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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
НОВА Нюз 
 
√ Велев: Бизнесът ще протестира при диференцирана цена на газа за индустрията и бита 
Експерт очаква цената на газа да продължи да пада 
При цена на газа под 250 лева за мегаватчас вероятно много предприятия ще се върнат на пазара, но това не са 
оптималните тарифи. При тази цена протести на бизнеса няма да има. Би имало такива, ако се диференцира тарифата за 
бита и индустрията. Това заяви в ефира на "Твоят ден" председателят на АИКБ Васил Велев. 
По думите му потреблението на газ е достигнало исторически минимум заради спряла или намаляла активност. "Трябва 
да се търси по-ниска цена, докато се готвим за арбитраж с "Газпром". Трябва да се подготвят нещата за искове по клаузата 
"вземи или плати". По договора с тях газът е по-евтин от алтернативите. Настояваме неочакваните печалби в частния сектор 
и на държавните енергийни дружества да се използват за компенсиране", подчерта Велев. 
От своя страна енергийният експерт Красимир Манов сподели мнение, че служебният кабинет е изпаднал в цайтнот, 
защото няма необходимите количества газ за ноември и декември, а се разчита само на интерконектора. "Останалото 
можем да подсигурим чрез споразумение с Турция. Но не се водят разговори с тях. Другата опция е Гърция и свободният 
пазар. Докато трае войната в Украйна, никакви договори с "Газпром" не могат да се изпълнят", счита той. 
Според него спасението за бизнеса е спотпазарът, а цените ще продължат да падат. "Бизнесът осигурява работни места, 
така че правителството ще осигури нуждите му. Няма да има проблеми с електроенергията", уверен е експертът. 
Целия разговор гледайте във видеото. 
 
Standartnews.com 
 
√ Бизнесът обмисля протести, отправи предупреждение за газа 
Ако има цена на газа под 250 лева за мегаватчас вероятно много предприятия ще се върнат на пазара, но това не са 
оптималните цени. Очакваме тенденцията на намаляване на газа да продължи. При тази цена протести на бизнеса няма 
да има, би имало такива, ако се диференцира цената за бита и индустрията. Това пред Нова Нюз шефът на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България Васил Велев. 
По думите му потреблението на газ е на исторически минимум, приблизително два пъти по-малко, заради спряла или 
намаляла активност. А при тези цени не може да се работи. "Трябва да се търси по-ниска цена, докато се готвим за 
арбитраж с "Газпром". Трябва да се подготвят нещата за искове по клаузата "вземи или плати". По договора с тях газът е 
по-евтин от алтернативите. Настояваме неочакваните печалби в частния сектор и на държавните енергийни дружества да 
се използват за компенсиране", подчерта Велев. 
От своя страна енергийният експерт Красимир Манов сподели, че служебният кабинет е изпаднал в цайтнот, защото нямат 
необходимите количества за ноември и декември, а се разчита само на интерконектора. "Останалото можем да 
подсигурим чрез споразумение с Турция. Не се водят разговори с тях. Другата опция е Гърция и свободния пазар, докато 
трае войната никакви договори с "Газпром" не могат да се изпълнят", счита той. 
Според него спасението за бизнеса е спот пазарът, а цените ще продължат да падат. "Бизнесът осигурява работни места, 
така че правителството ще осигури нуждите му. Няма да има проблеми с електроенергията", уверен е експертът. 
 
Dnes.bg 
 
√ Васил Велев: При тази цена на газа протести на бизнеса няма да има 
"Очакваме тенденцията на намаляване на цената да продължи" 
"Трябва да се търси по-ниска цена, докато се готвим за арбитраж с "Газпром". Трябва да се подготвят нещата за искове по 
клаузата "вземи или плати". По договора с тях газът е по-евтин от алтернативите. 
Настояваме неочакваните печалби в частния сектор и на държавните енергийни дружества да се използват за 
компенсиране", коментира за Нова Нюз Васил Велев от АИКБ. 
При цена на газа под 250 лева за мегаватчаса вероятно много предприятия ще се върнат на пазара, но това не са 
оптималните цени. Очакваме тенденцията на намаляване на газа да продължи. При тази цена протести на бизнеса няма 
да има, би имало такива, ако се диференцира цената за бита и индустрията, допълни Велев. 
По думите му потреблението на газ е на исторически минимум, приблизително два пъти по-малко, заради спряла или 
намаляла активност. А при тези цени не може да се работи. 

https://nova.bg/news/view/2022/09/12/382509/%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%8A%D1%82-%D1%89%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%B4%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%B8-%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0/
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От своя страна енергийният експерт Красимир Манов сподели, че служебният кабинет е изпаднал в цайтнот, защото нямат 
необходимите количества за ноември и декември, а се разчита само на интерконектора. "Останалото можем да 
подсигурим чрез споразумение с Турция. Не се водят разговори с тях. Другата опция е Гърция". 
 
Утро Русе 
 
√ Форум за малките и средни предприятия в условията на зеления преход ще се проведе на 26 септември в София 
Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) и Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) 
организират форум на високо равнище в София на тема "МСП, предприятия на социалната икономика, занаяти, свободни 
професии: възможности и предизвикателства на зеления преход" на 26 септември 2022 г. в "София хотел Балкан", 
съобщиха от АИКБ. 
Форумът ще бъде открит от Васил Велев, председател на УС на АИКБ и Ален Койор, председател на секция "Единен пазар, 
потребление и производство" (INT), Европейски икономически и социален комитет (ЕИСК). За участие са поканени Атанас 
Пеканов, служебен вицепремиер по управление на европейските средства, Цъюн Цзо, управляващ директор на 
Организацията на ООН за промишлено развитие (UNIDO), Дирекция за програми, партньорства и координация на място, и 
Никола Стоянов, служебен министър на икономиката и индустрията. 
За пръв път в България се провежда форум с участието на представители на Европейската комисия, Европейския 
парламент, ОИСР, Организацията на ООН за промишлено развитие – UNIDO. Ще бъдат обсъдени теми за подпомагане на 
бизнеса, за преминаването към климатично неутрална икономика. 
Обща приоритетна цел на Секцията за единен пазар, производство и потребление (INT) на Европейския икономически и 
социален комитет и на АИКБ е подготовката на бизнеса за успешна трансформация към неутралност на климата, посочват 
организаторите на форума. В свят на непрекъснато нарастваща нестабилност на пазара, по-кратък жизнен цикъл и по-
голяма комплексност на продуктите, както и на прекъснати глобални вериги за доставки, компаниите трябва да бъдат 
подкрепяни, за да станат по-гъвкави и да реагират на новите бизнес тенденции. Необходими са мерки за подобряване на 
ефективността и ускоряване на иновациите, включително и разработване на нов модел за споделяне, като например 
споделяне на оборудване или продажба на мощности. Настоящият свят се характеризира с голяма доза несигурност и 
бързи промени, които е изключително трудно да се предвидят и управляват качествено. 
По тези причини секция INT и АИКБ организират съвместното събитие, където да бъдат представени и обсъдени 
последното становище на INT-секцията на Европейския икономически и социален комитет по темата на форума, както и 
актуални документи по въпроса, като се вземат предвид предизвикателствата, пред които са изправени МСП, 
предприятията от социалната икономика, занаятите и свободните професии в световен, европейски и български контекст, 
както и възможностите, които им се предлагат, ако успешно се адаптират към климатично неутралния свят. 
 
Bulgaria ON AIR 
 
√ Вдигането на минималната заплата ще се отрази положително само на сивата икономика? 
Много е вероятно България да влезе в рецесия следващата година 
Повишаването на минималната работна заплата през 2023 година на 900 лева. Тази идея беше лансирана в хода на 
предизборната кампания от една от политически сили. Според икономисти и работодатели обаче такъв скок от близо 30% 
за година ще се отрази най-вече сивата икономика. 
За Магдалена минималната работна заплата трябва да се увеличи с най-малко 100 лева през следващите месеци, за да 
може да се покриват ежедневните нужди. 
"Не мисля, че това е нормална работна заплата за цените по магазините в момента. Смятам, че минималната работна 
заплата трябва да се вдигне, но дали ще е с 900 лева не се знае, защото това е много голям скок", смята тя. 
Според работодателите увеличението на минималната работна заплата ще се отрази положително на сивата икономика, 
като все повече ще се среща скритата заетост. В някои предприятия може да се стигне и до съкращения. 
"Това ще убие икономиката. Тогава бюджетният дефицит ще бъде много по-голям, защото няма да има бюджетни 
приходи, защото 900 лева минимална заплата това представлява над 80% от  медианата работна заплата и около 60% от 
средната работна заплата", обясни Добрин Иванов от АИКБ 
За синдикатите минималната работна заплата трябва да бъде 50% от средната. 
"Последните налични данни са към второто тримесечие на тази година и ако вземем едно средно число за първите шест 
месеца на тази година се получават около 850 лева минимална заплата, което е 50% от настоящата средна, в което има 
логика, отговаря на директивата и е долен праг, на който да се говори за тестове на адекватност, защото колкото е по-
нагоре толкова по-добре", коментира Любомир Костов от КНСБ. 
От икономическа гледна е много вероятно България да влезе в рецесия следващата година. Според икономиста Георги 
Вулджев в тези условия е най-важно пазарът на труда да е гъвкав. 
"Начинът, по който ще се заобиколи от пазара на труда увеличението на безработицата е, че просто много хора ще започнат 
да работят в сивия сектор, или просто няма да работят на трудов договор и така ще се заобикаля фактът, че разходите на 
работодателите са се вдигнали толкова рязко поради увеличението на минималната заплата", обърна внимание той. 
Последното увеличение на минималната работна заплата е от април на 710 лв., което за няколко месеца вече е изядено 
от високата инфлация. 
Вижте повече в репортажа на Тереза Кънчева. 
 

https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/278625-vdiganeto-na-minimalnata-zaplata-shte-se-otrazi-polozhitelno-samo-na-sivata-ikonomika
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Факти 
 
