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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
Bulgaria ON AIR 
 
√ Газовата криза - какво е решението? 
Разговор с Васил Велев, председател на управителния съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) на 
21.08.2022 г. в предаването „Опорни хора“ по Телевизия „BG ON AIR“. 
Вижте разговора на видеозапис. 
 
Focus-news.net 
 
√ БЕНОВСКА ПИТА: Васил Велев: Министър Алексиев да отговори: как и за колко България ще има газ 
Васил Велев, председател на АИКБ, в „Беновска пита“ в youtube.com/Беновска пита-Радио К2, 
във facebook.com/iliana.benovska и по Радио К2 на 93.9MHz. във facebook.com/iliana.benovska , в youtube.com/Беновска 
пита-Радио К2> и по Радио К2 на 93.9MHz. на 20-и август 2022 г., заяви позиции по следните теми: 
Кой ще спаси българската икономика? 
„Добър ден, г-н Велев! С огромно упование чакам разговора с Вас! И Ви задавам един малко елементарен въпрос, защото 
той битува – кой ще спаси българската икономика, Петков или Борисов? Това ли трябва да е отправната гледна точка на 
нас, избирателите?“, попита Беновска. 
Васил Велев отговори, че българската икономика няма нужда от спасяване, а има нужда просто да не бъде убивана насила, 
да не ѝ се пречи. Той продължи: „Ние не искаме по-добри условия от тези на нашите конкуренти. Ние сме доказали, че 
можем да се справяме в по-токсична среда от нашите конкуренти. Но има някакъв предел. И когато цените на суровините 
или на енергията са два пъти по-високи, а понякога 3 или 5 пъти по-високи, тогава става много трудно и почти 
невъзможно!“. 
Газовата криза. 
„Снощи министърът на енергетиката даде нещо като пресконференция, от която не се разбра много, но аз разбрах, че 
имаме терминал за разтечняване на един танкер с газ през октомври, който ще ни стигне за 1/3 месец. И с много мъчения, 
не се разбра само на мегаватчас или на кубически метър, цената ще е, според него конкурентоспособна, той си дава 
определения, но 400 без да се разбере на каква мерна единица! Вие какво разбрахте и какво знаете по въпроса, защото 
Вие се занимавате с тези неща?“, попита Беновска. 
Велев отговори, че това е една много висока цена, по-висока от тази, която имаме, но не ползваме по договора с „Газпром 
експорт“. Той продължи: „Бившият директор на „Булгаргаз“, назначен от ПП и който би трябвало да им е доверен, в едно 
свое писмо каза, че при цена 206 на спот пазар TTF, това е газова борса в Нидерландия, спрямо която се определят цените 
в много дългосрочни договори, за доставки за следващия месец е референтната цена, тоест всеки ден се котират цените 
за доставки за следващия месец и среднопретегленото за предходния месец за тези цени в редица договори се определя 
като цена за доставка. Та при цена 206 на TTF той е написал в писмото, че ние този газ втечнен, в танкер, доставян от 
американска компания, произходът му не знаем какъв е, ще има цена 175! Като цената на „Газпром експорт“ е 130. Тоест 
едно 30-40 евро на мегаватчас имаме разлика в тези 3 цени. Най-скъпа е текущата борсова цена. След това е този 
средносрочен договор за тези 7 танкера, но много по-евтин е газът по договора, който имаме, но не изпълняваме!“. 
„Този договор ние ли не го изпълняваме, „Газпром“ ли го нарушиха?“, попита Беновска. Велев отговори, че Гърция доставя 
руски газ чрез нейната държавна компания, аналог на „Газпром“, по начина, по който са поискали продавачите. Сърбия 
доставя, при това на цена от 44 евро на мегаватчас. Унгария продължава да внася руски газ на цена 65 евро. Македония и 
Турция също го правят. Тоест всички наши съседи на Балканите получават природен газ от Русия на в пъти по-ниски цени 
от газа, който ние получаваме и част от който отново е руски, само че значително по-скъпо. „Някой може да каже, че това 
е някаква балканска история, но нека да се сравним с Франция, Германия, Италия, страни основателки на ЕС. Те получават 
руски газ, а Германия дава мило и драго да увеличи доставките. Канцлерът Шолц ходи в заводите на „Сименс“ да издирва 
една турбина, да се снима с нея и да каже – ето, вземете я и увеличете доставките! А ние казваме – няма да доставяме 
директно, но ако е чрез посредници и е по-скъпо за българите, тогава е добре! Ето тази логика е сбъркана. То всъщност тук 
няма логика. Обяснението е или кражби и комисиони, или пълен отказ на централната нервна система!“, категоричен бе 
Велев. 
„Нека да Ви подскажа още нещо, искам чисто юридически да погледнем – това не е ли национално предателство?“, попита 
Беновска. Велев отговори: „Аз затова казвам, че икономиката няма нужда да бъде спасявана, тя не трябва да бъде убивана! 
Ние оставаме с впечатлението, че това се прави умишлено, че това едва ли не се прави по поръка на чужди наши 

https://youtu.be/n-pmeD1W6xg
http://m.focus-news.net/youtube.com/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://m.focus-news.net/facebook.com/iliana.benovska/
http://m.focus-news.net/facebook.com/iliana.benovska/
http://m.focus-news.net/youtube.com/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://m.focus-news.net/youtube.com/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0
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конкуренти! Защото във всяко едно изказване трябва да се търси причина. Когато една фирма казва – газът за бизнеса 
трябва да е по-скъп, може би тя иска да убие свой конкурент, който ползва газ, а тя не ползва газ, а накрая произвеждат 
едно и също и са на един и същ пазар!“. 
„Добре, хайде в числа, 17,4% ли е инфлацията в България?“, попита Беновска. Васил Велев отговори, че това е по цени на 
дребно за последния отчетен месец. Промишлената инфлация и инфлацията по цена на производител е 40%. 
Водещата попита: „Как ще оцелее първо бизнеса, който ще повиши цените на потребителя и как ще оцелеем ние, 
потребителите?“. 
Велев отговори“ „ Това, което тласка най-силно цените нагоре, е цената на природния газ. Цената на електроенергията е 
била стопирана. Докато цената на газа вече е 10 пъти по-висока. Това е огромна разлика. Докато едно предприятие, 
плащало 50 000 за газ, сега трябва да плати половин милион. Заплатите са им 300 000, а те трябва да платят половин 
милион за газ! Тогава намаляваме активността, защото работим на огромна загуба, намаляваме персонала, на първо време 
ги пускаме в отпуск. Като свършат отпуските, ако няма промяна в ситуацията, започват съкращения!“. 
Васил Велев беше категоричен, че цените на газа, който получаваме, трябва да се направят по-добри. Търговете от 
миналата седмица са показали, че на свободни търгове за краткосрочни доставки могат да се получат по-добри цени. Не 
могат обаче да се получат по-добри от дългосрочния договор, който имаме. 
Водещата отново попита кой не изпълнява договора с „Газпром“? Велев отговори, че е факт, че страните около нас 
получават газ при променените условия за плащане на по-добри цени, а ние не го правим, рискувайки да бъдем 
санкционирани и да платим това, което не сме получили. Председателят на АИКБ обясни: „Газът, който не сме получили 
по договор за месеците май, юни и юли, а и през април, е на много по-добри цени от цените, които ще бъдат през януари, 
февруари, март и април. И ние този газ можем да го платим и получим следващите месеци и той би бил два пъти по-евтин 
от текущите пазарни цени. И тук е другата манипулация, сравнява се цената по договора с „Газпром“, макар че никой не 
би трябвало да я знае каква е, но се сравнява тази цена с цената на микса, в който участва азерския газ. Азерският газ е 5-
6 пъти по-евтин от текущите пазарни цени, но текущите пазарни цени растат. Той сега е 1/9, а би трябвало от 1-ви октомври, 
като заработи интерконектора, да стане 1/3, което е по-добре. Но от другите 2/3, по годишен разчет, идват от „Газпром 
експорт“, които сега не идват, и от тях 30% е на цената на азерския газ. Става дума за 3 тераватчаса месечно, една част 
азерски газ е евтин, а другите две части са скъпи по текущи пазарни цени. А от тези два теравата 30% могат да бъдат на 
цената на азерския, ако ползваме руския газ директно, а не чрез посредници, както правим сега. Тези 30% от 2 теравата са 
600 000 мегавата, а разликата в цената отива над 100! На хъб „Балкан“, днес гледах, са 403 лева, на TTF 500 за мегаватчас. 
Тоест, ако имаме руски газ за 250 и го сравняваме с 500, нека да е с 400 – това са 150 лева разлика на мегаватчас. Умножете 
ги сега по 600 000, за да видите какво число ще се получи! Ние губим между 100 и 200 милиона всеки месец от това, че не 
изпълняваме договора с „Газпром експорт“. И тази сума ще расте! И никой няма да ни продаде с 40%-50% по-евтино газ, 
отколкото е на пазара, защо да го прави? Видяхте, че не стана, нито с тези танкери през май месец, нито сега!  
Срещата на работодателите с министър Алексиев в понеделник, 22-и август. 
„Но къде сте тук индустриалците, освен да разсъждавате? В понеделник имате ли среща с вицето, което отговаря за 
енергетиката в момента, г-н Алексиев?“, попита Беновска. Васил Велев отговори, че такава среща ще има в понеделник в 
11 часа. Това е първа среща, с ясното съзнание, че на нея няма да се вземат всички важни решения. Бизнесът обаче е 
настоял да се проведе, за да се формулира правилно задание, по което да се направят алтернативни сценарии и да се 
избере най-добрия! 
Водещата пусна запис от брифинга на Христо Алексиев от 19-и август 2022 г. 
Водещата попита какви въпроси ще бъдат поставени на Алексиев в понеделник. Велев отговори, че първите стъпки са 
правилни. Той продължи, че ако интерконекторът не заработи, ние ще имаме 2/9 газ на пазарни цени, вместо 5-6 пъти по-
ниски. Това е много голямо намаление и затова е много важно интерконекторът да заработи. „Всъщност интересът той да 
заработи е само български. Азерите не искат да заработи, защо да им плащаме 5-6 пъти по-малко. Гърците също, защото, 
когато няма достатъчно газ, те ни продават руски газ с надценка. Тоест никой обективно не е заинтересован той да 
заработи, освен ние. Затова ние ще попитаме какво стана с неустойките за забава, защото пусковият срок беше миналата 
година. 
Финансирането на „Булгаргаз“ е другият важен въпрос, защото всички в момента искат предплащане за доставки, а като 
има ликвидни затруднения „Булгаргаз“ – той не може да го направи. Тоест, и да има добра сделка, тя не може да се 
реализира, ако няма пари за нея. Всичко това е правилно, но само то не стига! Трябва да намерим на добри цени за 
недостигащия газ. Този недостигащ газ е 2/3 от потреблението. 1/3 е азерския по дългосрочен договор. За другите 2/3 
имаме дългосрочен договор, но не го изпълняваме. И за него търсим алтернативи, които няма как да бъдат по-добри от 
самия дългосрочен договор в момента и в обозримо бъдеще!“, категоричен бе Велев. 
„Г-н Велев, сключвам молитвено ръце, не се шегувам, моля Ви да ни кажете, Вие сте отговорен човек – чака ли ни 
„апокалипсис сега“ тази зима? Сами ли си направихме филма на Франсис Форд Копола?“, попита Беновска. Велев отговори: 
„Филмът си го направихме сами от самонадеяност и липса на управленски опит! Бих казал и от безотговорност към  
българския бизнес и българските граждани! Това е непростима грешка!“. 
Беновска попита: „Кой ще ги накаже за тази грешка – съд, прокуратура?“, попита Беновска. Велев отговори, че всичко това, 
което твърди, не е от пристрастеност към руския газ, просто в момента няма по-добро решение. Водещата отново попита: 
„Аз пък питам не от пристрастеност към правосъдието – кой ще ги накаже?“. Събеседникът ѝ отговори, че вероятно ще го 
направят избирателите. 
„И какво, следващите избори пак ще похарчим сума ти милиони! Трябва да има заглавие, по Достоевски – „Престъпление 
и наказание“! Има ли престъпление?“, попита Беновска. Васил Велев отговори, че има различния престъпления, а в ефир 
се говорят невероятни лъжи. Най-голямата лъжа е, че руският газ идва по текуща пазарна цена. Истината е, че 70% от руския 
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газ е по текуща пазарна цена. Но другите 30% са по цената на азерския газ. Той продължи: „И няма как, когато заменяш 
нещо, на което 30% е 7 пъти по-евтино, заменяйки го с текуща пазарна цена, да получиш по-евтино или даже близко до 
това, което заменяш! И другата лъжа е, че ние не ползваме руски газ. Ние ползваме руски газ, само че оскъпен. Следващата 
лъжа – по-добре така да правим, защото така посредниците поемат риска! Още една лъжа – това не трябва да го правим, 
защото има курсови разлики и с 11% ще се оскъпи. Пълна глупост, абсолютна лъжа, изобщо не е вярно!“. 
„Работодателите ще поискате ли от министър Алексиев ясни отговори на ясни въпроси – г-н Алексиев, на какви цени, от 
къде, как и какво, в какъв срок и за зимния период какво ще купуваме?“, попита Беновска. Васил Велев отговори, че през 
миналата седмица е имало два търга за липсващите количества, като всеки един от тях дублира 7-те танкера, защото те не 
стигат. Има 15 оферти. Работодателите искат да знаят на какви нива са те и да ги сравнят с това, което имаме по 
дългосрочния договор с „Газпром“. 
Водещата се обърна към госта си с молба да попитат и кой офертира и дали сред тях е МЕТ, както и Gemcorp и IP3. Велев 
отговори: „Добре, от името на г-жа Беновска ще попитам!“. Велев обясни: „Има 15 оферти. Твърди се, че те са от минус 5% 
до минус 30“ спрямо TTF. Днес TTF е 257. Минус 30% са 227. Това е 450 лева. Ама ние имаме на 250! Защо тогава да 
доставяме на 450? Това ще го попитаме. Не само ще попитаме, а ще настояваме да се внася възможно най-евтиния газ. И 
ако някой ни посочи по-евтин от този, който имаме по дългосрочния договор, ние с всички сили ще го подкрепим!“. 
„Нека да Ви предупредя, министър Алексиев, който наистина е един почтен човек, поне засега така изглежда, ми каза, че 
в понеделник има среща с вас, работодателите, със синдикатите и евентуално после може да има прессъобщение. Аз 
настоях да има пресконференция. Вие ще настоите ли да има публично говорене, а не да се крият зад някакви думи, 
написани на някакви листа!“, продължи Беновска. Васил Велев отговори, че ако едната страна не иска, то другата страна 
може да направи самостоятелна пресконференция. След срещата всички работодателски организации ще преценят дали 
да направят пресконференция, може и да обявят готовност за протест. 
„Може да ви е удобно да мълчите!“, отбеляза Беновска. Велев отвърна: „Защо да мълчим? Ако има добро решение – с 
радост ще го оповестим! Ако няма добро решение – ще го търсим с всички средства, които са законни. Трябва да постигнем 
конкурентна цена. В САЩ природния газ в момента е от порядъка на 35 долара. У нас в момента е над 150 долара. Ние с 
американските компании продаваме на едни и същи пазари. И ние сме много по-зле, отколкото е средното в Европа!“. 
Беновска попита: „Вие, работодателите, ще покажете ли, че сте патриоти?“. Велев ѝ отговори: „За съжаление тази дума 
малко девалвира. Но да речем, че сме родолюбци, че милеем за българската икономика, за българските предприятия, за 
българските хора, които работят в тях! За хората на труда, които създават БВП. Не стипендиантите на чужди фондации, не 
защитниците на чужди интереси, не шепата „полезни идиоти“, които искат да не се къпят, за да му е лошо на Путин! Ние 
работим за нашите предприятия, които са наши членове, а техните интереси са интересите на работещите хора!“. 
Водещата добави: „И за нас, които сме останали тук, и за нашите деца!“. Събеседникът ѝ отговори: „Проблемът е не само 
за работещите хора и за предприятията, проблемът е и за бита. Защото цената на парното, ако трябва да се плаща по 
пазарни цени, трябва да се утрои за тази зима!“. 
Така завърши разговорът между Васил Велев и Илиана Беновска в „Беновска пита“ във facebook.com/iliana.benovska и в 
youtube.com/Беновска пита-Радио К2 и по Радио К2 на 93.9MHz на 20-и август 2022 г. 
 
