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Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
БТВ 
 
√ Нов шок в цената на газа: Доставчикът поиска скок с около 17% вместо с 6% от септември  
Окончателното решение регулаторът ще вземе в четвъртък  
„Булгаргаз“ беше поискал скок от 6 на сто, но днес стана ясно, че прогнозите му са за 17%. Окончателното решение 
регулаторът ще вземе в четвъртък. 
Нов скок на синьото гориво. 17% по-скъп газ през септември, сравнено с август ще поискат от Булгаргаз. Причината са 
растящите цени на международните пазари.  Така вместо първоначалните 315 лв.на мегаватчаса, прогнозната цена е 350 
лв. 
Очакванията са след старта на доставките по интерконектора с Гърция,  да има по-ниски цени за октомври. Азербайджан 
е готов да доставя от октомври газ по новата връзка с Гърция. за това са се договороли служебният министър на 
енергетиката Росен Христов в телефонен разгововор с азерския си колега 
„Булгаргаз“ окончателно ще поиска 17% по-скъпо синьо гориво през септември, а не 6%, каквато беше първоначалната 
прогноза. 
„Към днешна дата прогнозната цена ще бъде около 350 лева. Мисля, че се падат около 17% спрямо цената за август“, заяви 
Деница Златева, изпълнителен директор на "Булгаргаз". 
Пределната цена, поносима за бизнеса, е 250 лв. на мегават час, казаха работодатели. 
„Очакванията са някои от бизнесите да ограничат дейността си, други да потърсят възможности за компенсиране чрез 
повишаване на цените на крайните услуги и стоките, които произвеждат. Там, където не могат да се компенсират 
завишените разходи, най-вероятно ще има и затваряне на предприятия и съкращаване на персонал. Най-засегнати са 
химическата индустрия, стъкларското производство и особено металургията“, обясни Добрин Иванов, Асоциация на 
индустриалния капитал. 
„Около 200-250 000 човека са застрашени да останат без работа и доходи. Ако погледнем от гледна точка на битовия 
потребител на газ - видяхме вече няколко случая, в които предприятията доставчици уведомяват цели блокове, които са 
газифицирани, че ще останат без газ“, каза Ваня Григорова, икономически съветник, КТ "Подкрепа". 
Дали ще бъде осигурен достатъчно газ за тази зима, държавата чака и отговора на „Газпром“. 
„Всеки ден пращаме заявки за доставки и разговорите са на политическо ниво. Ние сме страна по договора, но може да 
бъдем и страна по арбитража“, обясни Златева. 
„Такива преговори няма да доведат до резултата, който се търси. Не ме карайте да влизам в подробности, защото те са 
технически и геополитически“, каза председателят на КЕВР Иван Иванов. 
Регулаторът не може да дади гаранции, че цените на парното и топлата вода няма да се повишат след 1-ви януари 
догодина. 
За повече информация вижте видеото. 

 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНТ 
 
√ Президентът Радев се срещна с посланик Джим О'Брайън 
Силна икономика, проспериращо общество и свободни медии могат да се градят само на върховенството на правото и 
това изисква борбата с корупцията да не е подвластна на политически или други съображения. Това е заявил президентът 
Румен Радев на среща с ръководителя на Офиса за координиране на санкциите в Държавния департамент на САЩ 
посланик Джим О'Брайън, който е на посещение в България. 
Държавният глава е оценил високо подкрепата, която гражданското общество у нас получи по линия на Закона 
"Магнитски" и подчерта необходимостта от реална политическа воля за извършване на реформа в системата на 
правосъдието, посочват от пресцентъра на президента. 

https://btvnovinite.bg/bulgaria/nov-shok-v-cenata-na-gaza-dostavchikat-poiska-skok-s-okolo-17-vmesto-s-6-ot-septemvri-obzor.html?fbclid=IwAR16Q5H2Xe_mSSFcIAQ6dH-ZT448Q47B0DdPs-ZeIGn7DnhFp-I0R7zoTF8
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"Такава реформа ще създаде качествено нова бизнес среда в България, условия за привличането на стратегически 
инвестиции и преди всичко ще укрепи държавността", е заявил Румен Радев. 
Президентът е откроил и усилията на двете служебни правителства през изминалата година за увеличаване на 
прозрачността в работата на изпълнителната власт. 
"Българското общество очаква от прокуратурата конкретни действия по внесените от служебните правителства 
през м.г. редица сигнали за извършени нарушения в управлението, което е задължително условие за връщането на 
доверието в институциите", е подчертал още президентът. 
Провеждането на честни парламентарни избори, разработването на законодателната рамка, необходима за прилагането 
на Плана за възстановяване и устойчивост, процеса на присъединяване на България към Организацията за икономическо 
сътрудничество и развитие и Шенген, както и енергийната диверсификация, също са били сред акцентите на срещата. 
 
√ Бюджетната прогноза за следващите 3 години предизвика поредни политически престрелки 
Бюджетната прогноза за следващите три години предизвика вълна от политически реакции. Докато ГЕРБ се обявиха твърдо 
за икономии и намаляване на разходите, от БСП възразиха остро срещу вдигане на данъците и намаляване на социалните 
плащания. Какви са аргументите и какво мислят двете партии за преговорите с Газпром вижте. 
От ГЕРБ приеха изцяло обявените данни от финансовия служебен министър Росица Велкова за очакван дефицит от над 6% 
от БВП догодина. 
"Една държава която дотира бизнеса всеки месец с по 600-700 млн., и при плосък данък от 10% няма как да издържи и 
вече говорят много анализатори за вдигане на данъците. Не, ние държим да е 10% плоския данък, но трябва да се 
орежат разходите", коментира председателят на ГЕРБ Бойко Борисов. 
По думите на Борисов е безсмислено предишните управляващи да се хвалят с излишък към средата на годината. 
"Кой разумен човек взима заеми по 500 млрд. всяка седмица, на които да плаща лихва та да ги държи като излишък. 
Кой цървул взима заеми, за да каже, че не му трябва и има излишък?", пита той. 
Борисов призова за икономии: 
"Задава се финансов апокалипсис, на който финансовите пазари ще ни ударят як пазар, бързо трябва да се режат 
разходи, бързо трябва да се постъпи държавнически", смята той. 
Прогнозите на Росица Велкова обаче бяха разкритикувани от БСП. Лидерът на партията Корнелия Нинова припомни, че 
настоящият служебен финансов министър е отговарял като заместник министър доскоро за бюджета. 
"Госпожа Велкова не ги ли виждаше тия неща преди 20 дни, когато разписа този бюджет, с 3 процента дефицит за 
2023, не само за тази и когато ни уверяваше, че той е работещият бюджет и може да спаси и икономиката и хората 
от криза. Умишлено се създават паника и страхове, което е изключително лошо за народа който и без това е 
притеснен", коментира Нинова. 
Според нея няма смисъл служебното правителство да подготвя нов държавен бюджет за следващата година. 
"Ако готвите орязване на социалната, програма не си губете времето, парламентът няма да ви го одобри", призова 
лидерката на социалистите. 
С орязване на разходите според Нинова се връща моделът на Симеон Дянков за "постната пица" и орязаните разходи. 
От своя страна лидерът на ДСБ Атанас Атанасов коментира, че е важно в следващия парламент да има солидно мнозинство, 
за да може да се води и целенасочена финансова политика и да бъде приет редовен бюджет за 2023 година. 
"За да могат наистина да бъдат пресрещнати всички тези кризи с високите цени на енергоносителите. Да се търсят 
механизми за компенсация на тези високи цени по отношение на по-широки кръгове от населението", каза Атанасов. 
От ГЕРБ и БСП коментираха и преговорите с "Газпром". Според Бойко Борисов България не трябва да се връща към руската 
компания, според Корнелия Нинова обаче трябва да се водят преговори, за да се постигне максимално добра цена. 
 
√ Енергийното министерство: Азербайджан има готовност да доставя от 1 октомври газ по връзката с Гърция 
Азербайджан има готовност да доставя газ по връзката България - Гърция от първи октомври. Това уверение е получил 
служебният министър на енергетиката Росен Христов от азерския си колега Парвиз Шахбазов. 
Вчера двамата министри са провели телефонен разговор, съобщиха от енергийното ведомство. Тема на разговора е била 
степента на завършеност на интерконектора с Гърция и възможностите на Азербайджан да доставя газ по новата връзка. 
Друга тема, засегната в разговора им, е техническата възможност за предоставяне на допълнителни количества газ извън 
договорените. 
Миналата седмица Росен Христов обяви, че подновява преговорите с Азербайджан за увеличаване на доставките на 
природен газ за страната ни, като целта е да се осигурят и гарантират нужните количества за отоплителния сезон. 
 
√ Деница Златева: 399 млн. лева дължи "Топлофикация София" на "Булгаргаз" 
"399 милиона лева дължи "Топлофикация София" на "Булгаргаз", обяви в "Денят започва" Деница Златева, изпълнителен 
директор на "Булгаргаз". 
Тя напомни, че "Булгаргаз" не може по закон да спре подаването на газ към топлофикационните дружества и ще търси 
нови заеми от Министерството на енергетиката. 
По думите ѝ България продължава да подава всеки ден заявки към "Газпром" за количества газ, по които не се извършват 
плащания. 
"Искрено се надявам, че най-накрая ще се намери решение на този проблем, защото с тези цени на природния газ, с 
това непрекъснато покачване през отоплителния сезон, "Булгаргаз" няма финансови средства, за да компенсира тези 
неплатени задължения от страна на топлофикационните дружества и най-вече на "Топлофикация София". Знам, че 
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има работна група към Министерския съвет с представители на Българския енергиен холдинг и Министерството на 
енергетиката - трябва да се мисли за кардинално и трайно решение", допълни Деница Златева. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ Зеленски: Продължават активните бойни действия на всички фронтове 
Ходът на войната в Украйна - президентът Володимир Зеленски съобщи, че продължават активните бойни действия на 
всички фронтове. 
Украинските сили започнаха масирана офанзива за отвоюване на окупираната от руските части Херсонска област. Вчера 
Киев съобщи за пробив в първата линия на руските защити, но и че битката за областта и самия град Херсон - един от 
ранните успехи на руската офанзива в Украйна, ще е продължителна. 
Сражения се водят около 3 ключови моста над река Днепър, с цел прекъсване на руските снабдителни линии. 
Зеленски се е срещнал и с представителите на Международната агенция за атомна енергия, които трябва да пристигнат в 
АЕЦ "Запорожие". 
 
БНР 
 
√ Президентът Радев ще е на официално посещение в ОАЕ на 1-2 септември 
Президентът Румен Радев ще бъде на официално посещение в Обединените арабски емирства (ОАЕ) в първите два дни на 
септември. Предвижда се среща президента на ОАЕ и владетел на Абу Даби Н.В. шейх Мохамед бин Зайед ал Нахаян, както 
и провеждането на бизнес форум с участието на наши компании. 
Задълбочаването на двустранното сътрудничество в областта на енергетиката и икономиката, възможностите за 
инвестиции в България и за съвместни проекти с участието на български компании, осъвременяването на договорно-
правната база, се очаква да бъдат акцентите по време на посещението. 
Държавният глава Румен Радев ще бъде посрещнат от шейх Мохамед бин Зайед ал Нахаян в президентския дворец в Абу 
Даби. Двамата ще имат среща на „четири очи“. 
В присъствието на двамата държавни глави ще бъде подписан Меморандум за стратегическо партньорство между 
България и Обединените арабски емирства, който цели развитие на отношенията с сферите на икономиката, търговията, 
инвестициите, туризма, образованието, дигиталните технологии и изкуствения интелект, културата, младежта и спорта. 
Президентът Румен Радев ще открие в Абу Даби бизнес форум, в който ще вземат участие представители на компании от 
двете държави в областта на високотехнологични производства и иновациите, транспорта, информационните и 
комуникационните технологии, енергетиката, отбранителната индустрия. 
В официалната делегация са и служебните министри на транспорта Христо Алексиев, на външните работи Николай Милков, 
на икономиката Никола Стоянов и на иновациите и растежа Александър Пулев. Президентът е придружаван и от 
представители на бизнеса.  
 
√ Жребий в ЦИК за номерата в бюлетината на партиите и коалициите 
Жребий за номерата в бюлетините за гласуване на предсрочните парламентарни избори ще бъде теглен в сряда - 31 август 
в 10:30 ч, съобщи Централната избирателна комисия. 
Тогава ще бъде теглен и жребий за реда на представяне на кандидатите, регистрирани от партии и коалиции, в различните 
форми на предизборна кампания по БНТ и БНР. 
Двата жребия ще бъдат теглени във фоайето на Зала "София" в сградата на Народното събрание на площад "Княз 
Александър I", входа от към Ларгото.  
Поканени са по един представител на партия и по двама представители на коалиция, регистрирани за участие в изборите.  
Съгласно приетата от Централната избирателна комисия процедура за жребия за номерата в бюлетината за гласуване, 
определеният пореден номер е еднакъв за цялата страна и за гласуването извън страната, и се вписва върху хартиените 
бюлетини и в бюлетините за машинно гласуване. Номерата на независимите кандидати за народни представители следват 
номерата в бюлетината на партиите и коалициите съгласно поредността на регистрацията на независимия кандидат от 
съответната районна избирателна комисия. 
Когато партия или коалиция не е регистрирала кандидатска листа в многомандатен изборен район в страната, в 
бюлетината за гласуване в този изборен район не се изписва нейният номер и за нея не се оставя празен ред.  Днес ще 
бъде изтеглен и жребият на реда за представяне на кандидатите, регистрирани от формациите, в различните форми на 
предизборна кампания по Българското национално радио и Българската национална телевизия. Тегленето на жребиите е 
публично и ще се излъчва по БНР и БНТ. 
Днес е крайният срок, в който Централната избирателна комисия изпраща на районните комисии информация за 
заличените партии, за извършените промени в състава и наименованието на коалициите, както и информация за 
заличените коалиции. За новините: Мария Костова. 
 
√ Извънредно общо събрание на Gastrade ще решава за газовите доставки на Балканите 
Днес ще бъде проведено извънредно общо събрание на управителния съвет на компанията Gastrade, притежаваща 
плаващата инсталация за съхранение и регазификация на втечнен природен газ в гръцкия град Александруполис. В нея 20-
процентно участие има и "Булгартрансгаз". Целта е да бъде одобрено споразумението за свързване на терминала с 
гръцкия национален оператор за пренос на газ DESFA. В случай на отлагане или отмяна на заседанието, е предвидено то 
да се проведе на 6 септември. 

https://bntnews.bg/news/denica-zlateva-399-mln-leva-dalzhi-toplofikaciya-sofiya-na-bulgargaz-1206109news.html


4 

 

С одобряването на споразумението за асоцииране между Gastrade и гръцкия национален оператор за пренос на газ  DESFA 
ще бъде направена още една стъпка към изпълнението на институционалните и техническите изисквания за 
експлоатацията на първата плаваща инсталация за съхранение и регазификация на втечнен природен газ край 
Александруполис. 
В компанията Gastrade съакционери с по 20 процента са "Булгартрансгаз", DESFA, г-жа Елмина Копелозу Elmina като 
акционер-основател, Gaslog Cyprus Investments и гръцката държавна компания за доставка на природен газ DEPA Emporia. 
Терминалът за втечнен природен газ в Александруполис ще бъде свързан с гръцката газопреносна система с газопровод с 
дължина 28 км. По него природният газ ще се транспортира до пазарите на Гърция, България и по-широкия регион - от 
Румъния, Сърбия и Северна Македония до Молдова и Украйна.  
Сред резервиралите капацитет на терминала е и "Булгаргаз". На среща в понеделник между президента Румен Радев и 
представители на ръководствата на компаниите „Gastrade” и „Copelouzos Group“ на „Дондуков“ 2 стана ясно, че вместо 
резервираните досега 500 млн. кубични метра годишно е постигнато принципно съгласие за двойно увеличение на 
капацитета за България и така страната ни ще може да разчита на 1 млрд. кубични метра годишно 
Очаква се плаващата инсталация за съхранение и регазификация на втечнен природен газ край Александруполис да 
започне работа догодина. 
 
√ "Булгаргаз" иска 17% поскъпване на природния газ през септември 
Репортаж на Юлияна Корнажева 
Прогнозната цена на природния газ за септември е със 17 процента по-висока от цената за август. 
Това означава около 350 лева на мегаватчас, съобщи новият изпълнителен директор на "Булгаргаз" Деница Златева. 
Евентуално поевтиняване може да има през октомври, ако заработи газовата връзка с Гърция, каза още Златева: 
"Мога да кажа на база на предварителните разчети с голямата условност, че трябва да стартират доставките по 
интерконектора България - Гърция. Тогава ще се възползваме от договорените цени по дългосрочния договор с азерския 
доставчик и  по предварителни разчети към днешна дата цените ще бъдат по-ниски от обявените за месец септември. Но 
всичко е в ръцете на проектната компания и на строителя на интерконектора". 
"Имаме договорените количества по азерските доставки. Имаме две частични карга втечнен природен газ, и имаме 
количество, което беше изтъргувано на аукциона на газов хъб "Балкан" на една изключително конкурентна цена от 
доставчика, който спечели този търг." 
Деница Златева допълни, че всеки ден биват изпращани писма до "Газпром", но разговорите с руския монополист се водят 
на политическо ниво, а не на ниво компании. 
Тя допълни, че основната цел на "Булгаргаз" е да се осигурят количествата синьо гориво до зимата. 
Според председателят на енергийния регулатор Иван Иванов преговори с "Газпром" няма да доведат до търсения 
резултат. Причините според него са от всякакъв характер - технически, икономически, финансов и геостратегически. 
"Аз съм казал моята позиция и считам, че такива преговори няма да доведат до резултата, който се търси." 
Иван Иванов не изключи възможността от Нова година да има нови цени на парното. 
 