√ На 13-и септември, започва българското индустриално изложение MachTech&InnoTech 
Очаква се министърът на икономиката Никола Стоянов да открие събитието с международна значимост 
От вторник, 13-и септември, София ще се превърне в пресечна точка за всеки с интерес в индустриалните машини и 
технологии. Защото в Интер Експо Център ще стартира 4-дневното индустриално бизнес изложение 
MachTech&InnoTech.Очаква се министърът на икономиката и индустрията Никола Стоянов да открие формата, на 
официална церемония в първия изложбен ден. Поканени са представители на ИАНМСП, АИКБ, БСК, БТПП, Българската 
браншова камара-машиностроене, ПАРА, ръководствата на ТУ в София, Варна, Пловдив, Габрово и Русе, МГУ, посолства. 
Над 130 изложители от България, Чехия, Австрия, Турция, Италия, Германия, Китай и Румъния се включват в ключовия за 
страната ни и Източна Европа формат от 13 до 16 септември. Върху 10 000 кв.м. те ще видим достиженията на стотици 
брандове при индустриалните роботи, машини, софтуери, 3D технологии и др. Сред представените марки са Trumpf, 
Mazak, Fanuc, Haas, Karmet, Bodor, KUKA, Messer, Siemens. „Ще има колективни участия на австрийски и чешки фирми“, 
информират организаторите. 
На Международна конференция за обучението в индустриалния отрасъл и цифровизацията на 13 септември, лектори от 
България и чужбина ще представят визиите и идеите си. 
10 000 кв.м, наситени с иновации 
Изложението ще заеме 10 000 кв.м., обединявайки две зони – MachTech и InnoTech. В MachTech се представят 
металорежещи и обработващи машини, машинно проектиране и машини за термообработка и заваряване, лазерни 
технологии, хидравлика и пневматика. InnoTech съсредоточава вниманието върху софтуера и индустриалните мрежи, 3D 
технологиите, системите за автоматизация, електрониката, роботиката и проектирането. 
В залите ще „присъстват“ адаптивни роботи за оптимизиране на вътрешната логистика. Колаборативни роботи ще 
демонстрират способностите си за работа в производства с тежки условия. Роботизирани специалисти ще покажат 
тенденциите при заваряването, а 3D технологиите ще демонстрират предимствата си за създаване на функционални 
решения за електронни компоненти, машиностроене, дигитална стоматология, образование и др. Акцент са и защитата на 
здравето и здравословната работна среда, индустриалната аспирация, металообработващи машини с ЦПУ, двигатели от 
последно поколение и др. 
Образованието е акцентът на Международна конференция 
Към кадровата обезпеченост се фокусира Международна конференция, подготвена съвместно от Българска браншова 
камара-машиностроене и Интер Експо Център. 
Международната конференция „Нови умения и изисквания в образованието и квалификацията на кадрите в условията на 
дигитализацията на фирмите от машиностроителния сектор“ събира лектори от страната и чужбина. Старт ще даде Исабел 
Собрино Мате - старши съветник по политики в CEEMET, най-голямата работодателска организация за фирмите от 
металната, машиностроителната и технологичната промишленост. Инж. Нишан Баздигян, управител на РАИС, ще разкрие 
предизвикателствата при осигуряването на кадри според съвременните изисквания. Кристиян Михайлов, член на борда 
на Професионалната асоциация по роботика и автоматизация ще се впусне в успешната стратегия по роботика. 
След това инж.Сашо Въжаров, управител на Ванико, ще развие идеите си за повишаване на квалификацията и съвместната 
дейност с професионалните гимназии. Проф.д-р.инж Илия Железаров, ректор на Техническия университет в Габрово, ще 
разгърне визията си за бъдещето. Проблемите при подготовката са акцентът на инж. Илия Келешев, предс. на Браншовата 
камара-машиностроене. От него ще разберем, защо Министерството на образованието и науката трябва да засили ролята 
си при приема в средното образование. 
За да се развива, всеки сектор се нуждае от професионалната си платформа. Затова сферата на индустриалните машини и 
технологии очаква със засилен интерес старта на MachTech&InnoTech 2022 – на 13-и септември. 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНТ 
 
√ Газ по тръбата с Гърция може да потече и преди 1 октомври, ако се събере цялата документация, прогнозира министър 
Шишков 
Пропуските по интерконектора са били съществени - проблеми, свързани с изискванията на противопожарната служба, 
липса на достъп. Към днешна дата пропуски в строителството няма, има незавършено строителство, което касае 
вертикална планировка, тротоари и плочки. Това заяви в предаването "Още от деня" служебният регионален министър 
Иван Шишков. Той изрази надежда, че ако необходимите документи за акт 16 се съберат, азерски газ може да потече по 
интерконектора и преди 1 октомври. 
Шишков заяви обаче, че по тръбата никога не е имало газ от Гърция към България. Газ е имало от България. А днес трябва 
да започне приток на газ от Гърция към България за 72-часовата проба. 
По думите му, строителите, които е трябвало да завършат най-неотложното, са го завършили. Следва да се завери 
екзекутивно документация, което министърът увери, че ще направи до два дни. 
След като миналия четвъртък министър Шишков е имал остър разговор със строителя за неспазени срокове, днес 
сроковете са спазени. 
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"Това, което изисквам от него, за да бъде въведен в експлоатация един такъв обект от такова значение, трябва да 
има съответните протоколи, които да гарантират, че изпълненото строителство е в норма. Обещали са до петък 
да има всичките протоколи и акт 15. Това, което държавата трябваше да направи към днешна дата, го е направила. 
Дирекция национален строителен контрол буквално се превърна във втори надзор на обекта, всеки ден събираме 
документация и изискваме документация, която за съжаление не са ни дали 100 процента", каза министърът. 
Обясни, че е говорил с други министри от кабинета, за да помогнат с лаборатории за издаването на съответните 
сертификати за въвеждане на обекта в експлоатация. Шишков използва ефира на БНТ, за да помоли всички лаборатории 
до четвъртък да издадат сертификатите, за да може в петък интерконекторът да има акт 15. 
"В момента, в който строителят и надзора подпишат акт 15, ще бъде направена държавно приемателна комисия, 
като целта е до няколко дни да бъде въведен в експлоатация. Събират се всички документи, нужни за акт 16, така че 
когато строителят е готов, да не се губи време", обясни министърът. 
Как МРРБ се справя с бедствието в Подбалкана - вижте целия разговор с министър Шишков във видеото. 
 
√ Затварят временно ТЕЦ Марица 3 - заради нарушенията там има риск за цялата електроенергийна система 
Властите затварят временно ТЕЦ Марица 3 заради серия нарушения на екологичните норми. Последните превишения на 
позволените нива на серен диоксид бяха регистрирани преди дни. 
На брифинг служебните министри на енергетиката Росен Христов и на околната среда и водите Росица Карамфилова 
заявиха, че освен риск за здравето на населението, честите нарушения на екологичните норми от страна на ТЕЦ Марица 3 
поставя под риск функционирането на цялата електроенергийна система у нас и могат да доведат дори до спирането на 
големите инсталации в маришкия басейн. 
Въглищните централи у нас работят благодарение на дерогация от страна на ЕК, която позволява 3 средноденонощни 
превишения на нормите и 24 средночасови. В периода от петък до събота ТЕЦ Марица 3 е извършил 8 средночасови 
превишения от 24 позволени общо за всички централи у нас. С регистрираното замърсяване от ТЕЦ Марица 3, страната ни 
вече е достигнала позволените 3 средноденонощни превишения на нормите и има 23 средночасови. Междувременно 
срещу страната ни се водят две наказателни процедури за качеството на въздуха - за високото ниво на фини прахови 
частици и за високи нива на серен диоксид. 
"Сега сме на 23 средночасови превишения на нормите, а още 3 месеца има до края на годината. С още две нарушения 
тази дерогация ще бъде отменена, което би довело да затварянето на всички въглищни мощности в страната. Това 
ще превърне България от нетен износител на електроенергия в нетен вносител. Мощността на ТЕЦ Марица 3, в 
същото време, е незначителна, а инсталациите в маришкия басейн са критични за цялата енергийна система. И с 
още 2 нарушения в ТЕЦ Марица 3 се рискува работата на маришките централи, страната да загуби 30% от 
производството си на електричество, при положение че всички съседни държави внасят електричество у нас.", каза 
служебният енергиен министър Росен Христов. 
Затова ТЕЦ Марица 3 спира работа временно и ще подлежи на проверки от страна на МОСВ. Ако изпълни екологичните 
предписания, работата му ще бъде възобновена. Според Росен Христов спирането на работа на ТЕЦ-а няма да се отрази 
сериозно на производството на ток у нас, тъй като мощностите му са незначителни. 
"Всички тези предписания, които се дават, са форма на консултация как да си приведат производството в 
определените норми и това е технически възможно. Те могат да работят в тези параметри - просто ги нарушават 
системно с цел икономическа изгода или техническа некомпетентност.", каза Христов. 
ТЕЦ Брикел продължава да работи, но с ежедневни проверки от страна на МОСВ. За целта са командировани служители 
от различни регионални екоинспекции, които дежурят и през почините дни. 
"Никой от нас няма желание да затваря големи горивни инсталации, но има комплексни разрешителни, които са 
определили условия, при която всяка от тези инсталации може да работи. Неизпълнението на тези разрешителни 
води до нарушение на екологичните норми, а това води до прекратяването на дейността им до привеждане в 
съответствие.", заяви министърът на околната среда и водите. 
През август на ТЕЦ Брикел беше наложена принудителна административна мярка за установени редица несъответствия 
при работата му. Тя е с предварително изпълнение, което беше отменено от съда. 
 
√ МААЕ: Киев и Москва дават индикации за съгласие за демилитаризирана зона в АЕЦ "Запорожие" 
Международната агенция за атомна енергия с оптимистична прогноза за ситуацията в АЕЦ "Запорожие". Генералният 
директор Рафаел Гроси съобщи, че както Киев, така и Москва са дали индикации за съгласие да бъде установена зона за 
сигурност в района на централата. 
По думите на Гроси двете страни сътрудничат на Агенцията и в момента се изясняват техническите подробности. Знаете - 
от март централата е под руски контрол, а в изминалите седмици беше подложена на масиран обстрел, за който Украйна 
и Русия взаимно се обвиняват. 
 
√ В битка с инфлацията: Испания е пуснала един милион безплатни жп карти досега 
Близо един милион души са получили безплатна железопътна карта за регионални и крайградски влакове, като част от 
схема, създадена в Испания по подобие на влаковата карта за 9 евро в Германия, съобщи правителството, цитирано от 
Франс прес. 
"Днес достигнахме цифрата от един милион безплатни абонаменти, обяви премиерът Педро Санчес по време на среща с 
членове на партията си. Цифрата е почти два пъти по-висока от обявените очаквания при влизането на мярката в сила в 
началото на септември и "потвърждава, че тя е добре приета от потребителите", посочват от жп компанията. 

https://bntnews.bg/news/gaz-po-trabata-s-garciya-mozhe-da-poteche-i-predi-1-oktomvri-ako-se-sabere-cyalata-dokumentaciya-prognozira-ministar-shishkov-1207239news.html
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Безплатната карта е планирана за срок от четири месеца и се отнася за крайградските влакове в големи градове като 
Мадрид, Барселона, Валенсия и Севиля, но и за пътувания на средни разстояния. Тя има за цел да подкрепи покупателната 
способност на испанците, силно засегнати от растящата инфлация, като ги насърчи да оставят колите си и да ползват 
обществения транспорт. 
Мярката трябва да помогне за "спестяването на 118 милиона литра гориво и за намаляването на вредните емисии в 
атмосферата с 360 576 тона", подчертават още от железопътната компания. Министърът на транспорта Ракел Санчес 
посочи, че се обмисля прилагането на структурни мерки за насърчаване на използването на обществен транспорт и след 
31 декември. 
 