Новината.бг 
 
√ Васил Велев: Министър Алексиев да отговори: как и за колко България ще има газ! 
Васил Велев, председател на АИКБ, в „Беновска пита“ в youtube.com/Беновска пита-
Радио К2,  във facebook.com/iliana.benovska и  по Радио К2 на 93.9MHz на 20-и август 2022 г., заяви позиции по следните 
теми: 
Кой ще спаси българската икономика? 
„Добър ден, г-н Велев! С огромно упование чакам разговора с Вас! И Ви задавам един малко елементарен въпрос, защото 
той битува – кой ще спаси българската икономика, Петков или Борисов? Това ли трябва да е отправната гледна точка на 
нас, избирателите?“, попита Беновска. Васил Велев отговори, че българската икономика няма нужда от спасяване, а има 
нужда просто да не бъде убивана насила, да не ѝ се пречи. Той продължи: „Ние не искаме по-добри условия от тези на 
нашите конкуренти. Ние сме доказали, че можем да се справяме в по-токсична среда от нашите конкуренти. Но има 
някакъв предел. И когато цените на суровините илина енергията са два пъти по-високи, а понякога 3 или 5 пъти по-високи, 
тогава става много трудно и почти невъзможно!“. 
Газовата криза. 
„Снощи министърът на енергетиката даде нещо като пресконференция, от която не се разбра много, но аз разбрах, че 
имаме терминал за разтечняване на един танкер с газ през октомври, който ще ни стигне за 1/3 месец. И с много мъчения, 
не се разбра само на мегаватчас или на кубически метър, цената ще е, според него конкурентоспособна, той си дава 
определения, но 400 без да се разбере на каква мерна единица! Вие какво разбрахте и какво знаете по въпроса, защото 
Вие се занимавате с тези неща?“, попита Беновска. Велев отговори, че това е една много висока цена, по-висока от тази, 
която имаме, но не ползваме по договора с „Газпром експорт“. Той продължи: „Бившият директор на „Булгаргаз“, назначен 
от ПП и който би трябвало да им е доверен, в едно свое писмо каза, че при цена 206 на спот пазар TTF, това е газова борса 
в Нидерландия, спрямо която се определят цените в много дългосрочни договори, за доставки за следващия месец е 
референтната цена, тоест всеки ден се котират цените за доставки за следващия месец и среднопретегленото за 
предходния месец за тези цени в редица договори се определя като цена за доставка. Та при цена 206 на TTF той е написал 
в писмото, че ние този газ втечнен, в танкер, доставян от американска компания, произходът му не знаем какъв е, ще има 
цена 175! Като цената на „Газпром експорт“ е 130. Тоест едно 30-40 евро на мегаватчас имаме разлика в тези 3 цени. Най-

http://youtube.com/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://facebook.com/iliana.benovska
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скъпа е текущата борсова цена. След това е този средносрочен договор за тези 7 танкера, но много по-евтин е газът по 
договора, който имаме, но не изпълняваме!“. 
„Този договор ние ли не го изпълняваме, „Газпром“ ли го нарушиха?“, попита Беновска. Велев отговори, че Гърция доставя 
руски газ чрез нейната държавна компания, аналог на „Газпром“, по начина, по който са поискали продавачите. Сърбия 
доставя, при това на цена от 44 евро на мегаватчас. Унгария продължава да внася руски газ на цена 65 евро. Македония и 
Турция също го правят. Тоест всички наши съседи на Балканите получават природен газ от Русия на в пъти по-ниски цени 
от газа, който ние получаваме и част от който отново е руски, само че значително по-скъпо. „Някой може да каже, че това 
е някаква балканска история, но нека да се сравним с Франция, Германия, Италия, страни основателки на ЕС. Те получават 
руски газ, а Германия дава мило и драго да увеличи доставките. Канцлерът Шолц ходи в заводите на „Сименс“ да издирва 
една турбина, да се снима с нея и да каже – ето, вземете я и увеличете доставките! А ние казваме – няма да доставяме 
директно, но ако е чрез посредници и е по-скъпо за българите, тогава е добре! Ето тази логика е сбъркана. То всъщност тук 
няма логика. Обяснението е или кражби и комисиони, или пълен отказ на централната нервна система!“, категоричен бе 
Велев. 
„Нека да Ви подскажа още нещо, искам чисто юридически да погледнем – това не е ли национално предателство?“, попита 
Беновска. Велев отговори: „Аз затова казвам, че икономиката няма нужда да бъде спасявана, тя не трябва да бъде убивана! 
Ние оставаме с впечатлението, че това се прави умишлено, че това едва ли не се прави по поръка на чужди наши 
конкуренти! Защото във всяко едно изказване трябва да се търси причина. Когато една фирма казва – газът за бизнеса 
трябва да е по-скъп, може би тя иска да убие свой конкурент, който ползва газ, а тя не ползва газ, а накрая произвеждат 
едно и също и са на един и същ пазар!“. 
„Добре, хайде в числа, 17,4% ли е инфлацията в България?“, попита Беновска. Васил Велев отговори, че това е по цени на 
дребно за последния отчетен месец. Промишлената инфлация и инфлацията по цена на производител е 40%. Водещата 
попита: „Как ще оцелее първо бизнеса, който ще повиши цените на потребителя и как ще оцелеем ние, 
потребителите?“. Велев отговори“ „ Това, което тласка най-силно цените нагоре, е цената на природния газ. Цената на 
електроенергията е била стопирана. Докато цената на газа вече е 10 пъти по-висока. Това е огромна разлика. Докато едно 
предприятие, плащало 50 000 за газ, сега трябва да плати половин милион. Заплатите са им 300 000, а те трябва да платят 
половин милион за газ! Тогава намаляваме активността, защото работим на огромна загуба, намаляваме персонала, на 
първо време ги пускаме в отпуск. Като свършат отпуските, ако няма промяна в ситуацията, започват съкращения!“. 
Васил Велев беше категоричен, че цените на газа, който получаваме, трябва да се направят по-добри. Търговете от 
миналата седмица са показали, че на свободни търгове за краткосрочни доставки могат да се получат по-добри цени. Не 
могат обаче да се получат по-добри от дългосрочния договор, който имаме. Водещата отново попита кой не изпълнява 
договора с „Газпром“? Велев отговори, че е факт, че страните около нас получават газ при променените условия за плащане 
на по-добри цени, а ние не го правим, рискувайки да бъдем санкционирани и да платим това, което не сме получили. 
Председателят на АИКБ обясни: „Газът, който не сме получили по договор за месеците май, юни и юли, а и през април, е 
на много по-добри цени от цените, които ще бъдат през януари, февруари, март и април. И ние този газ можем да го платим 
и получим следващите месеци и той би бил два пъти по-евтин от текущите пазарни цени. И тук е другата манипулация, 
сравнява се цената по договора с „Газпром“, макар че никой не би трябвало да я знае каква е, но се сравнява тази цена с 
цената на микса, в който участва азерския газ. Азерският газ е 5-6 пъти по-евтин от текущите пазарни цени, но текущите 
пазарни цени растат. Той сега е 1/9, а би трябвало от 1-ви октомври, като заработи интерконектора, да стане 1/3, което е 
по-добре. Но от другите 2/3, по годишен разчет, идват от „Газпром експорт“, които сега не идват, и от тях 30% е на цената 
на азерския газ. Става дума за 3 тераватчаса месечно, една част азерски газ е евтин, а другите две части са скъпи по текущи 
пазарни цени. А от тези два теравата 30% могат да бъдат на цената на азерския, ако ползваме руския газ директно, а не 
чрез посредници, както правим сега. Тези 30% от 2 теравата са 600 000 мегават, а разликата в цената отива над 100! На хъб 
„Балкан“, днес гледах, са 403 лева, на TTF 500 за мегаватчас. Тоест, ако имаме руски газ за 250 и го сравняваме с 500, нека 
да е с 400 – това са 150 лева разлика на мегаватчас. Умножете ги сега по 600 000, за да видите какво число ще се получи! 
Ние губим между 100 и 200 милиона всеки месец от това, че не изпълняваме договора с „Газпром експорт“. И тази сума 
ще расте! И никой няма да ни продаде с 40%-50% по-евтино газ, отколкото е на пазара, защо да го прави? Видяхте, че не 
стана, нито с тези танкери през май месец, нито сега! 
Срещата на работодателите с министър Алексиев в понеделник, 22-и август. 
„Но къде сте тук индустриалците, освен да разсъждавате? В понеделник имате ли среща с вицето, което отговаря за 
енергетиката в момента, г-н Алексиев?“, попита Беновска. Васил Велев отговори, че такава среща ще има в понеделик в 11 
часа. Това е първа среща, с ясното съзнание, че на нея няма да се вземат всички важни решения. Бизнесът обаче е настоял 
да се проведе, за да се формулира правилно задание, по което да се направят алтернативни сценарии и да се избере най-
добрия! 
Водещата пусна запис от брифинга на Христо Алексиев от 19-и август 2022 г.: 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
Илиана Беновска: Г-н вицепремиер Алексиев, стиснахте си ръка със Сърбия, очевидно ще продължите да я разтърсвате и 
след 44-ия ден, който ни очаква след днешния ден, това е денят, в който вероятно ще имаме 48 Народно събрание! Само 
44 дни! Така че искам да Ви приземя. Какво се случва с енергетиката в България? Вие ръководите щаба. До довечера трябва 
да сме наясно ще имаме ли танкери, газ, разтечняване, терминал. Обхванете този въпрос! 
Вторият ми въпрос – имахте знакова среща в началото на мандата с превозвачите. Оттам нататък сякаш всичко затихна! 
Христо Алексиев: Не е така! 
Илиана Беновска: Какво направихте и какво ще облекчи индустрията и превозите? 
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И третият ми въпрос е доколко, говорейки за сръбските проблеми и комуникация с България, ще успеете да решите 
проблема с Дунав мост Видин, Дунав мост Русе и „Капитан Андреево“? Това са невралгичните точки! 
Христо Алексиев: По отношение на темата енергетика, аз там казах много ясно – ние трябва да работим много 
систематично! Затова имаме ясни приоритети, ясен план. Мисля, че показахме, че първите неща, които трябваше да се 
случат, пак повтарям какви бяха нашите приоритети – на първо място интерконектора с Гърция, за да може оттам да 
получаваме количествата евтин азерски газ. Вие видяхте конкретни действия всеки ден в тази посока. 
На второ място, като приоритет, беше финансовото стабилизиране на „Булгаргаз“. Защото аз казах много ясно, каквито и 
доставки да искаме и да имаме – те трябва да бъдат заплатени, те трябва да бъдат гарантирани, те трябва да бъдат 
авансирани! Като цяло пазарът на енергоресурси се промени тотално в последните няколко дни. Което означава по-високи 
цени, искания за авансови плащания. И ние трябваше да осигурим необходимия паричен поток на „Булгаргаз“, като 
обществен оператор и доставчик, за да можем да гарантираме тези количества. След това, и в момента работим по това, 
ние трябва да намерим необходимите количества, но не просто да ги намерим, а да намерим тези количества на най-
добра цена за бита и за бизнеса. Работим по този въпрос. Следващата седмица ще имаме резултати. 
Илиана Беновска: До довечера какъв резултат ще имаме? 
Христо Алексиев: Не е само това въпросът. Въпросите са много. Затова трябва всички въпроси да се адресират и да се 
работи систематично. Това е един отделен въпрос от целия формат на въпроси. Искам да ме разберете правилно. Нашата 
цел е да осигурим необходимите количества газ на най-добрата и оптимална цена. Защото тя се плаща от всички нас, от 
бизнеса и от хората. И призовавам за по-малко идеология по тези теми! Защото идеологията не храни хората, нито топли 
хората, нито помага на индустрията да работи! 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
Водещата попита какви въпроси ще бъдат поставени на Алексиев в понеделник. Велев отговори, че първите стъпки са 
правилни. Той продължи, че ако интерконекторът не заработи, ние ще имаме 2/9 газ на пазарни цени, вместо 5-6 пъти по-
ниски. Това е много голямо намаление и затова е много важно интерконекторът да заработи. „Всъщност интересът той да 
заработи е само български. Азерите не искат да заработи, защо да им плащаме 5-6 пъти по-малко. Гърците също, защото, 
когато няма достатъчно газ, те ни продават руски газ с надценка. Тоест никой обективно не е заинтересован той да 
заработи, освен ние. Затова ние ще попитаме какво стана с неустойките за забава, защото пусковият срок беше миналата 
година. Финансирането на „Булгаргаз“ е другият важен въпрос, защото всички в момента искат предплащане за доставки, 
а като има ликвидни затруднения „Булгаргаз“ – той не може да го направи. Тоест, и да има добра сделка, тя не може да се 
реализира, ако няма пари за нея. Всичко това е правилно, но само то не стига! Трябва да намерим на добри цени 
недостигащия газ. Този недостигаш газ е 2/3 от потреблението. 1/3 е азерския по дългосрочен договор. За другите 2/3 
имаме дългосрочен договор, но не го изпълняваме. И за него търсим алтернативи, които няма как да бъдат по-добри от 
самия дългосрочен договор в момента и в обозримо бъдеще!“, категоричен бе Велев. 
„Г-н Велев, сключвам молитвено ръце, не се шегувам, моля Ви да ни кажете, Вие сте отговорен човек – чака ли ни 
„апокалипсис сега“ тази зима? Сами ли си направихме филма на Франсис Форд Копола?“, попита Беновска. Велев отговори: 
„Филмът си го направихме сами от самонадеяност и липса на управленски опит! Бих казал и от безотговорност към 
българския бизнес и българските граждани! Това е непростима грешка!“. 
Беновска попита: „Кой ще ги накаже за тази грешка – съд, прокуратура?“, попита Беновска. Велев отговори, че всичко това, 
което твърди, не е от пристрастеност към руския газ, просто в момента няма по-добро решение. Водещата отново попита: 
„Аз пък питам не от пристрастеност към правосъдието – кой ще ги накаже?“. Събеседникът ѝ отговори, че вероятно ще го 
направят избирателите. 
„И какво, следващите избори пак ще похарчим сума ти милиони! Трябва да има заглавие, по Достоевски – „Престъпление 
и наказание“! Има ли престъпление?“, попита Беновска. Васил Велев отговори, че има различния престъпления, а в ефир 
се говорят невероятни лъжи. Най-голямата лъжа е, че руският газ идва по текуща пазарна цена. Истината е, че 70% от руския 
газ е по текуща пазарна цена. Но другите 30% са по цената на азерския газ. Той продължи: „И няма как, когато заменяш 
нещо, на което 30% е 7 пъти по-евтино, заменяйки го с текуща пазарна цена, да получиш по-евтино или даже близко до 
това, което заменяш! И другата лъжа е, че ние не ползваме руски газ. Ние ползваме руски газ, само че оскъпен. Следващата 
лъжа – по-добре така да правим, защото така посредниците поемат риска! Още една лъжа – това не трябва да го правим, 
защото има курсови разлики и с 11% ще се оскъпи. Пълна глупост, абсолютна лъжа, изобщо не е вярно!“. 
„Работодателите ще поискате ли от министър Алексиев ясни отговори на ясни въпроси – г-н Алексиев, на какви цени, 
от къде, как и какво, в какъв срок и за зимния период какво ще купуваме?“, попита Беновска. Васил Велев отговори, че 
през миналата седмица е имало два търга за липсващите количества, като всеки един от тях дублира 7-те танкера, защото 
те не стигат. Има 15 оферти. Работодателите искат да знаят на какви нива са те и да ги сравнят с това, което имаме по 
дългосрочния договор с „Газпром“!. Водещата се обърна към госта си с молба да попитат и кой офертира и дали сред тях 
е МЕТ, както и Gemcorp и IP3. Велев отговори: „Добре, от името на г-жа Беновска ще попитам!“. 
Велев обясни: „Има 15 оферти. Твърди се, че те са от минус 5% до минус 30“ спрямо TTF. Днес TTF е 257. Минус 30% са 227. 
Това е 450 лева. Ама ние имаме на 250! Защо тогава да доставяме на 450? Това ще го попитаме. Не само ще попитаме, а 
ще настоим да се внася възможно най-евтиния газ! И ако някой ни посочи по-евтин от този, който имаме по дългосрочния 
договор, ние с всичка сила ще го подкрепим!“. 
„Нека да Ви предупредя, министър Алексиев, който наистина е един почтен човек, поне засега така изглежда, ми каза, че 
в понеделник има среща с вас, работодателите, със синдикатите и евентуално после може да има прессъобщение. Аз 
настоях да има пресконференция. Вие ще настоите ли да има публично говорене, а не да се крият зад някакви думи, 
написани на някакви листа!“, продължи Беновска. Васил Велев отговори, че ако едната страна не иска, то другата страна 
може да направи самостоятелна пресконференция. След срещата всички работодателски организации ще преценят дали 
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да направят пресконференция, може и да обявят готовност за протест. „Може да ви е удобно да мълчите!“, отбеляза 
Беновска. Велев отвърна: „Защо да мълчим? Ако има добро решение – с радост ще го оповестим! Ако няма добро решение 
– ще го търсим с всички средства, които са законни! Трябва да постигнем конкурентна цена! В САЩ природния газ в 
момента е от порядъка на 35 долара. У нас в момента е над 150 долара. Ние с американските компании продаваме на 
едни и същи пазари! И ние сме много по-зле, отколкото е средното в Европа!“. 
Беновска попита: „Вие, работодателите, ще покажете ли, че сте патриоти?“. Велев ѝ отговори: „За съжаление тази дума 
малко девалвира! Но да речем, че сме родолюбци, че милеем за българската икономика, за българските предприятия, за 
българските хора, които работят в тях! За хората на труда, които създават БВП! Не стипендиантите на чужди фондации, не 
защитниците на чужди интереси, не шепата „полезни идиоти“, които искат да не се къпят, за да му е лошо на Путин! Ние 
работим за нашите предприятия, които са наши членове, а техните интереси са интересите на работещите хора!“. Водещата 
добави: „И за нас, които сме останали тук, и за нашите деца!“. Събеседникът ѝ отговори: „Проблемът е не само за 
работещите хора и за предприятията, проблемът е и за бита! Защото цената на парното, ако трябва да се плаща по пазарни 
цени, трябва да се утрои за тази зима!“. Така завърши разговорът между Васил Велев и Илиана Беновска в „Беновска пита“ 
във facebook.com/iliana.benovska и в youtube.com/Беновска пита-Радио К2 и  по Радио К2 на 93.9MHz на 20-и август 2022 г. 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНТ 
 
