитрусови и южни плодове - с 4.1%, извара - с 3.1%, сирене - с 2.9%, кисело мляко - с 2.9%, захар - с 2.6%, пълномаслено и 
нискомаслено прясно мляко - с по 2.6%, ракии - с 2.4%, бира - с 2.3%, маслини - с 2.2%, леща - с 2.2%, маргарин - с 2.1%, сол 
- с 2.1%, млечни масла - с 2.0%, кашкавал - с 1.9%, сладолед - с 1.7%, газирани напитки - с 1.6%, прясна и охладена риба – с 
1.5%, гъби - с 1.4%, трайни колбаси - с 1.3%, месо от едър рогат добитък - с 1.3%, кайма - с 1.1%, вина - с 1.0%, плодови 
сокове - с 0.9%, зрял боб - с 0.8%, краставици - с 0.8%, малотрайни колбаси - с 0.8%,домати - с 0.5%, месо от домашни птици 
- с 0.4%, оцет - с 0.3%, кафе - с 0.2%, и други. 
През юли 2022 г. намаляват цените на следните хранителни продукти: праскови и кайсии – с 23.6%, други пресни 
зеленчуци (зелен фасул, тиквички и патладжани) - с 16.0%, картофи - с 12.3%, типов и ръжен хляб - с 10.8%, хляб „Добруджа“ 
- с 10.1%, бял хляб - с 9.1%, зеле - с 8.8%, кореноплодни зеленчуци (моркови и червено цвекло) - с 6.4%, брашно - с 5.8%, 
зрял чесън - с 4.8%, минерални води - с 1.6%, яйца - с 1.3%, пипер - с 1.1%, макаронени изделия - с 1.0%, ябълки - с 0.8%, 
пресни зеленчукови подправки - с 0.7%, чай - с 0.4%, зрял лук - с 0.3%, свинско месо - с 0.2%, ориз - с 0.1%, и други. 
През разглеждания месец в групите на нехранителните стоки и услугите е регистрирано увеличение на цените при: 
пътнически въздушен транспорт - с 31.7%, топлинна енергия за подгряване на вода - с 24.5%, пакетни услуги за почивка и 
туристически пътувания - с 18.7%, централно газоснабдяване - с 16.2%, дърва за отопление - с 9.2%, пелети - с 8.9%, 
събиране, отвеждане и третиране на отпадъчни води - с 6.2%, водоснабдяване - с 5.8%, моторни и смазочни масла - с 4.8%, 
въглища - с 3.6%, електроенергия - с 3.4%, други пощенски услуги (куриерски услуги) - с 3.0%, готварски печки - с 3.0%, 
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автобусен транспорт - с 2.5%, застраховки, свързани с жилището - с 2.1%, автомобилен бензин А100Н - с 1.9%, услуги по 
краткосрочно настаняване - с 1.8%, продукти за лична хигиена и козметика - с 1.6%, хладилници - с 1.3%, мебели - с 1.3%, 
лекарски услуги - с 1.2%, метан за ЛТС - с 1.1%, услуги по обществено хранене - с 1.1%, резервни части за ЛТС - с 0.9%, нови 
автомобили - с 0.8%, бръснаро-фризьорски услуги - с 0.8%, климатични инсталации - с 0.6%, материали за ремонт и 
поддържане на жилище - с 0.5%, стоматологични услуги - с 0.5%, прахове за пране - с 0.4%, почистващи и дезинфекционни 
средства - с 0.3%, автомобили втора употреба - с 0.2%,лекарствени продукти - с 0.1%, и други. 
През юли 2022 г. в групите на нехранителните стоки и услугите е регистрирано намаление на цените при: газ пропан-
бутан за ЛТС - с 21.3%, автомобилни застраховки - с 3.8%, автомобилен бензин А95Н - с 3.1%, телевизори - с 2.7%, 
газообразни горива за битови нужди - с 2.6%, обувки - с 2.6%, дизелово гориво - с 2.2%, цветарство - с 2.0%, облекло - с 
1.7%, стоки за домашни любимци - с 1.5%, гуми за автомобили и велосипеди - с 1.3%, бойлери - с 0.9%, препарати за 
почистване на съдове - с 0.6%, елосипеди - с 0.3%, и други. 
Хармонизиран индекс на потребителските цени (ХИПЦ) 
Според ХИПЦ (по стандартите на „Евростат“) през юли 2022 г. месечната инфлация е 0.8% спрямо предходния месец, а 
годишната инфлация за юли 2022 г. спрямо юли 2021 г. е 14.9%. 
Инфлацията от началото на годината (юли 2022 г. спрямо декември 2021 г.) е 10.3%, а средногодишната инфлация за 
периода август 2021 - юли 2022 г. спрямо периода август 2020 – юли 2021 г. е 8.9%. 
 

 
 
Според ХИПЦ през юли 2022 г. спрямо предходния месец цените на стоките и услугите в следните потребителски групи са 
се увеличили, както следва: 
- жилища, вода, електроенергия, газ и други горива - увеличение с 4.6%; 
- развлечения и култура - увеличение с 2.0%; 
- ресторанти и хотели - увеличение с 1.3%; 
- жилищно обзавеждане, домакински уреди и принадлежности и обичайно поддържане на дома - увеличение с 0.8%; 
- съобщения - увеличение с 0.7%; 
- разнообразни стоки и услуги - увеличение с 0.7%; 
- алкохолни напитки и тютюневи изделия - увеличение с 0.6%; 
- здравеопазване - увеличение с 0.2%; 
- хранителни продукти и безалкохолни напитки - увеличение с 0.1%; 
- образование - увеличение с 0.1%. 
Според ХИПЦ през юли 2022 г. спрямо предходния месец цените на стоките и услугите в следните потребителски групи са 
се понижили, както следва: 
- облекло и обувки - намаление с 1.8%; 
- транспорт - намаление с 0.6%. 
Индекс на цените за малката кошница (ИЦМК) 
Според индекса на цените за малката кошница през юли 2022 г. се регистрира увеличение с 0.8% на месечна база и с 12.1% 
от началото на годината (юли 2022 г. спрямо декември 2021 г.). През юли 2022 г. цените на стоките и услугите от малката 
кошница за най-нискодоходните 20% от домакинствата са се променили спрямо предходния месец, както следва: 
- хранителни продукти - намаление с 0.8%; 
- нехранителни стоки - увеличение с 1.9%; 
- услуги - увеличение с 3.7%. 
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√ Цената на газа на „Газов хъб Балкан“ с ден за доставка 17 август расте със 7.27 % 
Цената на природния газ, постигната в сегмента „пазар ден напред“ на газовата борса в България, „Газов хъб Балкан“ с ден 
за доставка 17 август  2022 г. е 307.98 лв. за MWh/d. 
Изтъргуваният обем е 23 328 MWh/d. 
Стойността се покачва със 7.27 % спрямо постигнатите 287.11  лв. за MWh с ден за доставка 16 август при изтъргуван обем 
от 12 200 MWh. 
В сегмента пазар „в рамките на деня“  с ден за доставка 16 август изтъргуваният обем е 1 150 MWh. 
Постигнатата цена е 293.57 лв. за MWh и се повишава със 7.14 % спрямо отчетените 274.00 лв. за MWh за 15 август при 
изтъргуван обем от 1 970 MWh. 
Референтната цена е 307.98 лв. за MWh/d. 
 
√ Булгаргаз" с нов шеф. Сменен е целият борд на директорите 
"Булгаргаз"  е с нов шеф. Това е Деница Златева. Сменен е целият борд на директорите. 
Съветът на директорите на "Булгаргаз" на заседание вчера е оттеглил правомощията на настоящия изпълнителен директор 
Людмил Йоцов и е избрал за изпълнителен директор Деница Златева. 
Възложено е Златева да предприеме необходимите действия за вписване на новите обстоятелства в Търговския регистър.  
Деница Златева е бивш вицепремиер в служебния кабинет, назначен от Румен Радев през 2017 година. Била е депутат от 
"Коалиция за България" в 42-ото НС и служебен вицепремиер в кабинета на Огнян Герджиков. 
 