БНР 
 
√ До 21 септември може да се кандидатства по програма "Техническа модернизация" от ПВУ 
Репортаж на Марта Младенова в предаването ''12+3'' 
До 21 септември може да се кандидатства по програма "Техническа модернизация" по Плана за възстановяване и 
устойчивост, съобщи ресорният вицепремиер Атанас Пеканов. 
Възможността е отворена за микро, малки и средни компании: "Фирмите кандидатстват, виждате, че има огромен интерес, 
ще бъдат обявени още 2 програми до края на годината в размер на 600 млн. лева само от Министерството на иновациите 
и растежа". 
Министерството на иновациите и растежа е първото, което отпуска пари за българския бизнес по Плана за възстановяване 
- 600 милиона лева до края на годината. 
Служебният вицепремиер по управление на европейските средства Атанас Пеканов и служебният министър на иновациите 
и растежа Александър Пулев представиха днес пред повече от 300 представители на малкия и на средния бизнес първия 
проект по плана. 
Общата сума на схемата е 260 милиона лева, обяви Пеканов: "Чрез тези инвестиции фирмите ще могат да подобряват 
своите производствени процеси, да намаляват своите разходи, а това в средносрочен план ще помогне и за успокояване 
на огромния проблем, пред който са се изправили всички европейски икономики, а именно - притеснителните нива на 
инфлация". 
Вече е изпратено искането за първото плащане на стойност 2,7 млрд. лева до края на годината и активно се работи по 
законодателен пакет, който трябва да бъде приет от следващия парламент, за да можем да получим второ плащане по 
Плана за възстановяване, уточни още Пеканов. 
Извън Плана за възстановяване служебният кабинет работи и по оперативните програми, допълни министър Александър 
Пулев: "Имаме напредък по двете най-големи програми, свързани с евросредствата от структурните фондове – там общият 
ресурс е около 3 милиарда лв. Да стигнат до бизнеса вече от началото на следващата година. Надявам се и по-рано". 
 
√ Министърът на туризма ще участва в конгреса на Българския съюз по балнеология и СПА туризъм 
Министърът на туризма Илин Димитров ще участва в програмата на деветия годишен конгрес на Българския съюз по 
балнеология и СПА туризъм, който ще се проведе в Сапарева баня. 
„Зелената мисия на българския здравен туризъм. Възможности и развитие“ е темата на деветия годишен конгрес на 
Българския съюз по балнеология и СПА туризъм. Събитието се определя като най-важното за Медикъл-СПА и СПА сектора 
в България. 
По традиция в конгреса ще участват водещи специалисти и експерти от Европа и България в СПА и балнеосектора. 
Партньори на конгреса са Министерство на туризма и община Сапарева баня. 
Сийка Кацарова – председател на Българския съюз по балнеология и СПА туризъм и вицепрезидент на Европейската СПА 
асоциация посочи: 
"България успешно следва развитите в тази област дестинации, конкурентни на нея, като Словакия, Словения, Унгария. И 
в този важен период, в който виждаме накъде тръгва развитието на Европа, говорим за Плана за възстановяване и 
устойчивост, ние трябва да си кажем българският здравен туризъм и българските балнеодестинации по какъв начин да се 
развиват като "зелени", като устойчиви, като целогодишни, като конкурентни." 
Гост лектор от Германия ще запознае участниците с инфраструктурни решения за производство и съхранение на енергия и 
енергийно снабдяване, както и ще представи уникална технология в областта на зелените решения, която се използва в 
Исландия. 
Сред участниците в Конгреса е и Чила Мезоси – главен секретар на Европейската СПА асоциация. 
Предвижда се и обучение с участието на Германо-българската индустриално-търговска камара, където ще бъдат 
представени стъпките, които трябва да следва всеки медикъл СПА център, който иска да работи със здравно осигурени в 
Германия клиенти. 
Повече по темата чуйте в звуковия файл.  
 
√ До 20 септември ДФ "Земеделие" приема документи за помощи за лозаро-винарския сектор 
От вчера до 20 септември Държавен фонд "Земеделие" приема документи от лозаро-винари, които кандидатстват за 
финансова помощ  за инвестиции в предприятията си. 
Допустимите за финансиране дейности по мярката са закупуването на нови машини и строително-монтажни работи по 
изграждане на сгради, предназначени за  производство и съхранение на вино. 

https://bnr.bg/post/101703714/do-21-septemvri-moje-da-se-kandidatstva-po-programa-tehnicheska-modernizacia-ot-plana-za-vazstanovavane
https://bnr.bg/post/101704036/ministarat-na-turizma-shte-uchastva-v-kongresa-na-balgarskia-sauz-po-balneologia-i-spa-turizam
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Максималният размер на допустимите разходи за един кандидат за целия програмен период е 2 млн. евро, като 
европейското финансиране по подадените проекти за микро, малки и средни предприятия е до 50% от общата стойност, 
информират от ДФ "Земеделие".  
 
√ На много места в страната започва пробно гласуване с машини 
На много места в страната от днес започва пробно гласуване с машини преди извънредните парламентарни избори на 2 
октомври. 
В Плевен от днес до края на месеца на разположение на желаещите да гласуват пробно са 15 машини. 
В три общини ще могат да се упражняват за машинното гласуване  на две машини, поясни Ирена Христова, главен секретар 
на областната администрацията : 
"Получихме от ЦИК 15 броя специализирани устройства за машинно гласуване . Те са демоверсия. За по-големите общини 
даваме по две – това са Плевен, Червен бряг, Долна Митрополия." 
В Плевен машината е поставено във фоайето на областната администрация. 
"Наши служители ще дежурят и ще обясняват от 9 до 12 часа и от 12.30 до 17 часа всеки ден без почивните дни, изключая 
17-и – тогава ще дежурим извънредно и също ще могат да идват външни лица да им обясняваме... 
В селата - всяка община си е направила график по какъв начин ще обиколя машината, колко време ще стои в общинския 
център, колко по селата. Те са се организирали и са направили такава организация, от 13 септември до 30-и", обясни Ирена 
Христова. 
От Централната избирателна комисия ще предоставят днес и по 2 машини за гласуване с инсталирана демоверсия на 
регистрирани партии и коалиции, поискали устройствата за разяснителните си кампании. 
Очаква се днес от Комисията да проведат и консултации за съставите на секционните избирателни комисии извън страната 
с представители на парламентарно представените в 47-ото Народно събрание партии и коалиции. Участие в тях ще могат 
да вземат и други партии и коалиции, регистрирали свои кандидати. 
 
√ Обезлюдена България: 592 села са с по един човек или са напълно пусти 
Общо 592 села в страната са без население или с едноцифрен брой жители. Това показва справка на БТА в данните към 31 
декември 2021 г. на Националния регистър на населените места (НРНМ) на НСИ. 
Към същата дата в страната има 5257 населени места, от които градовете са 257, селата - 4998, а манастирите със статут на 
населено място са два - Клисурският и Рилският. 
Селата без население или с едноцифрен брой жители са с 15 повече в сравнение с предходната 2020 г., сочат данните. 
Общият брой на селищата, в които живеят от един до максимум девет души, е 425, а 167 са тези, в които няма нито един 
постоянен обитател. Селата без население се увеличават с три в сравнение с 2020 година. 
С по един жител в страната са точно 60 села. По двама души живеят в 54 населени места, а по трима - в 50. Петдесет и едно 
са населените места в България с по четирима жители. С по пет души постоянно население са 38 села, а с по шестима 
жители - 37 села. Общо 41 села имат по седем жители, други 51 са с по осем обитатели, а 43 села са с деветима души 
население. 
НАЙ-МНОГО СЕЛА БЕЗ НАСЕЛЕНИЕ И С ЕДНОЦИФРЕН БРОЙ ЖИТЕЛИ ИМА В ОБЛАСТ ГАБРОВО 
Най-много съвсем опустели села или с едноцифрен брой жители има в област Габрово - общо 163 или с 3 повече в 
сравнение с предходната година. В този регион има общо 349 селища, така че близо половината от тях са или необитаеми 
или с под 10 жители. 
Като цяло безлюдните селища са разположени в 12 области на страната, а тези с едноцифрен брой жители са пръснати в 
22 региона. 
След Габровска област по брой на населени места в тази група се нарежда област Велико Търново. В нея са разположени 
общо 336 населени места, от които 50 са без постоянно население, а 88 села - с под 10 обитатели. В двата региона са 
разположени повече от половината от селата в разглежданата група - общо 301. 
В област Кърджали има 12 безлюдни села и 26 с едноцифрен брой население. В Смолянския регион има 10 селища без 
население и 33, в които живеят под 10 души. В област Кюстендил са разположени седем села без жители и 19 - с по-малко 
от 10 обитатели. Шест населени места в Хасковска област са без нито един жител, а други 22 с едноцифрен брой хора. В 
Софийска област са разположени 5 села без население и 28 с по-малко от 10 жители. В областите Стара Загора и Търговище 
са разположени по четири села без население и съответно 5 и 18 населени места с едноцифрен брой на обитателите. По 
три села в Благоевградска и Добричка области нямат нито един жител и съответно 24 и 9 населени места са с под 10 
обитатели. Последната област, в която има села без население, е Бургаска. На нейна територия са разположени две села 
без постоянно живеещи и 5 с едноцифрен брой на обитателите. 
В 1716 НАСЕЛЕНИ МЕСТА ЖИТЕЛИТЕ СА ПОД 100 ДУШИ 
Справката на БТА показва още, че общо 1716 населени места, включително Клисурския и Рилския манастир, които имат 
статут на населено място, са с население под 100 души. Ако към тях се прибавят и селата с нулево население - 167, общият 
брой на населените места под 100 жители става 1883 - или повече от една трета от всички населени места в страната, 
включително и градовете. 
НАЙ-МНОГОБРОЙНА Е ГРУПАТА НА СЕЛАТА С НАСЕЛЕНИЕ МЕЖДУ 101 и 200 ДУШИ 
Най-многобройна е групата на селищата, в които живеят между 101 и 200 души включително - 747, като в сравнение с края 
на 2020 г. броят им нараства с 20. Следва групата на селата с население между 201 и 300 души, в която попадат 496 
населени места. Трета по големина е групата на селищата с обитатели между 301 и 400 души, в която попадат 408 села.  
НАЙ-ГОЛЯМОТО БЪЛГАРСКО СЕЛО - ЛОЗЕН, Е ПО-ГОЛЯМО ОТ 148 ГРАДА 
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И към края на миналата година най-голямото българско село остава Лозен (обл. София-град) с население 6142-ма души, 
колкото жители има и Хисаря. Всъщност, като брой жители то е по-голямо от 148 града или от повече от половината градове 
в страната. 
Следващото по големина село е Айдемир (обл. Силистра) с население 5295 души. Топ 10 на най-големите села допълват 
Бистрица (обл. София-град) с 5198 души, Драгиново (обл. Пазарджик) с 4670 жители, Казичене (обл. София-град) със своите 
4445 обитатели, Розино (обл. Пловдив) с 4228 жители, Градец (обл. Сливен) с население 4150 души, Труд (обл. Пловдив) - 
4068, Буковлък (обл. Плевен) с 3818 жители и Мало Конаре (обл. Пазарджик) с 3706. 
Любопитно е да се отбележи, че цели 2561 села, или повече от половината в страната, са по-големи от най-малкия град в 
България - Мелник, в който са регистрирани само 171 души към края на миналата година. Точно дванадесет села – 
Вълкович, Драганово, Кукуряк, Орешница и Ямино (обл. Кърджали), Делейна, Подгоре и Тошевци (обл. Видин), Бабино 
(обл. Кюстендил), Баня (обл. Бургас), Бащино (обл. Силистра) и Диня (обл. Стара Загора) в края на 2021 г. имат население 
колкото най-малкия град у нас. 
 