√ Деница Златева оглави официално "Булгаргаз" 
Деница Златева е новият изпълнителен директор на "Булгаргаз". Близо две години тя е работила в дружеството като 
административен директор. Златева има дългогодишен управленски опит както в частната сфера, така и в законодателната 
и изпълнителната власт. 
Заемала е ръководни позиции в международна компания, а в политиката се е занимавала основно с външнополитически 
теми. Тя е била народен представител в 42-ото Народно събрание, където оглавява Комисията по европейски въпроси и 
контрол на европейските средства. През 2017 г. става служебен вицепремиер по подготовката на Българското 
председателство на Съвета на ЕС. 
Заедно с нея в борда на "Булгаргаз" са назначени още трима души. Това са Веселин Синабов, Татяна Петрова – Бояджиева 
и Димитър Спасов. От 2015 година Веселин Синабов работи в "Булгартрансгаз", като през последната година е бил 
директор дирекция "Търговски услуги". 
Татяна Петрова – Бояджиева е финансист, специализирал във финансовите анализи, планиране и бюджетиране. Димитър 
Спасов е инженер, с опит в международни индустриални проекти. Постът председател на Съвета на директорите запазва 
Иван Топчийски. 
 
√ Работят ли мерките за справяне с опашките на "Дунав мост" при Русе? 
Километрични колони от изчакващи автомобили и тежкотоварни камиони, стотици блокирани русенци, румънски туристи 
и транзитно преминаващи в района на граничен пункт "Дунав мост" при Русе. 
В средата на седмицата държавата въведе спешни мерки за решаването на проблема. В момента ситуацията е спокойна. 
Колони от изчакващи тежкотоварни автомобили има в двете платна в посока град Мартен. 
Лекотоварният трафик е интензивен, но няма задръствания. Интензивен е трафикът на румънски туристи, които искат да 
влязат в страната. 
"Предприетите мерки подобряват ситуацията в града. Тежките камиони трябва да бъдат спирани навътре в 
страната, защото това е трафик с огромни натоварвания. Положението за град Мартен остава тежко и там 
трябва да се търси трайно решение на проблема, отреден е терен за изграждане на буферен паркинг, тече процедура 
по избор на изпълнител", заяви в "Денят започва" кметът на Русе Пенчо Милков. 
Той прикани мерките да продължат. 
 
√ Стряскащи резултати от изследване на Института за пазарна икономика за качеството на образователната система у 
нас 
В навечерието на новата учебна година излезе изследване на Института за пазарна икономика за качеството на 
образователната ни система. Анализът на средния успех от тазгодишните матури по български и литература по училища 
показва стряскащи данни. 
Близо 1/3 от учениците от близо 1000 училища в страната имат среден успех под Среден 3. В тези училища са се обучавали 
около 15% от всички, завършващи средното си образование. 
В 27 училища средният успех на матурата е точно 2, което означава, че нито един ученик в тях няма да получи диплома за 
средно образование. Тези училища са в 18 области на страната, сред които и едно в София. По три има в Бургас, Пловдив 
и Плевен, по две в Кюстендил, Пазарджик и Стара Загора. 
Фактите не говорят добре за системата, а действия за реална промяна не се забелязват, пише в анализа на Института за 
пазарна икономика. 
 
√ Правителството на Черна гора падна от власт след вот на недоверие 

http://facebook.com/iliana.benovska
http://youtube.com/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://bnt.bg/bg/a/ydnkhzhvkyel
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Парламентът на Черна гора гласува вот на недоверие на правителството. Причината е спорно споразумение, подписано от 
кабинета със Сръбската православна църква. Предишното коалиционно правителство също беше свалено с вот на 
недоверие през февруари. 
Връх на политическото напрежение в Черна гора. След 12 часа парламентарни дебати правителството падна от власт. 
Предложението за вот на недоверие беше внесено от 36 депутати от партията на президента Мило Джуканович в знак на 
протест срещу подписано от кабинета споразумение. То урежда собствеността на стотици манастири и църкви на Сръбската 
православна църква в Черна гора. 
В мотивите са посочени още липсата на конкретни резултати на правителството, състоянието на икономиката и 
влошаването на епидемичната обстановка. Според досегашния премиер вотът на недоверие е заради антикорупционната 
му политика. 36-годишният Дритан Абазович, който е от албански произход, оглави правителството през април. 
"Тази страна ще бъде управлявана или от престъпници, или от гражданите. Ние сме на страната на гражданите. 
Това е най-приобщаващото правителство, което нямаше реваншистко отношение към никого и бих искал всеки 
следващ кабинет да е такъв. Съжалявам, че организираната престъпност в Черна гора използва пипалата си, за да 
регулира политическите отношения. Изключително горд съм с всичко постигнато за тези 100 дни. Ще бъдем 
запомнени като най-кратко управлявалото правителство, което обаче взе най-трудните решения. И като 
правителството, което си тръгва с повече усмивки, отколкото когато втстъпваше в длъжност.", каза министър-
председателят на Черна гора в оставка Дритан Абазович. 
Сега президентът на Черна гора трябва да номинира нов министър-председател, който да се опита да сформира 
правителство. Възможни са и предсрочни избори. 
Малката балканска страна с излаз на Адриатическо море обяви независимост през 2006 г. Две години по-късно внесе 
кандидатурата си за присъединяване към ЕС. Член е на НАТО от 2017 г. 
 
БНР 
 
√ България и Сърбия ще работят за гарантирането на енергийните си ресурси 
Превозът на български въглища за Сърбия, удълбочаването на река Дунав и изграждането на нов интермодален терминал 
край Димитровград обсъдиха в София министрите на транспорта на България и Сърбия Христо Алексиев и Томислав 
Момирович. 
България и Сърбия ще работят за гарантирането на енергийните си ресурси с оглед на предстоящия зимен сезон, заяви 
вицепремиерът по икономическите политики и министър на транспорта и съобщенията Христо Алексиев след срещата си 
с министъра на строителството, транспорта и инфраструктурата на Сърбия Томислав Момирович. Министър Христо 
Алексиев заяви: 
"Защото ако в България има в момента криза предимно с газа, в Сърбия тази криза е с еленергията. Което означава, че за 
Сърбия трябват достатъчно количества въглища ,за да може нейните централи да произведат и осигурят необходимата 
еленергия". 
Превозът им ще се осъществява с железопътен транспорт и по река Дунав. Доставките на въглища стартираха на 1 юли. До 
момента през границата са преминали 62 влака с над 62 000 тона въглища. 
Корабоплаването по Дунав в момента е сериозно нарушено, затова сръбският министър на строителството, транспорта и 
инфраструктурата е поел ангажимент за предоставянето на драгажна техника. 
"От името на правителството на Сърбия предложихме техника, която още следващата седмица може да подпомогне 
работите по реката", каза министърът на строителството, транспорта и инфраструктурата на Сърбия Томислав Момирович. 
Предстои специализираните администрации от двете държави да уточнят съвместните действия, за да се улесни 
корабоплаването. Днес в българския участък има 14 критични участъка. Заедно с румънската страна, България е започнала 
драгиране на най-критичните от тях. 
Съвместната работа по изграждане на Интермодален терминал при Димитровград, Сърбия, ще облекчи трафика, каза още 
Христо Алексиев: 
"Ние с този проект искаме да качим още от Димитровград автомобилния трафик на жп, което е правено вече в България, 
и мислим да приложим заедно този модел и в Димитровград, Сърбия, за да можем да облекчим допълнително трафика 
по това направление. 
Христо Алексиев и Томислав Момирович се договориха за подобряване условията за преминаване през граничните 
пунктове. 
Възобновяването на бързия влак от София до Белград също бе посочено като приоритет. 
 
√ Правителството подновява преговорите с Азербайджан за увеличение на доставките на газ 
Правителството подновява преговорите с Азербайджан за увеличение на доставките на газ за страната ни, обяви 
министърът на енергетиката Росен Христов: 
"Възнамеряваме да започнем интензивни разговори с Азербайджан за увеличаване на количествата, съответно вече и 
договорка по цените. Можем да преговаряме с азербайджанската страна за увеличаване на количествата. Имат резерви, 
въпросът е отново цената. Нямаме договорени допълнителни количества, така че от понеделник започване разговори", 
каза Росен Христов. 
Той уточни, че министерството ще продължи да търси количества газ, които да покрият потреблението за целия зимен 
период: 
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"От тук нататък ще насочим усилията си за подписване на средносрочни договори, така че да осигурим системни доставки 
на тръбна газ на конкурентни цени. В момента количествата не ни притесняват толкова, имаме оферти за доставка на газ, 
това, което най-много ни притеснява, е цената и тенденцията на пазара за системно повишаване на цените". 
 
√ Парадокс: Потребители ще получат санкция, че не са изконсумирали газ, какъвто "Булгаргаз" няма и го търси 
Кирил Темелков: Ако не се дефинират правилно критичните и проблемните зони, ще се случат тъжни неща 
Интервю на Юлияна Корнажева с Кирил Темелков 
"В момента няма недостиг на количества. Точно в момента имаме излишъци в региона, но това не трябва да ни успокоява. 
Пазарът ще се справи да осигури самите количества. Количествено ще имаме достатъчно газ за потребление. Проблемът 
стои с цената, която трябва да се плати за този газ. В света цената на газа стана висока, тъй като има повече търсене – 
хората искат да купуват повече от производството в глобален мащаб. По отношение на Европа проблемът е с конфликта, 
който се развива с Украйна." 
Това заяви пред БНР Кирил Темелков, заместник-председател на Българската газова асоциация. 
За момента обществената дискусия е насочена към количествата за България, а това не е акцентът. Акцентът е върху 
компенсациите и реструктурирането на пазара, за да влязат конкурентни цени на природния газ, смята той. 
Относно апела на ЕК да се намали с 15% консумацията на газ до края на отоплителния сезон Темелков посочи: 
"Тези 15% ще бъдат постигнати за България, а вероятно и за региона, без да се налага да се прави абсолютно нищо. Ние 
смятаме, че тези високи цени, ако се задържат в следващите месеци, това ще намали консумацията като цяло. Това го 
наблюдаваме още отсега, преди да навлезем в зимния сезон." 
В автотранспорта например клиенти превключват от един към друг вид гориво. Промишлени предприятия обаче, които 
изнасят, не могат да бъдат конкурентни на тези цени и за тях излиза по-евтино да спират производства, вместо да работят 
на загуба заради платения скъп газ, поясни експертът. 
Ако не се дефинират правилно критичните и проблемните зони, ще стане тъжно това, което ще се случи, предупреди 
Темелков. 
По думите му "очакваме поне година-две да се задържат тези високи цени". 
Този период трябва да бъде компенсиран от страна на държавата под различни форми, категоричен е той. 
"Проблемът трябва да бъде решен с някакви компенсации, точно насочени към определени сектори." 
Когато са правени годишните търгове, "Булгаргаз" не е резервирал слотове, защото тогава не е имало проблеми. Но от 
момента, в който е станало ясно, че ще бъдат необходими допълнителни количества, дружеството е трябвало да е по-
активно, коментира Кирил Темелков в предаването "Преди всички". 
"За момента много от потребителите изпадат в много комплицирана ситуация, заради това, че "Булгаргаз" е сключил с 
тях едногодишни договори при фиксирани количества да потребяват. Те са поели ангажимент да консумират газ, който ще 
разберат по-късно колко ще им струва. В един момент цените стават непосилни за консумация, но потребителите 
продължават за имат задължението да го потребяват, а "Булгаргаз" не стига, че няма тези количества, а всички търсим на 
"Булгаргаз" да намери количествата, които потребителите не искат да ги консумират. И на всичкото това отгоре, 
потребителите получават уведомление, че ще получат санкция защо не са изконсумирали този газ, който "Булгаргаз" го 
няма и го търси. Това е малко смешно." 
Договорите с крайните потребители не са адаптирани по никакъв начин към тази среда, която се получава сега, обобщи 
Темелков. 
Цялото интервю слушайте в звуковия файл. 
 
√ Митрофанова: Проблеми с "Газпром" няма, трябва само политическа воля 
Проблеми с възстановяването на доставките от "Газпром" няма да има "при политическа воля от страна на България", 
заяви посланикът на Русия у нас Елеонора Митрофанова. 
Пред Би Ти Ви тя уточни, че плащанията за природния газ могат да са "само" в рубли. 
Именно с този аргумент руският монополист прекъсна доставките за страната ни в края на април. 
Служебното правителство не изключва преговори с "Газпром" за възобновяване на доставките. 
От брифинг на енергийния министър в петък стана ясно, че необходимите количества газ за октомври са само частично 
осигурени, търсят се доставчици за ноември и декември на приемливи цени. 
 
√ Споразумение между земеделското и социалното министерства за дърва на по-ниски цени за социално слабите 
Министерствата на земеделието и на труда и социалната политика, ще подпишат споразумение, с което да се гарантира 
приоритетното снабдяване с дърва на по-ниски цени за хората, получаващи енергийно подпомагане. 
Заместник-социалният министър Надя Клисурска каза за БНР, че стъпката се предприема заради липсата на дърва във 
складовете на търговците: 
"С оглед на тревожната информация, че в момента има недостиг на дърва, влязохме в преки разговори с Министерството 
на земеделието с идеята да предоставим списъци на лицата, които са заявили желание за снабдяване с държава, за да 
може приоритетно тези социално слаби лица, които ще ползват тази целева помощ за отопление, да бъдат снабдени през 
горските стопанства на едни значително по-добри цени от тези, които в момента търговците предлагат на пазара". 
След като споразумението стане факт, ще се изготвят списъци по региони, а хората одобрени за енергийно подпомагане 
ще бъдат информирани своевременно за възможността. 
Социалното министерство вече изплаща целевата помощ от 623 лева и 55 стотинки, като очакванията са до края на август 
подпомагане да получат повече от 100 хиляди домакинства, кандидатствали през юли. 

https://bnr.bg/post/101693870
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Подробности за изпълнението на програмата за целево подпомагане очаквайте по-късно днес в предаването "12+4" по 
програма "Хоризонт". 
 
√ Днес изтича крайният срок за регистрация в РИК на инициативните комитети 
Днес изтича крайният срок за регистрация на инициативните комитети от районните избирателни комисии. Също днес, а 
именно не по-късно от 40 дни преди изборния ден, общинските администрации обявяват предварителните избирателни 
списъци и ги публикуват на интернет страницата на общината. 
ЦИК предоставя на Сметната палата данните за банковата сметка на партиите и коалициите, предназначена за обслужване 
на предизборната им кампания. 
Съгласно решение на Централната избирателна комисия до 17 часа днес Инициативните комитети подават заявление за 
регистрация пред Районните избирателни комисии. За изборите за народни представители могат да се създават 
инициативни комитети на територията на съответния изборен район за издигане на независими кандидати за народни 
представители. 
За участие в изборите за народни представители инициативните комитети внасят безлихвен депозит в размер на 100 лева 
по сметка на ЦИК, открита в Българска народна банка. 
За издигане на независим кандидат за народен представител се образува инициативен комитет в състав от трима до седем 
избиратели с постоянен адрес на територията на изборния район. 
Инициативен комитет може да поиска да бъде заличена регистрацията му за участие в изборите не по-късно от 30.08.2022 
г. (32 дни преди изборния ден). 
 