√ Делът на базовите централи в енергийния баланс на страната от началото на годината към 14 август расте с 23.49 % 
Участието на ВЕЦ намалява с 28.89 на сто спрямо аналогичния период на миналата година, а делът на ВЕИ в 
преносната мрежа се увеличава с 23.00 процента 
Производството на електроенергия запазва висок положителен дял, а потреблението все още остава на плюс. В процентно 
отношение салдото (износ-внос) остава високо. Участието на базовите централи е положително, но по-очевидна става 
промяната на показателите в посока надолу. Затова пък са по-добри данните по отношение на дела на възобновяемите 
енергийни източници (ВЕИ) в преносната и разпределителната мрежи. Отново се наблюдава подобрение и по отношение 
на дела на водноелектрическите централи (ВЕЦ), въпреки че все още остава на минус. Това става ясно от оперативната 
справка на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на страната за времето от 1 януари до 14 
август (01.01.2022 г. – 14.08.2022 г.) в сравнение с аналогичния период на предходната 2021 г. 
Производството на електроенергия от началото на годината почти до средата на настоящия месец август нараства до обем 
от 32 632 605 MWh, или с 15.98 % спрямо аналогичния период на миналата година (ръст от плюс 16.30 % отчетен седмица 
по-рано за сравнявания период до 7 август т.г.). За сравнение, година по-рано през същия период производството на 
електроенергия е било от порядъка на 28 135 960 MWh. 
Потреблението на електроенергия все още запазва положителен дял и за сравняваното време от първия ден на януари до 
четиринадесетия ден на месец август достига до 24 181 524 MWh. Това представлява увеличение с 0.16 % (плюс 0.36 % 
отчетени седмица по-рано, плюс 0.61 % две седмици преди това). Година по-рано през аналогичния период потреблението 
на електроенергия е възлизало на обем от 24 143 165 MWh. 
Салдото (износ-внос) запазва висок дял в процентно отношение като за посочения период от началото на годината почти 
до средата на осмия месец достига до обем от 8 451 081 MWh, което е ръст със 111.66 % (плюс 114.07 % отчетени седмица 
по-рано).  През аналогичния период на предходната 2021 г. салдото (износ-внос) е възлизало на 3 992 795 MWh. 
Базовите централи все още държат добър дял като за сравнявания период от настоящата година той достига до обем от 
порядъка на 27 441 899 MWh, или скок с 23.49 % (плюс 24.20 % отчетени преди седмица). За сравнение, през същото време 
на миналата година делът на базовите централи, според данните на системния оператор е достигал до обем от 22 222 423 
MWh. 
По-добри са данните за дела на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), както в преносната, така и в 
разпределителната мрежи. 
Участието на ВЕИ в преносната мрежа за времето от началото на януари до четиринадесетия ден на август спрямо същия 
период на миналата година нараства до 1 005 576 MWh, или с 23.00 % (плюс 21.32 % отчетени седмица по-рано за 
сравнявания период до 7 август). Година по-рано, през посочените сравнявани дни ВЕИ са участвали в преносната мрежа 
с обем от порядъка на 817 561 MWh. По-добрите данни в частност се дължат на високия дял на вятърните (плюс 14.68 %) 
и фотоволтаични (плюс 43.91%) централи, така и на биомасата (плюс 0.48 %). 
Делът на ВЕИ в разпределителната мрежа за сравнявания период от 01.01 до 14.08 от настоящата година се увеличава до 
обем от 1 458 313 MWh. Това е скок с 15.64 % (плюс 15.12% седмица по-рано). Година по-рано през посочените дни делът 
на ВЕИ в разпределителната мрежа е достигал до обем от порядъка на 1 261 110 MWh. В частност, по-добрите данни са в 
резултат на по-високото участие вятърните (плюс 18.10 %) и фотоволтаични (плюс 19.15 %) централи и въпреки биомасата 
(минус 19.58 %). 
Участието на ВЕЦ все още остава на минус, въпреки че за пореден отчетен период се наблюдава подобрение на данните. 
Така за времето от първия ден на януари до четиринадесетия ден на август участието на ВЕЦ достига до обем от 2 726 817 
MWh, което е понижение (минус) с 28.29 % спрямо аналогичния период на предходната 2021 г. (минус 29.29 % отчетени 
седмица по-рано).За сравнение, тогава ВЕЦ са участвали с обем от 3 834 866 MWh. 
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√ Скок с 4.9 %: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 814.83 лв. за MWh с ден за доставка 17 август 
2022 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 814.83 лв. за MWh с ден за доставка 17 август 2022 г. и обем от 81 179.10 MWh, сочат данните от търговията. Това е 
повишение с 4.9 % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 761.38 лв. за MWh, при количество от 42 695.20 MWh. 
Извънпиковата енергия (38 483.90 MWh) е на цена от 868.28 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 854.58 лв. за MWh и количество от 3165.5 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 15 часа – 4006 лв. за MWh (3676.9 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 21 часа – 1292.35 лв. за 
MWh (при количество от от 3301.1 MWh). 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 921.2 лв. за MWh при количество от 3269.4 MWh. 
(https://ibex.bg/) 
Спрямо стойността от 777.11 лв. (397.33 евро) за MWh за 16 август 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за 
доставка 17 август 2022 г. се повишава до 814.83 лв. за MWh ( ръст с 4.9 %) по данни на БНЕБ или 416.62 евро за MWh. 
Стойността на  БНЕБ изглежда отново в по-умерена, предвид масовия скок до нива от над 550 евро за MWh на 
европейските електроенергийни борси (Германия – 551.95 евро, Франция – 552.85 евро, Румъния – 553.9 евро, Италия – 
537.99 евро за MWh). 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 16 август 2022 г. общият търгуван обем към часа на публикуване 
на информацията е 1 435.40 MWh при средно претеглена дневна цена от 828.59 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     34,43%    2104.71 
Кондензационни ТЕЦ   44,49%    2719.24 
Топлофикационни ТЕЦ   2,65%    162.21 
Заводски ТЕЦ    1,17%    71.6 
ВЕЦ     3,87%    236.72 
Малки ВЕЦ    1,36%    83.05 
ВяЕЦ     1,78%    108.89 
ФЕЦ     9,77%    597.26 
Био ЕЦ      0,47%     28.84 
Товар на РБ         4227.78 
Интензитетът на СО2 е 387g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Рекордно високи цени на електроенергията застигнаха Европа в средата на август 
Румънската OPCOM затвори при невиждана цена от 553,90 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 416,62 евро/мвтч 
за базова енергия 
Цените по енергийните борси в Европа гонят рекорди в сряда. Според данните в Австрия ще плащат най-скъпо за 
електроенергия, ако е закупена на пазар „Ден напред“. Там цената достигна невижданите 555,13 евро за базова енергия. 
Сходни са нивата и в Германия, Словакия, Унгария и Сърбия. И нас електроенергията остава на по-ниски нива – базовата 
енергия се търгува за 814.83 лв./мвтч (416.62 евро/мвтч) и е една от най-ниските цени в Европа. 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при шокиращата цена от 553,90 евро/мвтч за базова 
енергия. Това сочат данните на борсата за 17 август 2022 г. Цената за пиковата енергия е 573,06 евро/мвтч, а извънпиковата 
енергия е 534,73 евро/мвтч. Най-високата цена от 747,93 евро/мвтч ще бъде в 20 ч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч и тя ще 
бъде 460,33 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 67 069,4 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за базова енергия нa 17 август ще бъде 416,62 евро/мвтч. Общият 
изтъргуван обем електроенергия е за 150,39 гвтч. Максималната цена ще бъде 660,77 евро/мвтч и тя ще бъде в 21 ч. 
Минималната цена ще бъде в 15 ч и тя ще бъде 205,57 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 17 август е 553,92 евро/мвтч. Пиковата енергия пък 
се търгува за 573,06 евро/мвтч. Най-високата цена от 747,93 евро/мвтч ще бъде в 20 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 ч 
тя ще бъде 460,41 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 67 916,5 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 17 август на Словашката енергийна борса е 553,63 евро/мвтч. Най-високата цена 
ще бъде в 20 ч и  тя ще е 747,93 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 460,49 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 553,03 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 20 ч и 
тя ще е 747,93 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 460,73 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 17 август е 555,13 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
575,33 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 60 103,0 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 20 ч и тя 
ще достигне 747,93 евро/мвтч. Най-ниската цена се очаква в 4 ч и тя ще бъде 460,65 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 551,95 евро/мвтч на 17 август. Пиковата цена  ще бъде 569,90 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 473 530,5 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 20 ч и тя ще 

https://ibex.bg/
https://3e-news.net/bg/a/view/36178/skok-s-4-9-energijnata-borsa-zatvori-pri-cena-za-bazova-energija-ot-814-83-lv-za-m-wh-s-den-za-dostavka-17-avgust-2022-g
https://3e-news.net/bg/a/view/36178/skok-s-4-9-energijnata-borsa-zatvori-pri-cena-za-bazova-energija-ot-814-83-lv-za-m-wh-s-den-za-dostavka-17-avgust-2022-g
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достигне 747,93 евро/мвтч. В 4 ч се очаква и най-ниската цена от 459,22 евро/мвтч. Такива рекордни нива на цените в 
Германия не е имало в последните няколко години. 
Италианският енергиен пазар остава с едни от най-високите цени на електроенергията на сегмента „Ден напред“. За 17 
август средната базова цена за страната е 537,99 евро/мвтч. 
 