√ Ще има ли горещи сметки за парно насред студената зима? 
Хората искат разяснения по изравнителните сметки. Това каза пред БНР Деян Дянков, омбудсман на столичната 
„Топлофикация“. Той напомни, че днес изтича срокът за подаване на възражения и рекламации по изравнителните сметки. 
„За подаване на заявления при топлинните счетоводители за корекция на изравнителната сметка.“ 
Жалбите са значително по-малко в сравнение с миналата година, отчитат от „Топлофикация“. 
През последните години броят на неоснователните жалби е намалял значително, подчерта Деян Дянков. 
Потребителите се интересуват от възможности за облекчаване на бъдещите сметки, уточни още той. 
„Срокът, крайният, за текущи фактури, за които не са заведени съдебни дела, е 24 месеца. По-дълго от това не може.“ 
Относно намаления ДДС Дянков заяви, че при тях „няма фиксиране върху този казус от страна на клиентите“. 
„Ще бъдат преизчислявани само тези фактури, при които абонатите имат да доплащат. Което задължение е възникнало в 
момента, когато вече действа 9%-но ДДС. Ако клиентите имат да получават пари, там ще бъде начислено ДДС 20%, тъй 
като те толкова са платили назад във времето. Трябва да им се върнат реално парите, които са платили.“ 
Това обясни в предаването „Преди всички“ Кремен Георгиев, председател на Асоциацията на топлофикационните 
дружества в България. Според него преработката на фактурите ще отнеме дни, а не седмици или месеци. 
„Ако вече е платено и това плащане не е правилно и е в повече или в по-малко, изравнителната сметка го изравнява. По 
същата логика на практика ще има допълнително изравняване, ако има проблем с ДДС-то.“ 
Разликата най-късно до следваща фактура и в нея трябва да се отрази със съответния знак. За целта потребителят не трябва 
да предприема нищо, разясни Кремен Георгиев. При равните месечни вноски логиката е същата като при изравнителните 
сметки, допълни той.  
Кремен Георгиев изрази мнение, че от Нова година "трябва да има нови цени на парното", защото заложената цена на газа 
за топлинна енергия е 120 лв., а от септември цената е 350 лева. „Това вече налага промяна в цените на топлинната 
енергия.“ 
Повече по темата слушайте в звуковите файлове.  
 
√ Любомир Кючуков: Европа хем иска, хем не иска руски газ. Иска го сега, не го иска в бъдеще 
"По въпроса с мигрантите ЕС е в твърде неуютна ситуация" 
Интервю на Диана Дончева с Любомир Кючуков 

https://bnr.bg/post/101697757/bulgargaz-iska-17-poskapvane-na-prirodnia-gaz-prez-septemvri
https://bnr.bg/post/101698159
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„Най-сериозният проблем е, че ЕС иска и не иска руски нефт и газ. Иска руски газ сега, но не го иска в бъдеще.“ 
Това каза пред БНР Любомир Кючуков, директор на Института за икономика и международни отношения, дипломат. 
Броят на енергийните експерти у нас стремително се увеличава до броя на жителите на страната, отбеляза той. 
Изглежда, че е постигнато решение на ниво ЕС, което не затваря възможността на отделни страни да налагат двустранни 
ограничения за руските туристи, най-вече от страните съседки на Русия, коментира Любомир Кючуков в предаването 
„Преди всички“. 
Няма постигнато съгласие  за пълна забрана на пътуванията, а за премахване на облекченията по регламент, работещ до 
момента, поясни Кючуков. 
Темата според него повдига няколко въпроса – един от тях е може ли да се търси колективна вина и да се налагат 
колективни наказания – нещо, което нито една страна от света не признава. 
В кръга на страните, които са против пълното спиране на визите за руснаци са Германия, Франция, Италия, Гърция, Кипър, 
България също попада в тази група, допълни той. 
Неслучайно страните, които разчитат на руски туристи, са против пълната забрана за издаване на руски визи. В съчетание 
с прекъсването на полетите това на практика ще ограничи туризма до мининум, изтъкна още Любомир Кючуков. 
По въпроса с мигрантите ЕС е в твърде неуютна ситуация, посочи той и припомни, че Европа е обвинявана в двойни 
стандарти спрямо бежанците заради нееднаквото третиране на бягащите от войната в Украйна и на бежанците от други 
зони на конфликти. 
Цялото интервю слушайте в звуковия файл. 
 
√ Помпео идва в София, изнася лекция 
Бившият държавен секретар на Съединените щати Майк Помпео пристига в София, за да изнесе специална лекция. 
Американският политик и дипломат ще говори за геополитическото значение на България по покана на Конфедерацията 
на работодателите и индустриалците.  
Основната тема на лекцията е: "Геополитическото значение на България: След инвазията в Украйна и потенциалът на 
България като регионален енергиен лидер". 
 
√ Влошаване на бизнес нагласи в ЕС и България през август 
Икономическите нагласи в еврозоната и в целия Европейски съюз се влошиха през август за пореден месец най-вече в 
резултат на значително отслабване на доверието в индустрия и в по-малка степен в сферата на услугите, като в същото 
време има известни сигнали за стабилизация в търговията на дребно, строителството и на потребителското доверие. 
Това показват резултати от последно проучване на Европейската комисия, оповестени в четвъртък. 
За България ЕК също отчита влошаване на икономическите нагласи след тяхно подобрение през предходните два месеца. 
Индексът, измерващ икономическото доверие в рамите на ЕС (ESI), се понижава през август до 86,5 пункта от 97,5 пункта 
през юли, докато съответният индекс за еврозоната спада до 97,6 от 98,9 пункта при очаквания за по-умерено понижение 
до 98,0 пункта. Това са най-ниските нива на икономическо доверие от февруари 2021 г. насам. 
Очакванията за продажните цени се забавиха и в четирите водещи бизнес сектора за пореден месец (при търговията за 
втори пореден месец и в останалите сектори за четвърти пореден месец). Ценовите очаквания на потребителите за 
следващите 12 месеца пък се понижиха за пети пореден месец, докато възприятията им за развитието на цените през 
последните дванадесет месеца продължиха да се покачват, достигайки най-високото си ниво, регистрирано някога от 
проучването. 
Индексът на потребителското доверие в еврозоната пък се подобри през август до -24,9 пункта от -27,0 пункта през юли, а 
в рамките на целия ЕС - до -26,0 от -27,0 пункта. Това представлява първо подобрение на потребителските нагласи от 
повече от година насам и след като те достигнаха през юли рекордно ниски нива, откакто Комисията започна да измерва 
този индикатор през 2000 г. 
Индексът на икономическите нагласи на ЕК за България обаче бележи повишение през юли за втори пореден месец, 
достигайки 5-месечен връх от 99,9 пункта спрямо 98,6 пункта през юни, отчита проучването на ЕК. 
Индексът, измерващ икономическото доверие в рамите на България (ESI), се понижи през август до 99,1 пункта от 99,8 
пункта през юли, понижавайки се за пръв път от месец май насам. Индексът на доверието в индустрията се понижава до -
17, от -1,1 пункта, в сферата на търговията - до 9,5 от 10,1 пункта и в търговията на дребно - до 11,1 от 14,5 пункта, докато 
в строителството има леко подобрение - до -14,2 от -15,8 пункта. 
За разлика от данните за целия ЕС, индексът на потребителското доверие в България се понижава през август до -28,4 
пункта от -26,8 пункта, влошавайки се за пръв път от четири месец насам. 
Индексът, измерващ очакванията за заетостта и трудовия пазар (EEI), бележи повишение през август в рамките на Европа, 
като за целия ЕС нараства до 107,3 от 106,9 пункта през юли, а в еврозоната - до 108,0 пункта през август от 107,2 пункта 
месец по-рано. 
За България индексът на заетостта, определян от ЕК, се повишава през август до 110,9 пункта от 109,9 пункта през юли. 
Въведеният преди време нов показател за икономическа несигурност на Европейската комисия (EUI) се понижи в ЕС през 
август до 24,5 пункта от 25,1 пункта през юли, а в рамките на еврозоната - до 25,4 от 26,1 пункта месец по-рано. 
Показателят на ЕК за икономическа несигурност в България пък се повиши през август до 12,0 пункта от 10,9 пункта през 
юли. 
 

https://bnr.bg/post/101698146
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√ Клаас Нот от ЕЦБ може да подкрепи вдигане на лихвите със 75 базисни пункта следващата седмица 
Членът на Управителния съвет на Европейската централна банка Клаас Нот заяви във вторник, че "клони към" повишаване 
на лихвения процент със 75 базисни пункта на заседанието през следващата седмица (на 8-и септември), добавяйки обаче, 
че е "отворен за дискусия" със своите колеги. 
Той посочи, че "не е убеден", че връщането към неутралните лихвени нива би било достатъчно за стабилизиране на 
икономиката и че не трябва да се изключва "известно превантивно затягане на лихвите". 
През юли ЕЦБ повиши депозитната си лихва с 50 базисни пункта до нулевото ниво, като доскоро се очакваше подобно по 
размер повишение на лихвите и през септември, но все повече анализатори, търговци и централни банкери, включително 
Нот, изказаха аргументи за обсъждане на по-голямо увеличение от 75 базисни пункта. 
"Европейската централна банка трябва бързо да нормализира лихвените проценти, тъй като инфлацията може да 
продължи да се повишава и вдигането на лихвените ставки до т.нар. "неутрално ниво", което нито стимулира, нито забавя 
икономическия растеж, може да не е достатъчно", каза Нот, който е и управител на Нидерландската централна банка. 
"Бързото нормализиране на лихвените проценти е съществена първа фаза и не трябва да се изключва известно 
превантивно по-сериозно повишение", каза той на събитие на Danske Bank, предаде Ройтерс. "Разширяването и 
задълбочаването на нашия проблем с инфлацията поражда необходимостта от решителни действия", подчерта членът на 
ЕЦБ. 
Според него, като първа стъпка банката трябва да върне лихвените проценти на неутралното ниво - някъде между 1% и 2% 
до края на настоящата година, но той "не е убеден", че това ще бъде достатъчно и може да е необходима рестриктивна 
политика. 
Клаас Нот предупреди, че забавянето на икономиката е неизбежно тази година и че инфлацията може да бъде "значително 
над целта на ЕЦБ" през 2023 г. 
Той смята, че има рискове във възходяща посока по отношение на инфлацията, включително от по-високите цени на 
храните и енергията, по-слабото евро, огромните бюджетни разходи и растящите очаквания. 
Една рецесия, която все повече се счита за базов сценарий, предвид намалените газови доставки, ще ограничи възходящия 
ценови натиск, но Клаас Нот твърди, че това само по себе си няма да е достатъчно. 
"Дори това икономическото забавяне да се материализира, това само по себе си е малко вероятно да върне инфлацията 
към нашата цел в средносрочен план“, каза той. 
 
√ ЕК дава 5,6 млрд. евро за вятърни паркове 
Европейската комисия (ЕК) отпусна 5,6 млрд. евро за изграждане на офшорни вятърни паркове. Председателят на 
Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обяви това по време на пресконференция в рамките на Форума за енергийна 
сигурност на страните от Балтийско море в Копенхаген. Речта ѝ беше излъчена от пресслужбата на ЕК. 
"Европейската комисия отпусна 5,6 млрд. евро от фонда на ЕС "Ново поколение" за финансиране на развитието на 
офшорни вятърни паркове, за да се гарантира независимостта на ЕС от руските енергийни източници", заяви Фон дер 
Лайен. 
 
√ Балтийските държави увеличават производството на вятърна енергия 
Споразумение за седемкратно увеличаване на вятърната енергия в Балтийско море до 2030 г. беше подписано вчера в 
Дания. 
Балтийските страни, с изключение на Русия, се споразумяха да увеличат мощността на вятърната енергия в морето до 20 
гигавата, за да се откъснат от руския нефт и газ, след нахлуването на Русия в Украйна, предаде "Франс прес". 
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20 гигавата биха били достатъчни за снабдяването с електроенергия на 20 милиона домакинства. 
 
√ Рекордна инфлация в Германия 
През август инфлацията в Германия се е повишила до най-високото си ниво от почти 50 години насам, надминавайки най-
високата стойност, постигната само три месеца по-рано. Това засилва основанията на Европейската централна банка да 
предприеме по-голямо увеличение на лихвения процент с базисни пунктове следващия месец, съобщи "Ройтерс". 
Потребителските цени, хармонизирани, за да бъдат съпоставими с данните за инфлацията в другите държави от 
Европейския съюз (HICP), се повишиха с 8,8% на годишна база след неочакваното увеличение от 8,5% през юли, съобщи 
вчера федералната статистическа служба. 
Повишението идва въпреки правителствените мерки, целящи да потиснат инфлацията, включително по-евтините билети 
за градския транспорт и намаляването на данъка върху горивата, които трябва да приключат на 31 август. Анализаторите 
прогнозират, че без последващи мерки инфлацията в най-голямата европейска икономика може да достигне двуцифрени 
стойности преди края на 2022 г. 
"Съдейки по сегашния темп на инфлация и по това, което предстои, ЕЦБ всъщност трябва да предприеме скокообразна 
стъпка на лихвения процент", заяви главният икономист на VP Bank Томас Гитцел. 
През юли ЕЦБ повиши депозитната си лихва с 50 базисни пункта до нула и доскоро се очакваше подобен ход и през 
септември. 
При равнище от 8,9% инфлацията в еврозоната вече е над четири пъти по-висока от целта на ЕЦБ от 2% и през следващите 
месеци може да надхвърли 10%. 
През май инфлацията в Германия се повиши до 8,7%, като за първи път от зимата на 1973/1974 г., когато първата петролна 
криза доведе до нов и труден за овладяване инфлационен цикъл, инфлацията беше толкова висока, съобщи тогава 
службата. 
Повишаването на цените на енергията в резултат на войната в Украйна е основният двигател на по-високата инфлация; 
цените на енергията през август са с 35,6% по-високи от цените през същия месец на миналата година. 
 
√ Изненадващо ускоряване на инфлацията в Германия през август до 7,9% 
Германската годишна инфлация се ускори през август по-силно от очакваното, достигайки отново 40-годишния връх от 
7,9%, отчетен през май, показват предварителни данни на немската официална статистика Destatis. 
Индексът на потребителските цени (CPI) се повиши през август с 0,3% спрямо юли, когато нарасна с 0,9 на сто. 
Инфлацията на годишна база се ускори през август до 7,9% от 7,5% през юли, докато средните прогнози бяха за повишаване 
на инфлацията със 7,8 на сто. 
 

Графика на инфлацията в Германия на годишна база 
 

 
 
По този начин потребителската инфлация в Германия отново достигна отчетения през месец май 40-годишен връх от 7,9%. 
През август 2022 г. цените на енергията нарастват с 35,6% на годишна база след повишение с 35,7% през юли. 
В същото време цените на храните се повишават през август спрямо година по-рано с 16,6% след растеж с 14,8% през 
предходния месец, докато растежът на цените на услугите се ускори до 2,2% от 2% през юли. 
Хармонизираната потребителска инфлация (индекс HICP според общите европейски стандарти) пък нарасна през август с 
0,4% на месечна база и с цели 8,8% спрямо същия месец на 2021 г. и след повишение с 8,5% през юли. 
Данни потвърждават, че проблемът с високата инфлация като в Германия, така и в цяла Европа, остава нерешен и вероятно 
ще засили очакванията, че на заседанието си през следващата седмица Европейската централна банка може да повиши 
още по-агресивно основните си лихви. 
Пазарните участници вече оценяват на около 50% вероятността за повишаване на евролихвите през септември с цели 75 
базисни пункта, след като през юли ЕЦБ вдигна лихвените ставки с 50 базисни пункта - първо тяхно повишение от 2011 г. 
насам. 
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√ Изненадващо забавяне на инфлацията в Испания през август 
Годишната инфлация в Испания се забави изненадващо през август от 38-годишния връх, достигнат през юли, показват 
предварителни данни на официалната испанска статистика INE. 
Индексът на потребителските цени (CPI) се повиши през август с 0,1% спрямо юли, когато се понижи с 0,3 на сто. 
Потребителската инфлация на година база обаче се забави до 10,4% от 10,8% през юли, когато достигна най-високото ниво 
от септември 1984 г. 
Това е първото забавяне на инфлацията от четири месеца, докато прогнозите сочеха за ново увеличение на годишната 
инфлация до 10,9%. 
 

Графика на инфлацията в Испания (на годишна база) 

 
 
По-ниските цени на горивата успяха да компенсират по-високите разходи за електроенергия, храна, ресторанти и пакетни 
ваканции. 
Въпреки забавянето на водещата инфлация обаче, основната инфлация (основния CPI), който изключва храните и 
енергийните продукти, се повиши през август с 0,4% спрямо юли и нарасна на годишна база с 6,4% спрямо 6,1% месец по-
рано, достигайки най-високото ниво от 1993 г. насам. 
Хармонизираната инфлация в Испания (HICP) пък се забави до 10,3% спрямо година по-рано от 10,7% през юли. 
 
√ Унгарската централна банка вдигна лихвата със 100 пункта до 11,75%, за да ограничи инфлацията 
Във вторник Унгарската централна банка повиши за пореден път своя основен лихвен процент със 100 базисни пункта до 
18-годишен връх от 11,75%, за да се бори с инфлацията, която се очаква да достигне пик от близо 20% по-късно тази година. 
Националната банка на Унгария, която стана първата централна банка в Европейския съюз, започнала да повишава 
лихвените проценти през юни 2021 г., вече вдигна основния си лихвен процент с повече от 1000 базисни пункта (с над 10%) 
оттогава и анализаторите очакват по-нататъшно затягане, въпреки че икономиката на страната ще се забави през 
следващите месеци. 
Унгарският форинт, който е най-зле представящата се валута в Централна Европа, загуби около 9% спрямо еврото от 
началото на годината и неговата слабост усложнява инфлационното предизвикателство, пред което е изправена 
централната банка на страната. 
"Данните за потребителските цени за юли показват, че динамиката на инфлацията в Унгария отново се е ускорила. Това 
означава, че реалните лихвени проценти в Унгария все още остават отрицателни", коментираха от банката Commerzbank, 
предаде Ройтерс. "Следователно УЦБ не може да допусне каквито и да е съмнения относно това дали е готова да затегне 
допълнително паричната си политика извън днешното увеличение на лихвения процент със 100 базисни пункта". 
През юли водещата инфлация в Унгария се ускори до 13,7% на годишна база. 
Докато Унгарската централна банка трябва да затегне допълнително паричната си политика, Чешката национална банка 
запази лихвените проценти непроменени през август и може да се окаже първата банка в региона, която вече сложи край 
на едногодишен цикъл на затягане, въпреки че тя остави вратата отворена за ново повишение, ако е необходимо. 
Централната банка на Румъния пък намали през август темпото на затягане (повишаване) на лихвите, но се очакват още 
увеличения. 
Полската централна банка също може да осъществи по-нататъшно повишаване на лихвите, посочи нейният управител 
Адам Глапински. "Ние не си връзваме ръцете и не обявяваме края на цикъла на повишения на лихвите. Ние действаме 
прагматично“, каза Глапински. 
 