√ Евродепутатите ще обсъдят мерки в отговор на високите енергийни цени в ЕС 
Мерки в отговор на високите енергийни цени в Европейския съюз ще обсъдят днес евродепутатите в Страсбург. 
Заседание там днес ще имат и европейските комисари. Те ще проведат дебат по същия въпрос по предложенията на 
Комисията, които обаче, няма да бъдат оповестени на този етап. 
Според изтекъл вчера документ Европейската комисия предлага да се въведе "солидарна вноска" от страните членки за 
индустриите, които произвеждат енергия от изкопаеми горива.. Целта е по този начин да се подпомогнат гражданите, 
потърпевши от високите цени на горивата. 
В документа се казва, че компаниите, производители на нефт, газ и рафинерии ще трябва да правят финансови вноски на 
основата на "облагаемите свръхпечалби, осъществени през 2022-ра година". Според него временната схема ще осигури 
средства за правителствата, за да финансират мерки за омекотяване на енергийната криза в Европа, в т.ч. и в помощ на 
домакинствата и бизнеса. 
Комисията предлага също така пренасочване на приходи от електроцентрали, работещи без газ към потребителите, както 
и намаляване на консумацията на електричество. 
В петък министрите на енергетиката се договориха да поискат от страните-членки задължително намаляване на 
потреблението на енергия в пиковите часове в ЕС. По въпроса за тавана на цените на газа от Русия обаче стана ясно,  че 
няма единна позиция. 
 
√ ЕК предлага "солидарна вноска" за енергийните компании 
Европейската комисия предлага да се въведе "солидарна вноска" от страните членки за индустриите, които произвеждат 
енергия от изкопаеми горива. Целта е по този начин да се подпомогнат гражданите, които са потърпевши от високите цени 
на горивата. Това  съобщава "Ройтерс", като цитира документ на Еврокомисията. 
В документа, подробностите от който ще бъде оповестени по-късно тази седмица, се казва, че компаниите, производители 
на нефт, газ и рафинерии ще трябва да правят финансови вноски на основата на "облагаемите свръхпечалби, осъществени 
през 2022-ра година". 
Агенцията обаче уточнява, че текстът може да претърпи промяна при публикуването му. Временната схема ще осигури 
средства за правителствата, за да финансират мерки за омекотяване на енергийната криза в Европа, в т.ч. и в помощ на 
домакинствата и бизнеса. 
"Солидарните вноски са мотивирани от факта, че тези компании правят непредвидими свръхпечалби, които се дължат на 
непредвидени обстоятелства", се казва в проектодокумента. 
В него се подчертава, че те не отговарят на никакви нормални печалби, които тези дружества биха могли да очакват или 
биха получили при нормални обстоятелства и ако не бяха непредсказуемите събития на енергийните пазари. 
Според "Ройтерс" извънредната енергийна ситуация след началото на войната в Украйна показва, че тази мярка би могла 
да мине с голямо мнозинство в Съвета на ЕС, тъй като няма да изисква единодушие от страните членки. Комисията 
предлага също така пренасочване на приходи от електроцентрали, работещи без газ към потребителите, както и 
намаляване на консумацията на електричество. 
 
√ Проектодокумент на ЕК: От печалбата на електроцентралите - подпомагане на домакинства за енергийните сметки 
Европейската комисия предлага свръхпечалбата на електроцентрали, които не работят на газ, да бъде използвана за 
подпомагане на домакинства, които не могат да се справят с повишените разходи за енергия. Това пише в 
проектодокумент с мерки за справяне с енергийната криза, който ще бъде представен официално от Брюксел тази 
седмица, съобщава агенция Ройтерс. 
Предлага се също компаниите, произвеждащи ток от изкопаеми горива, да направят така наречената "солидарна вноска" 
- така ще бъдат събрани пари, които страните да изразходват за смекчаване на енергийната криза. 
Не е ясно какво предвижда планът за таван на цените на природния газ в Европейския съюз. По този въпрос държавите 
членки са разединени.  
 
√ Еврото поскъпва 
Еврото поскъпна спрямо големите си конкуренти вчера, ден след като президентът на Бундесбанк Йоаким Нагел 
сигнализира за още повишения на лихвените проценти от страна на Европейската централна банка за борба с неимоверно 
високата инфлация, предава БГНЕС. 
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Единната европейска валута се изстреля с 1,6% спрямо йената и с повече от 1,4% спрямо долара. 
Миналата седмица ЕЦБ повиши лихвените проценти в еврозоната с рекордните 0,75 процентни пункта и предупреди, че 
инфлацията ще остане висока за продължителен период. 
В неделя президентът на Германската централна банка Нагел сигнализира, че ЕЦБ вероятно ще продължи да повишава 
лихвените проценти, тъй като инфлацията в еврозоната ще продължи да се покачва. Сега пазарните наблюдатели очакват 
още едно голямо увеличение на лихвите на ЕЦБ през октомври. 
"Очаква се ЕЦБ да повиши лихвите още повече след коментарите", заяви анализаторът Крейг Ерлам в търговската 
компания OANDA. 
Той допълни, че еврото е трябвало да се възстанови след неотдавнашните големи загуби, включително 20-годишното дъно 
спрямо долара миналата седмица. 
Затягането на разходите по заемите от страна на ЕЦБ следва примера на Федералния резерв на САЩ, който провежда 
агресивна парична политика, за да се справи с високите потребителски цени. 
 
√ Зеленски обвини Русия в енергиен терор над Европа 
Украинският президент Володимир Зеленски ще обсъди с управляващия директор на Международния валутен фонд 
Кристалина Георгиева програма за предоставяне на допълнително финансиране на Киев. Зеленски призова и Запада да 
ускори доставките на оръжие за Украйна и обвини Русия, че налага енергиен терор над Европа. 
Украинският лидер ще търси пълномащабна програма за финансиране от фонда, съобщава агенция Ройтерс, като не 
уточнява дали президентът Зеленски и Кристалина Георгиева ще разговарят по телефона или ще проведат среща на четири 
очи. Изпълнителният съвет на МВФ вчера е обсъдил възможността за предоставяне на Украйна на 1,4 милиарда долара 
спешна помощ чрез Механизма за бързо финансиране. 
Преди дни премиерът на Украйна Денис Шмигал разкритикува фонда, че е "пасивен" в предоставянето на подкрепа на 
Киев и призова за повече активност. Ръководителят на Националната банка на Украйна Кирил Шевченко по-рано заяви, че 
до края на тази година Киев иска да сключи ново споразумение с фонда в размер на $15-20 милиарда, с плащания в 
рамките на две до три години. 
Междувременно украинският президент призовава Запада да ускори доставките на оръжейни системи, тъй като 
украинските войски се стремят към укрепване на контрола върху голяма част от североизточната територия, отнета 
обратно от Русия. Той допълни, че трябва да бъде приложен осми пакет от санкции срещу Русия. Володимир Зеленски 
заяви, че страната е отвоювала около 6000 квадратни километра в контраофанзивата срещу Русия през последните дни. 
Президентът обвини Русия, че с обстрела на Запорожката атомна електроцентрала налага терор: 
"Това е енергиен терор. Когато гражданите по света страдат от болезненото поскъпване на енергийните източници - на 
електроенергията, на топлоенергия, Русия умишлено дестабилизира газовия пазар в Европа. С обстрела си по Запорожие 
умишлено ограничава възможностите ни да изнасяме електричество в Европа. Износът на електроенергия от Украйна сега 
ще омекоти тежестта на енергийната криза така, както износът на храни намалява тежестта на световната криза с храните." 
От своя страна Кремъл настоя вчера, че т.нар. от Москва специална военна операция ще постигне целите си. Говорителят 
Дмитрий Песков препрати конкретните въпроси за украинското контранастъпление към министерството на отбраната. 
 
√ Нова ескалация на напрежението в Нагорни Карабах 
За нова ескалация на напрежението между Армения и Азербейджан в Нагорни Карабах съобщиха световните агенции. От 
азербайджанска страна се съобщава и за загинали, без да се уточнява техния брой. 
Според арменското министерство на отбраната Азербайджан е започнал преди полунощ интензивен обстрел срещу 
позиции на арменските военни в районите на Горис, Сотк и Джермук. Ереван твърди, че в атаката са били използвани и 
дронове срещу тях. 
Азербайджан на свой ред обвини Армения за широкомащабни подривни действия в близост до Дашкесан, Келбаджар и 
Лачин, като добави, че техни позиции са били подложени на обстрел от арменската страна. 
Двете враждуващи страни водят отдавнашен спор за Нагорни Карабах - при войната от есента на 2020 г. загинаха над 6500 
души, преди огънят да бъде прекратен с посредничеството на Русия, припомня Франс прес. 
 
√ САЩ са дълбоко обезпокоени от съобщенията за атаки по границата между Армения и Азербайджан 
Съединените щати са дълбоко обезпокоени от съобщенията за нападения по границата между Армения и Азербайджан, 
заяви държавният секретар на САЩ Антъни Блинкън, цитиран от Ройтерс. 
"Конфликтът не може да има военно решение. Настояваме за незабавно прекратяване на каквито и да било военни 
действия", се казва в изявлението на Блинкън. 
Междувременно пресслужбата на арменското министерство на отбраната съобщи, че ситуацията на арменско-
азербайджанската граница остава напрегната. 
 