√ След скок до 251 евро за MWh борсовите цени на газа в Европа се върнаха до нивото от 223.00 евро за MWh 
Цената на най-близкия (септември) фючърс по индекса TTF на борсата ICE Futures днес успя да  достигне нивото от 251 
евро за MWh или над 2627 долара за хиляда кубически метра. Само от началото на деня до достигането на това ниво 
синьото гориво успя да поскъпне с 9%. Ситуацията предизвика моментална реакция и коментари от наблюдатели и 
притесни играчите на пазара, индустрията, а до голяма степен смути и политическите среди. 
Септемврийските фючърси за газа по индекса TTF на борсата ICE Futures стартираха търговията във вторник, 16 август от 
нивото от 230 евро за MWh, след като ден по-рано търговията затвори при 220.11 евро за MWh. 
В ранните часове във вторник, 16 август бе направен опит за понижение на газовите фючърси до 224.00 – 224.5 евро за 
MWh. Два часа по-късно обаче цените се върнаха към ръст и стигнаха 238 евро за MWh, без да прекъсват да растат. Така в 
обедните часове септемврийския фючърс скочи до рекордните 251 евро за MWh. В следобедните часове цената на газа 
тръгна надолу и в крайна сметка затвори на ниво от 223.00 евро за MWh, при ръст с 1.31 % спрямо стойността при затваряне 
на търговията в понеделник. 
Прави впечатление скокът на ноемврийските фючърси на TTF до 230 евро за MWh. 
В Европа се установи горещо и сухо време със слаб вятър. Нивото на реките спадна, а доставката на горива с воден 
транспорт попадна в затруднение. 
От началото на август средната цена на TTF тръгна от 205 евро за MWh, а възходящата тенденция спрез първите две 
седмици остава ( средна цена в доларово изражение за първите две седмици - 2128 долара). Толкова силен ръст на TTF 
досега не е наблюдаван. ,За сравнение, през юли газа се търгуваше в диапазона 150 – 191.9 евро за MWh ( средна цена в 
доларово изражение - 1764 долара за хиляда кубически метра). Историческата максимална цена на газа в Европа беше 
регистрирана на 7 март 2022 г., - 199.052 евро за MWh според официалната статистика, а в доларово изражение е посочва 
цена за априлския фючърс от 3898 долара. 
Цените на синьото гориво в Европа се повишиха поради ограничения капацитет за транспортиране на газ по „Северен 
поток 1“. Капацитетът на газопровода беше намален пет пъти поради нарушаване на графика за поддръжка на 
оборудването на началната станция - компресорна станция „Портовая“. „Северен поток 1“ е оборудван с газови 
компресорни агрегати от Rolls-Royce, чийто бизнес с газови турбини беше поет от Siemens. Заради санкциите на Канада 
една турбина не се върна навреме в Русия от ремонтната база на Siemens Energy. Междувременно настъпи и периодът  за 
основен ремонт на други двигатели. 
В процес на планов годишен ремонт е и норвежкото находище Troll и газовите потоци също са намалени с 20 млн. куб м.   
 
√ Германия с обрат в политиката си: Ще запази работещи последните три атомни електроцентрали 
Ходът е предизвикан от нарастващата икономическа война с Русия и бележи първото отклонение от две 
десетилетия на политиката за изоставяне на ядрената енергия 
Германия планира да отложи затварянето на последните три атомни електроцентрали в страната, тъй като се подготвя за 
възможен недостиг на енергия тази зима, след като Русия ограничи доставките на газ за страната. Това съобщиха германски 
правителствени служители цитирани от Wall Street Journal. Макар и временен, този ход ще отбележи първото отклонение 
от политиката, започната в началото на 2000-те години за постепенно премахване на ядрената енергия в Германия и която 
с течение на времето беше залегнала в политическия консенсус на страната. 
Решението все още не е официално прието от кабинета на германския канцлер Олаф Шолц и вероятно ще изисква 
гласуване в парламента. Някои подробности все още се обсъждат, казаха трима висши държавни служители. Решението 
на кабинета също ще трябва да изчака резултата от оценката на енергийните нужди на Германия, която ще приключи през 
следващите седмици, но според официалните лица то е предрешено. 
И все пак, въпреки че официалното решение може да бъде взето след седмици, правителството вярва, че са изпълнени 
две ключови условия, позволяващи временно удължаване на живота на трите оставащи централи, които сега се очаква да 
затворят на 31 декември: Германия е изправена пред вероятен недостиг на газ и оставянето на реакторите да работят по-
дълго не създава опасения за безопасността, казаха служителите. „Реакторите са в безопасност до 31 декември и очевидно 
ще останат в безопасност и след 31 декември“, смята високопоставен служител. 
Планът подчертава колко дълбоко атаката на Москва срещу Украйна е разбъркала политиката в Европа и особено в 
Германия, която отдавна се радваше на близки икономически отношения с Русия и чиято икономика беше силно зависима 
от руските доставки на природен газ. 
Малко след инвазията, г-н Шолц предприе мерки за увеличаване на военните разходи и доставка на оръжия за Украйна, 
скъсвайки с годините на пацифизъм и законовата забрана за доставка на офанзивни оръжия в зоните на конфликт. 
Ядреният ход, макар и ограничен и временен, ще наруши трето дългогодишно табу в германската политика. 
Г-н Шолц намекна за решението още миналата седмица, като за първи път каза, че може да има смисъл последните три 
ядрени реактора на Германия да останат работещи. 
Говорителка на Министерството на икономиката, което контролира енергетиката, отрече правителството да е взело 
решение за удължаване на живота на централите, добавяйки, че това ще зависи от резултатите от продължаващата оценка 
на енергийните нужди на Германия. Удължаването на живота на трите централи след текущата им дата на затваряне не е 



17 

 

панацея за надвисналото енергийно затруднение на Германия тази зима. В страната липсва главно природен газ, който се 
използва предимно за отопление и в производството. 
И все пак, като позволи на централите, които заедно представляват около 6% от производството на електроенергия в 
страната, да останат онлайн, Берлин ще премахне необходимостта от замяната им с централи, захранвани с газ или 
въглища. Това ще позволи използването на газ в райони, където природният газ не може да бъде заменен от други горива. 
Концентрираните въглищни централи вече бяха върнати в експлоатация, за да се предотвратят енергийни прекъсвания, 
след като Русия намали доставките на газ през юни. Това решение ще усложни плановете на Берлин за намаляване на 
емисиите на парникови газове и замърсяването на въздуха. 
Правителството изготви и две заповеди, набелязващи мерки за намаляване на потреблението на газ и електроенергия в 
страната през следващите две години, включително чрез понижаване на температурата в обществените сгради. 
Енергийният регулатор на страната изчислява, че потреблението на газ ще трябва да бъде намалено с 20%, ако Германия 
иска да избегне недостиг на газ тази и следващата зима. 
Не е ясно колко дълго реакторите ще продължат да работят след крайния срок през декември. Тримата служители казаха, 
че удължаването ще бъде само за няколко месеца. Водещи фигури в Свободната демократическа партия, третият 
коалиционен партньор на правителството, казаха, че атомните централи би трябвало да действат и през 2024 г. 
Няколко служители казаха, че удължаването ще засегне само трите централи, които все още работят днес, и че Берлин не 
обмисля повторно отваряне на инсталации, изведени от експлоатация по-рано, включително три, които бяха затворени 
миналата зима. Ядреното разширение е изпълнено с технически, правни и политически пречки. Може да се наложи 
законите да бъдат изменени, за да се позволи на реакторите да останат работещи и да получат свежи горивни пръти. Може 
да се изисква комплексно сертифициране, както и застраховка и процедури за погребване на ядрени отпадъци. 
Освен това въпросът е политически чувствителен. Ядреното преустановяване беше инициирано от Социалдемократите и 
Зелените, водещите партии в настоящата коалиция, и се превърна в част от идентичността на партиите, особено за 
Зелените - партия, родена от антиядреното движение. Водещи зелени политици вече приеха кратко удължаване на 
производството на ядрена енергия. Лудвиг Хартман, лидер на парламентарната група на Зелените в провинция Бавария, 
каза, че животът на реакторите може да бъде удължен с „няколко месеца“, ако регионът е изправен пред риск от недостиг 
на електроенергия. 
Опозиционните консерватори, партията на бившия канцлер Ангела Меркел, която значително ускори постепенното 
спиране на ядрената енергия след катастрофата във Фукушима през 2011 г., сега също подкрепя удължаването на живота 
на централите. 
„Не всички [които продължават да използват ядрена енергия] в света са по-глупави от нас“, каза Фридрих Мерц, 
председател на дясноцентристкия Християндемократически съюз, в скорошно радио интервю. 
Въпреки че постепенното спиране от години се радва на огромна обществена подкрепа, скорошно проучване на 
социологическата група на Forsa Institut показа, че три четвърти от германците искат планираното затваряне на реактора 
да бъде отложено. Forsa каза, че е регистрирала постепенна промяна в общественото мнение в полза на запазването на 
централите функциониращи, откакто Русия нахлу в Украйна през февруари. 
Последните три германски атомни електроцентрали са Isar 2 в южната провинция Бавария, Neckarwestheim 2 в Баден-
Вюртемберг и Emsland в Долна Саксония, които се управляват съответно от E.On SE, EnBW AG и RWE AG. 
Говорител на EnBW каза, че компанията би била готова да обсъди удължаване на експлоатацията на своя реактор, ако 
правителството поиска това. Говорителка на Preussen Elektra, дъщерното дружество на E.On, което управлява последната 
ядрена централа, отказа коментар. RWE също не отговори веднага на медията. 
Германия е изправена пред натиск от европейските си съюзници, включително изпълнителния орган на Европейския съюз, 
да удължи работата на последните си реактори като част от усилията на блока да се справи с задаващата се енергийна 
криза. 
Министерството на икономиката и околната среда, ръководено от Робърт Хабек от Зелената партия, поръча първоначален 
стрес тест по-рано тази година, който установи, че ядрените реактори няма да помогнат за разрешаването на потенциална 
енергийна криза. След като Русия намали износа на газ за Германия с 80% миналия месец, г-н Хабек поръча втори, по-
обширен анализ, който ще вземе предвид възможния недостиг на газ тази зима. 
Някои екологични групи вече обявиха, че ще предприемат правни действия срещу евентуално решение за отлагане на 
затварянето на ядрените мощности. 
 