√ КАТ с акция и сред камионите – проверките ще са безсрочни и на 28 места в страната 
Всяка седмица на територията на 28 различни населени места в страната ще се извършва широкообхватен контрол на 
товарните автомобили, обяви главен инспектор Лъчезар Близнаков от "Пътна полиция". 
Целта е да бъдат проверени възможно най-много водачи, така че да не се допускат нарушения, посочи Близнаков и 
допълни, че пътните нарушения не спират и заради това контролът е засилен на максимум. 
"Всяка седмица на 28 места в страната ще се извършва това нещо съвместно с Изпълнителна агенция "Автомобилна 
администрация". Акцент се поставя и върху управлението на товарните автомобили и дали техните водачи са употребили 
алкохол. Няма как да допуснем водачи на 40-тонни машини да се движат след употреба на алкохол по пътищата на 
страната ни. Акцията е без краен срок и е разпоредено да се изпълнява на територията на цялата страна". 
"Въпреки контрола – всеки ден констатираме по 40-50 нарушения на пътя, водачите шофират употребили алкохол, 
наркотици и други обществено опасни деяния", коментира Близнаков. 
Той уточни, че проверките ще бъдат съобразени със специфичните особености във всички области и те няма да имат срок. 
 
√ АПИ: Възможни са затруднения при продажбата на винетки на 23-ти срещу 24-ти август 
От Агенция "Пътна инфраструктура" предупредиха за възможни затруднения при продажбата на електронни винетки от 
23.00 часа на 23-ти август до 03.00 часа на 24-ти август, заради дейности по актуализации на електронната система за 
събиране на пътни такси. 
Актуализациите няма да повлияят на автоматичното отчитане чрез бордови устройства и GPS тракери на изминатото 
разстояние от тежкотоварни автомобили над 3,5 тона, уточняват от агенцията. 
За избягване на риска от затруднения с покупката на е-винетки Националното тол управление препоръчва на шофьорите, 
на които им предстои пътуване, да купят своевременно необходимата им електронна винетка или маршрутна карта. 
 
√ "Фич" потвърди дългосрочния кредитен рейтинг на Българска банка за развитие 
Международната рейтингова агенция "Фич" (Fitch Ratings) потвърди дългосрочния кредитен рейтинг на Българска банка 
за развитие на ниво "BBB" с положителна перспектива. 
Рейтингът на банката е равен на държавния и практически е най-високият възможен кредитен рейтинг за ББР. 
Оценката се базира на добрата капиталова позиция на ББР, високата вероятност и наличието на фискално пространство за 
подкрепа от страна на собственика - българската държава, стабилното финансиране от международни финансови 
институции, депозити от държавата, държавни структури и предприятия, както и поддържаната висока ликвидност. 
 
√ В ход е националната селекция за Световната купа по предприемачество 
Над 1 милион долара – такава е наградата, за която се състезават предприемачи от 200 държави в рамките на Световната 
купа по предприемачество. За втора поредна година Стопанският факултет към Софийския университет "Св. Климент 
Охридски" организира националната селекция за престижното състезание. 
До участие се допускат фирми, регистрирани след 1 декември 2015 г. у нас или екипи, които планират основаването на 
фирма в България. Самото състезание преминава на три етапа – идейна фаза, ранна фаза и фаза на растеж. Крайният срок 
за кандидатстване е 31 август 2022 г. Национално жури, съставено от 14 университетски преподаватели, ръководители на 
успешни бизнеси и директори на банкови институции ще направи предварителна селекция и ще номинира най-добрите 
предприемачи за участие във финалите, които ще се проведат през ноември 2022 г. в Саудитска Арабия. 
Селекцията на българските участници в четвъртото издание на Световната купа по предприемачество е кулминация на 
различни инициативи в сферата, които Стопанският факултет съорганизира с партньорите си в изминалите месеци – 
Хакатона "From Zero to Fintech"  и "Най-добър младежки стартъп за 2022 г." . Всички те са в унисон с важната цел на 
учебното заведение да подкрепя предприемаческата екосистема в България.  

https://www.genglobal.org/ewc
https://www.genglobal.org/ewc
https://fromzerotofintech.com/
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√ Водещи медицински специалисти обменят опит на 11-тия Конгрес на Югоизточно-европейския медицински форум 
Над 45 водещи университетски лектори, представители на медицинските академични среди и болничи менджъри ще 
изнесат доклади 
11-тият Югоизточно-европейски Медицински Форум ще се проведе в периода  08 -11 септември 2022 г., в гр. Пловдив и в 
гр. Смолян. Събитието е акредитирано със 17 кредита от Европейския съвет за непрекъснато медицинско обучение.  
Научната програма на конгреса е интердисциплинарна, като има за цел участниците в конгреса да се запознаят с най-
новите научни и практически разработки в различни области на медицината. 
Сред основните теми на форума са . Епидемиология, Инфекциозни болести, Имунология, Covid -19 - последиците и отвъд 
науката, Kардиология, Oнкология, Tравма, хронична болка, спешна медицина, Сексуално и репродуктивно здраве, 
Насилие срещу над лекари и Проблеми с бежанци. 
В рамките на събитието ще бъде проведена и кръгла маса на тема: “Обществено здраве – национални, регионални и 
европейски приоритети”. Доклад по темата ще представи проф. Андрей Кехайов, Президент на Югоизточно Европейски 
Медицински Форум, България. 
Своето участие в 11-тия Югоизточно-европейски Медицински Форум вече са потвърдили официални неправителствени 
организации, представители на българските държавни и местни институции и власти. Ще присъстват още: представители 
на Медицинските Асоциации от Югоизточна Европа, ръководители и членове на Световната Медицинска Асоциация, 
Европейският Форум на Медицинските Асоциации, Постоянният Комитет на Европейските лекари и Европейският Комисар 
за Иновации, Изследвания, Култура и Образование – г-жа Мария Габриел. 
Доклади в отделните панели ще бъдат изнесени от над 45 водещи университетски лектори, видни представители на 
медицинските академични среди, ръководители на лечебни заведения, здравни мениджъри от България и чужбина. 
 
√ Ръст с 60-65% на тарифите за ток в Гърция от септември 
Повишения от 60 до 65% бяха обявени в тарифите за електроенергия в Гърция за септември, съобщава гръцкото 
обществено радио и телевизия ЕРТ. 
Тази седмица се очаква правителството да обяви размера на субсидията за домакинствата през идния месец, за да се 
ограничи тежестта върху крайния потребител. 
Различните доставчици на ток в Гърция предлагат различни цени, както и различни такси абонамент за обслужване. 
Изданието "Катимерини" припомня, че въпреки държавната помощ за тока - в момента един милиард евро са неплатените 
сметки на потребителите в Гърция към различните енергийни доставчици в Гърция. 
 
√ Кибератака срещу гръцката газова система 
Операторът на гръцката Национална система за природен газ (DESFA) съобщи, че е претърпял кибератака срещу част от ай 
ти инфраструктурата си.  
Уточнява се, че киберпрестъпници са се опитали да получат незаконен достъп до електронни файлове на Оператора на 
гръцката Национална система за природен газ. 
Изданието "Катимерини" допълва, че е потвърдено, че кибератаката се е отразила на достъпността на някои системи и е 
възможно изтичане на редица файлове и данни. 
Въпреки това от DESFA успокояват, че са успели да осигурят и да продължат експлоатацията на гръцката Национална 
система за природен газ по надежден начин". 
От DESFA уверяват още, че "управлението на гръцката Национална система за природен газ продължава да функционира 
безпроблемно и операторът продължава да доставя газ до всички входни и изходни точки на страната по безопасен и 
адекватен начин". 
 
√ Рекорден скок на цените на всички производители в Германия 
Рекорден скок на цените на всички производители в Германия отбеляза в петък федералният статистически институт. 
Увеличението е с 37,2% и е най-високо от създаването на института през 1949 година досега. 
Цените на производителите в Германия са се повишили в рекордно темпо през юли като основната причина са високите 
цени на енергията. Средното повишение е с 37,2%. Само за един месец - от юни до юли, цените са скочили с 5,3%, което 
също е най-бързото повишаване в историята на статистическия институт. Става дума за всички цени на продукти във 
фабриките, преди те да бъдат преработени или да влязат в търговската мрежа. 
В търговията скокът е отделно 7,5%. Германското правителство намали цените на бензина изкуствено за трите летни 
месеца, за да удържи инфлацията и това повишаване все още не отразява дори реалните цени на енергията. 
Бензинът е поскъпнал със 105 процента в сравнение с 2021 година, газът със 163,8%, токът със 125,4%. Сериозно се 
повишиха цените на металите, торовете и фуража, както на индустриалния газ, опаковъчните материали от дърво и 
храните - всеки с около 21 процента. 
 
√ Първият министър на Шотландия: Национализирането на енергийните компании е опция 
Първият министър на Шотландия Никола Стърджън заяви, че повторно национализиране на енергийните компании може 
да бъде разгледано като опция за справяне с кризата, породена от увеличаващите се сметки за газ и ток. 
Никола Стърджън предупреди, че „задаващото се бедствие“ - по нейните думи, може да бъде още по-лошо, ако през 
октомври влезе в сила нов таван за енергийните цени за домакинствата във Великобритаиня. 
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Според Стърджън поредното повдигане на тавана на цените, което трябва да бъде оповестено в петък от енергийния 
регулатор Ofgem, просто не трябва да се допуска. 
Британското правителство заяви, че изпитващите затруднения домакинства ще получат подкрепа. Миналата седмица 
шотландското правителство излезе с прогноза, че 36% от домакинствата ще изпитат сериозни затруднения. Това са онези 
домакинства, при които за отопление ще отиват повече от 10% от доходите им. 
Никола Стърджън ще проведе среща на високо равнище следващата седмица с енергийните компании за вземане на най-
доброто решение в подкрепа на страдащите заради огромните сметки хора. 
Нито една възможност не може да бъде изключена, включително и национализация на енергийните компании, каза тя. 
 
√ В последните си дни като премиер Борис Джонсън одобри изграждането на два нови ядрени реактора 
В последните си дни като премиер на Великобритания Борис Джонсън одобри изграждането на два нови ядрени реактора, 
но някои от съюзниците на евентуалната му наследничка Лиз Тръс са против това решение, съобщи „Сънди таймс“. 
Борис Джонсън и последният назначен от него министър на финансите Надим Захауи одобриха финансирането на 
атомната централа, известна под името Sizewell, с което открива пътя за набиране на около 20-30 милиарда паунда от 
частни компании. 
Близкият съратник на Лиз Тръс – Саймън Кларк, който е заместник-министър на финансите обаче предупреждава в писмо, 
станало достояние на „Сънди таймс“, че взетото решение може да ограничи икономическите планове на Лиз Тръс, ако тя 
стане премиер. 
От канцеларията на Борис Джонсън заявиха, че не виждат как решението за двата нови реактора ще „върже ръцете на Лиз 
Тръс“. 
В друга статия в „Мейл он сънди“ министърът на икономиката Каузи Куартенг, който по принцип подкрепя Лиз Тръс, 
подчертава нуждата от нови атомни централи, за да се увеличи британската енергийна сигурност. 
Срещу АЕЦ Sizewell има сериозна съпротива и от страна на природозащитниците. 
На 7 юли Джонсън обяви, че ще подаде оставка като лидер на Консервативната партия и по-късно и като премиер заради 
засилващия се натиск върху него. Все още не обявена точна дата, на която премиерът смята да се оттегли. 
 
√ Байдън, Джонсън, Макрон и Шолц призоваха за сдържаност около Запорожката АЕЦ 
Лидерите на Съединените щати, Великобритания, Франция и Германия обсъдиха проблемите пред сигурността на 
атомните централи в Украйна, става ясно от прессъобщение на Даунинг Стрийт, цитирано от агенция "Ройтерс". 
В конферентен разговор вчера Джо Байдън, Борис Джонсън, Еманюел Макрон и Олаф Шолц са подчертали колко важно е 
тези обекти да бъдат обезопасени и са "приветствали разговорите, направили възможна бъдеща мисия на 
Международната агенция за атомна енергия в Запорожката атомна електроцентрала". 
Принципна договорка за такава мисия бе постигната в петък от френския президент Макрон в телефонен разговор с руския 
му колега Владимир Путин, чиито войски контролират централата на брега на Днепър. Преди това Москва и Киев си 
размениха обвинения за артилерийски обстрел по съоръженията и подготовка на провокации в района. Инспекторите от 
Международната агенция ще могат да посетят Запорожката АЕЦ и да анализират състоянието й едва след като бъдат 
договорени техническите детайли около мисията. 
В разговора си вчера Байдън, Джонсън, Макрон и Шолц подчертаха твърдия си ангажимент в подкрепа на Украйна срещу 
руската агресия, но призоваха за "сдържаност" на военните около ядрената централа. 
 
√ Лидерите на САЩ, Великобритания, Франция и Германия обсъдиха сигурността на атомните централи в Украйна 
Сигурността на атомните централи в Украйна обсъдиха лидерите на Съединените щати, Великобритания, Франция и 
Германия. 
Президентът на страната Володимир Зеленски предупреди за нови провокации от руска страна в навечерието на Деня на 
независимостта на Украйна - 24 август, когато се навършват и шест месеца от началото на руската инвазия в страната. 
Украинските войници, които бяха заловени при обсадата на Мариупол, може да бъдат изправени пред съда от Москва по 
време на отбелязване на годишнината, каза президентът Володимир Зеленски: 
"Ако този презрителен, показен процес бъде осъществен, ако всички наши хора биват изкарани на подобна сцена в 
нарушение на всички споразумения и на всички международни правила, това ще бъде линия, отвъд която каквито и да 
било преговори ще бъдат невъзможни", заяви в традиционното си видеообръщение украинският президент. 
Снощи губернаторът на Севастопол съобщи, че противовъздушната отбрана е отразила ново нападение над близкото 
военно летище Белбек. 
Руската армия нанесе удари и по Николаев и Никопол, разположен недалеч от Запорожката атомна централа. 
Обезопасяването и беше основна тема в разговора между германския канцлер Олаф Шолц, американския президент Джо 
Байдън, френския президент Еманюел Макрон и британския премиер Борис Джонсън. 
Те са "приветствали разговорите, направили възможна бъдеща мисия на Международната агенция за атомна енергия в 
Запорожката атомна електроцентрала" и са подчертали подкрепата си за Украйна, но призоваха за "сдържаност" на 
военните около ядрената централа. 
Същевременно бившият депутат в руската Дума Иля Пономарьов заяви, че руски партизани стоят зад извършването на 
бомбения атентат, при който загина Даря Дугина - дъщеря на Александър Дугин - виден идеолог на руския национализъм 
и сред хората от близкия кръг на руския президент Владимир Путин. 
 
√ Организация на руски партизани пое отговорност за атентата срещу Даря Дугина 
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Бившият депутат в руската Дума Иля Пономарьов обяви, че руски партизани стоят зад бомбения атентат, при който загина 
Даря Дугина. От Киев, където се намира в момента, Пономарьов обяви, че е бил упълномощен да прочете изявление на 
Националната републиканска армия, която се бори против властта на руския президент Владимир Путин. 
"Тази акция, както и много други партизански действия, извършени на територията на Русия през последните месеци, беше 
извършена от Националната републиканска армия. Обявяваме президента Путин за узурпатор на властта, 
военнопрестъпник, изменил конституцията, който освен това води братоубийствена война между славянски народи и 
изпраща руските войници на сигурна и безсмислена смърт", гласи част от изявлението на организацията, прочетено от 
Пономарьов пред рускоезичния опозиционен телевизионен канал "Утро февраля". 
Пономарьов добави, че партизани на територията на Русия са в готовност да извършат и други подобни атаки срещу 
високопоставени държавни представители, олигарси, свързани с Кремъл, както и срещу членове на силите за сигурност на 
Руската федерация. 
Даря Дугина беше дъщерята на Александър Дугин - виден идеолог на руския национализъм и сред хората от близкия кръг 
на руския президент Владимир Путин. Тя беше убита през уикенда при експлозия на джипа, с който се е движила в 
покрайнините на Москва. Според анализатори истинската цел на атентата е бил Александър Дугин. 
По-рано от Москва допуснаха, че зад убийството стоят властите в Киев, но Украйна категорично отхвърли тези твърдения.  
 