√ Западните лидери изразиха почитта си към личността на Михаил Горбачов 
Западните страни пазят положителни спомени за бившия съветски лидер Михаил Горбачов заради ролята му за 
разрешаване на ядреното напрежение между Съединените щати и Съветския съюз през 80-те години на миналия век, както 
и заради заслугите му за падането на Желязната завеса, коментира британският вестник "Гардиън". 
След кончината на Горбачов на 91-годишна възраст западни лидери веднага изразиха почитта си към личността му. 
Американският президент Джо Байдън подчерта, че Михаил Горбачов е "рискувал кариерата си" за постигане на различно 
бъдеще като резултатът е бил "по-безопасен свят и по-голяма свобода за милиони". 

https://bnr.bg/post/101698109/pochina-mihail-gorbachov
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Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш написа в социалната мрежа Туитър, че е дълбоко натъжен заради смъртта 
на Михаил Горбачов. Той беше единствен по рода си държавник, който промени хода на историята, подчертава Гутериш. 
Реакцията на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен също беше в Туитър. Там тя посочи, че 
Горбачов е бил уважаван и надежден лидер, който е изиграл ключова роля за слагането на край на Студената война и за 
свалянето на Желязната завеса, отваряйки пътя за свободна Европа. 
Британският премиер Борис Джонсън изрази възхищение от смелостта и почтеността, показани от Горбачов за намиране 
на мирно решение на Студената война. 
Привързаността на Горбачов към мира в Европа промени хода на историята, написа също в Туитър френският президент 
Еманюел Макрон, цитиран от ТАСС. 
Бившият американски държавен секретар Хенри Кисинджър заяви за Би Би Си, че Горбачов, че бъде запомнен като човек, 
който е започнал исторически трансформации в полза на цялото човечество и на руския народ, но не е успял да приложи 
визията си докрай. 
Друг бивш държавен секретар на Съединените щати - Кондолиза Райс подчерта, че без Горбачов е щяло да бъде 
невъзможно Студената война да бъде приключена по мирен начин. 
 
√ Токът в Украйна е 8-9 пъти по-евтин, отколкото в Източна Европа 
Цената на електроенергията в Украйна, която води война срещу руските окупатори, е  9 пъти по-ниска отколкото в страните 
от Източна Европа, съобщава агенция УНИАН. 
Борсовата цена на електроенергията в Унгария, Чехия, Словакия и Румъния се движи в интервал от 687 до 749 евро за 
MWh. 
В същото време в Украйна борсовата цена остава на ниво от 86 евро за MWh - или тя е 8-9 пъти по-ниска от тази в съседните 
страни от ЕС. 
 
√ Русия спря подаването по газопровода "Северен поток" 
Русия спря подаването по газопровода "Северен поток", съобщиха руските и западни информационни агенции. 
Доставките на природен газ са спаднали до нула кубически метра в час, подчертаха от германска страна. "Газпром" обяви 
вчера, че спира напълно подаването заради планов ремонт на компресорна станция. Според Европа обаче Москва 
използва природния газ като икономическо оръжие. 
Германският канцлер Олаф Шолц обеща, че правителството ще вземе допълнителни мерки за облекчаване на 
домакинствата. И изтъкна, че страната е добре подготвена за временното спиране на доставките от "Газпром" през 
Балтийско море: 
"Тъй като започнахме рано, взехме бързо необходимите решения, за да преминем успешно през тази и следващата зима. 
Изграждаме с отчетливо темпо нови терминали за втечнен газ на северното ни крайбрежие. Със сигурния внос от Норвегия 
и Нидерландия през западните ни пристанища се погрижихме да запазим нашите хранилища - не както миналата година. 
Сега те са пълни повече от 80% и ще продължим да ги пълним, за да сме добре снабдени през идващата зима", каза 
канцлерът преди кризисно съвещание на кабинета в източния германски град Мезеберг, където министрите обсъдиха 
допълнителни социални облекчения за домакинствата. 
Снощи руската компания ограничи допълнително и доставките на газ за френската енергийна компания Engie заради 
спорове по двустранния договор.  
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че икономическите мерки, наложени от Запада срещу страната му, са 
единствената пречка за изпълнение на договорените доставки за Европа: 
"Гарантирано е, че на доставките не пречи нищо друго освен технически проблеми, предизвикани от санкциите. Русия 
беше и остава готова да изпълни задълженията си. Европейските страни, Канада, САЩ и Великобритания обаче наложиха 
санкции върху Руската федерация, които не позволяват нормалната сервизна и ремонтна работа. А също така не 
позволяват юридически връщането на необходимите компоненти от чужбина. Пред Русия няма други пречки да изпълни 
задълженията си", твърди говорителят на руския президент. 
 
3e-news.net 
 
√ Производствената инфлация скочи с 42.5% през юли, най-висока от началото на годината 
Общият индекс на цените на производител се увеличава с 3.8% през юли 2022 г. спрямо предходния месец юни, сочат 
данните на Националния статистически институт (НСИ) 
Общият индекс на цените на производител в промишлеността (т. нар. производствена инфлация) нараства с 42.5% през 
юли 2022 г. в сравнение със същия месец на 2021 година. Това е най-високото ниво на показателя от началото на 
настоящата година. През юни производствената инфлация на годишна база е 41.4%, а на месечна 3.4 на сто; през май 
(съответно 38.2% годишна и 0.4 на сто месечна); през април (40.2% и 3.3 на сто); през март (36.1% и 4.3 на сто); през 
февруари (32.3% и 1.0 на сто) и през януари (32.6% и 3.2 на сто). 
Ръст на цените през юли е регистриран при: производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - със 
103.0%, преработващата промишленост - с 25.3%, а в добивната промишленост е отчетено намаление - с 4.3%. 
В преработващата промишленост значително повишение на цените е отчетено при: производството на химични продукти 
- с 46.5%, производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 31.8%, производството на дървен материал и 
изделия от него, без мебели - с 30.6%, производството на хранителни продукти - с 28.2%, сочат обявените от Националния 
статистически институт данни (НСИ). 

https://bnr.bg/post/101698112/boris-djonsan-neumornata-otdadenost-na-gorbachov-da-otvori-savetskoto-obshtestvo-ostava-primer-za-vsichki-nas
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Месечна оценка 
Общият индекс на цените на производител се увеличава с 3.8% през юли 2022 г. спрямо предходния месец. Значителен 
ръст е регистриран при производството и разпределението н електрическа и топлоенергия и газ - с 19.3%, а намаление е 
отчетено в добивната промишленост – с 14.1%, и в преработващата промишленост - с 2.2%. 
Понижение на цените на производител в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на основни 
метали - с 9.4%, производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 0.9%, производството на изделия от 
каучук и пластмаси - с 0.6%. По-високи цени са отчетени при: производството на изделия от други неметални минерални 
суровини - с 2.9%, производството на химични продукти - с 2.8%, производството на тютюневи изделия - с 1.8%. 
 

 
 
Индексът на цените на производител на вътрешния пазар се увеличава с 8.0% през юли 2022 г. спрямо предходния месец. 
Ръст е регистриран при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 20.1%. Намаление на 
цените е отчетено в добивната промишленост - със 7.8%, и в преработващата промишленост - с 0.8%. 
Понижение на цените на производител в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на основни 
метали - с 11.1%, производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 1.7%, производството на електрически 
съоръжения - с 1.2%. По-високи цени са отчетени при производството на изделия от други неметални минерални суровини 
- с 4.1%, и при производството на химични продукти - с 3.0%. 
Индексът на цените на производител на вътрешния пазар нараства с 56.0% през юли2022 г. в сравнение със същия месец 
на 2021 година. Ръст на цените е регистриран при: производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и 
газ - със 101.6%, преработващата промишленост - с 31.4%, и добивната промишленост - с 4.7%. 
Спрямо юли 2021 г. съществено увеличение на цените в преработващата промишленост е отчетено при: производството 
на химични продукти - с 66.9%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 56.8%, 
производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 31.3%, и производството на хранителни продукти 
- с 29.2%. 
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Индексът на цените на производител на международния пазар намалява с 3.4% през юли 2022 г. спрямо предходния 
месец, а спрямо съответния месец на 2021 г. нараства с 22.2%. 
 
√ Брутният външен дълг е нараснал с 1.65 млрд. евро през юни спрямо същия месец на 2021 г. 
Брутният външен дълг на сектор "Държавно управление" в края на юни е над 7.03 млрд. евро или 8.9 на сто от БВП, но 
на годишна база намалява с 1.33 млрд. евро, сочат данните на БНБ 
Брутният външен дълг на България в края на юни възлиза на 41.50 млрд. евро (52.5% от прогнозния Брутен вътрешен 
продукт), което е с 1.65 млрд. евро повече в сравнение с края на юни миналата година, сочат обявените от Българската 
народна банка (БНБ) данни на сайта на кредитора. 
 

 
 
Краткосрочни и дългосрочни задължения 
В края на юни краткосрочните задължения са 8.07 млрд. евро (19.4% от брутния дълг и 10.2 на сто от БВП) и се увеличават 
с над 1.9 млрд. евро на годишна база. Дългосрочните задължения пък възлизат на повече от 33,43 млрд. евро, което 
означава 80.6% от брутния дълг и 42.3 на сто от БВП). Те се понижават с 253.7 млн. евро спрямо юни миналата година (33 
681.5 млн. евро, 84.5% от дълга, 49.6% от БВП). 
 

 
 
От БНБ посочват, че към края на юни общо 25.20 млрд. евро (60.7%) от брутните външни задължения са с остатъчен 
матуритет над една година. В евро са деноминирани 80.1% от тях при 84.7% година по-рано. 
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Брутният външен дълг на сектор "Държавно управление" в края на юни е над 7.03 млрд. евро или 8.9 на сто от БВП. На 
годишна база той намалява с 1.33 млрд. евро. 
Външните задължения на Централната банка са за 2.10 млрд. евро (2.7 на сто от БВП). Тези суми обаче се повишават - с 
1.27 млрд. евро (153.2%) спрямо края на юни миналата година. 
Външните задължения на сектор "Други парични финансови институции" /банки и фондове на паричния пазар/ са 5.62 
млрд. евро (7.1% от БВП). Те се увеличават на годишна основа с 1.4 млрд. евро или над една трета. 
Външните задължения на "Други сектори" са над 13.04 млрд. евро или 16.5 на сто от БВП. Тези суми нарастват с 582.7 млн. 
евро спрямо същия месец на миналата година. 
Вътрешнофирменото кредитиране 
е в размер на 13.70 млрд. евро, което означава 17.3 на сто от БВП в средата на тази година, което пък е с 296 млн. евро по-
малко в сравнение с края на юни 2021-а. То е с най-значителен дял в структурата на външния дълг – 33% към края на шестия 
месец при 35.1 на сто година по-рано. 
 
√ 735 млн. лв. потичат към българския бизнес до края на годината 
Фокусът ни е подкрепата за родните малки и средни фирми, обявиха вицепремиерът Пеканов и министър Пулев по 
време на онлайн информационен ден за парите по Плана за възстановяване 
Министерството на иновациите и растежа е първото, което отпуска пари по Националния план за възстановяване и 
устойчивост (НПВУ). Процедури за 735 млн. лв. безвъзмездни средства потичат към българския бизнес до края на годината, 
от тях 600 млн. лв. само по НПВУ. Това обявиха вицепремиерът по управление на европейските средства Атанас Пеканов 
и служебният министър на иновациите и растежа Александър Пулев. Те откриха онлайн информационен ден за 
възможностите за българския бизнес по Националния план, в който участие взеха представители на 1500 фирми. 
„Средствата по този инструмент на ЕС ще направят българската икономика по-силна и по-ефективна и тя ще се подобри по 
много от важните критерии, особено по отношение на дигиталния и зеления преход, заяви вицепремиерът Пеканов. Той 
изтъкна, че трябва да се осигури средствата да бъдат предоставени по най-бързия и прозрачен начин. По думите му Европа 
се намира в тежка ситуация, но тя ни дава и възможност да направим модернизация и да поставим икономиката ни на 
една по-силна основа. „Малките и средните предприятия са двигателят и гръбнакът на българската икономика, в тях е 
основната част от заетостта, в тях се случват иновациите и ние ще продължим да правим всичко възможно за тяхното 
развитие", добави вицепремиерът. 
Пред бизнеса беше представена първата за България процедура от Плана за възстановяване и устойчивост за 
„Технологична модернизация“. Министър Пулев подчерта, че тя е отворена за микро-,малките и средни фирми и по нея 
може да се кандидатства до 21 септември 2022г., като подаването на документи е изцяло онлайн през системата ИСУН. 
Той посочи, че процедурата е с бюджет 260 млн. лв., като спрямо големината предприятията могат да получат между 180 
000 лв. и 700 000 лв. за ново оборудване и софтуер. По думите му тази подкрепа ще даде глътка въздух на българските 
малки и средни фирми. 
„До края на септември предстои да отворим и втора процедура по Плана за ИКТ решения и киберсигурност с общ бюджет 
от 30,6 млн. лв.“, заяви министър Пулев и допълни, че по нея фирмите ще могат да внедрят модерни ИКТ решения за 
подобряване на управленските, производствените и логистичните процеси. 
Министърът на иновациите и растежа обяви още, че до края на годината са планирани още две процедури. „Ще бъде 
отворена мярка за 200 млн. лв. за изграждане на ВЕИ за собствено производство на енергия. Очаква се с нея да се постигне 
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по-голяма енергийна самостоятелност на предприятията, както и процедура с общ бюджет от 120 млн.лв. за развойна 
дейност. 
Онлайн информационният ден се организира от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни 
предприятия (ИАНМСП) и в него се включиха главният директор на Главна дирекция Европейски фондове за 
конкурентоспособност Илияна Илиева и изпълнителният директор на Агенцията за насърчаване на малките и средни 
предприятия Бойко Таков. 
 
√ До края на годината тръгват 200 млн. лева към бизнеса за изграждане на ВЕИ мощности за собствени нужди 
Близо 200 млн. лева към бизнеса за изграждане на ВЕИ мощности за собствени нужди тръгват за бизнеса до края на 
годината. Това съобщи Илияна Илиева, главен директор на Главна дирекция“ Европейски фондове за 
конкурентоспособност“ към Министерството на иновациите и растежа по време на онлайн форум на Изпълнителната 
агенция за насърчаване на малките и средни предприятия. Тази мярка е сред първите, които се очаква да стартират по 
Националния план за възстановяване и устойчивост, свързани с бизнеса и иновациите. 
Програмата ще бъде за фирми със малка и средна капитализация с изключение на секторите селско стопанство и 
производители на електроенергия. Целта е предприятията да изграждат ВЕИ за собствено потребление. Да се инсталират 
мощности до 1 мегават на база на потребена енергия за изминал период. Повече подробности по програмата ще бъдат 
публикувани в края на годината, ще бъдат публикувани за обществено обсъждане. Ще бъде предвиден и по-дълъг срок от 
два месеца за подаване на проекти, за да може да се изготви необходимата документация, подчерта Илиева. Важното, 
което подчерта е, че няма изисквания за изготвяне на технически паспорт и обследване каквото е изискването по мерките 
за енергийна ефективност по Плана, които предстои да пусне регионалното министерство. Не бива да се смесват двете 
програми подчерта, Илиева. 
До 21 септември компаниите могат да кандидатстват по първата отворена за България процедура от Плана за 
възстановяване „Технологична модернизация“. Тя е за 260 млн. лв., а подаването на документите е изцяло онлайн през 
системата ИСУН.  Но още два дни бизнесът може да задава своите въпроси. Тя е предимно за производствените фирми – 
за лекарства, компютри или оптични материали, храни, напитки, облекла и др. Допустими са компании с архитектурна, 
инженерна или научно-изследователска и развойна дейност. Той допълни, че спрямо големината и нуждите фирмите 
могат да получат между 180 000 лв. и 700 000 лв. за ново оборудване, техника, машини и софтуер. 
Процедурата е насочена към четири от икономическите сектори на страната – преработваща промишленост, доставяне на 
води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване, създаване и разпространение на информация и 
творчески продукти, далекосъобщения, Професионални дейности и научни изследвания. През септември предстои 
стартиране и на грантова схема за 30,6 млн. лв. за бизнеса за ИКТ решения и киберсигурност. 
В началото на следващата година ще стартира програмата за кръгова икономика за 180 млн. лева, съобщи още Илиева. 
Насоките за кандидатстване ще бъдат публикувани в края на годината. От помощта ще могат да се възползват 
производствени предприятия да превръщат свои отпадъчни в  суровина за нови продукти като ги връщат обратно 
производството, посочи тя. 
Илиева подчерта, че е много важно бизнесът да не бърка мерките по Националния план за възстановяване и устойчивост 
и мерките по оперативната програма за конкурентоспособност. 
 