√ Възходящият тренд на пазарите на акции в Западна Европа продължава пета поредна седмица 
С най-голям дневен ръст затвори испанският индекс IBEX 35, а с най-слабо повишение приключи италианският FTSE 
MIB 
Пета поредна седмица продължава възходящият тренд на пазарите на акции в Западна Европа. Във вторник инвеститорите 
оценяваха рисковете за световната икономика и анализираха корпоративните новини. 
Нивото на безработица в Обединеното кралство е 3.8% през второто тримесечие на 2022 г., показва официалната 
статистика. Индикаторът съвпадна с консенсусната прогноза на анализаторите, според Trading Economics. Броят на 
служителите за обезщетение при безработица през второто тримесечие се е увеличил със 160 хиляди, при средна прогноза 
за растеж от 256 хиляди. 
Доверието на инвеститорите в германската икономика спадна през август, при очакван растеж. Индексът на очакванията 
на инвеститорите и анализаторите за германската икономика за следващите 6 месеца (индекс на доверието) през август 
2022 г. падна до минус 55.3 пункта от минус 53.8 пункта през юли, според данни на изследователския институт ZEW. 
Анализаторите очакваха лек ръст - до минус 52,7 пункта. Индикаторът остана на най-ниското си ниво от декември 2011 г. 
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Междувременно оценката за настоящата ситуация в Германия се оказа по-добра от очакваното. Индексът на отношението 
на инвеститорите и анализаторите към текущата ситуация в германската икономика този месец падна до минус 47.6 пункта 
от минус 45.8 пункта през юни. Експертите прогнозираха индикаторът да падне до минус 49 пункта. 
До обед общият индекс на най-големите компании в региона Stoxx 600 се повиши с 0.26%, а от националните измерители 
на „сините чипове“ с най-висок ръст беше френският САС 40 (+0.63%), следван от германския DAX (+0.41%), британския FTSE 
100 (+0.37%), италианския FTSE MIB (+ 0.36%) и испанския IBEX 35 (+0.9%). Следобед възходящият тренд се запази за всички 
индикатори, а при някои се ускори с над процент. 
 

 
Източник: MarketWatch 

 
От таблицата по-горе е видно, че с най-голям дневен ръст затвори испанският индекс IBEX 35, а с най-слабо повишение 
приключи италианският FTSE MIB. 
От секторните индекси с най-висок ръст завърши индикаторът на компаниите от добивната индустрия, който се повиши с 
3.4%, докато на другия край слезе здравеопазването се понижение от 1.6 на сто. 
Неочаквано една от най-големите нидерландски компании Philips обяви предстоящото напускане на главния 
изпълнителен директор Франс ван Хаутен в разгара на масово изтегляне на продукти от пазара и от производствената 
листа. Вместо да доведе до срив на цената на акциите, книжата поскъпнаха с 2.02%, но все още са надолу с повече от 50%, 
откакто компанията шокира инвеститорите през юни 2021 г., като изтегли 5.5 милиона инхалатори, използвани за лечение 
на сънна апнея. Франс ван Хаутен напуска поста сред 12 години начело на Philips и ще бъде заменен на 15 октомври Рой 
Якобс, ръководител на един от големите бизнеси на нидерландската компания. 
Акциите на Delivery Hero SE поскъпнаха с 5.44% и се изкачиха на върха на Stoxx 600. Германският доставчик на храна 
потвърди финансовите си цели за текущата година и заяви, че очаква ръст на приходите от 7% през третото тримесечие до 
общо 10.6 милиарда евро (10.75 млрд. долара). 
Пазарната цена на англо-австралийската BHP Group Ltd., чийто акции се търгуват на фондовата борса в Лондон, нараснаха 
с 4.09%. Най-голямата минно-добивна компания в света почти утрои нетната си печалба през фискалната година, 
приключила през юни, до 30.9 милиарда долара от 11.3 милиарда долара година по-рано. 
Сред печелившите ляха и аккциите на Hennes & Mauritz AB (H&M), които се повишиха с 0.94%. Продуктите на шведския 
търговец на дребно се върнаха в китайската платформа за електронна търговия Tmall, управлявана от Alibaba Group Holding 
Ltd., 16 месеца след като стоките на марката станаха недостъпни на сайта след решението на компанията да спре покупките 
от китайския производител Синдзян. 
Датската компания за бижута Pandora AS загуби 6.14%. Компанията намали нетния си доход през второто тримесечие, но 
увеличи приходите и потвърди насоките си за цялата година. 
Сред губещите са и акциите на швейцарския производител на първокласен шоколад Lindt & Sprungli Group, които се 
понижиха с 1.10%, след съобщението, че компанията напуска Русия, където според местния уебсайт на компанията, Lindt 
има девет магазина. Продуктите са представени и в собствения онлайн магазин на фирмата и в търговските вериги. По 
неокончателни данни приходите на Lindt в Русия през 2021 г. възлизат на 3.1 милиарда рубли (увеличение от 16% спрямо 
2020 г.), а нетната печалба - 99,6 милиона рубли (година по-рано , компанията отчете нетна загуба от 61 милиона рубли). 
На дъното на Stoxx 600 спаднаха книжата на Sanova Holding, които загубиха 15.89%, след публикуването на финансовите 
резултати във вторник. Производителят на продукти за грижа за слуха преразгледа перспективите си за следващата година 
поради слабите пазарни условия и по-високите от очакваното разходи за компоненти и превоз. 
Компанията за лечение на слуха Demant също се понижиха с повече от 10 на сто (-10.84%) след публикуването на нейните 
полугодишни резултати във вторник. 
 