√ Тайван ще засили сътрудничеството със съюзниците си в областта на електронните чипове 
Тайванският президент Цай Ингвен заяви в понеделник, че Тайван иска да осигури непрекъснати доставки на електронни 
чипове за своите партньори от САЩ в това, което тя описа като "чипове за демокрация". 
"Икономическата сигурност е важен стълб на националната и регионалната сигурност", каза тя и добави: "Тайван желае и 
е в състояние да засили сътрудничеството с демократичните партньори в изграждането на устойчиви вериги на доставки 
на чипове за демокрация“. 
Изявлението ѝ идват на фона на официалното посещение на губернатора на щата Индиана -  Ерик Холкомб, третата визита 
на американска делегация на острова, след като председателят на Камарата на представителите Нанси Пелоси посети 
страната миналия месец,  а 12 часа по-късно в страната пристигна и нова група американски законодатели. 
Визитата на Пелоси в Тайван предизвика критики от Китай и предизвика най-тежката геополитическа криза и криза на 
сигурността в новата история на региона. 
 
Bloomberg TV Bulgaria 
 
√ Европа отива към рецесия, докато ЕЦБ обмисля следващите си стъпки 
Икономическите данни за големите страни от Еврозоната през второто тримесечие не са обнадеждаващи 
Европейците, които се връщат от летните си ваканции, ще намерят по-крехка икономика, която рискува да се огъне под 
заплахите от режим на енергийните източници, рекордна инфлация и по-строга парична политика, пише Bloomberg. 
Индексите на мениджърите по покупките, които трябва да бъдат публикувани във вторник, вероятно ще покажат свиване 
на производството в частния сектор за втори пореден месец, което дава знак, че рецесията в 19-те държави от Еврозоната 
става все по-вероятна. Измервателите на бизнес доверието в Германия, Франция и Италия вероятно ще потвърдят тази 
прогноза. 
Германия, най-голямата икономика в Европа, се очертава като слабото място в региона, като нейната огромна промишлена 
база страда непропорционално от нарастващите разходи за енергия и постоянния недостиг на доставки. Междувременно 
услугите не виждат същия вид туристически бум, който се наблюдава в страните около Средиземноморието, тъй като 
ваканционните пътувания се засилват след Covid. 
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Актуализацията на икономическото представяне на Германия през второто тримесечие в четвъртък ще разкрие дали 
първоначално отчетеното незначително свиване, достатъчно малко, за да бъде закръглено, ще бъде преразгледано и 
отбелязано като по-голямо или потребителските разходи са били достатъчни, за да предотвратят спад в производството - 
за сега. 
Данните през следващата седмица ще бъдат ключови за дискусиите относно това накъде се насочва паричната политика, 
след като Европейската централна банка повиши лихвените проценти с половин пункт през юли и сигнализира за „по-
нататъшно нормализиране“ през септември, без да се ангажира предварително с размера. Следващата среща на ЕЦБ е 
след по-малко от три седмици и повечето служители на банката все още не са изразили своите предпочитания. 
Отчетът за срещата през юли, която трябва да се публикува в четвъртък, може да предложи известна яснота. Освен това 
около половината от 25-те лица, определящи лихвените проценти на ЕЦБ – включително членът на Изпълнителния съвет 
Изабел Шнабел и шефът на Bundesbank Йоахим Нагел – ще получат шанс да споделят своите възгледи по време на срещата 
в Канзас Сити на Годишният симпозиум за икономическа политика на Фед в Джаксън Хоул, Уайоминг. 
Президентът на ЕЦБ Кристин Лагард няма да посети симпозиума тази година. Но нейните коментари след решението от 
юли, заедно с новото покачване на инфлацията до малко под 9% и очакванията, че ценовият натиск ще се увеличи 
допълнително, предполагат, че тя клони към по-голяма стъпка: „Трябва да намалим инфлацията до 2% в средносрочен 
план“, каза тя. „Време е да покажем резултати.“ 
Какво казва Bloomberg Economics: 
„Протоколът от заседанието на ЕЦБ на 21 юли може да даде насоки за това дали инвеститорите трябва да се подготвят за 
ново повишение на лихвите с 50 базисни пункта през септември. Предвид широко разпространения инфлационен натиск, 
нашата основна прогноза е за по-голямо увеличение на лихвите.“ 
 
√ Германия отхвърли предложението за временно пускане на "Северен поток 2" 
Идеята беше лансирана от заместник-председателя на германския парламент 
Говорител на канцлера Олаф Шолц отхвърли предложението газопроводът "Северен поток 2" да бъде пуснат в 
експлоатация временно, за да запълни газовите запаси на Германия за зимата, а след това отново да бъде спрян, 
информира Bloomberg. 
Идеята беше лансирана от Волфганг Кубицки, заместник-председател на германския парламент, който заяви, че Германия 
трябва да разреши на блокирания газопровод "Северен поток 2" да започне да изпомпва руски природен газ, за да "не се 
налага хората да мръзнат през зимата и нашата индустрия да не претърпи сериозни щети". 
Министерството на икономиката на Германия твърди, че газът от газопровода "Северен поток 1" ще бъде достатъчен, за 
да задоволи нуждите на страната от газ, тъй като тя работи за окончателното си откъсване от руските доставки. 
Кристиан Линднер, министър на финансите на Германия, също отхвърли предложението на Кубицки, което привлече 
вниманието на украинския външен министър. 
Дмитро Кулеба написа в Twitter, че призивите на някои германски политици да се пусне „Северен поток 2” за известно 
време и да се затвори по-късно са напълно ирационални. Това прилича на пристрастяване към наркотици, когато човек 
казва "Само за последно!", без да осъзнава опустошителните последици от всяко "за последно". Пристрастяването към 
руския газ убива! 
Газопроводът  „Северен поток 2” е завършен, но в края на февруари Берлин отказа да разреши пускането му в 
експлоатация в отговор на руската инвазия в Украйна. 
 
√ Плавателността на Рейн се подобрява, облекчавайки проблемите с енергийните доставки 
Нивото на водата във важната за икономиките на Западна Европа река се вдигна достатъчно, за да позволи 
възобновяване на транспорта по нея 
Нивото на водата в ключов германски пункт на река Рейн скочи в събота, облекчавайки кризата, която възпрепятства 
енергетиката и индустриалното производство този месец, предава Bloomberg. 
Маркерът в Кауб - тясна и плитка точка западно от Франкфурт - скочи до 47 сантиметра до ранния следобед в събота от 35 
сантиметра ден по-рано, според Федералната служба по водни пътища и корабоплаване. 
На тази дълбочина отново е целесъобразно за много шлепове да плават през точката, превозвайки товари. Маркерът би 
трябвало да се покачи рязко до 150 сантиметра до вторник. 
Нивото не е действителната дълбочина на водата, която може да бъде няколко метра по-дълбока, а по-скоро мярка за 
плавателност. 
Продължителният период на изключително горещо и сухо време изтощи европейските реки това лято, прекъсвайки 
транспортирането на стоки и енергийни стоки във време, когато регионът най-много се нуждае от алтернативни на газа 
източници на енергия. 
Това помогна за покачването на цените на природния газ до рекордно високи нива, засилвайки инфлационния натискъ 
върху индустриите и домакинствата, заплашвайки да тласне Германия към рецесия. 
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Когато измереното ниво на водата в Кауб падне до 40 сантиметра или по-ниско, за много шлепове става неикономично да 
транспортират товари през тази точка. 
Рафинерията в Райнланд на Shell Plc, най-големият комплекс за преработка на петрол в Германия, намали производството 
този месец, а Ford Motor Co. ограничи товаренето на превозни средства на шлепове от Кьолн, въпреки че увеличи честотата 
на доставките като компенсация. 
Рейн, който тече от Швейцария до Северно море, е ключов воден път за движение на стоки през някои от най-натоварените 
с промишленост части на континента. 
Макар нивата на водата да се повишават, те остават ниски според нормалните стандарти и може да продължат да 
нарушават транспорта в Европа. 
Температурите в някои германски градове ще се повишат до 30 градуса по Целзий или над тази през следващата седмица, 
каза синоптикът Максар в доклад в петък. 
 
√ Турция поиска от банките да поддържат ниски лихви по търговските заеми 
Благодарение на предпочитаната от Ердоган свръхсвободна парична политика, турската икономика напредна, 
докато излизаше от пандемията 
Турция настоява търговските банки да намалят лихвените проценти по заемите за компании, след като тази седмица 
централната банка предприе действия за стимулиране на икономиката с изненадващо намаляване на лихвените проценти, 
съобщи Bloomberg. 
Днес бяха публикувани правила, които ще принудят банките да доближат лихвите по търговските заеми до основния 
лихвен процент на Турция в опит да противодействат на признаците за забавяне на икономиката на страната с 800 млрд. 
долара. 
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Регулациите последваха решението на централната банка от четвъртък да намали основния си лихвен процент до 13%, 
въпреки че инфлацията е на 24-годишен връх от 80%. Целта е да се поддържат относително по-евтини парични потоци към 
компаниите и да се създават работни места, тъй като Турция се подготвя за изборите през 2023 г. 
Наказания за банките 
Регулаторният орган заяви, че правилата ще засилят т.нар. трансмисионен механизъм, или способността му да влияе върху 
цената на парите, които банките отпускат на своите клиенти. 
Но по-голямата част от промените са насочени към понижаване на цената на кредитите за корпоративни клиенти. 
Кредиторите, които начисляват твърде високи такси или отпускат твърде агресивни заеми, ще бъдат задължени да заделят 
по-голямо количество активи в лири в централната банка. 
Кредиторите, които искат лихвени проценти от 22,85 % до 29,4 % по нови търговски заеми, ще трябва да блокират в 
паричния орган облигации в лири на стойност 20% от новите кредити. За още по-високи лихвени проценти съотношението 
се увеличава до 90%. 
Новите разпоредби се прилагат за кредити, които ще бъдат отпуснати до края на годината, а лихвеният диапазон ще остане 
обвързан с официалния лихвен процент. 
Защо сега? 
През последните месеци се наблюдава рязко разминаване между официалния лихвен процент на Турция и цената на 
кредитите в банковия сектор. Сега кредиторите начисляват повече от два пъти по-високи такси от лихвения процент на 
централната банка, който се задържаше на ниво от 14% от декември до понижението в четвъртък. 
 

 
 
Средният лихвен процент по търговските заеми в лири скочи до 30% през юли, което е най-високата стойност от четири 
години насам. Макар че тя леко спадна на фона на оплакванията на бизнеса от недостиг на финансиране, към 12 август тя 
все още е 27% според официалните данни. 
Стимулирането на икономиката чрез кредитиране е политика, която отдавна е предпочитана от администрацията на 
президента Реджеп Тайип Ердоган. След опита за преврат през 2016 г. турското правителство въведе Фонд за гарантиране 
на кредитите, чрез който компаниите можеха да получат достъп до заеми, гарантирани от държавата. 
В крайна сметка подходът даде обратен ефект, тъй като изобилното кредитиране доведе до прегряване на икономиката и 
допринесе за срива на лирата през август 2018 г. 
В последно време, благодарение на предпочитаната от президента свръхсвободна парична политика, турската икономика 
напредна, докато излизаше от пандемията, и продължи да се развива с един от най-бързите темпове в Г-20. 
Но тази седмица централната банка предупреди за "известно намаляване на инерцията в икономическата активност" в 
началото на третото тримесечие. 
Валутни проблеми 
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Внезапното възобновяване на паричните облекчения излага на риск лирата, която е една от най-зле представящите се 
валути в света през тази година. Валутата отслабна с 1% спрямо щатския долар след решението за лихвения процент, 
достигайки най-ниското си ниво от 20 декември насам, преди да намали загубите. 
Политиците в Турция следват решимостта на Ердоган да понижи разходите по заемите колкото е възможно повече преди 
изборите, насрочени за юни. Но повишаването на цените се очертава като основна заплаха за популярността на турския 
лидер, а новите регулации едва ли са убедителен аргумент, че паричната власт разглежда инфлацията като свой приоритет 
номер едно. 
Принуждаването на банките да отпускат заеми при по-ниски лихви подчертава опасенията от прегряване и не само няма 
да допринесе за справяне с инфлацията, но и ще я влоши - казва Тим Аш, стратег за развиващите се пазари в BlueBay Asset 
Management. 
Тази седмица централната банка повиши прогнозата си за инфлацията през 2022 г. с почти 18 процентни пункта, очаквайки 
в края на годината тя да достигне 60%, което е 12 пъти повече от официалната цел, а до няколко месеца се очаква да 
достигне връх от около 85%. 
 
√ Тайван ще посрещне още чуждестранни делегации въпреки китайския натиск 
Японски и американски законодатели ще посетят Тайпе тази седмица, въпреки че Пекин се опита да ограничи тези 
визити 
Тайван ще бъде домакин на редица чуждестранни делегации тази седмица, противопоставяйки се на засилващите се 
опити на Китай да възпира трети страни от ангажиране с Тайпе, пише Financial Times. 
Двупартийна група от японски законодатели, водена от Кейджи Фуруя от управляващата Либерално-демократическа 
партия, ще посети Тайпе в понеделник, а делегация от Конгреса на САЩ трябва да пристигне през уикенда, което ще е 
третото пътуване на американски пратеници в рамките на няколко седмици. 
Пекин разширява кампанията си от военни заплахи и санкции в отговор на противоречивото пътуване на председателя на 
Камарата на представителите на САЩ Нанси Пелоси този месец до всякакви чуждестранни посещения на високо ниво в 
Тайван, като тества готовността на правителствата да рискуват да се сблъскат с Китай. 
Парламентаристи и членове на кабинета от САЩ, Европа и Япония редовно посещават Тайван от много години. Пекин 
последователно се противопоставя на подобен обмен, но доскоро не отвърна с военни заплахи или санкции. 
Когато японска делегация посети страната на 27 юли, само седмица преди посещението на Пелоси, това не предизвика 
остър китайски отговор. Но когато литовски заместник-министър отпътува за Тайпе малко след заминаването на Пелоси, 
Пекин й наложи санкции. Когато друга делегация от Конгреса на САЩ дойде миналата седмица, Китай обяви нов кръг от 
военни учения около Тайван. 
Наблюдатели казаха, че е малко вероятно Пекин да успее да изолира Тайван с подобни ходове. „Китай се опитва да ги 
възпре да дойдат, но те се провалят“, каза Винсънт Чао, бивш ръководител на политическия отдел в квази-посолството на 
Тайван във Вашингтон, който участва в местните избори тази година. 
Японското правителство не е изразило загриженост относно пътуването на Фуруя, тъй като го смята за обичайно, според 
официални лица. Но Токио е предпазлив, тъй като напрежението около Тайван може да наруши деликатния баланс в 
отношенията му с Китай. 
„Навършват се 50 години от японско-китайските [дипломатически отношения]. Има натиск от страна на бизнес общността, 
но също така ние като дипломати предпочитаме стабилни отношения с Китай“, каза високопоставен държавен служител. 
„От тази гледна точка не трябва да насърчаваме японските законодатели да посещават Тайван.“ 
Япония беше един от най-гласните сред съюзниците на САЩ в осъждането на неотдавнашните военни учения на Китай, 
особено след като пет ракети паднаха в изключителната икономическа зона на страната. Но премиерът Фумио Кишида 
също подчерта необходимостта двете страни да поддържат диалог. В сряда японският съветник по националната сигурност 
Такео Акиба проведе седемчасова среща с Янг Джиечи, високопоставен представител на китайската външна политика, за 
да обсъдят Тайван, Северна Корея и Украйна. 
Тъй като правителствата и общественото мнение в САЩ, Япония и Европа стават все по-антагонистични към Пекин, 
демокрациите се ангажираха повече с Тайван, за да подчертаят споделените ценности и да използват опита на страната с 
китайското икономическо държавно управление и кампании за дезинформация. В резултат на това потокът от западни 
посетители към Тайпе нараства. 
Тази година Тайван прие 14 парламентарни или правителствени делегации от страни, с които няма дипломатически 
отношения, включително 19 членове на Конгреса на САЩ. 
Откакто президентът Цаи Ингуен встъпи в длъжност през 2016 г., 58 членове на Конгреса са посетили страната и годишният 
брой се е увеличил повече от два пъти през този период. 
Законодателите и правителствените служители от Централна и Източна Европа също станаха чести посетители, тъй като се 
разочароваха от икономическия ангажимент с Китай и се противопоставиха на суровите политически искания на Пекин. 
Друга литовска делегация се очаква, когато страната отвори представителството си в Тайпе следващата седмица. Група 
канадски депутати и две делегации от германския парламент планират посещение през октомври. 
 