3e-news.net 
 
√ Силното крайно потребление ускори ръста на българската икономика през второто тримесечие 
Повишението е с 5,3 на сто, пише в редовния месечен обзор за българската икономика на Министерството на 
финансите 
Според експресните оценки на НСИ, през второто тримесечие на 2022 г. Брутният вътрешен продукт (БВП) нарасна с 4,8 на 
сто на годишна база, пише в редовния месечен обзор на българската икономика, разработван от Министерството на 

https://www.minfin.bg/upload/52819/mreport_August2022_bg.pdf
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финансите, в който се представя динамиката на основните макроикономически показатели, с данни публикувани до 17 
август 2022 г. 
Ръстът се дължи на силното крайно потребление, което се е повишило с 5,3 на сто. Износът и вносът отчитат нарастване 
съответно с 11,8 на сто и 18 на сто, докато инвестициите в основен капитал се понижават със 7,3 на сто спрямо същия 
период на предходната година. 
Годишният темп на инфлация през юли отчита слабо ускорение с 0,1 процентни пункта (пр.п.) до 14,9 на сто. Храните и 
енергийните стоки заедно формират почти 70 на сто от повишението на общия индекс, като цените им регистрират 
нарастване съответно от 23,9 на сто и 34,1 на сто спрямо година по-рано. Базисната инфлация също се ускорява до 11,5 на 
сто поради наблюдаваните вторични ефекти от поскъпването в споменатите вече две групи стоки, както и силното 
потребление на домакинствата. 
Салдото на страната по първичния доход премина през май в малък излишък в сравнение с дефицит преди година, тъй 
като плащанията към чуждестранни инвеститори са намалели през месеца. За периода януари-май балансът по текущата 
сметка излиза на дефицит от 0,7 на сто от прогнозния БВП в сравнение с балансирана позиция през същия период на 2021 
г. Влошаването на баланса по текущата сметка се дължи главно на увеличението на търговския дефицит, като ръстът на 
вноса достига 40,1 на сто на годишна база за периода, докато износът се повишава с 37,6 на сто. Брутният външен дълг 
остава почти без промяна спрямо месец по-рано, възлизайки на 53,7 на сто от прогнозния БВП. Съотношението обаче се 
понижава спрямо 58,3 на сто в края на май 2021 г., повлияно от по-високия БВП през текущата година и по-ниската 
задлъжнялост на държавното управление, пише в документа на МФ. 
В края на първото полугодие салдото по Консолидираната фискална програма остава положително в размер на 0,8 на сто 
от прогнозния БВП. Излишъкът се удвоява спрямо предходния месец, като салдото се подобрява в сравнение с почти 
балансирана позиция, отчетена преди година. 
Към края на полугодието държавният дълг възлиза на 21,3 на сто от прогнозния БВП при 23 на сто от БВП година по-рано 
и 21,5 на сто през предходния месец. 
В края на юни годишният растеж на кредитирането на частния сектор се ускорява до 12,6 на сто спрямо 11,2 на сто в края 
на май. Принос за тази динамика имат както домакинствата, така и нефинансовите предприятия в синхрон с 
положителното развитие на пазара на труда, частното потребление и износа през второто тримесечие. Въпреки все още 
слабата инвестиционна активност, растежът на кредита на нефинансовите предприятия от началото на годината се ускори, 
движен основно от овърдрафта.  Тази динамика отразява повишеното търсене на оборотни средства от предприятията на 
фона на значително нарасналите производствени разходи, поради по-скъпите суровини и материали. 
Доходите от труд в страната са нараснали с двуцифрен темп през второто тримесечие на 2022 г. Средната работна заплата 
общо в икономиката се е повишава номинално с 13,4 на сто на годишна база. Текущата динамика на заплатите се ускорява 
в сравнение с първите три месеца на годината (9,8 на сто на годишна база) и продължава да компенсира отчетения ръст 
на потребителските цени. В реално изражение, средната заплата, дефинирана с ХИПЦ, не отчита изменение спрямо 
предходната година. Както и през първото тримесечие, водещо значение има нарастването на показателя в частния сектор 
на икономиката (15,4 на сто), но заплатите в обществения сектор също отчитат ускорен темп на растеж от 7,8 на сто. 
Запазващата се среда на ниски номинални лихвени проценти при растяща инфлация допринася за продължаващо високо 
търсене на кредити от страна на домакинствата, които се увеличават с 14,7 на сто спрямо юни 2021 г. Увеличение през 
полугодието има едновременно на потребителските кредити (годишен растеж от 13 на сто в края на юни при 12,3 на сто в 
края на май). Търсенето на жилищните кредити остава високо (с ръст от 18,2 на сто на годишна база), като за последните 
влияние оказва и продължаващото нарастване на цените на недвижимите имоти. 
 
√ Стабилен ръст на приходите от нощувки в туризма през юли отчита НСИ 
Юли 2022 година може да се окаже един от най-печелившите за българския туризъм след пандемичната 2019 година, става 
ясно от публикуваните днес данни на Националния статистически институт (НСИ) за местата за настаняване през седмия 
месец на настоящата година. 
Приходите от нощувки през юли 2022 г. се увеличават с 46.7% в сравнение с юли 2021 г. и достигат 386.6 млн. лева, 
своеобразен рекорд за последните 5 година. Регистрирано е увеличение на приходите както от чужди граждани – с64.5%, 
така и от български граждани - с 18.4%. 
Поглед назад, спрямо същия период на 2020 година, показва, че приходите от нощувки преди две години е над три пъти 
по-малко – НСИ отчете, че приходите от нощувки през юли 2020 г. са достигнали 122.4 млн. лв., или с 64.6% по-малко в 
сравнение с юли 2019 година, преди да настъпи ковид заразата. Тогава, през юли 2019 година, НСИ отчете 345.8 млн. лв., 
които, обаче, се оказва са по-малко, отколкото през юли тази година, според данните на националната статистика. 
 

https://www.minfin.bg/upload/52819/mreport_August2022_bg.pdf
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Най-предпочитани са хотелите с 4 и 5 звезди 
През юли 2022 г. в страната са функционирали 3 615 обекта с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места 
за краткосрочно настаняване, със 144.0 хил. стаи и 327.9 хил. легла в тях. В сравнение с юли 2021 г. общият брой на местата 
за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 18.2%, а броят на леглата в тях - с 16.0%. 
Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през юли 2022 г. е 5 385.2 хил., или с 26.7% повече в сравнение 
със същия месец на предходната година. Чуждите граждани са реализирали 3 309.8 хил. нощувки, а българските - 2 075.4 
хиляди. 
През юли 2022 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 75.0% от общия брой нощувки на чужди и 38.8% - на български 
граждани. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 17.7% от нощувките на чужди и 26.5% - на български 
граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 7.3 и 34.7%. 
Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през юли 2022 г. се увеличава с 18.2% в сравнение със същия месец 
на 2021 г. и достига 1 322.3 хиляди. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през юли 2022 г., са 643.9 
хил. и са реализирали средно по 3.2 нощувки. 
Чуждите граждани са 678.4 хил. и са реализирали средно по 4.9 нощувки, като 73.3% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 
звезди. 
 

 
 
Общата заетост на леглата в местата за настаняване през юли 2022 г. е 53.4%, като се увеличава с 4.3 процентни пункта в 
сравнение с юли 2021 година. Най-висока е заетостта на леглата в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 68.3%, следват 
местата за настаняване с 3 звезди - 48.0%, и с 1 и 2 звезди - 33.2%. 
 
√ Последни седмици да се включите в първата процедура по Плана за възстановяване от 260 млн. лева за малкия бизнес 
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Служебният кабинет е мобилизиран парите по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) да стигнат до 
българските микро-, малки и средни фирми. Министерството на иновациите и растежа е първото, което отпуска пари за 
българския бизнес по Плана - 600 млн. лв. още сега, с хоризонт до края на годината. Това обявиха вицепремиерът по 
управление на европейските средства Атанас Пеканов и служебният министър на иновациите и растежа Александър Пулев 
пред над 300 представители на микро-, малкия среден бизнес на форума „Големите пари за малкия бизнес - възможности 
за финансиране по Плана за възстановяване и устойчивост“ в София. 
Малките и средните предприятия са двигателят и гръбнакът на българската икономика, като осигуряват над 70 на сто от 
заетостта и добавената стойност в икономиката ни подчертаха вицепремиерът Пеканов и министър Пулев при откриването 
на форума. 
Министър Пулев посочи, че пари за подкрепа на бизнеса има и служебното правителство е мобилизирано всички програми 
да се движат и отварят с бързи темпове. „Въпреки спекулациите, Планът вече работи и дава глътка въздух за бизнеса в 
тези трудни условия“, каза Пулев и добави, че е отворена и първата процедура по него - чрез Министерството на 
иновациите и растежа - за микро-, малките и средни фирми, като по нея може да се кандидатства до 21 септември 2022 г. 
Процедурата е с общ бюджет от 260 млн. лв. и е с фокус фирми от  преработвателната промишленост, управлението на 
отпадъците, медиите,  творческата индустрия, в които малките и средни предприятия  и микропредприятията, се нуждаят 
от средства за техническа модернизация. 
Пулев съобщи, че до края на годината само по НПВУ ще бъдат отворени още три процедури. „През октомври предстои да 
отворим втората мярка - за ИКТ решения и киберсигурност с общ бюджет от 30,6 млн. лв. за около 1400 предприятия при 
100% безвъзмездна помощ“, поясни той. До края на годината ще стартира и третата процедура - 200 млн. лв. за изграждане 
на ВЕИ за собствено производство на енергия от малките и средни фирми, както и четвъртата процедура - с общ бюджет 
от 120 млн. лв. - за развойна дейност и интелектуална собственост и върхови постижения в науката, добави още Пулев. 
Той обяви, че МИР работи активно и по линия на структурните фондове на Европейския съюз.  „Две от програмите, които 
са на обща стойност 5 млрд. лв., са почти завършени и са в процес на одобрение от Европейската комисия. Едната от тях е 
новата Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 с бюджет около 3 млрд. лв. и е 
изпратена в Брюксел за одобрение на 16 август. Втората – „Програма за научни изследвания, иновации и дигитализация 
за интелигентна трансформация“ - с бюджет от 2.14 млрд. лв., предстои да бъде изпратена на ЕК до 23 септември“, 
допълни министърът и каза, че ресурсите по двете ще са достъпни за бизнеса още до края на годината и в първото 
тримесечие на следващата. 
Събитието бе организирано от Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и събра 
представители на над 300 микро-, малки и средни фирми от страната. В него се включих главният директор на Главна 
дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ (ГД ЕФК) Илияна Илиева и изпълнителният директор на 
ИАНМСП Бойко Таков, както и експерти от ГД ЕФК от екипа на министър Пулев, които представиха детайли от програмите 
и отговориха на въпросите на бизнеса. 
 