√ Парниковите газове в ЕС се увеличават, но все още са на равнища отпреди пандемията 
През първото тримесечие на 2022 година емисиите парникови газове от икономиката на ЕС са били 1029 милиона тона 
еквивалент на въглероден диоксид. Това е увеличение съответно със 7 на сто и 6 на сто спрямо същото тримесечие на 2020 
и 2021 година. Все още обаче те остават под равнищата, отчитани преди КОВИД-19, съобщава Евростат. 
За сравнение, през първото тримесечие на 2019 година икономиката на ЕС е емитирала 1035 милиона тона еквивалент на 
въглероден диоксид. 
През първото тримесечие на 2022 година икономическите сектори, които са допринесли в най-голяма степен за емисиите 
парникови газове, са домакинствата (24 на сто), електроенергията, доставки на газ (21 на сто) и производството (20 на сто), 
следвани от селското стопанство (12 на сто), транспорт и съхранение (10 на сто). Емисиите парникови газове са нараснали 
във всички сектори спрямо същия период на 2021 година с изключение на този на домакинствата, където показателят е 
останал на същото равнище  (245 милиона тона еквивалент на въглероден диоксид). Най-голямо увеличение е отчетено в 
транспорта и съхранението (+21 на сто), минното дело (+15 на сто) и строителството (+11 на сто).  
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Емисиите парникови газове са нараснали в почти всички страни членки на ЕС през първата половина на 2022 година спрямо 
същия период на 2021-а, което е знак за възстановяване от пандемията от КОВИД-19. Нидерландия (-9 на сто) и Финландия 
(-1 на сто) са единствените страни членки, които са отчели спад на емисиите през първото тримесечие на 2022 година 
спрямо първото тримесечие на 2021 година. 
 

 
 
Сред страните членки с най-голям растеж на емисиите през първото тримесечие на 2022 година спрямо същия период на 
2021 година са България (+38 на сто), Малта (+21 на сто) и Ирландия (+20 на сто). 
При сравнение на първото тримесечие на 2020 година със съответното тримесечие на 2019 година се очертава различна 
картина: почти всички страни членки на ЕС са регистрирали намаление на емисиите в началото на пандемията.  
 
√ Aмонякът вече веднъж е спасил света и земеделието. Може ли сега да помогне като зелена енергия? 
Един атом азот, три атома водород - амонякът за мнозина е потенциално гориво на бъдещето, което може не само да 
допринесе за разрешаване на енергийните проблеми на човечеството, но и за опазването на климата. Амонякът като 
гориво има много предимства, но и някои недостатъци, които засега възпрепятстват широко му използване. 
С енергийна плътност от 12,7 мегаджаула на литър (MJ/L) той може да произведе много повече енергия от чистия водород, 
чиято енергийна плътност е 8,5 мегаджаула на литър. Съхранението му в течна форма е много по-лесно - за тази цел е 
необходимо да се поддържат "едва" минус 33 градуса по Целзий, докато за втечнения водород необходимата криогенна 
температура е минус 253 градуса по Целзий. Удобен е за транспортиране, може да се произвежда от екологично чисти 
източници (макар че засега наличните технологии все още водят до отделяне на значителни количества въглероден 
диоксид), а при горенето му се отделят само азот и вода, без каквото и да било емисии на въглеродни или други газове, 
свързани с изменението на климата. 
Производството на амоняк е сравнително евтино и във всички промишлено развити страни за него има изградена широка 
инфраструктура - от близо век това съединение се използва в земеделието, за почистващи препарати, в хладилната техника 
и много други сфери, като в света годишно се произвеждат близо 180 млн. метрични тона, а 120 пристанища за съоръжени 
с терминали за товарене и разтоварване. 
Може да се каже, че амонякът вече веднъж е спасил света. Преди век рязкото увеличаване на населението принуждава 
фермерите да отглеждат насажденията си по-бързо, отколкото почвите могат да ги изхранват. В Южна Америка депата от 
гуано и естествени нитрати, използвани като торове, се изчерпват. В случай, който все още може би е най-големият 
глобален проблем, разрешен от химията, Фриц Хабер и Карл Бош разработват процес, който използва водород и азот от 
въздуха за получаване на амоняк, който фермерите започват да употребяват вместо естествените торове. Процесът Хабер-
Бош все още се използва за получаване на почти всичкия амоняк в света, както и за негови производни като уреа и амониев 
нитрат. 
Съединението обаче е токсично и е със силно корозивни свойства, а характерната остра неприятна миризма издава 
отдалеч присъствието му. 
Той е значително по-трудно запалим, което е както негово предимство, така и недостатък при опитите да бъде използван 
за задвижване на двигатели с вътрешно горене. 
В множество страни се разработват проекти в опит да се използва амонякът като безвъглеродно гориво - за генериране на 
енергия, при автономни съоръжения, несвързани с електрическите мрежи, при двигатели с вътрешно горене и други 
технологии. Освен това се очаква и до амоняка да се прибягва все по-често със засиленото използване на водородни 
технологии, тъй като с трите си водородни атома той е добър "носител" на водород и улеснява съхранението и 
транспортирането на този "зелен" газ. 
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За използването на амоняк при двигатели с вътрешно горене пречки са по-високата температура, необходима за 
възпламеняването му, бавната скорост на горене и ниската кинетика на химичната реакция. За преодоляване на тези 
препятствия в момента се търсят решения, които да сведат до минимум влиянието им и да подобрят представянето на 
съединението като гориво за традиционния тип двигатели, като според експерти необходимите за това модификации за 
сравнително малки. 
Друг път, по който се върви, е използването на амоняка като източник на енергия за горивни клетки - японският 
технологичен гигант "Фуджицу" (Fujitsu) например се надява, че по този начин ще може да захранва центрове за данни. 
През април компанията сключи партньорство с исландския стартъп "Атмония" (Atmonia) в опит да подпомогне усилията за 
разработване на по-чист процес за получаване на амоняк. 
В началото на август НАСА обяви подкрепата си за петгодишен проект, при който Университетът на Централна Флорида ще 
анализира, тества и работи по използването на амоняк като устойчиво гориво за самолети. 
Япония е сред първите, който се обръщат към амоняка като перспективно гориво на бъдещето, започвайки с използването 
му като корабно гориво. Очаква се емисиите на парникови газове да бъдат значително намалени чрез използване на 
амоняк като гориво за кораби, заяви мореходната и логистична компания Ен Уай Кей (NYK). Миналата година Ен Уай Кей и 
производителят на тежки машини "Ай Ейч Ай пауър систъмс" (IHI Power Systems - IPS) започнаха инициатива за инсталиране 
на произведен в страната двигател, работещ с амоняк, на плавателни съдове. Предстои влекачът "Сакигаке", който по 
принцип се задвижва от втечнен природен газ, да бъде преоборудван, за да използва амоняк като гориво от 2024 г. 
Токио не пести усилия и на международната дипломатическа цена. През юли министрите на енергетиката страните от т. 
нар. Четворка (Япония, САЩ, Австралия и Индия) се споразумяха да насърчат използването на амоняк и други чисти горива. 
В момент, когато инвазията на Русия в Украйна създаде нестабилност на международните енергийни пазари, те се 
договориха да работят заедно за разработването на технологии за чиста енергия от следващо поколение, включително 
използването на амоняк. 
Японският министър на индустрията Хагиуда Коичи заяви, че Япония възнамерява да играе водеща роля в създаването на 
вериги за доставка на амоняк и изрази надежда да насърчи сътрудничеството между четирите страни за създаване на 
вериги за доставки. 
През май министри от Групата на седемте индустриални икономики (Г-7) определиха в съвместно изявление, публикувано 
след срещата им в Германия, амоняка като гориво, което ще отговори на необходимостта от декарбонизация и енергийна 
сигурност. 
 