√ Зам.-министър Надя Христова: Държавата отпуска над 2 млрд. лева за наука и иновации към компаниите 
Други 25 млн. евро са за ваучери за научна подкрепа на фирмите 
По програмата могат да кандидатстват висши училища, научноизследователски организации и фирми. Чрез 
иновативни ваучери ще се подпомага бизнеса за научна и изследователска подкрепа и иновации 
Заместник-министърът на иновациите и растежа Надя Христова откри в петък първото обществено обсъждане по новата 
за България „Програмата за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ (ПНИИДИТ). 
Общият й бюджет за периода 2021-2027 г. е 2.14 млрд. лева. Тя е продължение на досегашната Оперативна програма 
„Наука и образование за интелигентен растеж“(ОПНОИР). В обсъждането се включиха над 60 научни и бизнес организации 
и представители на висши училища. 
Заместник-министър Христова посочи, че по програмата могат да кандидатстват висши училища, научноизследователски 
организации и бизнес, който използва резултатите от тяхната дейност и че за целта са предвидени включително ваучери 
за научна подкрепа на фирмите на стойност 25 млн. евро. 
По думите на Илияна Илиева, главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ 
(ГДЕФК) в Министерството на иновациите и растежа, която (дирекция) е и Управляващ орган, програмата има два 
приоритета – „Устойчиво развитие на българската научноизследователска и иновационна екосистема“ и „Цифрова 
трансформация на публичния сектор“. 
За част от дейностите по Приоритет 1, свързани с развитие на иновационната инфраструктура, междинно звено ще е 
Изпълнителната агенция „Програма за образование“ (към Министерството на образованието и науката), а за дейностите 
по Приоритет 2 междинно звено ще е Министерството на електронното управление. 
По първия приоритет „Устойчиво развитие на българската научноизследователска и иновационна екосистема“ ще бъдат 
развивани вече изградените центрове за върхови постижения и компетентност, ще се подкрепят внедряването на 
технологии, трансфера на знание и скъсяването на пътя от проучванията до иновациите. Ще бъдат финансирани и проекти, 
получили знака за качество „Печат за върхови постижения“  по програмите „Цифрова Европа“ и „Хоризонт Европа“ на 
Европейската комисия. Ще се инвестира в индустриални иновационни програми за развитие на технологии, чрез които 
регионите да станат по-конкурентоспособни и климатично неутрални. 
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Във втория приоритет „Цифрова трансформация на публичния сектор“ има финансиране за дигитализация на публичния 
сектор, повишаване на киберсигурността в администрацията, създаването на пространства от данни, отворен достъп до 
наука и др. 
Програмата съдържа три стратегически интервенции, по които ще разпредели: 
1) Подкрепа в размер на 70 млн. евро (от ЕФРР+национално) за изграждането на национална мрежа от 12 цифрови и 
иновационни хъбове, част от европейската мрежа  (4 съфинансирани от програма Цифрова Европа на ЕК и 8, отличени с 
„Печат за върхови постижения“). Хъбовете представляват обединения между бизнес, научни организации и университети, 
неправителствен сектор и технологични и бизнес медиатори. Те ще бъдат изградени във всички региони за планиране и 
ще предоставят специализирани услуги за малки и средни предприятия. 
2) Подкрепа в размер на 142 млн. евро (от ЕФРР+национално) за развитие на Центровете за върхови постижения и 
Центровете за компетентност, изградени по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“(2014-
2020 г.) Ще се подкрепи тяхното устойчиво развитие, засилване на капацитета им за приложни изследвания и 
пълноценното им участие в иновационната екосистема чрез разработване и изпълнение на бизнес планове, в т.ч. и за 
регионално развитие. 
3) Подкрепа в размер на 25 млн. евро (от ЕФРР+национално) за ваучерна схема за МСП за насърчаване сътрудничеството 
и използването на потенциала в Центровете за върхови постижения, Центровете за компетентност, обектите от 
Националната пътна карта за научна инфраструктура и други научноизследователски организации и висши училища. 
Иновативните ваучери ще осъществят връзката между секторите академия-бизнес с цел да подпомогнат предприятията в 
тяхното развитие, проучване на нови възможности или разрешаване на конкретни технологични или бизнес 
предизвикателства. 
Индикативният бюджет по програмата от ЕФРР е 1 731 907 023 лв., а националното съфинансиране - 406 687 686 лв. 
Заместник-министър Христова посочи, че програмата е за научни изследвания, иновации и цифровизация на публичния 
сектор. Чрез нея ще се внедряват модерни технологии, ще се насърчават връзките наука-бизнес, ще се финансират 
иновативни проекти, трансфер на технологии и комерсиализация на научни резултати. Целта е да се стимулира бизнесът 
за  технологични трансфери и да използва капацитета на научните организации, каза още Христова. 
ПНИИДИТ е планирано да бъде одобрена от ЕК до края на 2022 г. и да стартира в началото на 2023 г., стана ясно по време 
на онлайн събитието. 
 

Ето и кратка информация за тази програма от презентацията на събитието: 
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√ Министър Иван Шишков: Правим концепция, която да послужи за цялостно планиране на строителството на 
магистрали в България 
Няма да има таван от 15% за индексация на договорите в строителството 
До месец ще бъде направено цялостно планиране на строителството на магистрали в България. Това съобщи министърът 
на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков в интервю за БНР. 
„Държавата не може да строи на парче магистрали, не може да не е ясно и да няма никаква концепция – нито като проекти, 
нито като време, в което трябва да се направят. Образно казано една община си има Общ устройствен план, а пътищата си 
нямат план“, обясни министър Шишков. Неговата идея е да започне да се прави такава концепция, въпреки че тя няма да 
е изпълнима в рамките на един политически мандат от 4 години, но ще даде посоката за работа и визията занапред.  
Архитект Шишков съобщи още, че няма да има таван от 15% за индексацията по строителните договори, защото този праг 
отдавна е надвишен. Проблемът не е свързан само с работата на МРРБ, а и с договори между общини и строителни фирми, 
както и за проектите с европейски средства,  уточни регионалният министър. До края на седмицата Методиката за 
индексиране се очаква да бъде публикувана за обществено обсъждане. Така ще има яснота за механизма на индексиране 
и ще могат да бъдат дофинансирани вече започнати строителни дейности. 
Министър Шишков заяви, че ще бъде платено и дължимото за извършеното строителство по големите инфраструктурни 
обекти – лот 1, 2 и 3 на АМ „Хемус“ и за пътя Видин-Ботевград. Средствата ще са от преструктуриране на бюджета на АПИ 
от предвидените суми за основни ремонти. „Това  ще е глътка въздух  за фирмите и ще е спасение като срокове, за да могат 
да продължат да работят и да не се загуби това, което е изпълнено до този момент“, коментира арх. Шишков. За лотовете, 
където е установено, че има незаконно строителство, предложението ще е да се направят промени в закона, така че 
незаконните строежи, извършени от държавата и със съгласието на държавата през 2020 година, да бъдат обявени за 
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търпими и частично да бъдат узаконени, за да може да продължи строителството по тях. Като пример регионалният 
министър посочи лот 4 и 5 на АМ „Хемус“ и някои основни ремонти на пътища, извършвани по договори за текущ ремонт. 
До края на седмицата ще бъдат публикувани за обществено обсъждане и промени в Закона за устройство на територията, 
като целта е да е готов за внасяне в следващото Народно събрание. 
Също до края на седмицата е и срокът, в който ще са готови списъците с одобрените проекти на общините. Заедно с НСОРБ 
е направен принципът, според който да бъдат финансирани. 
Министър Шишков коментира и напредъка по довършването на интерконектора с Гърция, като заяви, че неговото желание 
е темпът да е по-ускорен. Проверките на място продължават ежедневно. От днес ще започне поставянето на защитен 
гипсокартон, както е по проект, свързани са и двата пожарни хидранта, а до края на седмицата се очаква водопроводът да 
бъде въведен в експлоатация, завършен е и каналът към основната сграда, предстои вертикалната планировка около 
сградата. „Аз лично съм поставил срок до средата на септември и се надявам дотогава всичко да е готово за внасяне на 
документите в приемателната комисия“, каза регионалният министър. 
Придвижват се в срок и процедурите  за зимното поддържане на пътища, като се очаква повечето да приключат на 2-ри 
септември, а една от тях - на 7-ми септември, тъй като е била проверявана от Министерство на финансите. Министърът 
очаква да има кандидати по процедурите, защото при разписан ясен регламент фирмите имат интерес да участват. „Ние 
сме в непрекъснат диалог с тях, работим доста позитивно, за да изгладим всички натрупани проблеми“, коментира 
архитект Шишков. 
През октомври би трябвало да може да се кандидатства за средства за енергийно обновяване от Националния план за 
възстановяване и устойчивост, съобщи още той. И отново уточни, че при подадени документи до март, финансирането на 
дейности по програмата ще е 100% , а след тази дата се предвижда 20% самоучастие. Готови са вече промените в Закона 
за управление на етажната собственост, които ще улеснят процедурите по кандидатстване и скоро  ще бъдат публикувани 
за обществено обсъждане. 
 
√ „Булгаргаз“ ще иска по-висока цена на газа от септември, в сравнение с настоящото заявление за 315.16 лв. за MWh 
В актуализираното заявление, което „Булгаргаз“ ще внесе в КЕВР за определяне на цената на газа от 1 септември ще бъде 
поискана по-голямо повишение. Причината е, че борсовият индекс от датата на подаване на заявлението 11 август до днес 
се е увеличил със 17 %. Така прогнозната цена на газа за настъпващия септември става 350 лева. Това стана ясно от 
изказването на изпълнителния директор на газовото дружество Деница Златева по време на откритото заседание в КЕВР, 
на което бе обсъден докладът на работната група за утвърждаване на цената на газа за септември, по която обществения 
доставчик продава природен газ на крайните снабдители и на лица с издадена лицензия за производство и пренос на 
топлинна енергия. 
В заявлението на газовото дружество, подадено на 11 август се предлага утвърждаване на цена на газа за месец септември 
2022 г. в размер на 315, 16 лв. за MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС), включително компонента за дейността 
обществена доставка в размер на 2,24 лв. за MWh и компонента „задължения към обществото“ от 0,35 лв.за MWh. Искана 
цена е с 5,8 на сто по-висока спрямо утвърдената за август – 297,89 лв. за MWh. 
Както уточни Златева по време на заседанието на КЕВР, очакването е окончателното увеличение за септември да е по-
високо от предложения скок с 5.8 % спрямо август, но по-ниско от борсовия индекс от 17 %, което се дължи на цените, 
постигнати в резултат на аукциона на „Газов хъб Балкан“. 
В отговор на въпрос на председателя на КЕВР Златева заяви, че осреднено към 28 август става въпрос за ориентировъчна 
цена от 270 – 275 евро за MWh. По-късно пред журналисти изпълнителният директор на „Булгаргаз“ уточни, че към днешна 
дата прогнозната цена на синьото гориво за септември е около 350 лева. 
Деница Златева уточни също така, че необходимите количества газ за септември са осигурени. 
Това, което трябва да разберат потребителите е, че ако индексът на TTF беше запазил стойността си като в началото на 
август, изчисленията сочеха, че може да намалим цената в резултат на азерския газ и търговете на "Газов хъб Балкан", 
отбеляза от своя страна председателят на КЕВР Иван Иванов. 
Що се отнася за микса Деница Златева уточни, че в него са включени договорените количества азерски газ, две частични 
карга втечнен природен газ, както и количеството от  аукциона на "Газов хъб Балкан" на "изключително конкурентна цена" 
от доставчика, който е спечелил този търг. 
Деница Златева обърна внимание на значението на газовата връзка с Гърция от една страна за осигуряване на 
необходимите достави и от друга за постигане на по-ниски цени на синьото гориво. „Много е важно функционирането на 
тази връзка от 1 октомври, за да влезе в ценовия микс и ще има пряко отражение на цените по договорите“, отбеляза тя и 
изрази очакване към 10 септември дружеството да има увереност, че доставките наистина ще тръгнат към първи октомври. 
Председателят на КЕВР от своя страна изрази надежда това да се случи, за да може да започне понижение на цените. Той 
се съгласи с отчетеният от Златева добър резултат от търговете на „Газов хъб Балкан“, които също имат значение за по-
ниските ценови нива. Надежда за по-ниски цени дават и заявките за участие в търговете за слотове за втечнен природен 
газ на Ревитуса.  Комисарят от КЕВР Александър Йорданов от своя страна уточни, че пред българския и гръцкия регулатор 
предстоят още няколко процедури по отношение на газовата връзка с Гърция и даде заявка за подкрепа.  
През октомври са включени общите месечни количества по договор с азерския доставчик, има и осигурен цял танкер с 
втечнен газ, както и допълнително има пуснат аукцион за остатъчните количества на "Газов хъб Балкан", който предстои 
да се състои. "Там очакваме наистина конкурентна цена, защото последните два търга показаха, че ценовите оферти, които 
получаваме при открити процедури на "Газов хъб Балкан", са в пъти по-добри, отколкото предварително сключени 
договори за други алтернативни доставчици", заяви още Златева. 
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За доставките за ноември се обсъжда в "Булгаргаз" как да бъдат структурирани търговете - дали да бъдат месечни или за 
по-дълъг период. "Нашата основна цел е да осигурим отоплителния сезон, което означава доставки до края на месец 
април. В началото на месец октомври ще сме готови и ще пуснем съответните процедури", подчерта Златева. Тя увери, че 
"Булгаргаз" ще осигури нужните доставки. 
В отговор на въпрос докъде са стигнали разговорите с "Газпром", Златева заяви, че "Булгаргаз" като страна по договора го 
изпълнява като всеки ден изпраща заявки за доставки, но получава потвърждение за нулеви количества за следващия ден. 
Тя уточни също така, че разговорите, които се водят към момента, са на политическо ниво и общественият доставчик на 
този етап изпълнява само сега съществуващия договор с изпращане на заявки.  
Изпълнителният директор на "Булгаргаз" обърна внимание и на усилията, които полага дружеството за нагнетяване на 
необходимите количества синьо гориво в подземното газохранилище в Чирен (ПГХ Чирен). В отговор на въпрос на 
председателя на КЕВР дали ще бъде постигната целта за запълване на газохранилището до 80 % от дружеството изразиха 
увереност, че това ще се случи. Една от причините е, че септември е месец с по-ниско потребление. Освен това от 
"Булгаргаз" са предприели подход да не прилагат клаузата take or pay към клиентите, които не теглят заявени количества 
като оставят неизтегленото гориво за съхранение. Подходът бе оценен от председателя на КЕВР като правилен.  
Топлофикации 
Председателят на КЕВР коментира след откритото заседание пред журналисти и цените на топлинната енергия. 
Решението за цените на топлинната енергия ще бъде валидно до 1 януари 2023 г. , заяви той. 
По думите на Иван Иванов, никой не може да даде гаранция, че цените на парното и топлата вода няма да се увеличат 
след 1 януари 2023 г. Той отбеляза, че сегашното повишение на цените за топлинна енергия в частност за софийските 
потребители до голяма степен се дължи и на "крайно неправилното преустановяване на пазарните механизми с въведения 
мораториум", който след 6 месеца "замръзване на цените", е довел по неизбежен начин до повишаване с 39 процента на 
цената на топлинната енергия за София. 
В момента тече проверка на топлофикационните дружества за начина, по който са формирали намаленото ДДС, добави 
Иванов като уточни, че тя не се извършва от КЕВР. Ако обаче не даде нужния резултат, регулаторът ще се намеси. Иванов 
в същото време сподели, че вече има ясна заявка, че вероятно сметките на потребителите ще бъдат коригирани. 
В отговор на въпрос дали преговори с "Газпром" могат да бъдат полезен ход, Иван Иванов изрази скептицизъм. 
 
√ Делът на базовите централи в енергийния баланс на страната от началото на годината към 28 август расте с 21.92 % 
Участието на ВЕЦ намалява с 27.07 на сто, но на ВЕИ в преносната мрежа расте с 24.58 процента 
Производството на електроенергия остава положително. Потреблението на електроенергия все още остава на плюс. 
Салдото (износ-внос) все още държи висок дял в процентно отношение. На добро ниво се запазва и участието на базовите 
централи,  въпреки че резултатите спрямо по-ранни отчетни периоди се свиват. Расте обаче делът на възобновяемите 
енергийни източници (ВЕИ), както в преносната, така и в разпределителната мрежи. По-добри са и данните за участието 
на водноелектрическите централи (ВЕЦ), въпреки че все още участието им остава на минус. Това става ясно от оперативната 
справка на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на страната за времето от 1 януари до 28 
август (01.01.2022 г. – 28.08.2022 г.) спрямо аналогичния период на предходната 2021 г. 
Производството на електроенергия от началото на годината към двадесет и осмия ден на месец август от настоящата 
година достига до обем от 34 473 961 MWh. Това представлява ръст с 15.26 % спрямо аналогичния период на предходната 
2021 г.(плюс 15.63 % отчетени седмица по-рано за сравнявания период до 21 август). За сравнение, тогава производството 
на електроенергия е било в обем от 29 910 787 MWh. 
Потреблението на електроенергия все още остава положително и за сравнявания период от първия ден на януари до 
двадесет и осми август, или почти в края на осемте месеца на тази година е в обем от 25 488 434 MWh, което е увеличение 
(плюс) с 0.02 % (+ 0.08 на сто отчетени преди седмица, + 0.16 % - преди две седмици за съответните отчетни периоди) като 
все по-ясно се очертава слабо намаление.  Година по-рано потреблението на електроенергия за посочените дни от 
годината е възлизало на 25 483 283 MWh.   
Салдото (износ-внос) запазва висок дял в процентно отношение  като за сравнявания отчетен период от началото на 
настоящата година почти към края на осемте месеца достига до обем от 8 985 527 MWh. В сравнение с аналогичното време 
на предишната 2021 г. това е скок със 102.95 % (плюс 107.46 % за отчетен период преди седмица, плюс 111.66% - две 
седмици преди това). През аналогичния период на 2021 г. салдото (износ-внос) е било от порядъка на 4 427 504 MWh. 
Базовите централи запазват високото си положително участие, което за времето от началото на настоящата година  до 
двадесет и осмия ден на август расте до обем 29 002 180 MWh. Спрямо аналогичния период на миналата година това 
представлява ръст от 21.92 % (плюс 22.74 % отчетени преди седмица). Тогава делът на базовите централи е достигал до 
обем от 23 787 745 MWh. 
По-добри са данните за участието на ВЕИ и в преносната, и в разпределителната мрежи. 
Делът на ВЕИ в преносната мрежа за посочения сравняван период на тази година расте до обем от 1 065 221 MWh или до 
плюс 24.58 %. (+ 23.38 % отчетен ръст седмица по-рано). Според данните на системния оператор, година по-рано за 
посоченото време ВЕИ са участвали с обем от 855 023 MWh. По-добрите резултати в частност се дължат както на по-високия 
дял на вятърните (плюс 16.26 %) и фотоволтаични (плюс 44.91 %) централи, както и биомасата (плюс 1.15 %).   
Участието на ВЕИ в разпределителната мрежа за посоченото време от първия ден на месец януари до двадесет и осмия 
ден на август тази година е в обем от 1 538 481 MWh, което представлява увеличение с 15.20 %  (плюс 15.31 % седмица по-
рано за сравнявания период до 21 август). За сравнение, през същото време на миналата година участието на ВЕИ в 
разпределителната мрежа е било в обем от 1 335 472 MWh. По-добрите данни за посочените дни на тази година са в 
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резултат на по-високия дял на вятърните (плюс 19.13 %) и фотоволтаични (плюс 17.78 %) централи и въпреки спада на 
участието на биомасата (минус 19.27 %). 
Делът на водноелектрическите централи (ВЕЦ) все още остава на минус, въпреки че спрямо по-ранни отчетни периоди има 
видимо подобрение. Така за сравняваните дни от началото на тази година почти към края на осмия месец участието на 
ВЕЦ е в обем от 2 868 079 MWh. Това представлява спад (минус) с 27.07 % (минус 28.07 % отчетени преди седмица, минус 
28.29 % - две седмици по-рано). Както сочат данните на системния оператор, година по-рано участието на ВЕЦ е достигало 
до обем от 3 932 547 MWh. 
 