√ МРРБ: По газовата връзка Гърция - България бе регистриран първия пренос на природен газ 
Министър Иван Шишков: По време на протестите срещу служебното правителство, че не желаем да завършим 
строежа на газовата връзка, аз имах чувството, че съм част от друг кабинет 
За първи път днес, с началото на 72-часовите проби, по интерконектора трябва да тече газ от Гърция към България. Това 
заяви в предаването „Още от деня“ по БНТ министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков. 
Той коментира, че е бил учуден от протестите срещу служебния кабинет, проведени с аргумента, че не желае да завърши 
строежа на газовата връзка, тъй като целият Министерски съвет е бил впрегнат в задачата газовата връзка да бъде 
въведена в експлоатация, но съгласно всички нормативни изисквания. “Имах чувството, че съм част от друг кабинет”, 
сподели той, цитиран от пресцентъра на регионалното министерство. 
Към момента пропуски в строителството няма, но има незавършено строителство на вертикална планировка, тротоари и 
плочки. Най-неотложното е завършено и предстои утре или вдругиден да бъде заверена екзекутивната документация и 
след като строителят предостави всички документи да бъде издаден акт 15. „ДНСК буквално се превърна във втори надзор 
на обекта. Всеки ден са в пряка комуникация с надзора, всеки ден събираме документация, всеки ден изискваме 
документация, която за съжаление не са ни дали 100%”, каза арх. Шишков. Той е помолил и други министри да съдействат 
с контакти с частни лаборатории, от които зависи издаване на определени сертификати за въвеждането на обекта в 
експлоатация. След подписването на акт 15 незабавно ще бъде съставена държавна приемателна комисия и готовността е 
до няколко дни интерконекторът да бъде въведен в експлоатация. 
 И към този момент служителите на „Автомагистрали“ и тол управлението помагат за възстановяване на щетите 
от  бедствието в селата около Карлово, каза арх. Шишков. „Щетите най-вероятно ще се окажат изключително големи, ние 
търсим вариант по няколко линии да възстановим част от тях, очаквам точен списък от кмета на Карлово, за да видим 
приоритетно как да възстановим мостовете“. Започва поетапно пускане на водата, съобщи още регионалният министър. 
До вчера е нямало ток и е било невъзможно помпите на ВиК да заработят. В селата е необходимо да бъдат направени 
временни връзки, както и връзки от каптажа към водопроводната мрежа, затова всички служителите на ВиК са на терен и 
правят всичко възможно за възстановяване на водоподаването.  
В предаването министър Шишков съобщи още, че най-вероятно утре или вдругиден ще бъде пуснат тунел „Ечемишка“, а 
до 30 септември има уверение, че ще бъде пуснат за движение и тунел „Витиня“. 
На строителите на лот 1 и 3 на АМ „Хемус“ вече е платено, а от тези, които изграждат лот 2 се очакват още документи, каза 
арх. Шишков и изрази надежда, че тези три участъка ще бъдат построени в старите срокове. Той отново припомни идеята 
си с промяна в текст на ЗУТ да бъде узаконено незаконното строителство в 4-ти и 5-ти лот, те да бъдат обявени за търпими, 
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ако е годно извършеното строителство по тях. „За съжаление за седем месеца никой не пожела да внесе този текст в НС“, 
коментира министърът и съобщи, че днес на сайта на МРРБ са публикувани за обществено обсъждане изменения в ЗУТ, 
след което той ще бъде внесен в следващия Парламент. 
По-късно пред Нова ТВ арх. Иван Шишков обяви, че бъдещата магистрала Русе-Велико Търново ще бъде обявена за 
национален обект и предстои одобряването на подробен устройствен  план на участъка от Русе до Бяла и обхода на Бяла. 
 
√ Цената на газа на „Газов хъб Балкан“ с ден за доставка 13 септември се понижава с 0.99 % 
 

 
Пазар ден напред, източник: Газов хъб Балкан 

 
Цената на природния газ, постигната в сегмента „пазар ден напред“ на газовата борса в България, „Газов хъб Балкан“ с ден 
за доставка 13 септември 2022 г. е 351.87 лв. за MWh. 
Изтъргуваният обем е 8 100 MWh. 
Стойността се понижава с 0.99 % спрямо постигнатите 355.38  лв. за MWh с ден за доставка 12 септември при изтъргуван 
обем от 4 300 MWh. 
В сегмента пазар „в рамките на деня“  с ден за доставка 12 септември изтъргуваният обем 1 000 MWh. 
Постигнатата цена е 357.99 лв. за MWh и се увеличава с 1.16 % спрямо регистрираните 353.90 лв. за MWh на 11 септември 
и изтъргуван обем от  2 000  MWh в посочения сегмент. 
Референтната цена е 351.87 лв. за MWh. 
 
√ Ново поскъване на природния газ от ноември прогнозират от "Булгаргаз" 
Общественият газов доставчик „Булгаргаз“ предлага природния газ да поскъпне от първи ноември. Прогнозата е синьото 
гориво да струва 278.83 лв. за мегаватчас пред данъци и акциз. 
В изпълнение на изискванията на чл. 36а от Закона за енергетиката, “Булгаргаз” ЕАД уведомява своите клиенти, че 
прогнозната цена на природния газ за м. ноември 2022 г., образувана в съответствие с чл. 17 от Наредба № 2 от 19.03.2013 
г. за регулиране на цените на природния газ, е 278,83 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС) или 142.56 
EUR/MWh, изчислена по фиксинга на БНБ. 
Увеличението е с 12.45% спрямо цената на газа за октомври, която се очаква да бъде 247,96 лв./MWh. 
Цената е образувана на база прогнозни стойности на ценообразуващите компоненти към 12.09.2022 г. 
За сравнение, цените на европейските газови пазари на 12.09.2022 г. за доставка през м. ноември са в приблизителен 
размер от 205 EUR/MWh. 
Окончателно предложение за утвърждаване на цена на природния газ за м. ноември 2022 г. ще бъде депозирано в КЕВР 
на 01.11.2022 г., отчитайки котировките на ценообразуващите компоненти към 31.10.2022 г., уточняват от дружеството. 
Това означава, че окончателната цена за потребителите ще бъде ясна в първите десет дни на ноември. 
 
√ Производството на електроенергия от началото на годината към 11 септември нараства с 14.39 % 
Спрямо аналогичния период на 2021 г. потреблението на ток се свива с незначителните 0.02 на сто 
Производството на електроенергия ден към първите единадесет дни на септември расте. По-различна е ситуацията с 
потреблението, при което за пръв път след доста дълъг период на покачване се наблюдава понижение, макар и 
незначително. Салдото (износ-внос) все още държи доста добър дял в процентно отношение, но все по-забележимо става 
движението в посока към спад. Базовите централи запазват високото си положително участие. На плюс е делът на 
възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), както в преносната, така и в разпределителната система . На минус остава 
участието на водноелектрическите централи (ВЕЦ), но ако се направи преглед на данните от по-ранни отчетни пeриоди 
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може да се говори отново за подобрение. Всъщност, изменение има при всички показатели спрямо по-ранни отчетни 
периоди. Това става ясно от оперативната справка на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за времето от 1 януари 
до 11 септември тази година (01.01.2022 г. – 11.09.2022 г.) спрямо аналогичния период на предходната 2021 г. 
Производството на електроенергия от началото на годината към единадесетия ден на месец септември тази година 
нараства до 36 327 110 MWh, което е ръст с 14.39 % спрямо аналогичния период на миналата година (плюс 14.84 % 
отчетени седмица по-рано за сравняваното време до 4 септември). Година по-рано, производството на електроенергия е 
било от порядъка на 31 756 418 MWh. 
Потреблението на електроенергия за посочения период от първи януари до единадесети септември на настоящата година 
е в обем от 26 750 491 MWh. Това представлява спад с 0.04 % (плюс 0.02 % отчетени седмица по-рано). За сравнение, през 
миналата година потреблението на електроенергия е възлизало на 26 760 492 MWh. 
Салдото (износ-внос) все още запазва висок дял в процентно отношение и за отчитания  период от настоящата година 
достига до обем от 9 576 619 MWh, което е ръст с 91.69 % (плюс 97.23 % отчетени седмица по-рано, плюс 102.95 % преди 
две седмици, плюс 107.46 % - преди три). Според данните на системния оператор, през сравнявания период на 
предходната 2021 г. салдото (износ-внос) е било в обем от 4 995 926 MWh. 
Делът на базовите централи продължава да е на плюс. Така от началото на годината към единадесетия ден на месец 
септември 2022 г. този дял расте до обем от порядъка на 30 589 545 MWh, което е увеличение с 20.40 % (плюс 21.17 % за 
сравнявания период преди седмица, 21.92 % преди две седмици).  През същото време, но година по-рано участието на 
базовите централи е било в обем от 25 406 619 MWh. 
Положителен остава делът на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), както в преносната, така и в разпределителната 
мрежи. 
Делът на ВЕИ в преносната мрежа за времето от първи януари до единадесети септември тази година според отчета на 
системния оператор съставлява  1 126 911 MWh. Това представлява ръст от 24.29 % (плюс 24.39 % отчетени седмица по-
рано). За сравнение, през аналогичния период на предишната година делът на ВЕИ е бил в обем от 906 683 MWh. По-
добрите данни за отчитания период се дължат в частност на увеличението на дела на вятърните (плюс 14.45 %) и 
фотоволтаичните (плюс 46.27 %) централи, а също и на биомасата (плюс 1.73 %). 
Положително е и участието на ВЕИ в разпределителната мрежа, като за сравняваното време от настоящата година то 
достига до обем от 1 622 790 MWh, или ръст с 14.35 % (плюс 14.48 % отчетени седмица по-рано). Година по-рано делът на 
ВЕИ е бил в обем от порядъка на 1 419 190 MWh. В частност, по-добрите данни се дължат на увеличението на вятърните 
(плюс 17.15 %) и фотоволтаични (плюс 17.37 %) централи и въпреки спада при биомасата (минус 19.25 %). 
Участието на водноелектрическите централи (ВЕЦ) остава на минус и за периода от първия ден на януари до единадесетия 
ден на месец септември тази година е в обем от 2 987 864 MWh. Това представлява спад (минус) от 25.75 % (минус 26.24 
% седмица по-рано, минус 27.07 % преди две седмици). За сравнение, през аналогичния период на миналата година ВЕЦ 
са участвали с обем от 4 023 926 MWh. 
 
√ Повишение с 3.0%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 877.96 лв. за MWh с ден за доставка 13 
септември 2022 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 877.96 лв. за MWh с ден за доставка 13 септември 2022 г. и обем от 71 374.60 MWh, сочат данните от търговията. Това е 
ръст от 3%  спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 950.12 лв. за MWh, при количество от 37 404.90 MWh. 
Извънпиковата енергия (33 969.70 MWh) е на цена от 805.80 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 674.88 лв. за MWh и количество от 2925.4 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 02 часа – 665.74 лв. за MWh (2974.6 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 20 часа – 1198.92 лв. за 
MWh при количество от 2612.9 MWh. 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 818.51 лв. за MWh при обем от 2646.6 MWh. 
(https://ibex.bg/) 
Спрямо стойността от 852.50 лв. (435.88 евро) за MWh за 12 септември 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден 
за доставка 13 септември 2022 г. се повишава до 877.96 лв. за MWh ( ръст с 3.0%) по данни на БНЕБ или 448.89 евро за 
MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 12 септември 2022 г. общият търгуван обем към часа на 
публикуване на информацията е 2 710.10 MWh при средно претеглена дневна цена от 807.38 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     37,04%    1998.24 
Кондензационни ТЕЦ   40,36%    2177.86 
Топлофикационни ТЕЦ   3,08%    165.96 
Заводски ТЕЦ    1,89%    101.83 
ВЕЦ     0,18%    9.77 
Малки ВЕЦ    1,50%    80.69 