√ Зейна дупка от $379 млрд. във валутните резерви на развиващите се страни 
От Гана до Пакистан и Чили валутите се сринаха до рекордно ниски нива, рязък скок на инфлацията, задълбочаване 
на бедността и вълнения 
Непрекъснатото поскъпване на щатския долар води до дупка във финансовите резерви на развиващите се страни. В опит 
да подкрепят валутите си спрямо долара, отговорните лица в тези страни всеки ден изразходват еквивалента на повече от 
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2 млрд. долара от валутните резерви. През тази година те са източили общо 379 млрд. долара от резервите - извънредните 
запаси, които държат, за да се предпазят от тежки икономически кризи, пише Bloomberg. 
В знак на това колко мощни са силите, които повишават курса на долара, и колко опасен е настоящият момент, тези усилия 
не допринесоха за стабилизиране на валутните пазари в най-уязвимите страни. 
От Гана до Пакистан и Чили валутите се сринаха до рекордно ниски нива, което доведе до рязък скок на инфлацията, 
задълбочаване на бедността и разпалване на вълненията, които вече тлееха след две години на икономическо 
неразположение, предизвикано от пандемията. В световен мащаб 36 валути са загубили поне една десета от стойността 
си през тази година. Десет от тях, включително рупията на Шри Ланка и аржентинското песо, са се понижили с повече от 
20 %. 
Всичко това наподобява големите кризи на развиващите се пазари през последния половин век: Дълговата криза в 
Латинска Америка през 80-те години на ХХ век и вълната от валутни девалвации, обхванала Азия десетилетие по-късно. 
Засега повечето анализатори смятат, че подобни екстремни сривове са малко вероятни, но в същото време посочват, че 
Федералният резерв, който е основният двигател на скока на долара, има още много работа, за да потисне инфлацията. И 
колкото повече увеличава лихвените проценти в САЩ, за да постигне тази цел, толкова по-голям е рискът все повече 
развиващи се страни да изпаднат в пълноценна валутна криза, която на свой ред може да подхрани дългова криза. 
"Без съмнение може да се стигне до истинска криза на развиващите се пазари", каза Джесика Амир, стратег в Saxo 
Capital Markets в Сидни. "Те вече са в критична точка. Силният долар е върхът на всички несигурности, особено за 
уязвимите развиващи се пазари". 
Разбира се, развиващите се страни не са единствените, които са засегнати от силния долар - попитайте европейците и 
японците. Миналия месец еврото се понижи до паритет със зелените пари за първи път от 20 години, а йената се срина до 
най-слабата си стойност от 1998 г. насам. Но докато тези спадове означават истинска болка за компаниите и потребителите, 
които плащат повече за стоки от чужбина, развиващите се страни, които зависят от долара, за да финансират 
правителствата си, са изправени пред почти екзистенциална заплаха от същата динамика. 
 

 
 
Така че, въпреки че изчерпаните през тази година резерви представляват по-малко от 6% от наличностите, по данни на 
Международния валутен фонд за 65 развиващи се страни, инвеститорите обръщат внимание на това. Това е най-бързият 
спад след валутния срив през 2015 г., предизвикан от изненадващата девалвация в Китай. Този път някои от най-големите 
спадове на резервите са в Гана, Пакистан, Египет, Турция и България - в някои от тези страни се наблюдават и най-
сериозните разпродажби на валута.  
"Валутният стрес, на който сме свидетели в страните от Източна Европа, се случва всеки път, когато има силен 
долар", казва Адинда Митра, ръководител на отдела за макро и инвестиционна стратегия в Азия в BNY Mellon 
Investment Management в Сингапур, който се занимава с региона повече от две десетилетия. "Бих бил загрижен за някои 
от граничните икономики, особено за тези с тънки валутни резерви, където се усеща основната тежест на този 
доларов стрес." 
Растящата доходност на облигациите и дългът от 215 млрд. долара, който трябва да бъде изплатен до края на 2023 г., ще 
задълбочат агонията, а анализаторите се различават само по мащаба на очакваните спадове, като някои прогнозират 
управляеми загуби, докато други, като Renaissance Capital и HSBC Holdings Plc, стигат дотам, че за по-уязвимите държави се 
очаква да се стигне до кризисни спадове. 
"В условията на затягане на глобалната ликвидност, намаляващи очаквания за растеж, повишен инфлационен натиск 
и силен щатски долар е разумно да се предположи, че страните с нововъзникващи пазари с остри макрозатруднения 
ще бъдат изправени пред продължаващ валутен стрес", каза Пол Гриър, паричен мениджър във Fidelity International. 
"Ние сме предпазливи." 
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Гана, която потърси помощ от МВФ, за да преодолее икономическата криза след Covid, продава долари на всеки две 
седмици, за да защити валутата си. Въпреки че страната е загубила 2,60 долара от всеки 10 долара резерви в този процес, 
валутата все още е спаднала с една трета през тази година. Украйна, Пакистан и Монголия са загубили около 30% от 
резервите си, макар че в Украйна голяма част от това намаление може да се отдаде на войната. 
По-големите държави също усещат болката. Резервите на Чили намаляха с повече от 10% през първата половина на 
годината и се сринаха с 1,2 млрд. долара през първата седмица на август, тъй като страната продаде долари, което помогна 
на песото да се върне от рекордно ниско ниво. В Турция милиардите, вложени в стимулиране на търсенето на лирата, не 
спряха 26%-ния спад на валутата, което е десетата поредна година на понижение.  
Тъй като голяма част от мерките на Фед за затягане на лихвените проценти и пълният обхват на глобалните икономически 
рискове тепърва ще се проявяват, нововъзникващите пазари рискуват да изчерпят доларите си твърде рано. Всяко усещане 
на пазарите, че доларите в страните са изчерпани, може да доведе до по-рязко поевтиняване на техните валути. Това би 
могло да изключи по-слабите държави от международните капиталови пазари и да ги постави в невъзможност да 
финансират правителствата си. Всяко по-нататъшно покачване на цените на вноса може да изостри този проблем, като 
забави достигането на връхната точка на инфлацията и потенциално подхрани народното недоволство - както се случи в 
Шри Ланка. 
"Някои валути на нововъзникващите пазари са изправени пред значителен натиск за обезценяване, а именно тези с 
ниска адекватност на резервите", каза Пол Макел, глобален ръководител на отдела за валутни изследвания в HSBC. 
"Не мисля, че има сериозни аргументи да се твърди, че се развива широка валутна криза. Въпреки това някои от тях 
се сблъскаха с движения, подобни на кризисни, особено тези в граничните райони." 
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Независимо от това колко голям ще се окаже този разгром, той вече има някои общи фактори със системните сътресения 
от миналото. Както азиатската финансова криза от 1997 г., така и "изгубеното десетилетие" в Латинска Америка през 80-те 
години на ХХ в. последваха периоди на прекомерно външно кредитиране, след което капиталовите потоци внезапно 
спряха, когато лихвите на Фед започнаха да се повишават. Подобни тенденции се проявяват и сега, когато развиващите се 
страни преминават от десетилетие на евтино финансиране към недостиг на долари. 
Капиталовите потоци към развиващите се пазари са намалели през тази година до най-ниското си ниво от периода след 
началото на пандемията, показва проучване на Bloomberg, докато волатилността на валутните курсове, сигнализирана от 
цените на опциите, е скочила с една трета през последната година, според данни на JPMorgan Chase & Co. Търговците, 
които заемат долари и инвестират в по-високодоходни активи в развиващите се страни, търпят загуби за трета поредна 
година. 
Търговците на деривати вече залагат срещу всяка валута на развиващите се пазари през следващите шест месеца, 
използвайки стратегии за опции, които използват путове и кол опции с цена извън паричната единица. 
Всъщност за трейдърите няма голям стимул дори да купуват избирателно валутите на държави с добре капитализирана 
централна банка. Това е така, защото - въпреки разпродажбите през годината - много от тези валутни курсове остават 
надценени в сравнение с историята, като индексът MSCI Emerging Market Currency Index все още се търгува в 92-рия 
персентил на 25-годишния си диапазон. За разлика от тях акциите на развиващите се пазари се търгуват в 68-ия персентил 
на своя диапазон, което ги прави много по-привлекателно предложение, когато търговците искат да добавят риск. 
"От известно време липсват условия за харесване на широка група от валути на развиващите се пазари", казва Макел. 
"Със силен долар, подхранван от ястребово настроения Фед, и слаб глобален растеж това е предизвикателна 
ситуация." 
 
3e-news.net 
 
√ Министерство на иновациите и растежа изпрати за одобрение в Брюксел програма за бизнеса за 3 млрд. лв. 
Министерството на иновациите и растежа изпрати за одобрение от Европейската комисия новата Програма 
„Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027. Тя е продължение на приключващата ОП „Иновации и 
конкурентоспособност“ и ще е с бюджет близо 3 млрд. лв. Очаква се изпълнението ѝ да стартира до края на годината. 
С нея ще продължи подкрепата за микро, малките и средни предприятия (МСП) в страната. Ще бъдат подпомогнати 
компании в различни етапи на развитието си. Ще се стимулират партньорства между МСП и големи дружества за 
разработване на нови технологии. 
Основните приоритети на Програмата са два – „Иновации и растеж“ и „Кръгова икономика“. Предвидени са средства за 
разработване и внедряване на иновации във фирмите, увеличаване на експортния потенциал, създаване на нови или 
развитие на съществуващи компании с фокус върху високотехнологичните сектори на промишлеността, защита на патенти, 
индустриална собственост и др. Ще се стимулира дигитализацията, повишаването на киберсигурността, поверителността 
на данните в МСП и на уменията на персонала за работа с технологиите от Индустрия 4.0. Ще бъде подкрепена 
модернизацията на семейните предприятия и тези от творческите индустрии и занаятите. 
Освен за по-голяма енергийната самостоятелност на фирмите, във втория приоритет – „Кръгова икономика“, е заложено 
финансиране за по-ефективно използване на ресурсите, разработването на продукти с по-голяма трайност или с 
възможност за рециклиране, повишаване на употребата на вторични суровини, подобряване управлението на отпадъците 
и др. 
 
√ Храните на едро поевтиняха през третата седмица на август 
През отминалите пет работни дни (15-19 август) цените по стоковите тържища са спаднали с 0.44%, а от началото 
на годината са нараснали с 15.51 на сто 
След две поредни седмици на поскъпване, през третата седмица на август (15-19) храните по стоковите тържища 
поевтиняха. Преди това през последната седмица за юли (25-29) беше отчетено, макар и минимално с 0.09%, 
поевтиняване, продължило 10 поредни седмици. Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който се поддържа от Държавната 
комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) към 19 август е 2.055 пункта спрямо 2.064 пункта към 12 август или 
поевтиняване с 0.44 процента. 
Месечната равносметка 
за отминалите седем месеца от началото на годината е, че през четири от месеците храните са поскъпвали, а през три – са 
спадали. През юли храните са поевтинели с 0.14%, след като НСИ отчете рекордна инфлация от 17.3%, през юни (-6.18%), 
когато НСИ отчете инфлация от 16.9 на сто, а през май ДКСБТ регистрира спад на цените с 3.93% при 15.6% инфлация. Преди 
това четири  поредни месеца храните на едро поскъпваха: през април (+6.25%), през март (+6.42%), през февруари (+5.87%), 
а през януари беше отчетено най-слабото месечно нарастване на цените за 2022 година (+0.65%). Общо от началото на 
годината до 19 август цените на храните на едро са се повишили с 15.51 на сто. 
На годишна база, спрямо 19 август 2021 година, ИТЦ е нараснал с 30.14% (от 1.579 пункта), сочат данните от бюлетините 
на ДКСБТ. 
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Базовото ниво на индекса от 1.000 пункта е от 2005 година. 

 
Седмичната равносметка 
показва, че през отминалите пет работни дни от включените в седмичния бюлетин на ДКСБТ 36 хранителни продукти, 17 
са поевтинели, 16 са поскъпнали и три са без промяна в цената. 
От млечните и месните храни и варивата най-много са поскъпнали кравето сирене и кашкавалът „Витоша“, а най-много са 
поевтинели зрелият фасул и захарта; при плодовете най-много са поскъпнали дините, а са поевтинели ябълките; при 
зеленчуците най-много са нараснали цените на тиквичките и салатите, а най-много са поевтинели доматите – от открити 
площи и оранжерийните. 
При основните месни, млечни храни и варивата 
от всичките 20 включени в бюлетина на ДКСБТ, на седмична база поевтинелите са 8, поскъпналите са 9 и 3 са без промяна 
в цената, като трендът е в нормални граници – от минус 4.3% до плюс 5.7 на сто, което е характерно за сезона за тази група 
храни. 
Най-много е поевтинял както вече посочихме зрелият фасул (-4.3% до 3.60 лв./кг), следван от захарта (-3.8% до 2.25 лв./кг), 
прясното мляко (-3.1% до 2.20 лв./литъра), ориза (-2.9% до 2.66 лв./кг), пакетчето масло 125 грама (-2.55% до 2.74 лв./броя). 
Без промяна в цената са брашното тип 500 (1.31 лв./кг), слънчогледовото олио (4.96 лв./литъра) и яйцата (0.29 лв./броя). 
Най-много е поскъпнало кравето сирене (+5.7% до 11.05 лв./кг), следвано от кашкавала „Витоша“ (+2.6% до 16.16 лв./кг), 
лещата (+1.3% до 3.92 лв./кг), замразеното пиле (+1.8% до 6.07 лв./кг), трайния варено-пушен салам (+0.7% до 10.80 лв./кг), 
малотрайните колбаси, вкл. и шунка (+0.5% до 6.16 лв./кг) и пилешките кренвирши (+0.4% до 5.13 лв./кг). 
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От таблицата по-горе е видно, че на годишна база всички млечни, месни и други храни, вкл. и варивата са поскъпнали, а с 
над 1 лев са се повишили цените на 7 от общо 20 продукти, като най-голяма е разликата при кашкавала „Витоша“ (+4.46 
лева), кравето сирене (+4.05 лева), варено-пушения салам (+1.98 лева), слънчогледовото олио (+1.89 лева), замразеното 
пиле (1.51 лева), лещата (1.40 лева) и пилешките кренвирши (1.10 лева). 
При плодовете 
регистрирани в седмичния бюлетин на ДКСБТ, повечето са поскъпнали, като трендът при тях по това време на годината е 
в малко по-широки граници - от плюс 10.3% до минус 5.7 на сто. 
Най-много са поскъпнали дините (+10.3% до 0.64 лв./кг), следвани от бананите (+1.6% до 2.53 лв./кг) и прасковите (+0.5% 
до 2.06 лв./кг), а най-много са поевтинели ябълките (-5.7% до 1.33 лв./кг), следвани от лимоните (-2.0% до 3.01 лв./кг). 
 

 
 
От таблицата по-горе е видно, че по същото време на миналата 2021 година всички плодове са били по-евтини спрямо 
цените към 12 август 2022 година, с изключение на ябълките, които са поскъпнали. 
При зеленчуците 
на седмична база поскъпналите са значително повече от поевтинелите, като за тази група храни трендът е доста широк за 
този сезон - от минус 17.0% до плюс 17.0 на сто. Най-много са поевтинели доматите от открити площи (-17.0% до 1.71 
лв./кг), следвани от оранжерийните домати (-13.4% до 2.07 лв./кг), зрелия кромид лук (-6.7% до 1.12 лв./кг), зелето (-5.6% 
до 0.85 лв./кг), картофите (-4.6% до 1.04 лв./кг), морковите (-1.8% до 1.12 лв./кг). 
Най-много са поскъпнали тиквичките (+17.0% до 1.17 лв./кг), следвани от зеления пипер (+6.2% до 1.88 лв./кг), зелената 
салата (+5.7% до 0.93 лв./броя), оранжерийните краставици (+2.3% до 2.27 лв./кг) и зрелия чесън (+1.7% до 4.16 лв./кг). 
 

 
 
От таблицата по горе е видно, че на годишна база са поскъпнали всички зеленчуци, с изключение на оранжерийните 
краставици. Най-голяма е разликата на цените при зеления пипер (0.44 лева), следван от картофите (0.32 лева) и зрелия 
кромид лук (0.28 лева). 
 