√ Ръст от 1 %: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 1325.52 лв. за MWh с ден за доставка 31 август 
2022 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 1325.52 лв. за MWh с ден за доставка 31 август 2022 г. и обем от 76 363.80 MWh, сочат данните от търговията. Това е 
повишение с 1.0 %  спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 1440.68 лв. за MWh, при количество от 39 421.50 MWh. 
Извънпиковата енергия (36 942.30 MWh) е на цена от 1210.36 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 1145.29. за MWh и количество от 3014.5 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 04 часа – 882.08 лв. за MWh (3277.2 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 21 часа – 1720.11 лв. за 
MWh (при количество от 2821.7 MWh). 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 1 068.14 лв. за MWh при количество от 2939.3 MWh. 
(https://ibex.bg/) 
Спрямо стойността от 1312.35 лв. (671.00 евро) за MWh за 30 август 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за 
доставка 31 август 2022 г. се повишава до 1325.52 лв. за MWh ( увеличение с 1%) по данни на БНЕБ или 677.73 евро за MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 30 август 2022 г. общият търгуван обем към часа на публикуване 
на информацията е 1 821.50 MWh при средно претеглена дневна цена от 1365.42 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     35,29%    2072.66 
Кондензационни ТЕЦ   44,96%    2640.67 
Топлофикационни ТЕЦ   2,57%    150.68 
Заводски ТЕЦ    1,13%    66.09 
ВЕЦ     0,16%    9.48 
Малки ВЕЦ    1,72%    101.13 
ВяЕЦ     1,30%    76.37 
ФЕЦ     12,37%    726.67 
Био ЕЦ      0,50%     29.13 
Товар на РБ         4350.48 
Интензитетът на СО2 е 390g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Балканите са обхванати от високи ценови нива на електроенергията 
Румънската OPCOM затвори при цена от 683,52 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 697,41 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 683,52 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 31 август 2022 г. Цената за пиковата енергия е 739,24 евро/мвтч, а извънпиковата енергия е 
627,80 евро/мвтч. Най-високата цена от 879,48 евро/мвтч ще бъде в 21 ч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 
505,89 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 77 104,4 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за базова енергия нa 31 август ще бъде 697,41 евро/мвтч. Общият 
изтъргуван обем електроенергия е за 147,85 гвтч. Максималната цена ще бъде 918,55 евро/мвтч и тя ще бъде в 20 ч. 
Минималната цена ще бъде в 4 ч и тя ще бъде 451,00 евро/мвтч. Това ще е и най-високата цена за цяла Европа през този 
ден. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 31 август е 690,89 евро/мвтч. Пиковата енергия пък 
се търгува за 739,71 евро/мвтч. Най-високата цена от 961,13 евро/мвтч ще бъде в 21 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 ч 
тя ще бъде 505,26 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 57 389,8 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 31 август на Словашката енергийна борса е 672,85 евро/мвтч. Най-високата цена 
ще бъде в 21 ч и тя ще е 846,47 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 504,01 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 634,55 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 20 ч и 
тя ще е 755,88 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 501,93 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 31 август е 673,28 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
747,76 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 43 702,4 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 20 ч и тя 
ще достигне 757,31 евро/мвтч. Най-ниската цена се очаква в 4 ч и тя ще бъде 506,76 евро/мвтч. 

https://ibex.bg/
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На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 604,49 евро/мвтч на 31 август. Пиковата цена  ще бъде 622,14 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 464 031,2 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 20 ч и тя ще 
достигне 750,00 евро/мвтч. В 15 ч се очаква и най-ниската цена от 496,98 евро/мвтч. 
На италианският енергиен пазар електроенергията на сегмента „Ден напред“ за 30 август ще се продава за 612,36 
евро/мвтч за базова енергия. 
 
√ WWF: 17% от населението на Европа е изправено пред висок риск от недостиг на вода до 2050 г. 
София се нарежда сред 50-те най-застрашени града на континента, показва проучването 
Докато Европа е разтърсвана от исторически горещи вълни, суши и рекордно ниски нива на реките, нов анализ на WWF 
показва, че 17% от хората на континента, както и 13% от неговия брутен вътрешен продукт (БВП) могат да бъдат изправени 
пред високи до екстремни рискове от недостиг на вода до средата на века. Според авторите на изследването този мрачен 
сценарий би могъл да бъде предотвратен единствено ако правителствата и бизнесът предприемат спешни и категорични 
действия за повишаване устойчивостта на икономиките посредством природно-базирани решения. 
Днес реките в Европа стават жертва на горещината. Четири от най-важните артерии на континента – Дунав, По, Рейн и 
Висла – са изправени пред рекордно ниски нива, застрашаващи бизнеса, индустрията, селското стопанство и дори 
доставките на питейна вода за местните общности. Използвайки инструмента на WWF за оценка на водния риск, новият 
анализ показва, че Европа ще бъде още по-податлива на суши и недостиг на вода през следващите години. 
„Сушите в Европа не бива да шокират никого: картите на водния риск отдавна сочат отчетлив недостиг на вода из целия 
континент. Това, което трябва да ни шокира, е фактът, че европейските правителства, компании и инвеститори 
продължават да си затварят очите за водните рискове, сякаш те ще се решат сами”, каза Алексис Морган, ръководител на 
програма „Води“ във WWF International. „Нуждаем се от спешни действия за смекчаване на тези рискове, особено чрез 
инвестиране в природно-базирани решения за подобряване състоянието на европейските реки, езера и влажни зони.“ 
Градове под заплаха 
Анализът на WWF обхваща целия континент, но подчертава страните, които вероятно ще бъдат изправени пред най-
големите рискове до 2050 г. Сред тях е Гърция, 82% от населението и голяма част от БВП на която може да идват от райони 
с висок или екстремен риск. В същото време ¾ от населението и БВП на Испания може да се окажат изправени пред висок 
риск, докато градовете в басейна на река Гуадалкивир (като Севиля, Мурсия, Гранада и Кордоба) се очаква да бъдат най-
потърпевши от недостиг на вода до средата на века. 
Изследването показва, че в групата с най-застрашените европейски градове попада и София. Дори и при най-
оптимистичния сценарий в средносрочен и дългосрочен план столицата ни ще се намира пред по-голям риск от недостиг 
на вода от градове като Рим, Неапол и Тулуза. На сериозен риск са изложени още и десетки градове, сред които Ереван, 
Тбилиси, Мадрид, Малага, Валенсия, Лисабон, Атина, Солун, Бирмингам, Букурещ, Москва, Донецк, Палермо, Болоня, 
Флоренция, Бари, Баку, Антверпен и Брюксел. 
Здравите реки са от ключово значение 
Здравите реки са от ключово значение за успешно адаптиране към негативните ефекти от климатичните промени. За 
съжаление, днес цели 60% от европейските реки не са здрави, въпреки правното задължение на Рамковата директива за 
водите на ЕС, чиято цел е да защитава и възстановява сладководните басейни и да гарантира, че всички те ще бъдат 
приведени в добро състояние до 2027 г. 
Водните рискове отдавна се считат за един от най-сериозните, пред които е изправен бизнесът. От десетилетия те се 
нареждат в топ 5 на глобалните рискове на Световния икономически форум, заплашвайки с големи загуби както сектора 
на производството, така и местните общности. Примерите са красноречиви. Фабриката на „Тесла“ край Берлин изчерпва 
водоснабдяването на района, а Северна Италия рискува да загуби до половината от селскостопанската си продукция 
поради продължаващата суша, като щетите вече се очаква да надхвърлят един милиард евро. 
„Тазгодишните засушавания и тревожните прогнози за повишен риск от недостиг на вода са още един сигнал за събуждане, 
още едно предупреждение за необходимостта от спешни действия. Всички компании и инвеститори трябва да оценят 
своите текущи и бъдещите водни рискове и да реагират колективно. Само така те ще изградят по-устойчиви бизнеси и ще 
намалят рисковете както за своите активи, така и за общностите на целия континент“, призова Морган. 
 
√ Фючърсите за газа в Европа поевтиняват втори пореден ден 
Цената на газа в Европа върви уверено в посока надолу, но въпреки това ценовите нива остават много високи. 
Септемврийските фючърси за газа по индекса TTF на борсата ICE Futures стартира от нивото от 277.025 евро за MWh и в 
началото на търговията тръгна към повишение, достигайки до 283.5 евро за MWh. Около час по-късно се срина до 245 евро 
за MWh, но за кратко. Впоследствие газовите фючърси се установиха на ниво от 265 евро за MWh като продължиха 
тенденцията за спад и към момента на публикувана остават в диапазона от 255.21 – 254.00 евро за MWh. Като цяло спадът 
е с 6.82 %. 
Ден по-рано цените на газа в Европа затвориха при спад от 17 % до 272.60 евро за MWh. През август бе отчетено най-
значителният ръст на цените на синьото гориво по индекса TTF на борсата ICE , а на 26 август бе отчетена и изключително 
високата стойност от почти 340 евро за MWh. През миналата седмица цените на газа на TTF се повишиха с около 40 %. 
Доставките на газ през украинското трасе остават на нивото от предишните дни – 42,2 млн. куб м на ден. Без промяна 
е  преносът  по „Северен поток“. В същото време европейските страни се готвят за спирането на доставките през този 
ключов газопровод за три дни - от 31 август до 2 септември. Междувременно стана ясно, че „Газпром“ е изпратил 
уведомление до френската компания Engie за намаляване на доставките от 30 август. Причината, според публикация на 
Figaro е, „разногласия между страните по прилагането на договора“. Изданието напомня, че руската компания вече е 
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намалила доставките през юли и те за 1,5 ТВтч месечно. От страна на Engie са уверили клиентите, че няма да имат 
затруднения. 
На този фон европейските подземни газохранилища продължават нагнетяването на синьо гориво и към момента средно 
те са запълнени до 79.94 % или 887.5197 TWh при тренд на нагнетяване от 0.41 п.п. 
Що се отнася до газохранилището в Чирен, то е запълнено до 60.52 % или 3.5116 TWh при тренд на нагнетяване от 0.28 п.п. 
Някои наблюдатели очакват нормализиране на цените на газа през септември, но предупреждават, че цените ще останат 
достатъчно високи, но поставят това под условие заради руските доставки и силната азиатска конкуренция. Пазарът се 
опасява, че след приключване на профилактичните работи по „Северен поток“ на 2 септември доставките може изобщо 
да не бъдат възстановени. 
По-рано главният изпълнителен директор на Shell по време на конференция в Ставангер сподели опасенията си, че Европа 
може да изпитва недостиг на природен газ в разстояние на няколко зими, заради слабите доставки на синьо гориво от 
Русия. 
 
√ „Газпром“ потвърди спирането на „Северен поток“ 
Руската газова компания „Газпром“ потвърждава спирането на газопровода „Северен поток“ за три дни. 
В официалното съобщение, публикувано от „Газпром“, в съответствие с регламентите на ЕС за REMIT са посочени и 
сроковете за ремонтните дейности – .  -  от 4 часа московско време на 31 август до 4 часа московско време на 3 септември. 
Причините за спирането са : извършване на профилактични дейности на ГПУ (газопрекачващ агрегат)  №24 на КС 
„Портовая“. 
„След приключване на работата и при липса на технически неизправности на агрегата, преносът на газ ще бъде 
възстановен до ниво от 33 милиона кубически метра. м на ден“, съобщиха по-рано от „Газпром“. Всички дейности, според 
действащият договор за техническо обслужване трябва да бъдат изпълнени заедно с експерти от компанията Siemens. 
Газопроводът „Северен поток“ е в състояние да транспортира до 167 млн. куб м газ, но капацитетът бе намален, поради 
нарушаване на графика за обслужване на оборудването на компресорната станция „Портовая“. На нея са инсталирани 
газопрекачващи агрегати на компанията Rolls-Royce, чийто бизнес, свързан с турбините премина към Siemens. 
Заради санкциите на Канада една турбина не бе върната навреме в Русия от ремонтната база на Siemens Energy. 
Междувременно настъпи време за основен ремонт на други двигатели, както във връзка с междуремонтното време на 
работа, така и във връзка с повреди. 
Спирането на мощностите на „Северн поток“ доведе до покачване на цените на газа в Европа това лято. Спот цените на 
газа се покачиха до 340 евро за MWh. 
 
√ Доларът слезе от 20-годишния си връх и се понижава спрямо основните си конкуренти във вторник 
Индексът ICE Dollar, който показва динамиката на щатския долар спрямо шестте основни валути (евро, швейцарски 
франк, японска йена, канадски долар, британски паунд и шведска крона), спадна с 0.06% 
След като достигна 20-годишен връх в понеделник, щатският долар отново започна да спада спрямо основните си 
конкуренти във вторник. 
Търговците продължават да оценяват сигналите от годишната конференция на Федералния резерв на САЩ (Фед), 
проведена в края на миналата седмица в Джаксън Хоул, и от Европейската централна банка (ЕЦБ), както и да чакат 
статистическите данни за икономиката на САЩ, които могат да окажат влияние върху динамиката на валутните курсове. 
Очаква се месечните данни за работните места в САЩ, които трябва да бъдат публикувани в петък, които внимателно ще 
бъдат наблюдавани за допълнителни сигнали относно перспективите за повишаване на лихвените проценти от Фед. В 
момента пазарът оценява на 74.5% вероятността за едновременно повишаване на лихвите със 75 базисни пункта на 
срещата на Фед през септември, според инструмента FedWatch на CME Group – базираната в Ню Йорк консултантска 
компания. 
Индексът ICE Dollar, който показва динамиката на щатския долар спрямо шестте основни валути (евро, швейцарски франк, 
японска йена, канадски долар, британски паунд и шведска крона), спадна с 0.06% до 108.74 пункта и все още е под 20-
годишния връх от 109.48 пункта, достигнат по обед в понеделник, ниво, невиждано от септември 2002 г. По-широкият WSJ 
Dollar Index, в който са включени 16 валути, се понижи с 0.07%. 
След стри поредни сесии под паритета с долара във вторник еврото нарасна с 0.14% до 1.00296 долара за едно евро, 
спрямо 0.9997 долара при затварянето на предишната сесия, което се дължи на нарасналите очаквания ЕЦБ да продължи 
по-бързо да затяга паричната си политиката. Членът на изпълнителния съвет на ЕЦБ Изабел Шнабел каза в събота в 
Джаксън Хоул, че политиката на затягане ще изисква от глобалните централни банки да „жертват“ повече по отношение 
на икономическите последици, отколкото в миналото, тъй като „глобализацията на инфлацията“ затруднява централните 
банки да запазят инфлацията под контрол. 
В същото време ръководителят на централната банка на Франция Франсоа Вилерой дьо Гало отбеляза, че не трябва да има 
съмнение относно готовността на ЕЦБ да повиши основните лихвени проценти над така нареченото "неутрално" ниво, 
което не ограничава икономическата активност . Той смята, че лихвите могат да достигнат ниво до 2% преди края на тази 
година. 
Въпреки "ястребовите" сигнали от страна на ЕЦБ, инвеститорите все още се съмняват, че ЕЦБ ще успее да повиши лихвите 
толкова бързо, колкото Фед направи през последните два месеца. 
Британският паунд също се повиши с 0.17% до 1.1734 долара, в сравнение с 1.1709 долара предния ден. Последните данни 
показаха, че инфлацията в Обединеното кралство се е повишила до нов 40-годишен връх от 10,1% през юли, а финансовите 
пазари очакват Банката на Англия (BoE) да повиши основния си лихвен процент с 50 базисни пункта до 2.25% на 
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заседанието си през септември, което ще бъде седмото поредно увеличение на лихвения процент и ще тласне разходите 
по заеми до най-високото ниво от 2008 г. насам. 
Американският долар продължава да се обезценява и спрямо японската йена, като се понижи с 0.19% до 138.39 йени 
спрямо 138.72 йени в края на предишната търговска сесия. 
Въпреки отслабването на долара, цените на петрола продължават да се покачват, което се отразява и на двете стокови 
валути, които са силно зависими от котировките на петрола – канадският долар и норвежката крона. На Лондонската борса 
американският лек суров петрол (WTI) с доставка 20 септември поскъпна с 0.62% до 97.61 долара за барел, а европейския 
Brent нарасна по-слабо – с 0.30% до 105.41 долара за барел. В резултат канадският долар поскъпна с 0.26% до 1.29777 
канадски долара за един американски, а норвежката крона се повиши с 0.33% до 9.70580 крони за един щатски долар. 
Криптопазарът също се възползва от слабия долар. Биткойнът се повиши с 1.55% до 20 487 долара, а етериумът нарасна 
двойно повече, с 3.02% до 1 592 долара. През последните четири седмици биткойнът спечели 13.52 процента, а за 
последните 12 месеца цената му спадна с 56.57 процента. Според прогнозите на глобалните макро модели на Trading 
Economics и очакванията на анализаторите, биткойнът ще се обезцени до 18 058 долара до края на това тримесечие и ще 
спадне до 13 240 долара след една година. 
 