√ Възходът на долара спрямо основните валути продължава и във вторник 
Индексът ICE Dollar, който показва динамиката на долара спрямо шестте основни валути (евро, швейцарски франк, 
японска йена, канадски долар, британски паунд и шведска крона), се повишава с губи 0.91% 
Още на старта на търговията в Азия щатският долар продължава възходящия си тренд спрямо повечето основни валути, 
което се пренесе и на валутните пазари в Европа във вторник. 
Американската валута ще остане силна, тъй като е твърде рано за Федералния резерв на САЩ (Фед) да мисли за 
понижаване на основния лихвен процент, казват анализаторите на една от най-големите британски банки HSBC. 
Дори когато Фед започне да понижава лихвата, това няма да се случи изолирано от другите централни банки, казват 
експертите. 
„По този начин доларът вероятно ще успее да запази господството си, тъй като икономиката на САЩ се справя по-добре с 
отслабването на импулса на глобалния растеж“, се казва в проучването на HSBC, цитирано от „Блумбърг“. 
В сряда Фед ще публикува протокола от заседанието, проведено 26-27 юли и търговците очакват да получат нови сигнали 
относно позицията на централната банка на САЩ за паричната полтика и евентуални прогнози за развитието на 
инфлацията. 
Индексът ICE Dollar, който показва динамиката на долара спрямо шестте основни валути (евро, швейцарски франк, японска 
йена, канадски долар, британски паунд и шведска крона), се повишава с губи 0.91%, а по-широкият WSJ Index, в който са 
включени 16 валути, нарасна с 0.20%. 
Еврото се понижи с 0.24% до 1.0137 долара спрямо 1.0160 долара в края на предишната сесия, тъй като нарастващите 
опасения относно икономическото забавяне, особено в Европа и Китай, и ястребовите забележки на някои служители на 
Фед тласнаха долара нагоре. Общата валута се търгува близо до паритета от началото на юли, тъй като има нарастващи 
признаци, че икономиката на еврозоната се насочва към рецесия, в момент, когато инфлацията продължава да достига 
рекордни върхове, енергийната криза далеч не е приключила и ЕЦБ е готова да продължи да увеличава разходите по 
заемите. 
Японската валута е единствената от световните, която се повишава спрямо американския долар, като нараства с 0.47% до 
133.75 йени, при 133.32 йени в края на търговията в понеделник       отдалечавайки се от 24-годишно дъно от 139.42 йени, 
достигнато в средата на юли, подпомогната от по-ниските от очакваните стойности на инфлацията в САЩ, които повишиха 
спекулациите, че Фед може да забави темпото от затягането на политиката си. 
Паундът струва 1.2009 долара, което е понижение с 0.38% за британската валута спрямо 1.2055 долара ден предния ден, 
натиснат надолу от по-силния долар на фона на бягството към безопасни активи след слабите китайски данни и докато 
търговците очакват ключови икономически данни за Обединеното кралство, които трябва да бъдат публикувани тази 
седмица. Статистимческата служба на Великобритания (ONS) ще публикува данни за инфлацията, безработицата и 
продажбите на дребно, които ще предоставят допълнителни актуализации за възстановяването на пазара на труда и 
ценовия натиск, предлагайки допълнителни основания за размера на увеличението на лихвите от Банката на Англия (BoE) 
през септември. 
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Допълнителна подкрепа спрямо стоковите валути доларът получи от началото на седмици от поевтинелия петрол. Във 
вторник на борсата в Лондон американският лек петрол (WTI) се понижи с 0.63% до 88.85 долара за барел с доставка до 
22 август, а европейският Brent спадна с 0.89% до 94.25 долара за барел с доставка до 31 август. В резултат канадският 
долар се обезцени с 0.10% до 1.29175 канадски долара за един американски, а норвежката крона загуби 0.21% до 9.73058 
крони за един щатски долар. 
По-слабите от очакваните данни за икономиката на Китай притиснаха другите две скови валути – съименниците 
австралийския и новозеландския долари, спаднаха съответно с 0.18% до 0.70074 долара за един австралиец и с 0.40% до 
0.63375 щатски долара за едно „киви“. 
 
√ 49% от общите разходи за онлайн търговия в света през 2021 г. са били платени чрез дигитален портфейл 
49 на сто от общите разходи за онлайн търговия в световен мащаб  през 2021 г. са били платени чрез дигитален или 
мобилен портфейл, което го прави най-популярният метод за онлайн плащане сред глобалните потребители, сочи 
изследване на сайта "Моите пари", цитирано от БТА. 
През 2021 г. в платформата "Уърлдпей" (Worldpay) са изчисли, че плащанията с дигитални и мобилни портфейли 
представляват 29 на сто от общите транзакции във физически магазини по света и има вероятност да се увеличат до 39 на 
сто през 2024 г. Една от причините е дигитализиране на услугите от страна на финансовите институции, но също и началото 
на пандемията от КОВИД-19 дава старт на тази тенденция. 
Дигитален портфейл е вид виртуална дебитна карта, с която могат да се правят плащания чрез интернет. Транзакциите се 
осъществяват онлайн през компютър, смартфон, дори и със смарт часовник. Неговите функции са същите като на дебитната 
или кредитна карта, а за да се извършват плащания, е необходимо устройството да бъде свързано към приложение с 
банковата сметка на клиента. Удобството на дигиталните портфейли е, че те работят точно като физически портфейл, 
съдържащ не само данни за кредитни и дебитни карти, но също позволява да се прехвърлят или изпращат пари, да се 
проследяват програми за награди и да се съхранява хронология на плащанията. 
Чрез дигиталния портфейл могат да се извършват плащания за всякакви битови нужди, стоки, билети за транспорт, 
резервации и др., без да е необходимо да се редите на опашка пред банкомати, да вадите портфейла и същевременно да 
ставате уязвими. 
Според НСИ населението на България към началото на годината е малко над 6,5 млн. души. По данни на сайта "Статиста" 
(Statista) броят на потребителите на смартфони в България е 4,55 милиона души към 31 декември 2021 г. Предвижда се 
броят на потребителите на смартфони да достигне до 4,92 милиона до 2025 г. Колко от хората със смартфон в България 
използват и дигитален портфейл, е трудно да се каже, защото зависи от много фактори като възраст, финансова грамотност 
и доверие, посочват от "Моите пари". 
У нас дигитални портфейли предлагат както банки, така и други финансови институции и компании. Сред най-популярните 
са A1 Wallet, Phyre Digital Wallet, iCard, Vivacom Pay, дори наскоро, притежаваната от японския гигант Rakuten и популярна 
в България услуга за комуникация Viber добави към своите възможности и дигитален портфейл. Собствени дигитални 
портфейли предлагат и няколко банки, а именно: KBC - DigiPay, Уникредит Булбанк Мобайл, ПИБ - MyFin, БАКБ - BACB Pay. 
Голяма част от останалите банки предлагат портфейлите на Apple Pay или Google pay. 
Още един плюс на дигиталните портфейли са ниските такси. При една от банките, която има собствено приложение за 
дигитален портфейл, е установено, че няма такса за откриване на сметка, поддръжка, също и за транзакционни плащания. 
Въпреки че не всички търговци приемат дигитални транзакции, очаква се голяма част от тях да предоставят тази услуга в 
бъдеще. 
Фирмите с електронните портфейли стимулират клиентите с програми за награди при извършване на определени покупки, 
гориво, храна и др. Някои от тях предлагат и cashback при определен брой покупки, а наградите могат да се получат чрез 
банкови преводи, ваучери и др. 
Използването на дигитален портфейл помага за намаляването на финансовите и компютърни измами. Причината е, че 
данните в мобилните портфейли, са криптирани. Информацията до такава степен е кодирана, че ако търговец на дребно 
бъде хакнат, номерът на кредитната или дебитна карта няма да бъде компрометиран. От друга страна, електронните 
портфейли предимно се намират в устройствата - компютър или смартфон, които допълнително са защитени с парола или 
пръстови отпечатъци. 
Много портфейли имат и допълнителни протоколи за сигурност като еднократни ПИН кодове за двуфакторно 
удостоверяване. Отделно като вариант може да се активира есемес известяване за направените транзакции, пишат 
експертите от сайта "Моите пари". 
 
Мениджър 
 
√ Министърът на земеделието спира износа на дърва за трети страни 
Има много проблеми в земеделието - сега имаме дефицит на дървен материал. Още днес ще разпоредя да бъде спрян 
износа на дърва за трети страни. Това заяви в ефира на bTV служебният министър на земеделието Явор Гечев.  
Той подчерта, че сега е краят на лятото и трябва да наваксаме за около месец, защото е пропуснат моментът, за да се 
отрази, че търсенето на дървен материал заради цените на горива включително, е нараснало три пъти.   
"Вчера се видях с две от големите преработватели на дървен материал. Те казаха, че ще участват в целия план, 
намалявайки количествата дърва, които те ще изкупуват, за да може да задоволим нуждите на населението. Почваме от 
крайно нуждаещите се по списъците, които ще се помогнат от социалното министерство", допълни Гечев.  

https://btvnovinite.bg/predavania/tazi-sutrin/ministar-gechev-spirame-iznosa-na-darva-za-treti-strani.html


22 

 

В момента фитосанитарният контрол на ГКПП "Капитан Андреев" се извършва само и единствено от Българската агенция 
за безопасност на храните както и това на разтоварителната дейност, и това на лабораторната дейност, каза още Гечев.  
Преди време стана ясно, че частна фирма, която дълги години е извършвала фитосанитарния контрол на "Капитан 
Андреево", бе отстранена със заповед на редовния кабинет на Кирил Петков. Съответно настъпи хаос на 
границата. Контролът винаги е бил на държавата. Това което мога да кажа е, че работата трябва да има малко повече 
експертиза, а не само ПР", посочи земеделският министър. Случаят с "Капитан Андреево" ще бъде решен от служебния 
кабинет, подчерта той.  
По думите му, има пренасищане на слънчоглед у нас. "100-процентовата подкрепа на българската държава към Украйна е 
факт. Но европейските ни колеги трябва да знаят, че определени държави, особено такива, които са по-близо до границата, 
страдаме повече от солидарността си към Украйна. Това се отразява на българския пазар. Шест пъти повече в последната 
година сме внесли слънчоглед. Има пренасищане на пазара и цената започва да пада", обясни Гечев.  
Явор Гечев е един от тримата министри от БСП в служебния кабинет, които станаха причина за раздор в Левицата. "Странни 
са ми всичките тези неща, които се случват. Аз все по-често говоря със социалисти, включително членове на Националния 
съвет и не намирам коренна разлика освен в политическото говорене, с което разбира се прекалява. В министерство на 
земеделието работят 15 000 души. Аз съм сменил само трима", каза той.  
 