√ Цените на петрола и горивата поевтиняват, но няма място за оптимизъм за газа и емисиите 
Цената на бензин А95 за последния месец е поевтинял с 0,16 лв. за литър (минус 4,72 % ) - очертава се ясна тенденция към 
поевтиняване, след като горивото от 3,39 лв. на 21 юли спада на 3,23 лв. за литър през август. За една година обаче 
поскъпването на А95 е с 42,29 % или с 0,96 лв. за литър. А95 е бил най-скъп в периода 8 - 10 юли т.г. - 3,41 лв. за литър. 
При дизела поевтиняването за последният месец е с 0,17 лв. за литър или от 3,54 лв. за литър на 21 юли към 20 август 
цената вече спада до 3,37 лв. за литър (минус 4,80 % ), като и тук тенденцията е за поевтиняване. Лекият спад на цената на 
дизела сега обаче не може да компенсира значителното му поскъпване за една - в рамките на 48,46 % към днешна дата 
или с 1,10 лв. за литър. Дизелът е струвал най-скъпо между 30 юни и 6 юли, както и на в дните 9 - 11 юли - 3,56 лв. за литър. 
Поевтиняване има и при пропан-бутана, като за последния месец цената се е понижила с 0,12 лв. за литър или с 8,82 
процента. Така, ако на 21 юли това гориво е струвало 1,36 лв. за литър, то към 20 август спада до 1,24 лв. за литър. Тук 
движението на цените е по-различно в годишно изражение, като за една година поскъпването е с едва 5,98 % или с 0,07 
лв. за литър, а тенденцията за спад остава. За последните три месеца пропан-бутанът е струвал най-скъпо през периода 21 
- 26 май, когато е стигал до 1,60 лв. за литър. 
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Що се отнася до метана, при него, за разлика от другите горива, възходящата тенденция се запазва. Метанът остава най-
скъпото гориво, като за последния месец поскъпването е много високо - с 45,68 % или с 1,69 лв. за кг. Така, ако на 21 юли 
метанът се е търгувал на цена от 3,70 лв. за килограм, то на 20 август цената му вече е значително по-висока - 5,39 лв. за 
кг. 
Нещо повече, в годишно изражение цената на метана е нараснала с невероятните 213,37 % или с 3,67 лв. за кг. - на 20 
август миналата година е струвал едва 1,72 лв. за килограм. 
Българските експерти са обнадеждени, че ако петролът, в частност сорт Brent продължи да поевтинява, има шанс за още 
малко понижение на цената на бензина. Както отбелязват от БПГА - от една страна нестабилността на международните 
пазари остава, а от друга, след приключване на сезона на пътуванията, септември идва със свиване на потреблението. 
Всичко това се отразява и цената на горивата на вътрешните пазари. 
В допълнение последните данни продължават показват значително намаляване на спекулантите от рода на хедж 
фондовете на чистите дълги позиции за двата сорта Brent и WTI и то за втора поредна седмица до най-ниското ниво за 
последните пет години. Освен това на международните пазари се наблюдава ново разместване на доставките на петрол. 
Може да е временно, но това също влияе върху ценовите нива - Индия и Китай се насочват към по-евтиния напоследък 
саудитски петрол, а руските доставки се пренасочват към Египет и Шри Ланка. Вниманието на търговците се насочва и към 
по-евтиния американски петрол. Безспорно пазарите са в период на търсене, което може да отнеме достатъчно дълго 
време. Факт е обаче, че големите играчи продължават да се дистанцират от руския петрол, а това в определен момент ще 
доведе до реакция на пазара. Още повече, че наблюдателите очакват спад на руския добив, но не и увеличение на този на 
страните от ОПЕК. Що се отнася до надеждите за появата на иранския петрол, все още е рано за прогнози. 
Казано накратко - международните пазари са в процес на търсене и установяване на някакъв нов ред, което ще отнеме 
време. Сътресения не могат да бъдат изключени. На този фон остават противоречиви и прогнозите за цените на петрола 
на големите анализаторски компании. 
Анализаторите от UBS изразиха очакване през тази седмица, че независимо от спада на цената на петрола с 20 % до нива 
под 100 долара за барел, все още има възможност сорт Brent да се обърне до края на годината, тъй като предложенията 
на световните пазари остава ограничено. Известно е, че спадът на цените бе провокиран от очакванията за рецесия в САЩ 
и Китай. И все пак, претегляйки всички важни международни фактори, включително и обещанието за слабото увеличение 
със 100 хил. барела от ОПЕК, от UBS Global Wealth Management допускат, че все още има възможност Brent да скочи до 125 
долара за барел до края на годината. 
Преди десетина дни подобно допускане направиха и анализаторите на Goldman Sachs Group - връщане на Brent до 130 
долара за барел. Нещо повече, те допуснаха и връщане на цената на бензина в САЩ до 5 долара за галон. Според 
експертите именно това е нивото на стабилност на цените на пазара, така че да се решат проблемите с недостига. 
Точно противоположна е позицията на нидерландската инвестиционна банка ING, която понижи прогнозата си за сорт 
Brent с 22 % до 97 долара за барел спрямо предишната, която бе за 125 долара за барел. 
Оттук нататък остава очакването дали ще се сбъдне прогнозата на Международната агенция по енергетика (МАЕ) за 
пренасочване на големите потребители на газ и в частност на индустрията към използването на петрол и каква ще е 
първоначалната и последващата реакция на пазара в ценово изражение. 
Раздвижването на газовия пазар все още предстои 
Ако някой смята, че с увеличаването на доставките на втечнен природен газ (LNG) от САЩ Европа е решила проблемът си, 
а пазарът се е наместил, много се лъже. Голямата газова игра тепърва започва. 
Русия намали до минимум износа на газ за Европа. Страната, основно в лицето на "Газпром" , обаче е изправена пред 
сериозно предизвикателство - намиране на нов пазар, който да може да поеме количествата от около 135 млрд. куб м, 
които досега бяха доставяни за Европа. Самата Европа трябва да намери такъв, а и по-висок обем, който да осигури 
вътрешното спокойствие за индустрията и битовите потребители. Освен това става въпрос за пари. Руските анализатори 
допускат, че все пак не става въпрос за толкова големи количества, имайки предвид определени пазари и на тази база 
допускат, че частично руския газ ще продължи да държи добри позиции в Европа до 2030 година. Вносът на ЕС от 150 
милиарда кубични метра през миналата година представляваше 30% от производството на Газпром и 20% от 
производството на Русия - или близо 70% от износа на газ по тръбопроводи и около 60% от общия износ на газ на Русия, 
включително LNG. Турция отделно е внесла около 25 милиарда кубически метра руски газ през 2021 г., което представлява 
по-голямата част от около 30 милиарда кубични метра в износа на Газпром на запад извън ЕС. За тази цел, според руския 
петролен и газов експерт и бивш министър на енергетиката Юрий Шафраник, Европа все още може да приема 35 млрд. -
45 млрд. куб м газ годишно през 2030 г. Това означава търсене на пазар за около 130 млрд. куб м. 
На този фон Русия възобновява плановете си за нов газопровод с Китай и разширяване на вътрешната си мрежа и 
анализаторите са на мнение, че проблеми ще има, но са решими. 
И ако изглежда, че Русия има опции, не така оптимистична е картината за Европа и европейската индустрия. Тревожни са 
данните не само за доставките, но и за ценовите нива. По всичко изглежда, че през тази година Европа ще плати огромна 
сума за внос на природен газ. Година по-рано сумата от 250 млрд. Евро, платена от страните от Европейския съюз 
изглеждаше огромна. Предвид факта, че цената на LNG е значително по-висока с 30 до 50 % в зависимост от редица 
фактори, изглежда, че Европейският съюз тази година ще трябва да плати над 500 млрд. евро. 
Уроците, които спот пазарът дава, не са успокояващи. За една година цената на газа по индекса TTF на борсата ICE се е 
увеличила 10 пъти. Преди година, на 23 август, цената на газовите фючърси бе 26.77 евро за MWh, а в петък 19 август 
стойността успя да достигне до 261 евро за MWh, въпреки че затвори при малко по-ниско ниво от 257.40 евро за MWh. 
Тревожните новини се пренасят и на пазара на емисии. Всъщност именно ръстът на цената на СО2 е първият сигнал за 
опасенията, изразени от МАЕ - тенденцията за превключване от газ на петрол и от газ на въглища. От една страна 
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спекулантите, а от друга изчерпването на свободните квоти, които преди това ЕК намали, са в основата на този ръст на 
цената по индекса ICE EUA на борсата ICE до неочаквано високото ниво от 97.80 - 98.43 евро за тон. Това ще изисква 
допълнителни ресурси от страна на индустриалните компании. На национално ниво в България, ще се наложи енергийният 
регулатор отново да предложи НЕК да бъде докомпенсирана от ФСЕС, а всички енергийни компании разчитат на средствата 
от Фонда, за да балансират сметките си. 
Като в омагьосан кръг не само заради войната в Украйна, но и заради политическото говорене и липсата на експертиза, 
темите продължават да пропадат една в друга, да се преплитат, а и все по-рядко да намират дългосрочно решение. Зимата 
е на прага ни. Пазарите ще се наместват според търсенето и предлагането, а прогнозата все по-често е за запазване на 
високите цени поне до 2025 година. 
 
√ Цената на газа на „Газов хъб Балкан“ с ден за доставка 22 август расте до 405.23 лв. за MWh 
Цената на природния газ, постигната в сегмента „пазар ден напред“ на газовата борса в България, „Газов хъб Балкан“ с ден 
за доставка 22 август  2022 г. е 405.23 лв. за MWh/d. 
Изтъргуваният обем е 6 452 MWh/d. 
Стойността се повишава с 0.61 % спрямо постигнатите 402.77  лв. за MWh с ден за доставка 21 август при изтъргуван обем 
от 11 290 MWh. 
С ден за доставка 20 август изтъргуваният обем е 10 890 MWh, при цена от 403.19 лв. за MWh, а за 19.08 – 11 618 MWh 
срещу 388.13 лв. за MWh. 
В сегмента пазар „в рамките на деня“  няма осъществени сделки. Последната е с ден за доставка 18 август при изтъргуван 
обем от 1 086 MWh. 
Постигнатата цена е 408.49 лв. за MWh и се повишава с 21.94 % спрямо отчетените 335.00 лв. за MWh за 17 август при 
изтъргуван обем от 100 MWh. 
Референтната цена е 405.23 лв. за MWh/d. 
 
√ Нов рекорд при скок с 35.8%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 1058.61 лв. за MWh с ден за 
доставка 22 август 2022 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 1058.61 лв. за MWh с ден за доставка 22 август 2022 г. и обем от 73 330.90 MWh, сочат данните от търговията. Това е 
незначително повишение с 35.8% % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 1093.98 лв. за MWh, при количество от 39 291.00 MWh. 
Извънпиковата енергия (34 039.90 MWh) е на цена от 1023.24 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 986.23 лв. за MWh и количество от 2899.3 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 04 часа – 825.07 лв. за MWh (2995 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 21 часа – 1329.91 лв. за 
MWh (при количество от 2606.1 MWh).Изключително висока и е постигнатата цена за 20 часа – 1326.31 лв. за MWh (обем 
от 2593.6 MWh). 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 1065.93 лв. за MWh при количество от 2521.7 MWh. 
(https://ibex.bg/) 
Спрямо стойността от 779.45 лв. (398.53 евро) за MWh за 21 август 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за 
доставка 22 август 2022 г. се повишава до значителните 1058.61 лв. за MWh ( повишение с 35.8 %) по данни на БНЕБ или 
541.26 евро за MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 21 август 2022 г. общият търгуван обем към часа на публикуване 
на информацията е 1 964.90 MWh при средно претеглена дневна цена от 791.83 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     39,86%    2091.36 
Кондензационни ТЕЦ   38,06%    1996.87 
Топлофикационни ТЕЦ   1,99%    104.54 
Заводски ТЕЦ    1,36%    71.24 
ВЕЦ     6,76%    354.76 
Малки ВЕЦ    2,12%    111.5 
ВяЕЦ     1,53%    80.51 
ФЕЦ     7,69%    403.55 
Био ЕЦ      0,63%     32.97 
Товар на РБ         3757.93 
Интензитетът на СО2 е 337g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Отново рекордни цени на енергийните борси в Европа и нива от над 560 евро/мвтч 
Румънската OPCOM затвори при цена от 562,24 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 539,54 евро/мвтч за базова 
енергия 

https://ibex.bg/
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Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 562,24 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 22 август 2022 г. Цената за пиковата енергия е 592,27 евро/мвтч, а извънпиковата енергия е 
532,21 евро/мвтч. Най-високата цена от 679,97 евро/мвтч ще бъде в 21 ч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 
440,97 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 68 650,0 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за базова енергия нa 22 август ще бъде 539,54 евро/мвтч. Общият 
изтъргуван обем електроенергия е за 153,96 гвтч. Максималната цена ще бъде 679,97 евро/мвтч и тя ще бъде в 21 ч. 
Минималната цена ще бъде в 4 ч и тя ще бъде 421,85 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 22 август е 563,87 евро/мвтч. Пиковата енергия пък 
се търгува за 592,02 евро/мвтч. Най-високата цена от 679,97 евро/мвтч ще бъде в 21 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 ч 
тя ще бъде 440,74 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 65 254,5 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 22 август на Словашката енергийна борса е 563,72 евро/мвтч. Най-високата цена 
ще бъде в 21 ч и тя ще е 679,97 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 440,75 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 563,70 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 21 ч и 
тя ще е 679,97 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 443,30 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 22 август е 564,66 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
592,53 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 40 319,8 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 21 ч и тя 
ще достигне 679,97 евро/мвтч. Най-ниската цена се очаква в 4 ч и тя ще бъде 447,59 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 563,81 евро/мвтч на 22 август. Пиковата цена  ще бъде 590,15 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 458 909,9 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 21 ч и тя ще 
достигне 679,97 евро/мвтч. В 4 ч се очаква и най-ниската цена от 447,93 евро/мвтч. 
Италианският енергиен пазар е с най-високите цени на електроенергията на сегмента „Ден напред“. За 22 август средната 
базова цена за страната е 567,38 евро/мвтч. 
 
√ Полша променя закони, за да ускори инвестициите в атомната енергетика 
Министерският съвет на Полша е приел проект на закон, променящ предишния акт за подготовка и осъществяване на 
инвестиции в атомни съоръжения, съобщи Агенцията по атомна енергия на страната. 
Основата цел на промените е да се съкрати времето за инвестиране. 
През септември миналата година бе съобщено, че до 2040 г. страната възнамерява да построи шест реактора с вода под 
налягане с обща инсталирана мощност от 6-9 гигавата за намаляване на зависимостта на Полша от въглища. 
Според плана, изграждането на първия енергоблок трябва да започне през 2026 г. и той трябва да бъде въведен в 
експлоатация през 2033 г., пише world-nuclear-news. 
Общите инвестиции в АЕЦ се оценяват на 150 милиарда злоти (32 милиарда долара). 
 
√ Новата енергийна стратегия на Литва може да включва АЕЦ с малка мощност 
Новата енергийна стратегия на Литва, която е в процес на разработка, може да съдържа и предложения за строителство 
на атомни реактори с малка мощност. Това заяви в парламента заместник - министърът на енергетиката Инга Желене. 
„На фона на рекордния ръст на цените на електроенергия, като вариант на решение на проблемите се разглежда 
строителството на атомни реактори с малка мощност, които могат да осигурят стабилност на пазара“, каза тя, цитирана от 
atomic-energy.ru. 
Преди това ресорният министър Дайнюс Крейвис каза, че отказът от плановете за изграждане на АЕЦ в Литва са били 
грешка. Преди близо 15 години, Литва заедно с Латвия, Естония и Полша планираха да построят Висагинската АЕЦ в района 
на спряната по искане на ЕС Игналинска АЕЦ с реактор РБМК. През 2011 г. Варшава излезе от проекта. 
През 2012 г. на референдум литовците гласуваха против изграждане на централата и проектът бе замразен. 
 