√ Египет подписа седем меморандума за производство на зелен водород и горива за сумата от 30 млрд. долара 
Седем нови меморандума за разбирателство за изпълнение на проекти за зелен водород и синтетично зелено гориво в 
индустриалната зона Ain Sokhna подписа на специална церемония правителството на Егепит в присъствието на премиера 
на страната Мостафа Мадбули. 
Общата сума на подписаните споразумения надхвърля 30 милиарда щатски долара 
Според първия меморандум за разбирателство британската компания Globaleq ще изгради завод за зелен водород в 
SCZONE на площ от 10 милиона квадратни метра с производствен капацитет от 2 милиона тона годишно. Производството 
трябва да започне през 2026 г. 
Съгласно втория меморандум саудитската Al Fanar ще създаде завод за производство на  зелено гориво, разположен на 
площ от 4 милиона квадратни метра с общ производствен капацитет от 500 000 тона годишно. 
Третият меморандум предвижда, че базираният в Емирството Alcazar ще работи за създаването на площ от  37 000 
квадратни метра на зелен водороден промишлен комплекс в района на Ain Sokhna с общ производствен капацитет от 230 
000 тона годишно. 
Четвъртият меморандум за разбирателство е за създаването от емиратската компания K&K на завод за производство на 
230 000 тона зелен водород годишно. 
Според петия меморандум американско-египетската енергийна компания MEP ще инвестира 250 милиона долара за 
изграждане на завод за зелен амоняк от 120 000 тона/година, който да бъде разположен в SCZONE. 
Шестото споразумение е подписано с индийската група ACME. Проектът включва създаването на завод за производство на 
зелено гориво на площ от 4,5 милиона квадратни метра с общ проектен капацитет от 2,2 милиона тона зелен водород 
годишно. 
Съгласно условията на седмия меморандум базираната във Великобритания компания Actis ще инвестира 1,5 милиарда 
долара и ще създаде промишлен комплекс за зелено гориво от водород и зелен амоняк с производствен капацитет от 200 
000 тона годишно. 
От името на Египет документите са подписани от Агенцията за нова и възобновяема енергия (NREA), Генералната дирекция 
на икономическата зона на Суецкия канал (SCZONE), Египетската компания за пренос и разпределение на електроенергия 
(EETC) и Египетския суверенен фонд. От другата страна подписите са на водещите световни компании и обединения в 
производството на нови и възобновяеми енергийни източници. 
Наскоро Египет започна активна дейност за привличане на инвестиции в производството на зелен водород и синтетични 
горива на негова основа. 
През юли тази година беше подписано споразумение с индийската енергийна компания ReNew Power с инвестиция от 8 
милиарда долара, което предвижда производството на повече от 1 милион тона зелен амоняк годишно. 
През април базираната в ОАЕ енергийна компания Masdar и нейният египетски партньор Hassan Allam Utilities осигуриха 
подкрепа от египетското правителство за създаване на зелени водородни центрове по бреговете на Червено море и 
Средиземно море. Предвижда се до 2030 г. общата мощност на електролизарите да достигне 4 GW. 
 
Дума 
 
√ Жилищните кредити поевтиняват, потребителските поскъпват 
Лихвите по жилищните кредити, отпускани от българските банки, продължават да се понижават. Към края на юли средният 
лихвен процент по ипотечните заеми удари ново рекордно дъно от 2,47%. Това се случва именно през месеца, в който 
Европейската централна банка повиши за първи път от цяло десетилетие насам лихвените проценти като опит да се справи 
с високата инфлация. 
Лихвите по кредитите за покупка на жилище са на практика единствените, които през последните около две години се 
движат в една посока - надолу. Именно така ипотечните заеми поевтиняха рекордно в рамките на стопанската история на 
България. 
Статистиката на Българската народна банка показва, че за месец средният лихвен процент по заемите за жилище се е 
понижил с 0,02 пр. пункта. Това е допълнителен стимул за жилищното кредитиране, което вече надхвърли 15 млрд. лв., да 
продължава да расте. 
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За разлика от жилищните кредити, потребителските поскъпват през юли в синхрон с по-високото търсене за почивки, 
ремонти и други. Така в разгара на лятото лихвите по потребителските заеми за първи път от април насам се повишават и 
за първи път от половин година насам пак надхвърлят 8%. 
Средната лихва по големите кредити за бизнеса - тези от над 1 млн. евро, намалява съществено през юли, като ръст се 
отчита само по малките заеми, договорени в лева. 
В същото време лихвите по депозитите на българските фирми растат, но остават на отрицателна територия, т.е. и през юли 
се запазва тенденцията от последната година бизнесът да продължава да гори от спестяванията си в българските банки от 
отрицателните лихви и таксите. 
 
√ "Топлофикация София" ще извърши корекция на данъчната ставка, съгласно получените указания от МФ 
"Топлофикация София" ще извърши корекция на данъчната ставка, съгласно получените вчера допълнителни указания и 
становище от Министерството на финансите, съобщиха от дружеството. 
Корекциите ще се отнасят само за изравняването между прогнозно начислена енергия през отчетния период и реално 
потребената, отразено във фактури след 9 юли 2022 г. При доплащане над прогнозното потребление ще се прилага ставка 
9% ДДС. 
За сумите за възстановяване ще се прилага ставка от 20% ДДС, съобщава БНТ. 
За незаплатените фактури за прогнозно начислена енергия, издадени преди 9 юли 2022 г. ще продължи да се прилага 
ставка от 20% ДДС. 
Всички дължими суми вследствие корекциите ще бъдат отразени и възстановени по партидите на абонатите. В зависимост 
от избрания метод на плащане, сумите ще бъдат приспаднати от следваща дължима фактура или възстановени на каса, 
уточняват от топлофикационното дружество. 
 
√ Поскъпването на газа събира министрите на ЕС 
Цената на природния газ на нидерландската борса TTF миналата седмица надхвърли 340 евро за мегаватчас, достигайки 
нов европейски връх. Междувременно договорите за доставка на електроенергия в Германия и Франция също чупят 
рекорди. Тенденцията на бурно спираловидно покачване притесни и без това напрегнатите политици на Стария континент. 
На този фон чешкият премиер Петр Фиала обяви, че ще свика извънредна среща на ресорните министри, за да обсъдят 
мерки за справяне с кризисната ситуация. 
Призивът идва, когато европейските цени на газа достигнаха рекордно високо ниво - над 343 евро за мегаватчас, давайки 
опасен сигнал за енергоемките индустрии. Сред най-застрашените са производителите на торове и стъкло, както и редица 
представители на хранителния бранш. 
Спот цената на синьото гориво на борсите надхвърли в петък 3500 долара за хиляда куб. м. За сравнение, в началото на 
седмицата газът се търгуваше на 3000 долара, а в началото на месеца - под 2400 долара. 
Договорите за доставка на електроенергия през 2023 г. във Франция и Германия пък достигнаха исторически стойности, 
като надвишиха 10-кратно миналогодишните цени. 
През юли министрите на ЕС се споразумяха за доброволно намаляване на националното търсене на газ с 15% между август 
и март - цел, която може да стане задължителна, ако кризата се изостри през зимата. 
 
√ Германия възобнови работата на една от най-мощните си ТЕЦ на въглища 
Германия възобнови работата на още една от топлоелектрическите си централи (ТЕЦ), която работи с въглища, за да 
намали използването на природен газ за производството на електроенергия, съобщи ДПА.  
Рано тази сутрин към енергийната система на Германия е включена ТЕЦ "Хайден", която работи с черни въглища и е част 
от енергийния резерв на страната, обяви говорител на корпорацията "Унипер" (Uniper). 
С мощност от 875 мегавата, "Хайден" е една от най-мощните въглищни ТЕЦ в Германия, според "Унипер". Тя е пусната в 
експлоатация през 1987 г. , намира се в град Петершаген в германската провинция Северен Рейн-Вестфалия, в западната 
част на страната. 
Природозащитната организация "Грийнпийс" (Greenpeace) определи като "необходимо" повторното пускане в 
експлоатация на ТЕЦ-овете. 
"Пускането отново на топлоелектрическите централи, които вече са били изключени, е болезнено, но неизбежно 
решение", заяви експертът към "Грийнпийс" по въпросите на климата и енергетиката Карстен Шмид. 
ТЕЦ-овете на въглища трябва да бъдат използвани, докато Германия намери решение как да компенсира недостига на 
газовите доставки от Русия, смята Шмид.  
Германия планира да спре работата на топлоелектрическите централи, които работят с въглища, не по-късно от 2038 г. 
Повторното пускане в експлоатация на част от тях обаче се налага поради войната в Украйна и последвалите сривове на 
енергийния пазар, отбелязва ДПА. 
Властите в Германия позволиха от 14 юли тази година ТЕЦ-овете, които са част от т. нар. "енергиен резерв", да подновят 
работа с пълния си капацитет, за да може страната да спести от потреблението на природен газ. 
 
√ Почина Михаил Горбачов 
На 92-годишна възраст е починал първият президент на СССР Михаил Горбачов. Това съобщиха във вторник вечерта от 
Московската централна клинична болница. 
„Михаил Сергеевич Горбачов почина тази вечер след тежко и продължително боледуване“, съобщиха от Централната 
клинична болница. 
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Михаил Горбачов е роден в семейство на селяни на 2 март 1931 г. в с. Приволное, което се намира на разстояние от 
138 km до Ставропол. Има тежко детство по време на тоталитарния режим на Сталин – баба му и дядо му са били 
депортирани за това, че били „кулаци“. Въпреки това младият Горбачов е бил първенец на класа. След като завършва 
училище, активно помага на баща си в работата му в колхоза и е награден с орден „Червено знаме на труда“. 
Отличието му помага да влезе в Московския държавен университет, където завършва специалност „Право“. Докато 
живее в Москва, се среща с бъдещата си съпруга Раиса. Сключват брак през септември 1953 г. и се преместват в 
Ставропол през 1955 г. 
Горбачов влиза в КПСС през 1952 г. на 21 г. През 1966 г. завършва и „Аграрна икономика“ във висш селскостопански 
институт. Същевременно развива и политическа кариера – първоначално в рамките на Ленинския комсомол, а след 
това – и в КПСС. През 1966 г. става първи секретар на Ставрополския градски комитет на партията, а през 1970 г. – 
на Ставрополския крайком (краеви комитет) на партията. През 1971 г. е избран и за член на Централния комитет 
(ЦК) на КПСС; през 1979 – за кандидат-член, а след 1980 г. и за член на висшето съветско ръководство – Политбюро на 
ЦК на КПСС. Там получава подкрепата на Юрий Андропов, ръководител на КГБ и генерален секретар на ЦК на КПСС след 
смъртта на Брежнев. 
След смъртта на Константин Черненко, по предложение на външния министър Андрей Громико, на 11 март 1985 г. 
Михаил Горбачов е избран за генерален секретар на КПСС. Той става първият партиен лидер, роден след Великата 
октомврийска социалистическа революция от 1917 г. 
Ръководил СССР от 1985 до 1991 г. Заемал поста генерален секретар на ЦК на КПСС и председател на Президиума на 
Върховния съвет на СССР. Пръв и последен президент на СССР.[4] Политиката му довежда до края на Студената война, 
до мирното оттегляне на КПСС от властта и разпадане на Съветския съюз. Носител е на Нобелова награда за мир 
1990 г. 
 
Мениджър 
 
√ Координаторът по санкциите на Държавният департамент на посещение в България 
Ръководителят на Офиса за координиране на санкциите в Държавния департамент на САЩ Джим О‘Брайън е на посещение 
в България, съобщи американското посолство в София във вторник. Той ще остане у нас два дни. 
В България О‘Брайън ще се срещне с представители на българското правителство и с членове на международната бизнес 
общност. Като теми на разговорите са посочени „насърчаването на прозрачна и благоприятна бизнес среда, 
подпомагането на преките чуждестранни инвестиции и засилването на върховенството на закона“. 
О‘Брайън ще посети събитие, организирано от Американската търговска камара, посветено на засилването на 
трансатлантическите бизнес отношения. „Правителството на Съединените щати високо оценява възможността да работи 
със своите български партньори в днешния решаващ момент за световната икономика в името на създаването на по-добре 
свързано и проспериращо бъдеще“, се казва в съобщението за визитата му. 
Джим О‘Брайън ръководи офиса за координиране на санкциите в Държавния департамент на САЩ от април 2022 
г. Работата му е да „осъществява надзор върху работата по санкциите и да засилва сътрудничеството със съюзниците и 
партньорите на САЩ при използването на този „критичен инструмент“. 
Сред задачите му е и да "насърчава поемането на отговорност за корупция и нарушения на човешките права." Преди да 
бъде избран за поста О‘Брайън е специален президентски пратеник с ресор освобождаване на американци, държани като 
заложници в чужбина. 
 
√ Бизнес доверието в еврозоната падна до най-ниското равнище от февруари 2021 година 
Бизнес доверието в еврозоната е спаднало още повече през август под натиска на високата инфлация и по-мрачните 
икономически перспективи, съобщи Ройтерс, позовавайки се на проучване на Европейската комисия. 
Индексът на бизнес доверието в еврозоната се е понижил до 97,6 през август спрямо 98,9 предходния месец, спадайки до 
най-ниското равнище от февруари 2021 г., информира БТА. 
Икономистите, анкетирани от "Уолстрийт джърнъл", очаква индексът да бъде на равнище 97,9 през август. 
Влошаването на доверието като цяло през август отразява особено мрачното настроение в промишлеността и услугите, 
като има опасност търсенето да отслабне, а високите цени на суровините продължават да оказват натиск върху 
активността. 
От друга страна потребителското доверие се е подобрило, допълва ДПА. Доверието в сектора на търговията на дребно и 
строителството също се е помрачило до известна степен. 
 
√ Икономиките от ЦИЕ се възстановяват по-бързо след пандемията от Западна Европа 
Икономиките на държавите от Централна и Източна Европа (ЦИЕ) отбелязват по-бързо възстановяване след ковид 
пандемията в сравнение с тези на западноевропейските страни-членки на ЕС, като най-много се отличават Полша, Унгария, 
Румъния и прибалтийските републики. 
Въпреки това глобалният инфлационен натиск, по-високите лихвени проценти и нарушенията във веригите на доставки, 
заедно с възможната рецесия в Китай, могат да окажат влияние върху икономиките от ЦИЕ през втората половина на 2022 
г. поради зависимостта им от капиталовите потоци от други части на света, показва доклад на "Колиърс" (Colliers CEE 
Investment Scene H1 2022), цитиран от БТА. 
"С обем от около 5,3 млрд. евро за първото полугодие на 2022 г., инвестициите в ЦИЕ нарастват с 8,5 на сто на годишна 
база, отчитайки силна активност през първото тримесечие, която се забавя през второто. Наблюдават се голям брой 
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сливания и поглъщания чрез купуване или прехвърляне на акции на инвестиционни дружества, но те не са включени в 
общия инвестиционен обем. Прогнозите на Colliers са за инвестиции на стойност между 9-10 млрд. евро за 2022 г. към края 
на годината", споделя Кевин Търпин, регионален директор капиталови пазари, Colliers CEE. 
Ръст на инвестиционния обем в ЦИЕ 
Полша регистрира 56 на сто дял от инвестиционния обем през първото полугодие на 2022 г., следвана от Чехия и Унгария 
съответно с 16 на сто и 12 на сто. Инвеститорите остават предпазливи предвид геополитическите и икономическите 
прогнози, увеличените разходи за финансиране и очакваните промени в ценообразуването, които вероятно ще се проявят 
през втората половина на 2022 г. 
Инвестиционни потоци в ЦИЕ по сегменти 
Сегментът на офис площите доминира през първата половина на 2022 г., като особено силна активност е регистрирана в 
Полша. На следващо място са търговските площи, в резултат на продажбата на активи или дялове от портфолиата на Tesco 
и EPP. Логистичните и жилищните имоти продължават да се радват на голям интерес, като предизвикателството при тях е 
недостатъчното предлагане на готов продукт. 
Инвестиционни потоци в ЦИЕ по произход на купувача 
Местният капитал от държави от ЦИЕ преобладава през първото полугодие с 40 на сто дял от общия обем. Чехия и Унгария 
продължават да бъдат с водещи позиции със съответно 20 на сто и 11 на сто. Следват северноамериканският (25 на сто) и 
европейският капитал (21 на сто). Южноафриканските инвеститори също са активни през последните месеци, докато 
азиатските, обикновено китайски и южнокорейски, за момента остават сравнително пасивни. 
"Понастоящем на инвеститорите се налага да взимат сложни решения, като се има предвид относителната географска 
близост на войната в Украйна и нейните по-широки последици върху цените на горивата и енергията, и последващите 
нарушения на веригите за доставки, както и не особено положителните макроикономически и геополитическите 
тенденции, които се развиват. Все пак, това не са предизвикателства, характерни единствено за държавите от ЦИЕ, и 
следва да се вземат предвид и съответните възможности за инвеститорите в региона", добавя Кевин. 
 