√ България заплашена от 8-цифрена санкция в евро заради незакрити депа 
Наказателната процедура за нарушение на закриването и рекултивацията на депа за неопасни отпадъци ще е една от най-
важните задачи за служебния министър на околната среда и водите Росица Карамфилова. 
"За този кратък период съм наясно, че ще се фокусираме върху няколко неща. Едно от тях са наказателните процедури по 
отношение на неспазване на екологичното законодателство", посочи тя в ефира на bTV. 
Министър Карамфилова припомни, че наказателната процедура за депата е стартирала още през 2012 година. 
"Предприети са действия, но ЕК обяви, че очаква в най-кратки срокове оставащите 12 депа да бъдат закрити. Ако не бъдат 
закрити, се очаква еднократна санкция в размер на 8-цифрена сума в евро. При ново неизпълнение ще има санкция с всеки 
ден неизпълнение", подчерта министърът.  
Относно приоритетите в министерството, Карамфилова посочи, че ще се направи одит за действията на предишното 
ръководство на министерството на околната среда. "Добрите практики ще бъдат запазени, а ако има неща, които считам, 
че трябва да се коригират – ще го направим", посочи Карамфилова.  
Очаква се решение на Върховния административен съд за ТЕЦ "Брикел", съобщи още тя. Присъствах на проверката на 
тогавашния министър Сандов. Основният проблем беше изпускането на неорганизирани емисии. Казано простичко – пуши 
отвсякъде, коментира Росица Карамфилова.  
"Трябва да се засили контролът. Към момента ТЕЦ "Брикел" не работи. Предполагам, че планират ремонт", добави тя.  
 
√ Трафикът на Летище София не успява да навакса до предпандемични нива 
Трафикът на Летище София през юли все още e под нивата отпреди COVID-19. Над 3,2 млн. пътници е обслужило 
столичното летище от началото на годината, съобщиха от пресцентъра на летището.  
Прогнозата за цялата 2022 г. не е благоприятна, посочват от аерогарата. Очакванията са за над 23% спад на общия 
пътникопоток на годишна база спрямо 2019 година. 
Понижението при общия пътникопоток през месец юли на най-голямото международно летище в България е по-малко от 
10% в сравнение с предпандемичната 2019 г., а общо обслужените пътници са 601 434. Пътувалите по международни 
редовни линии са 551 182 като това е спад от 9,92%. Пътниците с вътрешни полети са 31 104, което е почти 13% по-малко. 
Ръст на пътувалите с международни чартърни полети се наблюдава за пореден месец. През юли 14 959 са предпочели 
дестинациите, до които няма редовни самолетни линии от Летище София. 
С близо 12% е намалял и общият брой полети спрямо 2019 година. Според данните на столичното летище за периода са 
регистрирани общо 5100 самолетодвижения. Повечето пътници, но по-малко въздухоплавателни средства показва по-
доброто използване на капацитета на самолетите, отбелязват от Летище София.  
Едно от най-големите понижения от началото на годината се наблюдава при обработените товари и пощенски пратки – 
1667 т за юли. Това е над 22% спрямо данните от 2019 година. 
Сред основните причини за по-ниските нива на обслужени пътници спрямо 2019 г. са страхът на хората да пътуват заради 
увеличаващите се случаи на COVID-19, както и военните действия в Украйна. Влияние върху цифрите оказват и ситуацията 
по европейските летища, отмяната на полети при някои авиокомпании, както и високите цени на горивата.  
 
√ Еврото поддържа позиции под 1,02 долара 
Единната европейска валута и днес остава стабилно под прага от 1,02 долара, съобщават германски сайтове за финансова 
информация.  
Еврото се котира за 1,0179 долара в междубанковата търговия във Франкфурт днес.  
Европейската централна банка определи вчера референтен курс от 1,0131 долара за евро. 
 
√ Цените на петрола нагоре, след като паднаха до шестмесечно дъно 
Цените на петрола се повишиха, възстановявайки се от шестмесечния минимум, достигнат при вчерашната търговия, 
докато по-голям от очаквания спад на американските запаси от петрол и горива напомни на инвеститорите, че търсенето 
остава стабилно, макар и засенчено от възможна глобална рецесия, съобщи Ройтерс. 
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Фючърсите на сорта Брент от Северно море, референтен за Европа, поскъпнаха с 56 цента или 0,6 на сто до 92,90 долара 
за барел. 
Американският лек суров петрол прибави 62 цента или 0,7 на сто до 87,15 долара за барел. 
В предишната сесия петролните фючърси спаднаха с 3 на сто, тъй като слабите данни за новопостроените американски 
жилища предизвикаха опасения за потенциална глобална рецесия.  
"Намаляването на запасите от горива в САЩ за втора поредна седмица увери инвеститорите, че търсенето е устойчиво", 
което дава стимул на купувачите, каза Кадзухико Саито, главен анализатор във "Фуджитоми секюритис" (Fujitomi Securities 
Co Ltd.) 
"Все пак се очаква пазарът на петрол да остане под натиск, с доста висока нестабилност, поради опасения за потенциална 
глобална рецесия", допълва той. 
Запасите от суров петрол и бензин в САЩ намаляха през последната седмица, според пазарни източници, позовавайки се 
на Американския петролен институт.  
По думите им запасите от суров петрол са намалели с около 448 000 барела през седмицата, приключила на 12 август. 
Запасите от бензин са намалели с около 4,5 милиона барела, докато запасите от дестилати са намалели с около 759 000 
барела.  
 
√ Русия пробва да развива контрабандна икономика, но без особен успех 
Усилията на Русия за поддържане на потока от неразрешен внос имат ограничен успех, съдейки по прогнозата на руския 
министър на търговията и промишлеността Денис Мантуров, докато страната се опитва да се справи с международните 
санкции, които предизвикаха отлив на чуждестранни компании и случайни доставки след нахлуването в Украйна, 
съобщава Bloomler. 
Продажбите на сивия пазар, известни още и като паралелен внос, достигнаха близо 6,5 милиарда долара. Последната 
оценка за постигнатия напредък в опитите за доставяне на чуждестранни стоки, освободени от законите за търговските 
марки, беше през юни, когато беше изчислено, че паралелният внос на стойност около 2 милиарда долара е пристигнал 
през първия месец, откакто програмата влезе в сила.  Стойността им може да достигне 16 милиарда долара до края на 
тази година. При този сценарий паралелният внос ще се равнява само на 4% от стоките, внесени от Русия миналата година.  
Доставките на чуждестранни стоки се сринаха под тежестта на санкциите от САЩ и техните съюзници в отговор на 
нахлуването на президента Владимир Путин в Украйна на 24 февруари. За сравнение, миналата година Русия е внесла 
стоки на обща стойност 380 милиарда долара по данни на руската централна банка, която същевременно 
прогнозира миналата седмица, че общите обеми на търговския внос на страната може да спаднат с 31,5% тази година. 
В интервю за Интерфакт Мантуров коментира още, че правителството ще следва "балансиран" подход, когато решава 
какви стоки да включи в списъка, разрешен за паралелен внос, така че "местните компании да не пострадат". 
Русия от години се стреми да насърчава заместването на вноса на чуждестранни марки в опит да направи икономиката си 
по-независима, но без особен успех. Миналия месец руският министър на промишлеността и търговията заяви, че властите 
може да отменят паралелния внос на стоки, за които руските производители са в състояние да произведат достатъчно. 
 