√ В Швейцария очакват ръст на цената на електроенергията с 30 % през 2023 г. 
Цените на електроенергията през следващата година за домакинствата в Швейцария ще се увеличат с не по-малко от 30 
%, очакват от асоциацията на електроенергийните компании в страната. 
Според съобщение на вестник Tages-Anzeiger, голяма част от енергоснабдяващите компании през последните седмици са 
взели решение за нови тарифи през следващата година. 
„Половината от комуналните предприятия ще увеличат цената за домакинствата с 30 % или повече“, заявяват за изданието 
от асоциацията на електроенергийните компании в Швейцария. 
Примерно за семейства, живеещи в пет стаи, разходите за електроенергия ще се увеличат с 315 швейцарски франка (около 
330 долара) годишно, пише изданието. Голяма пекарна пък ще се сблъска с увеличение на разходите за електроенергия с 
около 10 хил. франка, се казва в публикацията. 
Рискът от дефицит на електроенергия се смята за един от най-големите в Швейцария. По рано от Федералната комисия за 
електроенергия ElCom призоваха гражданите да се запасят с дърва, заради възможни проблеми с електрозахранването 
през предстоящата зима. По-рано швейцарските власти съобщиха, че може да бъдат въведени ограничения върху 
потреблението на енергия в случай на недостиг на електричество в страната. 
На страницата на асоциацията на електроенергийните компании в страната се отбелязва, че „Внимателното и ефективно 
използване на енергията придобива ново значение в резултат на европейската енергийна криза. Призивите за пестене на 
енергия вече са част от дневния ред в съседните европейски страни с оглед на предстоящия недостиг на енергия“ като към 
гражданите на страната се отправя също подобен апел, както и насочване към енергийна ефективност. Определени са и 
стимули за ефективност. На сайта на националната енергийна компания на страната са посочени и примери за пестене. 
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√ Китайската CATL ще инвестира 7,34 млрд. долара в огромна фабрика за акумулатори в Дебрецен, Унгария 
Китайската компания CATL, най-големият производител на литиево-йонни акумулатори в света съобщи, че ще инвестира 
7,34 млрд. евро в строителството на гигантска фабрика за производство на батерии в Дебрецен, Унгария. 
Заводът, който ще е бъде второто предприятие на CATL в Европа (първият е в Германия) ще пуска 100 ГВтч батерии 
годишно. Това ще бъде най-голямата фабрика за литиево-йонни батерии в Европа, а може би и в света, извън Китай. 
Плановете са заводът да доставя елементи и модули за европейските автомобилни производители, 
включително  Mercedes, BMW, Volkswagen и Stellantis, чиито предприятия са разположени в близост. 
В съответствие с ангажиментите си за намаляване на въглеродният отпечатък при производството на батерии CATL ще 
използва електроенергия от възобновяеми енергийни източници и ще работи с местни партньори за развитието на проекти 
за слънчева енергия. 
За да създаде устойчив и затворена верига на стойността при производството на батерии, CATL ще проучи и възможността 
за обединяване на усилията с местни партньори за създаване на предприятие за производство на материали за 
акумулатори в Европа. 
През декември 2021 г. CATL отвори завод за батерии в Китай с производствена мощност от 120 ГВтч годишно. 
Както е известно, през юли беше отчетен ръст на световния пазар на електромобили с 63 % за първите шест месеца на 
настоящата 2022 година. Според данните на SNE Research CATL е лидер с продажба на акумулатори с общ капацитет за 69 
ГВтч, което отговаря за дял на пазара от 31 %. За сравнение, през 2020 г. CATL е продала 52,8 ГВтч. 
 
Мениджър 
 
√ Цената на газа в Европа прехвърли $2800 за 1000 куб. м за пръв път от март 
Цената на газа в Европа в хода на ранната търговия днес прехвърли 2800 долара за 1000 куб. м за пръв път от март, сочат 
данни от Лондонската борса ICE. 
Поскъпването е породено от съобщението от петък, че доставките по "Северен поток-1" ще бъдат спрени на 31 август за 
три дни за ремонт на турбина и опасенията, че може и да не бъдат възобновени. 
Цената на септемврийските фючърси в хъба TTF в Нидерландия достигна 2862 долара за 1000 куб. м или 276 евро за 
мегаватчас.  
 
√ Еврото отново слезе почти до паритет с долара 
Курсът на еврото спрямо долара днес продължи да спада, съобщиха германски финансови издания. 
В междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин единната европейска валута се котираше за 1,0029 долара, или 
близо до паритет с американската валута. 
Европейската централна банка определи в петък референтен курс на еврото от 1,0054 долара.  
 
√ Китай понижи допълнително лихвите по кредитите 
Китай отново намали днес лихвите по кредитите, седмица след като изненадващо понижи две основни лихви, информира 
Си Ен Би Си.  
Тези ходове се разглеждат като опит да се съживи кредитното търсене и да се раздвижи икономиката, засегната от дългите 
локдауни и проблемите със задлъжнялостта в сектора на недвижимите имоти. 
Китайската народна банка намали основната лихва по петгодишния кредит с 15 базисни пункта до 4,30 на сто спрямо 4,45 
на сто и понижи цената на едногодишните кредити с 5 базисни пункта до 3,65 на сто. 
Миналата седмица централната банка намали ставката по едногодишната средносрочна кредитна линия  за някои 
финансови институции с 10 базисни пункта. Тя понижи и седемдневната лихва по обратното репо с 10 базисни пункта до 2 
на сто. 
По повод последните съкращения на лихвите Дейвид Чао, стратег за глобалния пазар за Азиатско-тихоокеанския регион в 
"Инвеско" (Invesco)  заяви, че те са свидетелство за сериозния спад, който отчита секторът на недвижимите имоти. Според 
него обаче тези действия няма да са достатъчни, за да увеличат ликвидността. 
Чао добави, че по-ниските ставки по ипотечните кредити засега не са довели до по-големи продажби на недвижими имоти 
поради липсата на доверие към големите компании в сектора и модела на предварителна продажба. 
Икономистът заяви още, че не очаква това да са последните корекции по парично-кредитната политика, особено когато 
централната власт и местните правителства имат финансовите инструменти, за да осигурят над 3 трилиона юана и да 
стимулират сектора на недвижимите имоти. 
Макар и днешните понижения на лихвите да не променят правилата на играта, те са окуражаващ знак, заяви мениджърът 
на активи Джошуа Краб, който е шеф на подразделението за ценни книжа от Азиатско-тихоокеанския регион в Robeco.  
Според него още по-положителен сигнал би бил, ако Китай промени политиката си по отношение на COVID-19, тъй като 
това би довело до възстановяването, от което се нуждае икономиката . 
Като следствие от действията на Китайската народна банка акциите на китайските компании в сектора на недвижимите 
имоти, листвани на Хонконгската борса, се повишиха с 1,7 на сто, а тези, които се котират на местната борса останаха 
относително стабилни в сутрешната търговия, съобщи Ройтерс. 
Опасенията за все по-голямото разминаване между паричната политика на Китай и тази на другите големи икономики 
понижи китайския юан до близо двугодишен минимум. 
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В проучване на Ройтерс, проведено миналата седмица, 25 от 30 анкетирани икономисти, прогнозираха намаление с 10 
базисни пункта на лихвата по едногодишния заем. Почти всички участници в анкетата залагаха и на намаление на лихвите 
по петгодишните заеми, с повече от 10 базисни пункта.  
 
√ Цената на петрола пада поради страхове, че икономиката се забавя 
Цените на петрола се понижиха в азиатската търговия днес, слагайки край на три поредни сесии ръст, предаде Ройтерс. 
Основна причина за спада са страхове, че агресивната политика на УФР по повишаване на лихвите може да доведе до 
глобално икономическо забавяне и да намали търсенето на черно злато. 
Фючърсите на сорта Брент от Северно море, референтен за Европа, с доставка през октомври загубиха 1,17 долара или 1,2 
на сто до 95,55 долара за барел. 
Американският лек суров петрол спадна с 1,12 долара цента или 1,2 на сто до 89,65 долара за барел. По друг договор за 
октомври спадът е с 1,15 долара до 89,29 долара. 
И двата сорта поскъпваха миналата седмица от сряда до петък, но общо за петте търговски сесии загубиха 1,5 на сто под 
натиска на скъпия долар и страховете за спад на търсенето. 
 
Cross.bg 
 
√ Гълъб Донев се самоизолира след контакт с лице с коронавирус 
Министър-председателят Гълъб Донев се самоизолира, тъй като е бил контактен с лице с коронавирус. 
Премиерът се чувства в добро здраве, продължава да работи дистанционно и да е в постоянна връзка с членовете на 
правителството. 
 
√ Регламент на Съвета на ЕС за доброволно намаляване на газовото потребление 
Според регламента на Съвета на ЕС за доброволно намаляване на газовото потребление на страните членки с 15 на сто в 
периода от 1 август тази година до 31 март 2023 г. от България се очаква да спести около 300 милиона кубични метра газ. 
Приблизително толкова е потреблението на страната през последните пет години. За целта България трябва да изработи 
план и мерки за постигане на тези икономии. Българското Министерство на енергетиката е поискало от ЕК помощ за 
планиране на газовите спестявания по линия на плана. 
От 15 до 18 август в София на мисия вече са били експертите на Световната банка, но тя е била по-скоро опознавателна и 
тепърва ще се работи по формулировката на заданието, за да се стигне до идентифицирането на мерките за газовите 
спестявания. 
 
√ България официално подаде заявка да е страна партньор на словенската АГРА 
Министерството на земеделието подаде официално заявка да бъде партньор на словенското международно изложение 
АГРА. Това стана в рамките на тазгодишното издание на форума, което се провежда в периода 20-25 август в гр. Горня 
Радгона, Република Словения. 
Писмото с намерението на страната ни да бъде официален партньор в словенския панаир за селско стопанство и храни от 
името на българския земеделски министър Явор Гечев към изпълнителния директор на форума Борис Ерявец бе връчено 
лично от заместник-министър Георги Събев. 
„В рамките на партньорството България желае да се представи като привлекателно място с добра храна и много 
възможности за селски, винен и културен туризъм", казва в своето писмо към организаторите министър Гечев. „Страната 
ни оценява високо отличната възможност за представяне на селскостопански продукти, както и такива от хранително-
вкусовата промишленост пред широк кръг от потребители и професионална публика, които посещават АГРА", е написано 
още в официалната заявка за партньорство. 
Възможността България ни да бъде партнираща държава на словенското изложение бе обсъдена при участието на 
заместник-министър Георги Събев в Министерската конференция, проведена по време на миналогодишното издание на 
АГРА. 
По време на посещението си в Словения аграрният заместник-министър Събев разговоря с министрите на земеделието на 
Република Северна Македония, Република Косово и Република Словения. Георги Събев обсъди с тях засилване на 
сътрудничеството в областта на селското стопанство в региона. „Нашите страни имат потенциал и възможности за 
надграждане на секторната търговия, които трябва да се използват и развиват", коментира българският заместник-
министър. Той използва повода, за да ги покани да посетят България. 
Международното изложение АГРА е важна среща за производители, преработватели, търговци, експерти и потребители в 
Централна и Източна Европа. Над 30 държави участват с щандове в него, а през 2019 г. (преди Ковид пандемията) са 
регистрирани над 120 000 посетителя. Тазгодишният фокус на събитието са темите, свързани с международната година на 
рибарството и аквакултурите, иновации и дигитализация, изменение на климата и водните ресурси, укрепване на селските 
райони и други. 
 
√ Георги Събев: Близо милиард лева ще бъдат директните плащанията за фермерите 
Близо милиард лева ще бъдат директните плащанията за фермерите по европрограмите в рамките на календарната 
година. Плащанията няма да бъдат повлияни от смените в ръководството на ДФ „Земеделие". Това заяви в сутрешния блок 
на BTV „Тази сутрин" зам.-министърът на земеделието Георги Събев. 
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Около фонд „Земеделие" има много шум за нищо. Проведе се управителен съвет, на който се предложи промяна в 
ръководството. Бившият изпълнителен директор на фонд "Земеделие" Николай Каварджиклиев подкрепи промените, 
посочи той. Според него бившият директор е сменил позицията си в последните дни. 
Промените в ръководството няма да доведат до забавяне в изплащането на средствата за производителите. Вече 
обсъдихме план за действия, за да бъдат предотвратени загубите. Имало е проблем в комуникацията между ДФ 
„Земеделие" и Министерството на земеделието, обясни Събев. 
Забавяне в документацията и проектите е имало още при стъпването в първите служебни правителства през 2021 година, 
допълни зам.-министърът. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Какви са полезните ходове за овладяване на газовата криза. Гости: Явор Куюмджиев - бивш министър на 
енергетиката; Васко Начев - енергиен експерт; 

- Политическите сметки, възможните и невъзможните коалиции. Гост: Таско Ерменков – БСП; 
- За спекулата на цените и контрола на държавата върху дървата за огрев. Гост: Александър Дунчев; 
- Дават ли резултат мерките за справянето с опашките на „Дунав мост". Гост: Пенчо Милков - кмет на Русе; 
- Под риск ли са част от евросредствата по Плана за възстановяване и устойчивост. Гост: Андрей Новаков – 

евродепутат; 
Нова телевизия, „Здравей, България" 

- Брокер събира необезпокоявано хиляди левове за капаро и изчезва; 
- Половин година война. Гост: Виталий Москаленко - посланик на Украйна в България; 
- Невъзможно скъпа ли ще е газовата зима. Гости: Георги Ангелов; Мартин Владимиров; 
- В столицата пожарникари събираха пари от дървета. 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. Телеграф – За млади водачи c мощни коли: Гражданската мина хилядарка; 
в. Труд - Две тъмни зони в машинния вот; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Най-скъпо е да се прави дребен бизнес по морето и в столицата; 
в. 24 часа - Лятно поевтиняване на храните - вече са с 4-7% по-достъпни, отколкото през май; 
в. 24 часа - Язовирите пълни, но 2 града и 166 села са на режим; 
в. Телеграф - Старата коалиция готви нов социален пакет; 
в. Телеграф - Возят деца нощем чрез дупка в закона; 
в. Труд - Пускат направления за бързи ковид тестове; 
в. Труд- Киро и Асен за малко да ни оставят и без азерски газ; 
в. Труд - 457 млн. лв. за ремонт на магистралите; 
Водещи интервюта 
в. 24 часа- Наталия Ефремова, служебен заместник-министър на труда и социалната политика: Риск за 40 000 бедни деца 
да отпаднат от училище - нямат обувки и учебници. Ще им помогнем, за да не чуваме повече "Аз съм дотук"; 
в. 24 часа - Проф. Сашо Пенов, служебен министър на образованието и науката: Часовете в прогимназията трябва да са по 
40 минути, щом здравното министерство казва така - негова е водещата експертиза; 
в. Телеграф - Директорът на 51-во СОУ Асен Александров: Да избираме школските директори като кметовете; 
в. Труд - Мустафа Карадайъ, председател на ДПС, пред "Труд": Цел №1 трябва да е газ на достъпни цени за зимата; 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Най-прецакана с мандатите не е София, а провинцията; 
в. 24 часа - Защо "Промяната" отказа на годежарите от ДБ, но си остави вратичка; 
в. Труд - Либералите ще доведат САЩ до гражданска война. 
 
√ Предстоящи събития в страната на 22 август 
София 

- От 08.00 часа на Столичния околовръстен път - отбивката до Института по генетика "Акад. Дончо Костов", 
платното в посока Казичене, ще се състои брифинг на представител на Пътна полиция, ГДНП. Темата е свързана 
със започваща специализирана полицейска операция. 

*** 
Бургас. 

- От 10.00 до 15.30 часа , в морската градина пред Пантеона ще се извършва ваксинация срещу COVID-19. 
*** 
Ловеч. 

- От 17.30 часа ще се състои Панихида за загиналите за Освобождението на Ловеч, благодарствен молебен и 
поднасяне на цветя на паметника в двора на храм „Св. Троица". 

- От 19.00 часа в ХГ „Проф. Теофан Сокеров" ще се проведе откриване на изложба от Международен пленер за 
живопис „Дувари 2022". 
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- От 20.00 часа на пл. „Тодор Кирков", НЧ „Бяла Анаста - 2016 г." представя музикално-танцов спектакъл „Ние 
Българите". 

*** 
Сливен. 

- От 16.00 часа в зала „Май" на Община Сливен на адрес: Цар Освободител №1, екип от експерти на омбудсмана 
Диана Ковачева организират в Сливен информационна среща с граждани и граждански организации. 

*** 
Стара Загора. 

- От 10.00 до 12.30 часа в Детски отдел на библиотека „Родина", ул. „Българско опълчение" 69 ще се проведат 
следните събития: Вълшебна библиотека. Програма „В страната на загадките": Пътешествие в миналото - 
Лемурия; Моделиране със STEM конструктор; Арт работилничка „Сръчковци". 

*** 
Търговище. 

- От 10.00 до 15.00 часа в Народно читалище „Христо Ботев - 1927" село Драгановец ще се състои драматизация на 
приказки 

*** 
Хасково. 

- От 10.30 часа в зала „Хасково", Община Хасково, ще бъде представен проектът „Стратегия за развитие на 
образованието в община Хасково 2022-2027". 

*** 
Шумен. 

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

Всички досегашни броеве на "ЕЖЕДНЕВЕН МЕДИЕН МОНИТОРИНГ" от началото на 2021 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 2020 г. 

http://bica-bg.org/?p=5966