√ Банковият сектор подкрепи европейските фондови борси 
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа регистрираха повишения в ранната търговия във вторник след 
двудневен спад, тъй като банковите акции подкрепиха пазарите на фона на очакванията за по-високи лихвени проценти, 
пише Ройтерс. Печалбите обаче бяха ограничени от страховете около разрастващата се енергийна криза и задаващата се 
рецесия. 
Общият европейски индекс STOXX 600 записа ръст от 3,11 пункта, или 0,74%, до 425,76 пункта, следвайки спада с около 
2,5% през последните две сесии на фона на коментарите на представителите на Европейската централна банка (ЕЦБ) и 
председателя на Федералния резерв на САЩ Джером Пауъл, които засилиха очакванията за по-агресивно увеличение на 
лихвите. 
Немският показател DAX напредна с 222,81 пункта, или 1,73%, до 13 115,8 пункта.  Водещият индекс на Лондонската борса 
FTSE 100 се повиши с 8,92 пункта, или 0,12%, до 7 436,23 пункта. Френският измерител CAC 40 отчете ръст от 72,61 пункта, 
или 1,17%, до 6 294,89 пункта. 
Индексът на европейските банкови акции SX7P напредна с 2,34%, след като трейдърите оценяват на над 66% вероятността 
за увеличение на лихвите със 75 базисни пункта на заседанието на Европейската централна банка на 8 септември. 
  „Редица представители на ЕЦБ се изказаха в полза на повишаването на лихвените проценти, но по-важното е дали 
пазарите имат доверие в ЕЦБ да затегне политиката си значително въпреки всички трудности“, каза анализаторът на 
Commerzbank Естер Райхелт. 
„С оглед на предстоящата зима и от енергийна криза, инвеститорите вероятно ще останат предпазливи“, добави той. 
Планираното тридневно спиране на доставките на природен газ за Европа от руския енергиен гигант„ Газпром“ през 
газопровода „Северен поток-1“ се очаква да започне в сряда. На този фон германският министър на икономиката Роберт 
Хабек каза в понеделник, че страната е изправена пред „горчивата реалност“, че Русия няма да възстанови доставките на 
газ за Германия. Отделно няколко италиански вестника съобщиха във вторник, че Берлин е готов да обмисли въвеждането 
на таван на цената на газа. 
Акциите на Sanofi поскъпнаха с 085%, след като лекарство, по чиято разработка компанията си сътрудничи с шведската 
SOBI, получи приоритетен преглед от Агенция за контрол на храните и лекарствата на САЩ. Цената на книжата на SOBI се 
повиши с 1,48% 
Акциите на френската енергийна компания Engie поскъпнаха с 1,21%, след като тя бе информирана от „Газпром“ за 
намаляване на газовите доставки от днес поради разногласия между страните по прилагането на договори 
Цената на книжата  на Adevinta скочи с 16,17%, след като компанията отчете оптимистични тримесечни резултати. 
Загуби на Уолстрийт 
Основните американски борсови индекси регистрираха понижения в понеделник, тъй като инвеститорите не успяха да 
възстановят позициите си след разпродажбите от предходната седмица на фона на опасенията относно нарастващите 
лихвени проценти и по-строгата парична политика в САЩ, пише Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете спад от 184,41 пункта, или 0,57%, до 32 098,99 пункта. Широкообхватният 
показател Standard & Poor’s 500 се понижи с 27,05 пункта, или 0,67%, до 4 030,61 пункта. Индексът на високотехнологичните 
дружества Nasdaq изтри 124,04 пункта от стойността си, или 1,02%, достигайки ниво от 12 017,67 пункта. 
По време на сесията в понеделник Dow за кратко се оцвети в зелено, след като по-рано падна с повече от 300 пункта. 
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Най-лошо представилият се сектор в S&P 500 отново бе този на технологиите, тъй като очакванията за по-агресивно 
увеличение на лихвите от централните банки оказаха натиск върху акциите на растежа. Добро представяне пък 
регистрираха секторите на енергетиката и комуналните услуги се представиха по-добре. 
Цените на книжата на 3M и Salesforce се понижиха с 2,09%, и 3,04%, записвайки най-големи загуби в Dow Industrials 
Движенията на акциите в понеделник също съвпаднаха с ръста на доходността по 2-годишните американски държавни 
ценни книжа , която достигна нов 15-годишен връх. 
Уолстрийт претърпя тежка разпродажба в петък, когато коментарите председателя на Федералния резерв Джеръм Пауъл 
по време на икономическия симпозиум в Джаксън Хол изглежда поляха със студена вода надеждите, че централната банка 
може да се откаже от агресивния си курс на повишаване на лихвите през следващите месеци. Тогава Dow се срина с 1008 
пункта, или малко над 3%, записвайки най-лошия ден от май. S&P 500 и Nasdaq Composite паднаха съответно с 3,4% и 3,9% 
- регистрирайки най-лошите си сесии от юни. Спадът изтри печалбите от август и за трите индекса. 
„Макар че агресивните и безмилостни разпродажби от петък намаляват, няма много истинско търсене на покупки – дори 
по-оптимистично настроените инвеститори чакат някои основните макро събития от тази седмица (включително PMI на 
Китай и CPI на еврозоната в сряда и доклада за работните места в САЩ в петък)“, пише Адам Крисафули от Vital Knowledge. 
Инвеститорите очакват още изказвания на Фед тази седмица преди доклада за заплатите в неселскостопанския сектор 
през август. 
Разнопосочна търговия в Азия 
Фондовите борси в Азиатско-тихоокеанския регион не намериха единна посока във вторник, следвайки резките 
понижения в началото на седмицата на фона на коментарите на председателят на Фед Джером Пауъл по време на 
симпозиума в Джаксън Хол, предаде Си Ен Би Си. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 отчете ръст от 316,62 пункта, или 1,14%, до 28 195,58 пункта. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite се понижи с 13,51 пункта, или 0,42%, до 3 227,22 пункта, докато 
индексът Shenzhen Composite регистрира спад от 10,02 пункта, или 0,47%, до 2 137,72 пункта. 
Хонконгският показател Hang Seng изтри 74,19 пункта от стойността си, или 0,37%, завършвайки сесията при ниво от 19 
949,03 пункта 
Южнокорейския бенчмарк Kospi напредна с 24,04 пункта, или 0,99%, до 2 450,93 пункта. 
Австралийският измерител ASX 200 се повиши с 32,8 пункта, или 0,47%, до 6 998,3 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха повишения в ранната търговия. Основният индекс SOFIX 
отчете ръст 4,71 пункта, или 0,78%, до 611,69 пункта. BGBX40 се повиши с 0,74 пункта, или 0,2352 до 141,83 пункта. 
BGTR30  напредна с 2,18 пункта, или 0,39%, до 738,01 пункта. BGREIT се задържа на ниво от 183,20 пункта. 
 
√ Джорджа Мелони - бившата крайнодясна активистка, която може да стане първата жена премиер на Италия 
В тийнейджърските си години Джорджа Мелони се е измъквала посред нощ от дома си и е помагала за лепенето на 
крайнодесни плакати в квартала си в Рим, играейки игра на котка и мишка с левите си съперници, която лесно е можела 
да прерасне в насилие. 
Тридесет години по-късно на Мелони вече не ѝ се налага да бяга от вкъщи по тъмно, за да разпространява посланието си. 
Вместо това образът й краси билбордове в цялата страна преди изборите на 25 септември, които могат да я коронясат като 
първата жена министър-председател на Италия, пише Криспиан Балмър за Ройтерс. 
„Това беше невероятно пътуване, но ако спечеля изборите, това не е краят, а само началото“, каза Мелони пред Ройтерс 
миналата седмица от своя офис, който гледа към историческия център на Рим. 
Резкият ръст на популярността на Мелони е тясно свързан с трансформацията на нейната собствена партия „Италиански 
братя“, която излезе от сенките и навлезе в мейнстрийма, без да се отрече напълно от своите неофашистки корени. 
Социолозите прогнозират, че групата ще се превърне в най-голямата партия в Италия, получавайки 25% от гласовете в 
сравнение с едва 4,3% на изборите през 2018 г. Така тя ще изпревари някогашните си съюзници „Лигата“ на Матео Салвини 
и „Форца Италия“ на Силвио Берлускони 
Както поддръжниците, така и критиците на партията споделят виждането, че ръста на подкрепата за „Италиански братя“ 
се дължи до голяма степен на стоманената решителност на 45-годишната Мелони, която спечели местни избори на 21 
години и стана най-младият италиански министър, когато на 31-годишна възраст пое Министерството на младежта в 
четвъртото правителство на бившия премиер Силвио Берлускони. 
Нейният възход е особено забележително, като се има предвид скромният й произход в страна, където семейните връзки 
често са от голямо значение. 
Тя е отгледана от самотна майка в квартал на работническата класа на италианската столица, след като баща ѝ ги е 
изоставил след раждането ѝ. 
В своята автобиография от 2021 г. „Аз съм Джорджа“ Мелони казва, че е намерила ново семейство на 15 години, когато се 
присъединява към местна младежка секция на Италианското социално движение (MSI), създадено през 1946 г. от 
поддръжници на фашисткия диктатор Бенито Мусолини. 
Тя бързо привлича вниманието на партийния активист Фабио Рампели, който организира курсове за обучение на 
следващото поколение консервативни политици. 
„Идеята ми беше да си представя дясно правителство, което няма нищо общо с (фашизма) от 30-те години на миналия 
век“, каза Рампели, който е заместник-ръководител на „Италиански братя“ в парламента. 

https://www.reuters.com/world/europe/meloni-former-far-right-activist-heads-italian-pms-office-2022-08-29/
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„Мелони беше блондинка, синеока, дребна, непринудена и остроумна. Тя също беше много конкретна и не 
идеологизирана. Всички характеристики, от които се нуждаехме, за да изведем италианската десница на следващото 
ниво“, каза той. 
Ангели и пламъци 
MSI беше погълната от нова организация, наречена Националния алианс (AN) в средата на 90-те години, преди да се слее 
с основната консервативна група, създадена от бившия премиер Берлускони. 
В най-рисковия си политически ход Мелони и други ветерани от An напуснаха Берлускони през 2012 г. и съосноваха 
„Италиански братя“. 
Партията запази символа с трицветен пламък на оригиналната група MSI и италианските медии от време на време 
публикуваха снимки, показващи фашистки сувенири в офисите на някои регионални политици от братята на Италия. 
В офиса на Мелони обаче не могат да бъдат намерени подобни реликви.  Вместо това има множество фигурки на ангели, 
снимки на 5-годишната й дъщеря, комплекти за шах, снимка на папа Йоан Павел с Майка Тереза и кутии с цветни 
химикалки, които тя използва, за да си води щателни бележки. 
Самата тя отхвърля всякакви твърдения, че нейната партия изпитва носталгия по фашистката ера. Тя се дистанцира от 
видео, което се появи този месец, в което тя като тийнейджърка говори на френски и възхвалява Мусолини, съюзник на 
нацисткия лидер Адолф Хитлер през Втората световна война, като „добър политик"“ 
„Очевидно вече съм на друго мнение“, каза тя, без да дава подробности. 
Мелони сравнява своята партия с Републиканската партия на САЩ и Консервативната партия на Великобритания. 
Патриотизмът и традиционните семейни ценности се възхваляват, а политическата коректност и глобалните елити се 
критикуват. 
„Да на естествените семейства, не на ЛГБТ лобито, да на сексуалната идентичност, не на джендър идеологията, да на 
културата на живот, не на бездната на смъртта“, каза тя в реч на искански през юни пред поддръжници на испанската 
крайнодясна партия Vox. 
„Не на насилието на исляма, да на по-безопасните граници, не на масовата имиграция, да на работата за нашите хора, не 
на големите международни финанси“, каза още Мелони 
„Подценена“ 
Социологите казват, че тайната на нейния успех е нейният очевиден отказ да прави компромиси и непоколебимостта в 
нейните послания. 
Докато нейните съюзници Салвини и Берлускони обединиха сили с лявоцентристите миналата година, за да формират 
правителство на „национално единство“ под ръвкодоството Марио Драги, Мелони отказа, като заяви, че назначаването на 
неизбран от никого бивш централен банкер за премиер е недемократично. 
Решението остави „Италиански братя“ като единствената голяма партия в опозиция, което й даде възможност да защитава 
непопулярни решения, взети по време на извънредната ситуация с пандемията от COVID-19. 
Мелони беше предпазлива преди изборите, призовавайки съюзниците си да не поемат обещания, които не могат да 
изпълня. Тя успокои италианското статукво със силно прозападно послание, като обеща да увеличи разходите за отбрана 
и се ангажира да се противопостави на Русия и Китай. 
„Това няма да е обичайната Италия на „спагети и мандолина“, която я няма никъде, когато историята зове“, каза Мелони. 
Стилът на говорене на Мелони неизбежно водят до сравнения в италианската преса между нея и бившия британски 
премиер Маргарет Тачър. Италианският лидер се възползва от това, като каза, че едно от основните й вдъхновения е 
английският философ Роджър Скрутън, който даде интелектуална сила на тачъризма във Великобритания. 
Подобно на Тачър, Мелони ще бъде първата жена министър-председател на страната си, ако спечели следващия месец. 
Но това не е нещо, върху което тя се фокусира. 
Тя се противопоставя на квотите за полово равенство, чиято цел е да се увеличи присъствието на жените в парламента или 
заседателната зала, като казва, че жените трябва да стигнат до върха чрез заслуги. Въпреки това Мелони казва, че да си 
жена има своите предимства в страна с мачо култура като Италия. 
„Когато си жена, често те подценяват, но това може да ти помогне“, каза тя. 
 
√ Инфлационната треска отминава, но лихвите ще продължат да растат 
Глобалната инфлация най-накрая започва да показва признаци на охлаждане, макар и да продължава да е значително по-
бурна от желаното от световните централни банкери. 
Тъй като икономическият растеж се забавя, цените на основните суровини - от петрола до медта и пшеницата започнаха 
да се успокояват през последните седмици, което доведе до намаляване на натиска върху разходите за промишлени стоки 
и храни. В същото време транспортът на тези продукти става все по-евтин, докато веригите за доставки бавно се 
възстановяват от пандемията. 
След най-лошия ценови шок от десетилетия, скоростта на облекчаване ще варира значително. В някои региони, като 
например Европа, ситуацията продължава да е тежка. 
За света като цяло обаче анализатори от JPMorgan Chase & Co. изчисляват, че инфлацията на потребителските цени ще 
падне до 5,1% през втората половина на тази година – приблизително половината от стойността, която бе поддържана 
през шестте месеца до юни. 
„Инфлационната треска отминава“, казва Брус Касман, главен икономист на банката. 
Това обаче не означава предсрочно завръщане към потиснатата инфлация, на която голяма част от света се радваше преди 
двойния шок от COVID-19 и войната в Украйна, нито пък край на затягането на паричната политика на централните банки 
в близко бъдеще, пишат Рик Милър и Енда Куран за Блумбърг. 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-08-28/-inflation-fever-is-finally-breaking-but-central-banks-won-t-stop-hiking-rate?srnd=premium-europe#xj4y7vzkg
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Фед все още вдига лихвите 
Наемите и трудоемките услуги вероятно ще продължат да бъдат по-скъпи, тъй като пазарът на труда е стегнат, а заплатите 
се повишават. Освен това на пазара действат и други по-широкомащабни сили - от забавяне на глобализацията до слаб 
растеж на работната сила, които могат да поддържат натиска върху цените. 
Водещите централни банки по света, които не успяха да видят идването на пандемичния ценови шок, са готови да 
продължат напред с увеличенията на лихвените проценти, дори когато общата инфлация достигне пик. Федералният 
резерв, Европейската централна банка и Английската централна се очаква да повишат лихвите отново през септември. 
Председателят на Фед Джеръм Пауъл остави вратата отворена за още едно голямо увеличение от 75 базисни пункта 
следващия месец, като заяви пред колегите си от централната банка на икономическия симпозиум в Джаксън Хоул в петък, 
че скорошното забавяне на инфлацията в САЩ е по-слабо от това, на което се надяват от финансовата институция. 
На следващия ден членът на Управителния съвет на Европейската централна банка Изабел Шнабел каза, че „централните 
банки трябва да действат решително“. 
Някои централни банки, които повишиха лихвените проценти по-бързо от Фед, може да се възползват от охлаждащия 
ценови натиск, за да поставят на пауза своите действия за затягане. 
Този месец Чешката национална банка остави политиката по лихвите си непроменена, докато Бразилската централна 
банка се очаква да направи същото през септември. Резервната банка на Нова Зеландия може да е към края на своите 
действия за увеличаване на лихвите, каза гуверньорът на банката Адриан Ор пред Bloomberg Television от Джаксън Хоул. 
Стремително растящите разходи за живот накараха политиците, както и централните банкери да усетят сериозен натиск - 
особено в Европа, където цените на природния газ, които са над седем пъти по-високи в сравнение със същия период на 
миналата година, предизвикаха енергийна криза. 
Инфлацията в еврозоната се очаква да се ускори над рекордните 8,9% от юли, а Citigroup Inc. прогнозира, че може да 
надхвърли 18% в Обединеното кралство, отчасти защото таванът на сметките за енергия току-що беше премахнат. Най-
различни предложения, които доскоро бяха смятани за невероятни, от национализация до разпределяне на мощността, 
вече се разглеждат като възможни варианти за справяне с кризата. 
В същото време САЩ ще изпитат най-бързия спад на инфлацията сред развитите икономики, като това се дължи отчасти 
на силата на долара, казват икономистите от JPMorgan. 
Това обаче няма да попречи на Федералния резерв да продължи със затягането на паричната политика. Ана Уонг, главен 
икономист на САЩ в Bloomberg Economics, очаква Фед в крайна сметка да повиши лихвите до 5%, за да отърве страната от 
проблема с инфлацията. 
Истинският проблем 
Все пак неотдавнашният спад на няколко важни стокови пазари трябва да помогне за намаляване на цените в световната 
икономика. От началото на юни еталонните фючърси на суровия петрол се понижиха с около 20%; цените на металите, 
дървения материал и чиповете с памет паднаха от върховете си; индексът на ООН за разходите за храна се срина с почти 
9% през юли, най-много от 2008 г. насам 
Голяма част от тези резултати изглежда се дължат на забавяне на търсенето. Това отчасти произтича от факта, че 
потребителите се отдалечават от необичайните навици за пазаруване, които се появиха по време на блокадите, свързани 
с пандемията от COVID-19, когато хората харчеха по-малко за услуги като хотелски стаи или абонаменти за фитнес и повече 
за стоки като бягащи пътеки и домашни компютри. Инфлацията на стоките „ще намалее значително“, казва Ян Хациус, 
главен икономист в Goldman Sachs Group Inc. 
Обратът в цените на суровините също отразява факта, че бюджетите на домакинствата са все по-натоварени и икономиките 
в световен мащаб се забавят. 
Очаква се по-голямата част от Европа да изпадне в рецесия през следващите месеци, тъй като енергийната криза ще нанесе 
големи щети през зимата. Китай продължава да изпитва затруднения заради политиката си за нулев ковид и депресиран 
пазар на имоти. В САЩ повишенията на лихвените проценти от Фед подкопаха доскоро бурния жилищен пазар и накараха 
високотехнологичните компании да бъдат предпазливи. 
Дори при нарастващи рискове от рецесия, инвеститорите в облигации не виждат централните банки да се откажат от 
политиката си на затяга в близко бъдеще. В момента инвеститорите залагат, че до следващия март Фед ще повиши лихвите 
до около 3,75%, докато лихвите на ЕЦБ ще достигнат равнище от 1,75%, а този на Обединеното кралство - 4%. 
„Инфлацията е истинският проблем и тя остава доста над целите на централните банки“, каза Джон Флахайв, ръководител 
на инвестициите с фиксиран доход в BNY Mellon Wealth Management. „Те не искат да направят грешката да намалят лихвите 
и да гледат как инфлацията отново тръгва нагоре“, добави той. 
„Най-лошото отмина“ 
Един сигурен признак за забавяне на търсенето, според икономистите от Morgan Stanley, е, че растежът на вноса в големите 
икономики вече е потиснат, докато износът от Азия – заводът на света, започва да отслабва. 
Облекчаването на логистичните проблеми също допринася за по-ниските цени. Индексът на Федералния резерв на Ню 
Йорк за глобалния натиск върху веригата за доставки спадна до най-ниското ниво от началото на 2021 г. Краткосрочните 
тарифи за доставка спадат, а времената за транзит спадат. 
„Получавахме около 65% ниво на обслужване от нашите стратегически доставчици. Сега това равнище се връща към 90% 
и отгоре“, каза Ранди Бро, президент на Motion Industries Inc., базиран в Алабама доставчик на промишлени компоненти, 
по време на конференция този месец. „Наистина смятаме, че най-лошите проблеми с веригата за доставки с в миналото“, 
добави той. 
Ако ситуацията действително е такава, на Фед може да не се наложи да вдига лихвите толкова, колкото очакваше, за да 
намали търсенето и да овладее инфлацията, смята главния икономист на Apollo Management Торстен Слок. 
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И все пак, дори ако цените на стоките се понижат, съществува риск промяната в тенденциите за разходите след пандемията 
да повиши цените на услуги като ходене на кино или престой в хотели. Те може да се окажат по-устойчиви. 
Разходите за наеми в САЩ, по-специално, се увеличават на фона на недостига на достъпни жилища. Това може да окаже 
натиск върху инфлацията през 2023 г. и „може би дори след това“, казва Хациус от Goldman. 
„Пикът не е много далеч“ 
Повишаването на заплатите също може да задържи инфлацията за по-дълго време. Разходите за труд са най-големият 
разход за много предприятия, особено в секторите на услугите. Тъй като пазарите на труда в САЩ и Европа все още са 
напрегнати, компаниите са принудени да увеличат заплащането. За да запазят печалбите си, фирмите ще трябва да 
прехвърлят по-високите си разходи на потребителите. 
„Ние сме доста притеснени от спиралата на заплатите и цените“, казва Робърт Дент, старши икономист за САЩ в Nomura 
Securities. „Едното може вече да се случва в известна степен“, добави той. 
Трябва да се отбележи и аргументът, че инфлацията няма да се върне към нивата преди пандемията, защото светът вече е 
готов да се промени. Глобализацията се разпада - процес, ускорен от войната в Украйна, и мерките за справяне с 
изменението на климата могат да добавят още един слой разходи, поне в краткосрочен план. 
В доклад този месец икономистът Дарио Пъркинс от TS Lombard прогнозира, че такива сили ще се комбинират, за да 
създадат това, което той нарича „нов макро суперцикъл“. 
Централните банки „ще се опитат да предотвратят този преход, дори с цената на рецесия“, но те „не могат да застанат на 
пътя на структурните промени“, пише той. „Упоритата ера на „ниска инфлация“ приключи“, добавя Пъркинс. 
Поне засега има нарастващ консенсус, че най-лошото от настоящия инфлационен епизод отминава за много икономики, 
дори ако остават съмнения относно това колко бърз ще бъде спадът и докъде ще стигне. 
„Пикът на инфлацията не е много далеч оттук и трябва скоро да стане видим“, каза Приянка Кишор от Oxford Economics. 
„Може, разбира се, да има отклонения. Но това се дължи повече на идиосинкратичните фактори при всяка страната, 
отколкото на глобалния ценови натиск“. 
 