√ Китай оряза американските си облигации с $13 милиарда 
Πpeз юни Япoния ocтaвa нaй-гoлeмият пpитeжaтeл нa дългoви зaдължeния нa CAЩ, yвeличaвaйĸи инвecтициитe cи в UЅ 
Тrеаѕurіеѕ c $12,6 млpд. cпpямo пpeдxoдния мeceц дo 1 тpилиoн и 236,3 милиapдa дoлapa. 
Kитaй, ĸoйтo зaeмa втopaтa пoзиция ĸaтo нaй-гoлям ĸpeдитop нa CAЩ, обаче нaмaли пopтфeйлa нa UЅ Тrеаѕurіеѕ c $13 
млpд., дo $967,8 милиapд, пoĸaзвa aĸтyaлният дoĸлaд нa aмepиĸaнcĸoтo финaнcoвo миниcтepcтвo. 
Tpeтaтa пoзиция пpoдължaвa дa ce зaeмa oт Oбeдинeнoтo ĸpaлcтвo (615,4 млpд. дoлapa), нa чeтвъpтo мяcтo e Люĸceмбypг 
(306,8 млpд. дoлapa), cлeдвaн oт Kaймaнoвитe ocтpoви (300,4 млpд. дoлapa). Toп 10 нa пpитeжaтeлитe нa дъpжaвни 
oблигaции нa CAЩ вĸлючвaт oщe Швeйцapия, Иpлaндия, Бeлгия, Фpaнция и Taйвaн. Oбщият oбeм нa инвecтициитe нa 
нepeзидeнти в UЅ Тrеаѕurіеѕ пpeз юни ce yвeличи c $5,1 милиapдa и възлизa нa $7 тpилиoнa 430,8 милиapдa, oт ĸoитo цeнни 
ĸнижa зa $3 тpилиoнa 902,6 милиapдa пpинaдлeжaт нa пpaвитeлcтвa или цeнтpaлни бaнĸи нa чyжди дъpжaви. 
Инвecтициитe нa Pycия в cъĸpoвищни бoнoвe нa CAЩ ocтaнaxa пpaĸтичecĸи нeпpoмeнeни пpeз юни, възлизaйĸи нa 2,005 
милиapдa дoлapa (yвeличeниe c 1 милиoн дoлapa cпpямo пpeдxoдния мeceц). 
Cпopeд Mиниcтepcтвoтo нa финaнcитe нa CAЩ в ĸpaя нa юни Pycĸaтa фeдepaция e пpитeжaвaлa дългocpoчни дъpжaвни 
oблигaции нa cтoйнocт 4 милиoнa дoлapa cпpямo 3 милиoнa дoлapa пpeз мaй. Инвecтициитe в ĸpaтĸocpoчни oблигaции 
възлизaт нa 2,001 милиapдa дoлapa, ĸoлĸoтo и мeceц пo-paнo. Πpeз aпpил 2018 г., нa фoнa нa въвeждaнeтo нa aнтиpycĸитe 
caнĸции, инвecтициитe нa Pycия в UЅ Тrеаѕurіеѕ спадна пoчти нaпoлoвинa - дo $48,7 млpд. oт $96,1 млpд. Πpeз мaй cъщaтa 
гoдинa цифpaтa пaднa пoвeчe oт тpи пъти, дo $14,9 милиapдa, cлeд ĸoeтo Pycия нaпycнa cпиcъĸa c 33 дъpжaви, ĸoитo ca 
нaй-гoлeмитe пpитeжaтeли нa пyбличeн дълг нa CAЩ. B cъщoтo вpeмe oщe пpeз 2013 г. pycĸитe инвecтиции в aмepиĸaнcĸи 
дъpжaвни oблигaции нaдxвъpлиxa 150 милиapдa дoлapa, пpипoмня fіnmаrkеt.ru. 
 
Cross.bg 
 
√ Преглед на печата  
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа  – 3 - Гответе се за смайващи сметки през зимата, ако искате да сте на топло 
в. 24 часа  - Партиите записани, но за съюз "дълбочинно" още се изчакват 
в. Телеграф - Педофили ловят деца в 3 онлайн игри 
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в. Телеграф - Банката ни гълта 60 лева от заплатата 
в. Труд - София и Скопие пренаписват учебниците си по история  
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - 1,3 милиона ваксини бракувани заради изтекъл срок, още толкова хвърляме до края на годината 
в. 24 часа  – 11 - По "Хемус" никой не работи, има само фургони и багер 
в. Телеграф - Инфлацията с нов рекорд 
Водещи интервюта 
в. 24 часа – 15 - Кирил Петков: 7 месеца се учихме, но направихме ужасно добри стъпки и вече знаем как се управлява 
в. Телеграф - Икономистът проф. Боян Дуранкев: Нарастването на доходите трябва да изпреварва инфлацията 
в. Труд - Гл. Комисар Николай Николов, директор на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", 
пред Труд: Трябва отговорност към природата, за да няма пожари 
Водещи анализи 
в. 24 часа - 40% от жертвите на пътя са камикадзета. 
в. Телеграф  - Леките наказания са стимул за педофилите 
в. Труд - Гласуването в чужбина -митове и факти 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите  
БНТ „Денят започва" 

- За рекордната инфлация и доходите на българите. Гости: Анализ на Мика Зайкова, икономистa Георги Вулджев и 
Щерьо Ножаров от БСК 

- Ще има ли коалиция между "Продължаваме промяната" и "Демократична България"? Гост: Антоанета Цонева 
- Очаква ли ни ударно поскъпване на парното през зимата? Гост: Председателя на Асоциацията на топлофикациите 

Кремен Георгиев 
- За пробива в историческите спорове между България и РСМ. Гост: Професор Иван Илчев 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- След като властта реши да намали COVID карантината, а за скоро ваксинирани и преболедували - да я премахне. 

Гост: Главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев 
- Кой е мотористът без книжка, блъснал и ранил тежко 3-годишно дете в Сливенско и какво наказание го очаква? 
- Единствената река, която снабдява Своге с вода - изчезна и остави района на сухо. Каква ще е реакцията на 

институциите? 
- Транспортен хаос в Русе заради опашките от тирове. Как целият град се оказа заложник на камионите, чакащи с 

дни да преминат границата? 
 
√ Предстоящи събития в страната на 17 август 
София. 

- От 10.00 часа правителство ще проведе редовно заседание.  
*** 
Видин. 

- От 09.30 часа кметът на община Асеновград д-р Христо Грудев и зам.-кметът инж. Стоян Димитров, ще присъстват 
на официалното въвеждане в експлоатация на две нови машини (тип валяк и булдозер) на депото намиращо се 
по пътя за с. Боянци, ул. „Боянско шосе“ № 4; ОП „Третиране и депониране на битови и строителни отпадъци“. 

- От 15.30. до 17.30 часа в Конферентния център на Областна администрация – Видин, ул. „Дунавска“ №6, експерти 
на омбудсмана Диана Ковачева ще консултират гражданите от Видин и региона в изнесена приемна. Гражданите 
могат да заявят предварително записване за приемната на тел.: 0878 592 642; 02/ 81 06 955; 094 60 16 16 или на 
място в Областна администрация – Видин. 

*** 
Враца. 

- От 10.00 часа в Детски отдел и филиал в ж.к. „Дъбника”, продъжава инициативата „Лято в библиотеката”- 
Работилница „Сръчковци” - креативни занимания за деца 5-19г. 

*** 
Добрич. 

- От 10.00 часа Община град Добрич кани медиите да видят площадката за разделно събиране на отпадъци от 
домакинствата. По време на огледа на обекта, ще бъде представена информация за дейността, която започна на 
1 август 2022 г. Площадката се намира на адрес: ЖК „Балик-Йовково – юг“, на ул. „Христо Ботев“ №68 /след 
обръщалото в ЖК „Балик“/. 

*** 
Сопот. 

- От 17.30 часа в Библиотеката на Народно читалище „Иван Вазов - 1871“ - Сопот кметът на община Сопот Деян 
Дойнов кани гражданите на общината на среща - разговор относно ремонта на Читалището.  

*** 
Стара Загора. 

- От 10.00 до 12.30 часа в Детски отдел на библиотека „Родина“, ул. „Българско опълчение“ 69: Европа Директно 
Стара Загора на гости на Детски отдел: Фермата. Вълшебна библиотека. Програма „Изследователи”: Дърво на 
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знанието; Програма „Седем континента - седем изумителни съкровищници на природата”: Северна Америка 2; 
Арт работилничка „Сръчковци”.  

- От 21.00 часа в Оперен театър ще бъде представена премиерата на балетните постановки Одон/ Лейди Джейн/ 
Танците на Саломе. 

*** 
Търговище. 

- От 11.00 до 12.00 часа в Регионална библиотека „Петър Стъпов“, ще се проведе инициативата Работа с робота 
„Финч. 

*** 
Хасково. 

- От 10.30 часа в РБ „Хр. Смирненски“, детски отдел ще се състои презентация на тема „Вредни навици“. 

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