https://ibex.bg/
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ВяЕЦ     1,05%    56.6 
ФЕЦ     14,43%    778.61 
Био ЕЦ      0,48%     25.88 
Товар на РБ         3764.67 
Интензитетът на СО2 е 354g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Леко покачване на електроенергийните цени по борсите в Югоизточна Европа за 13 септември 2022 г. 
Румънската OPCOM затвори при цена от 448,89 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 457,00 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 448,89 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 13 септември 2022 г. Цената за пиковата енергия е 485,79 евро/мвтч, а извънпиковата енергия 
е 412,00 евро/мвтч. Най-високата цена от 613,00 евро/мвтч ще бъде в 20 ч. Най-ниска ще бъде цената в 2 ч и тя ще бъде 
340,39 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 58 834,4 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за базова енергия нa 13 септември ще бъде 457,00 евро/мвтч. Общият 
изтъргуван обем електроенергия е за 137,40 гвтч. Максималната цена ще бъде 613,00 евро/мвтч и тя ще бъде в 20 ч. 
Минималната цена ще бъде в 4 ч и тя ще бъде 363,27 евро/мвтч. Това ще е и най-високата цена на електроенергията за 
сегмента в цяла Европа. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 13 септември е 448,65 евро/мвтч. Пиковата енергия 
пък се търгува за 486,56 евро/мвтч. Най-високата цена от 608,48 евро/мвтч ще бъде в 20 ч. Най-ниска пък ще бъде цената 
в 2 ч тя ще бъде 339,62 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 60 835,5 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 13 септември на Словашката енергийна борса е 450,69 евро/мвтч. Най-високата 
цена ще бъде в 20 ч и тя ще е 621,46 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 2 ч и тя ще бъде 343,38 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 427,92 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 20 ч и 
тя ще е 588,12 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 325,49 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 13 септември е 421,18 евро/мвтч. Пиковата цена ще 
достигне 453,67 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 41 365,0 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената 
в 19 ч и тя ще достигне 494,93 евро/мвтч. Най-ниската цена се очаква в 4 ч и тя ще бъде 325,49 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 392,37 евро/мвтч на 13 септември. Пиковата цена ще бъде 
411,60 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 452 954,0 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 21 ч 
и тя ще достигне 521,15 евро/мвтч. В 3 ч се очаква и най-ниската цена от 282,30 евро/мвтч. 
На италианският енергиен пазар електроенергията на сегмента „Ден напред“ за 13 септември ще се продава за 456,94 
евро/мвтч за базова енергия. 
 
√ Възходът на европейските фондови пазари продължава и в началото на новата седмица 
С най-голям дневен ръст затвори германският индекс DAX, а с най-малко повишение приключи британският FTSE 100 
Борсовите индекси на страните от Западна Европа нараснаха стабилно и в началото на новата седмица, следвайки 
възходящия тренд от миналата седмица. Фокусът на търговците тази седмица са данните за инфлацията в САЩ за август, 
които ще бъдат внимателно оценени от Федералния резерв на САЩ (Фед) по време на срещата през септември. 
Индикаторът за потребителските цени ще бъде публикуван от Министерството на труда на САЩ във вторник след 15:30 
часа българско време. 
Експертите, обаче, смятат за малко вероятно дори в случай на отслабване на инфлацията през август Фед да откаже ново 
повишение на лихвите със 75 базисни пункта (bp) през септември, отбелязва „Блумбърг“. Миналата седмица управителят 
на Централната банка на САЩ Джеръм Пауъл потвърди готовността на Фед да "действа решително", за да забави ръста на 
потребителските цени в САЩ. 
„Ройтерс“ припомня, че Европейската централна банка (ЕЦБ) повиши и трите основни лихвени проценти със 75 базисни 
точки миналата седмица и заяви, че възнамерява да продължи да ги увеличава в следващите няколко месечни срещи. 
Обемът на промишленото производство във Великобритания през юли неочаквано се е понижил с 0,3% спрямо 
предходния месец, показа официалната статистика. Месец по-рано показателят спадна с 0,9%. Анализаторите очакваха той 
да се повиши с 0.4% през юли, според Trading Economics. 
Износът на Обединеното кралство през юли 2022 г. е намалял с 4,2% спрямо предходния месец до 61,05 милиарда 
британски лири, според данни на Националната статистическа служба (ONS). Вносът спадна с 1,6% до 68,84 милиарда 
паунда. Външнотърговският дефицит на Обединеното кралство се е свил до 7,8 млрд. паунда през юли от 11,4 млрд. паунда 
месец по-рано. Това е най-ниската стойност от миналия декември. 
До обед общият индекс на най-големите компании в региона Stoxx Europe 600 се повишава с 0.96% до 424,39 пункта, а от 
националните измерители на „сините чипове“ с най-голям ръст беше италианският FTSE MIB (+1.91%), следван от 
германския DAX (1,72%), френския CAC 40 и британския FTSE 100 (и двата с повишение от 1,32%) и испанския IBEX 35 
(+1,29%). 
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Източник: MarketWatch 

 
От таблицата по-горе е видно, че с най-голям дневен ръст затвори германският индекс DAX, а с най-малко повишение 
приключи британският FTSE 100. 
Секторният индекс на емисиите на продавачите на дребно скочи с 5.6%, за да поведе всички печеливши секторни 
индикатори в понеделник. 
Акциите на Electrolux AB се повишиха с 1.50%, след като шведската компания, един от най-големите производители на 
домакински уреди в света, стартира програма за съкращаване на разходите на фона на по-слабото от очакваното пазарно 
търсене и неблагоприятните резултати за третото тримесечие. От Electrolux отбелязват, че темпът на спад в търсенето на 
ключови домакински уреди в Европа и Съединените щати се е ускорил през третото тримесечие на 2022 г. в сравнение с 
второто тримесечие на фона на високата инфлация и влошаващите се потребителски настроения. Високите запаси на 
търговците на дребно изостриха ефекта от отслабването на потребителското търсене. 
Сред лидерите по растеж от вклчюните в индикатора Stoxx Europe 600 са акциите на германската енергийна 
компания Uniper SE, които се повишиха с 3.30%. 
Книжата на Deutsche Lufthansa AG нараснаха с 2.12%, след като германската авиокомпания е сключила споразумение с 
профсъюза Vereinigung Cockpit за повишаване на заплатите на пилотите. 
На върха на европейския индекс на сините чипове се изкачиха книжата на британската частна инвестиционна 
компания Bridgepoint Group,които поскъпнаха с 6.59%. 
Акциите на шведския търговец на дребно Thule Group спаднаха с 9.26% до дъното на Stoxx 600 след активна търговия в 
ранния следобед, след като компанията предупреди инвеститорите в неделя за много по-малка печалба от 
прогнозираната, позовавайки се на спадащото търсене в сектора за търговия на дребно с велосипеди. 
Сред малкото губещи германски компании са книжата на Deutsche Telekom, които се обезцениха с 0.86%, след 
предупреждение за намаляване на приходите през третото тримесечие на настоящата година. 
 
√ Кражбите на слънчеви панели в Германия нарастват 
Кражбите на фотоволтаични модули и други соларни технологии се увеличават в Германия в последната година, алармира 
полицията. Службата на криминалната полиция на Саксония вече за зачестилите посегателства върху соларните 
инсталации. 27 такива престъпления са извършени района през първата половина на 2021 г. Миналата година те са били 
24. През първите шест месеца на тази година обаче служителите са преброили 34 случая на кражби. Щетите само от 
първата половина на годината в Саксония надхвърлят 250 000 евро, предаде PV Magazine.. 
Само през последните две седмици имаше редица съобщения, включително кражба на 114 соларни модула от строителна 
площадка в Арцберг, Германия. Около 30 000 евро соларни компоненти също бяха откраднати в Науен, Бранденбург, 
например. 
Властите казаха, че крадците са членове на организирани банди, които използват микробуси за кражба на фотоволтаични 
технологии. Компонентите най-често се крадат от големи търговски покриви и монтирани на земята системи, но крадците 
все повече се насочват и към по-малки жилищни системи, алармират от полицията. 
Припомняме, че тези системи в повечето случаи са застраховани, но изглежда и това не спира крадците покрай голямото 
търсене на подобни панели и инвертори. 
 
√ Европа записа най-топлия август в историята си 
За последните 10 години средните температури на Стария континент са се повишили с 0,52 °C.  
Европа записа най-топлия август в историята си, коментира в анализ за climateka.bg Симеон Матев, доктор по 
климатология, защитил е докторат на тема „Съвременни изменения на климата в България“. В момента е асистент по 
климатология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, в катедра „Климатология, Хидрология и Геоморфология“. 
На Стария континент средната температура през изминалия месец е била с 1,73 °C по-висока спрямо нормата за периода 
1991 – 2020 г. Това е с 0,8 °C повече от най-топлия до момента месец август през 2018 г. Интересно е да се отбележи, че за 
тазгодишния август е характерно голямата масовост на наднормеността, обхващаща почти целия континент, докато през 
2003 г. и 2010 г. е имало райони с още по-голяма аномалия, но тези райони са били предимно в Западна Европа – през 
2003 г., или в Източна през 2010 г. За последните 10 години средните температури в Европа са се повишили с 0,52 °C.  
В регионален план с най-висока положителна температурна аномалия се отличават Европейска Русия и някои райони на 
Франция и Германия. В Западна Европа новата гореща вълна в началото и в средата на месеца продължи наднормения 
период, започнал още през юни 2022 г. 
Високите температури, в съчетание с поднормените валежи и ниската атмосферна влажност, станаха причина за екстремно 
голям брой горски и полски пожари, включително в райони, в които такива явления са рядкост, като Великобритания и 
Скандинавия. Същевременно сушата в много райони на Западна и Централна Европа се задълбочи. Ниското ниво на реките 

https://www.climateka.bg/august-2022/
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във Франция и Германия възпрепятства речния транспорт и доведе до проблеми с доставките на суровини и стоки. 
Високите температури на речната вода затрудниха охлаждането на атомните реактори и някои електроцентрали бяха 
принудени да намалят производството на електроенергия. По-малкото количество на вода в реките стана причина за 
намалена работа на ВЕЦ. Редица фермери в засегнатите от суша страни казаха, че производството им е намаляло с до 90% 
за някои култури 
В същото време имаше и места на континента и с отрицателна аномалия. Това са  Исландия, Южна Португалия, както и 
райони в Южна Италия и някои от западни части на Балканите.  
В България - най-топлият август в нашата страна е регистриран през 2010 г. 
В България – в почти цялата равнинна част, август 2022 г. е бил с положителна температурна аномалия. Според данни от 
някои станции на НИМХ, както и от стандартно разположени автоматични станции, стойността на отклоненията спрямо 
периода 1991 – 2020 г. е била между 1 и 3 °C, като по-големи са били положителните аномалии в северните и източните 
райони от страната. В Югозападна България и в планините средните месечни температури са с няколко десети под 
нормата. Август е един от месеците през годината, който се е затоплил най-много за последните 30 години. В повечето 
станции повишението на средната температура е с повече от 1,5 °C. 
Най-топлият август в нашата страна е регистриран през 2010 г. (Фиг. 6). С големи положителни аномалии се отчитат още 
месеците през 2003, 2008, 2012 и 2021 г. От началото на века най-студеният август е отчетен през 2002 г., с подобна 
аномалия са и 2004 и 2005 г. 
 

 
Фигура 5. Отклонение на средната температура на въздуха в България за август 2022 г. спрямо нормата за 1981 – 

2010 г. Източник: www.stringmeteo.com. 
 