√ Стотици арестувани в Китай за участие в най-голямата банкова измама в страната 
Китай арестува стотици, за които се твърди, че са замесени в най-голямата банкова измама в страната и започна да изплаща 
обезщетения на жертвите на схемата за 5,8 млрд. долара, пише Блумбърг. 
Полицията в град Сючан в провинция Хънан арестува 234 заподозрени, свързани с измамата, и постигна „значителен 
напредък“ във възстановяването на откраднатите пари, съобщиха силите на реда късно в понеделник. Полицията каза, че 
престъпна банда контролира незаконно четири кредитора в селските региони, включително Yuzhou Xinminsheng Village 
Bank, предлагайки лихви до 18%, за да привлече средства, които според официални лица възлизат на 40 млрд. юана (5,8 
млрд. долара). 
Местните власти обявиха, че продължават да изплащат обезщетения на жертвите, като до средата на август са изплатени 
18 млрд. юана. Инвеститорите с депозити от 400 хил. юана до 500 000 хил. ще получат плащания днес. Тези, които са 
загубили повече, ще получат първоначална сума от 500 хил. юана. 
Стотици протестиращи излязоха на улиците в провинция Хънан по-рано тази година, след като им беше отказан достъп до 
техните депозити и инвестиции от банките. Измамата нанесе най-сериозния удар върху доверието в банковата система на 
Китай от 2019 г. насам, когато правителството бе принудено да поеме контрола върху кредитор в провинция Вътрешна 
Монголия. 
Комунистическата партия на Китай се подготвя за своя 20-ти конгрес, който ще започне на 16 октомври. Това е решаваща 
среща на партията, на която се очаква китайският президент Си Цзинпин да получи безпрецедентен трети мандат като 
неин лидер. 
Социалната стабилност преди срещата е поставена като приоритет. На заседание на Политбюро в края на юли регулаторите 
бяха призовани да поддържат стабилност на финансовите пазари и да предприемат сериозни мерки срещу финансовите 
престъпления. 
Въпреки че на банките в селските райони не е разрешено да търсят депозити извън конкретни регион, заемодателите, 
участващи в измамата, продават своите депозити онлайн чрез платформи на трети страни, което превръща тази измама в 
национален проблем. 
Китай от години се опитва да изкорени проблемите в затруднената си селска банкова система - мрежа от около 3800 
заемодатели, които държат най-ниския наличен капитал срещу рискови активи сред конкурентите. Пекин е набрал 64,6 
милиарда юана в първата партида за изграждането на фонд за стабилност, които има за цел да спасява проблемни 
финансови институции. 
 
√ ООН: Глобалната продоволствена криза се дължи на скока на цените 
Цените на храните упорито остават високи, тъй като руската инвазия в Украйна продължава, изостряйки съществуващия 
натиск, създаван от проблемите по веригата за доставки и изменението на климата, съобщава Си Ен Би Си, цитиран от БТА. 
Войната "наля много гориво във вече горящ огън", каза Ариф Хюсейн, главен икономист в Световната програма за храните 
на ООН. Украйна е основен производител на суровини като пшеница, царевица и слънчогледово олио. Въпреки че износът 
в световен мащаб е ограничен поради инвазията на Русия, Хюсейн сподели, че глобалната хранителна криза не се дължи 
на липсата на храна, а на скока на цените. "Тази криза е свързана с достъпността, което означава, че има налична храна, 
но цената й е висока", заяви той в "Capital Connection" на Си Ен Би Си.  
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По данни на Организацията по прехрана и земеделие на ООН (ФАО) световните цени на храните през юли са били с 13% 
по-високи от преди година. И е възможно да продължат да растат. В най-лошия си сценарий ООН изчислява, че може да 
скочат с още 8,5% до 2027 г.  
За това допринасят и цените на торовете, които също се покачват, като така разходите се прехвърлят върху потребителите. 
Цените скочиха, след като Русия, която отговаря за около 14% от световния износ на торове, ограничи износа. Това от своя 
страна намали добивите.  
В съчетание с високите цени на енергията и прекъсванията на веригата за доставки, всичко това ще повлияе на 
способността на Световната банка да отговори на увеличаването на производството на храни през следващите две години, 
коментира Мари Пангесту, управляващ директор на политиката за развитие и партньорствата в Световната банка. Цялата 
тази несигурност може да задържи цените високи след 2024 г., каза тя.  
Въпреки че Хюсейн твърди, че настоящата криза произтича най-вече от проблеми с високите цени и достъпността, той 
алармира за възможността тя да се превърне в криза с наличността на храни, ако проблемите с торовете не бъдат 
разрешени.  
ООН изчислява, че броят на хората в "извънредни ситуации на глад", които е на една крачка от пълен глад, е скочил от 135 
милиона през 2019 г. на 345 милиона, съобщи Хюсейн. Екстремното време и изменението на климата също влошават 
условията, допринасящи за глобалната продоволствена несигурност. Китай, най-големият производител на пшеница в 
света, претърпя множество смущения във времето - от внезапни наводнения до тежки суши.  
По-рано този месец страната обяви първата си извънредна ситуация поради суша, тъй като централните и южните 
провинции страдаха от седмици на екстремни горещини, като температурите в десетки градове надвишаваха 40 градуса 
по Целзий. Горещата вълна попречи на производството на култури и застраши добитъка.  
"Производството на ориз със сигурност е много уязвимо към промените в метеорологичните температури", каза Бруно 
Караско, генерален директор на отдела за устойчиво развитие и изменението на климата в Азиатската банка за развитие. 
Той отбеляза, че когато погледнем общото предлагане на произвежданите храни в Азиатско-Тихоокеанския регион, 
приблизително 60% от тях се отглеждат с дъждовна вода, а не с напояване. "Много сме загрижени предвид цялостните 
метеорологични явления, които видяхме и наблюдавахме през годината", заключи Караско. 
 
√ Цените на петрола се повишиха на фона на данните за запасите в САЩ 
Цените на петрола се възстановиха леко в ранната търговия в сряда на фона на данните за стабилно търсене на горива в 
САЩ, предаде Ройтерс. Това подкрепи пазарите след спад от 5% предходния ден поради страховете, че търсенето ще 
пострада от ограничителните мерки срещу разпространението на COVID-19 в Китай и повишаването на лихвените проценти 
на централните банки. 
Към 9:15 часа българско време сортът Брент поскъпна с 0,80 долара, или 0,81%, до 100,1 долара за барел, след като във 
вторник поевтиня от 5,78 долара. Цената на американския лек суров петрол WTI повиши с 0,83 долара, или 0,91%, до 92,47 
долара за барел, следвайки спад от 5,37 долара в предходната сесия. 
Колебанията в цените от началото на конфликта в Украйна разтърсиха хедж фондовете и спекулантите и изтъниха 
търговията, което от своя страна направи удара върху още по-силен. 
„Не мога да подчертая достатъчно силно, че ниската ликвидност означава, че ни очакват някои нестабилни движения на 
пазара“, каза стоковият анализатор на Commonwealth Bank Вивек Дар. 
Подкрепата на пазара дойде от данните Американския петролен институт (API), според които запасите от бензин в САЩ са 
намалели с около 3,4 млн. барела през седмицата, приключила на 26 август. Запасите от дестилат пък са спаднали с около 
1,7 млн. барела. 
Понижението на запасите от бензин е почти три пъти по-голямо от прогнозирания от анализаторите, анкетирани от 
Ройтерс, спад от 1,2 млн. барела. 
Данните на API обаче показват, че запасите от суров петрол са се повишили с около 593 хил. барела. Докато прогнозите на 
анализаторите бяха за спад от около 1,5 милиона барела. 
Малко по-слабият щатски долар също подкрепи пазара, тъй като това направи петролът по-евтин за купувачите от страни 
с други валути. 
Ръстовете на цените бяха ограничени от притесненията, че някои от най-големите градове в Китай налагат блокади 
затварят бизнес, за да ограничат разпространението на COVID-19 в момент, когато втората по големина икономика в света 
вече регистрира слаб растеж. 
Основният фактор, подкрепящ цените в момента, са коментарите от представителите на Организацията на страните 
износителки на петрол (ОПЕК) и нейните съюзниците, известни заедно като ОПЕК+, че може да намалят добива, за да 
стабилизират пазара. Следващата среща на ОПЕК+ е на 5 септември. 
„Що се отнася до съкращенията на ОПЕК, не мисля, че някой вярва, че незабавните съкращения ще имат голям ефект“, каза 
Сукрит Виджаякар, директор на енергийната консултантска компания Trifecta. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Енергийната криза – доставките, възможните преговори и цената на природния газ. Гост: Деница Златева – 
изпълнителен директор на „Булгаргаз“ 

- Необходимите реформи в правосъдната система. Гост: Крум Зарков – служебен министър на правосъдието 
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- Излизат ли сметките и какви са очакванията за бюджета догодина?  Гост: Любомир Каримански от "Има такъв 
народ" 

- Как продължава промяната и какви са приоритетите?  Гост: Мирослав Иванов от ПП 
Нова телевизия, „Здравей България” 

- Битка на аргументи или на компромати? Каква ще е предизборната кампания? 
- Газови войни. Ще поеме ли България обратен курс към „Газпром” и какво ще последва? Гост: Надежда Нейнски – 

бивш външен министър 
- Готви ли се дворцов преврат срещу Путин? Гост: Христо Грозев – разследващ журналист 
- Огромна дупка се отвори под къщи в Смолян и погълна печки и перални. Има ли риск за домовете на хората 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Как да избягаме от студа 
в. Труд  - Скъпият газ затваря училищата 
в. Телеграф - 61 лекарства изчезнаха от аптеките 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа  – Ремикс на трите провалени парламента - стари лица в новите листи 
в. 24 часа –  Цар, ДПС, политици, шефове на футбола изпратиха Камен Костадинов 
в. Труд - Дават бизнес виза срещу договори и инвестиции 
в. Труд  - Лицензът на КТБ бил отнет без справедлив процес 
в. Телеграф  - Осем града поемат основната битка за вота 
в. Телеграф - Скъпите горива надуха домашната лютеница 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Мустафа Карадайъ: Експертизата на ДПС ще върне стабилността и нормалността - за това България има нужда 
от нас в централната власт 
в. Труд  - Финансистът Любомир Дацов, пред "Труд": Движим се в неправилна посока 
в. Телеграф - Климатологът Симеон Матев: Екстремните горещини ще са новото нормално  
Водещи анализи 
в. 24 часа - В президентските републики БВП е надолу, а пропастта богати - бедни по-широка 
в. Труд - Цензура по БНТ - ДБ гласуват "за" 
в. Телеграф  - Държавата спусна забраната и газът поскъпна 
 
√ Предстоящи събития в страната на 31 август 
София. 

- От 10.00 часа служебното правителство ще проведе редовно заседание. 
- От 10.30 часа в Централната избирателна комисия ще се проведе жребий на номерата в бюлетината за гласуване 

в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., както и жребий на реда за представяне на 
кандидатите, регистрирани от партии и коалиции, в различните форми на предизборна кампания по БНТ и БНР в 
изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. 

***  
Благоевград. 

- От 11.00 часа с ритуал по полагане на венци и цветя пред паметника на революционера Тодор Александров, 
благоевградската общественост ще почете 98 години от кончината на патриота. Церемонията ще се състои пред 
бюст- паметника на революционера в градинката пред Съдебната палата в града. 

***  
Бургас. 

- От 11.00 часа кметът Димитър Николов ще присъства на откриването на нов Център за деца с аутизъм, който се 
намира в ж.к. „Славейков“ /между бл. 21 и бл. 65/. Сградата е предоставена през 2019 г. от Община Бургас на 
сдружение „Аутизъм днес“, лидер в областта на висококвалифицираната терапевтична грижа за деца с аутизъм в 
България, за разкриване на специализирания център. 

***  
Варна. 

- От 18.30 часа варненската галерия A&G Art Meeting отваря вратите на новото си пространство в края на август за 
всички, изкушени от изкуството. То се намира на ул. „Любен Каравелов“ 8. Анна Халамян и Герхард Хорнман канят 
трима български художници от най-висока класа – Веселин Начев, Димитър Генчев и Милко Божков. Изложбата 
не е концептуална, нейното мото е „Отново“. 

***  
Добрич. 

- От 10.00 часа, в спортен комплекс „Простор“, гр. Добрич, заместник-министърът на земеделието Георги Събев ще 
се включи в откриването на 30-тото международно изложение „Селското стопанство и всичко за него“, което се 
организира от „Добрички панаир“ АД. 

***  
Никопол. 
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- От 10.30 часа в Община Никопол ще бъде подписан на официална церемония Общия план за действие и развитие 
чрез валоризация на културното наследство, свързано с Дунав, ще подпишат кметовете на общините Белене, 
Никопол и Гулянци. Планът за действие, разработен от Фондация “БлуЛинк” в рамките на проект DANUrB+. 

***  
Перник. 

- От 09.30 часа в зала "Панорама" ще се проведе заседание на Общински съвет Перник. 
***  
Пловдив. 

- От 10.30 часа в Средно училище за ученици с увреден слух „Проф. д-р Стоян Белинов“ (район „Източен, ул. 
„Прохлада“ 1). Темата на пресконференцията е отказ за записване на ученици със слухови проблеми за 
предстоящата учебна година. В пресконференцията ще се включат родители на засегнатите деца и представители 
на екипа на училището. 

***  
Стара Загора. 

- От 10.00 часа в залата на Административната сграда на МТСП - Стара Загора, с адрес: ул.”Стефан Караджа” № 8, 
етаж 4, ще се проведе пресконференция на която трите агенции към Министъра на труда и социалната политика, 
ще представят резултатите от дейността си за предходния месец, както и други актуални за момента теми. 

- От 19.00 часа в Стара Загора започва Beerфест 2022. Пет вълнуващи дни, изпълнени с разнообразна музикална 
програма и качествено пиво – това очаква Стара Загора на 31 август. Последният ден от лятото ще натрупа спомени 
с широката усмивка и запомнящи се песни на Орлин Павлов, изключителния емеоционален заряд на Веселин 
Маринов, както и колоритните и талантливи Керана и Космонавтите. Трите музикални подаръка ще дадат начало 
на фестивала, който вече е традиция под липите. Официалният старт на Beerфестът 2022 ще бъде даден в 19.00 
часа. 

***  
Шумен. 

- От 10.00 часа кметът Любомир Христов ще даде брифинг във връзка със започналата реализация на проекта за 
покриване на река „Енчова“ в Шумен. Брифингът ще се състои на детската площадка между улиците „Панайот 
Волов“ и „Марица“. Там той ще направи подробни разяснения за включените в проекта строителни дейности. На 
срещата ще присъства и зам.-кметът по строителство и екология инж. Боян Тодоров. 

***  
Хасково. 

- От 10.30 часа в РБ „Хр. Смирненски“ Детски отдел ще бъде открита озложба на малките художници от „Лято в 
библиотеката“. 

Всички досегашни броеве на "ЕЖЕДНЕВЕН МЕДИЕН МОНИТОРИНГ" от началото на 2022 г. до днес може да намерите на 
адрес: http://bica-bg.org/?p=5966 В секция МЕДИИ/ЕЖЕДНЕВЕН МЕДИЕН МОНИТОРИНГ на уебсайта ни е запазен и пълен 
архив на изданията от 2011 г. до 2021 г. 

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