През август, въпреки не особено голямата положителна аномалия на средномесечната температура, през повечето дни 
среднодневните температури са били над нормата. Особено отчетливо това се е наблюдавало в Северна и в Източна 
България. Поредица от дни със среднодневни температури – около и под нормата, е имало през първата половина на 
втората десетдневка, както и в средата на третата. Това са били и периоди с по-масови валежи, които са спомогнали за 
погасяване на възникналите пожари и за облекчаване на сушата в районите (главно някои места в Източна България). 
По света 
Август 2022 г. е бил много топъл в западните райони на Канада, САЩ и Югоизточен Китай. Опустошителни наводнения в 
Пакистан и тежки суши в Европа и Китай предизвикаха социално-икономически проблеми. Поднормени температури бяха 
отчетени в Централна Азия. Площта на морският лед в Антарктида е на второто си най-ниско ниво, докато в Арктика е далеч 
от рекордите.  
Според обобщената информация от Европейската служба за изменение на климата Коперник (C3S) средната температура 
на въздуха през август 2022 г. в глобален план е с 0,3 °C по-висока спрямо новия климатологичен период (1991 – 2020 г.) и 
с 0,42 °C по-топъл от предишния климатологичен период 1981 – 2010 г. За последните 10 години глобалната средна 
температура през август се е повишила с 0,12 °C. 
 

http://www.stringmeteo.com/
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Фигура 1. Отклонение на средната температура на въздуха за август 2022 г. спрямо нормата за 1991 – 2020 г. за 

цялото земно кълбо от 1979 г. насам. Източник: C3S/ECMWF. 
 
За разлика от изминалите няколко месеца, през август се наблюдаваше обширна зона с температури по-ниски от средните. 
Тази зона започва от Пакистан, минава през централноазиатските републики, Централна Русия и Монголия и на изток 
достига чак до Китай. Поднормени температури още са регистрирани и на много места в Австралия и Южна Америка и на 
по-малко места в Африка и Антарктида.  
Въпреки няколкото зони с поднормени температури, в глобален аспект отново преобладават местата с положителна 
аномалия на средните температури. Особено много изпъква Южен и Източен Китай и най-вече провинция Съчуан. В много 
градове на тази китайска провинция максималните температури в няколко поредни дни преминаха с 40 °C, като такава 
гореща вълна в района не е имало повече от 60 години. Екстремните горещини предизвикаха скок в търсенето на 
климатици, а натискът върху енергийната система принуди редица цехове и фирми да прекратят работа за няколко дни. 
Задълбочилата се суша изчерпва нивата на речните води, намалявайки количеството електроенергия, произведена от 
водноелектрическите централи. 
След рекордните горещини, които бяха регистрирани през пролетните месеци в Пакистан, сега страната беше сполетяна 
от друго бедствие. Опустошителни наводнения засегнаха голяма част от страната. Жертвите са хиляди, а според вътрешния 
министър засегнатите от наводненията хора са около 33 милиона. В някои провинции се съобщава, че реколтата е 
унищожена на повече от 80%, обричайки множество хора на глад и нищета.   
Температурите на въздуха над моретата и океаните са били преобладаващо над нормата, като най-голяма положителна 
аномалия е имало над Баренцово и Карско море, над Западното Средиземноморие, в северната част на Тихия и 
Атлантическия океан и над моретата около части от Антарктида. Същевременно продължават поднормените условия в 
Южния Тропик на Пасифика, което е показателно за продължаващите условия на Ла Ниня.  
Ледена покривка- 
Тази стойност отрежда на тазгодишния август едва 12-то място в класацията за най-малка площ на морския лед. 
В Арктика площта с морски лед за август 2022 г. е била с 5% по-малко от средната за 1991 – 2020 г. Тази стойност отрежда 
на тазгодишния август едва 12-то място в класацията за най-малка площ на морския лед. Водач в тази касация е бил август 
през 2012 г., когато поднормеността е достигнала 21%, а на второ място с 19% по-малко площ с лед е 2020 г.   
Картата на аномалиите в концентрацията на морски лед за август 2022 г. показва комбинация от положителни и 
отрицателни аномалии в различните сектори на Северния ледовит океан (Фиг. 6). Под средните са концентрациите на 
морски лед от района на Свалбард до Източносибирско море. В централната част на океана, близо до Северния полюс, се 
наблюдава зона с концентрации под средните. Над средните концентрации на морски лед са преобладавали  в части от 
Гренландско море. От северноамериканската страна на Арктика концентрации под средните са отчетени в море на Бофорт, 
в Чукотско море и в Канадския арктически архипелаг.  
В Антарктика през август 2022 г. площта на морския лед е достигнала 17,5 милиона км2, което е с 4% под средното за 1991 
– 2020 г. за август. Тези стойности са почти идентични със стойностите през 2002 г и се нареждат на второ място за най-
ниско ниво на антарктически лед в 44-годишния запис на сателитни данни. Първенец в тази класация е август от далечната 
1986 г. с 5% под средното. 
Цялостният модел на аномалиите в концентрацията на морски лед в Антарктика за август 2022 г. има известно сходство с 
моделите, наблюдавани през юни и юли. Концентрациите под средните продължават да преобладават в големи зони на 
Южния океан, простиращ се от морето Белингсхаузен, западно от Антарктическия полуостров (Фиг. 7), където са 
възникнали най-големите отрицателни аномалии, на изток до сектора на Западния Тихи океан (около 100° източна 
дължина). Една забележима разлика от предходния месец е по-широкият сектор на концентрации над средните в 
северните морета на Рос и Амундсен.  
Аномалиите през август 2022 г. отново предизвикаха дискусии по отношение на климата. 
Историческата суша в някои райони на Европа и Китай, провокирана от интензивни горещи вълни, поднормени валежи и 
ниска атмосферна влажност, доведе до редица икономически и социални проблеми. Всъщност за част от голямата 
инфлация наблюдавана в тези части на света се приема именно сушата. „Засегнати от продължителна гореща вълна на 
много места, цената на пресните зеленчуци са се повиши с 12,9% на годишна база, което е значително по-високо от същия 
период през предходните години“, казва Фу Линхуей, говорител на Националното статистическо бюро на Китай.  
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“Интензивната поредица от горещи вълни в Европа, съчетана с необичайни условия на засушаване, доведе до екстремно 
лято с рекордни температури, суша и пожари”, казва в изявлението си Фрея Вамборг, главен учен в Европейския институт 
и допълни, че голяма роля за тези условия имат климатичните промени.  
 
Класа 
 
√ Гълъб Донев за наследството на "Промяната": Работим уверено енергийният хаос да бъде овладян 
"В момента нямаме разговори с "Газпромекспорт", търсим чрез "Булгаргаз" начин за диалог" подчерта служебният 
премиер 
Следващата седмица ще имаме Акт 15 на интерконектора с Гърция. Това заяви в предаването „На фокус с Лора Крумова” 
по Нова тв служебният премиер Гълъб Донев. 
"Нямаме върнат отговор на отправената покана за разговор с "Газпромекспорт", нито отказ за такъв. Ние търсим чрез 
"Булгаргаз" начин за диалог. Министърът на енергетиката също се опитва да разговаря с тях, но в момента нямаме 
разговор. Междувременно ние работим да диверсифицираме източниците на поносими цени, така че зимата хората да са 
спокойни", коментира премиерът. 
По думите му се работи уверено енергийният хаос да бъде овладян. 
"Зимата ще бъде трудна, но полагаме абсолютно всички усилия гражданите и бизнеса да бъдат гарантирани в доставките 
на газ, горива и други необходими стоки. Работим в посока да имаме конкретни мерки за борба с инфлацията, нещо, което 
не се правеше. Раздаваха се пари на калпак. В България инфлацията е над 17%, непосилна е за гражданите. Тя е двойна в 
сравнение със средната в Европа", заяви той. 
Според него кризисният щаб в енергетиката е заседавал почти всеки ден в първите 10 дни. 
"Още със сформирането на 3 август щабът започна работа. Опциите да стигнем до арбитраж с "Газпром" са, ако не 
се водят разговори. Ние сме отправили запитване до "Газпромекспорт" да се възстановят доставките по 
договора. България не е молител, ние сме равноправни търговски партньори, които търсят начин да възстановят 
диалога", категоричен е Донев. 
"Единственото нещо, заради което намаляват цените, е дерогацията на руски суров петрол. В краткосрочен аспект 
сме застрашени от ембаргото на руския петрол, защото няма да имаме откъде да внасяме тази суровина. На 
рафинерията в Бургас ѝ трябват доставки почти всеки трети ден", уточни той. 
Премиерът коментира и срещата с шефовете на „ЛУКОЙЛ” в президентството, на която самият той не присъства. 
„По времето, в което президентът провеждаше срещата, аз бях на среща с посланиците на държавите членки от ЕС. Една 
много ползотворна среща, на която представих приоритетите на кабинета. Проведохме един наистина откровен диалог. 
Говорихме за диверсификацията на доставките на газ. Подкрепиха ни за това, че ние търсим възможности да гарантираме 
енергийната сигурност не само на България, но и на региона”, посочи той. 
Според Донев появата на Митрофанова на честванията на 6 септември е станала след покана, но няма информация от кого. 
Той предположи, че е от пловдивската управа. 
"Президентът носи голяма отговорност и риск заради служебното правителство. Уволненията не се правят заради 
реваншизъм, а заради пропуски", обясни той. 
Относно наводненията Донев счита, че пропуските са от години. 
„Това са проблеми, които са може би от 20 години. Разговарях с млад мъж от село Богдан, който ми разказа как се е спасил 
със семейството си и е гледал как водата влачи в двора на къщата му клони, отрязани с трион. „Моля Ви, спрете сечта”, ми 
каза той. Това, което правим на място, е да се въведе забрана за сеч във водосбора на селата. Обходени са абсолютно 
всички сечища в района. Прави впечатление, че тези сечища не са разчиствани с години. Не става дума за незаконна сеч,” 
обясни служебният премиер. 
 
√ Принудителното спиране на Запорожката АЕЦ – анализ на рисковете 
Принудителното спиране на застрашената и извадена от състояние да функционира нормално украинската Запорожка 
атомна електроцентрала – най-голямата в Европа – значително намалява риска от радиационна катастрофа, която от 
седмици притеснява света. 
Последният от шестте ядрени реактора на окупираната от Русия Запорожка АЕЦ беше спрян вчера, след като военните 
действия на Русия в Украйна многократно прекъсваха надеждните външни доставки на електроенергия. Това захранване 
е необходимо, за да се предотврати прегряването на реакторите до степен на разтопяване, което може да разруши 
околните бетонни и стоманени защитни инсталации и да доведе до изхвърляне на радиация и разпространяването й в 
Украйна, Русия и други близки страни. 
След като на 5 септември причинен от обстрел пожар изключи централата от всички външни линии за доставка на 
електричество, шестият реактор трябваше да продължи да работи с намалена мощност, за да захранва охлаждането на 
реактора и друго важно оборудване за безопасност. Този „режим на изолация“ е ненадежден и не е замислен като нещо 
повече от временна мярка, твърдят украински служители. Вчера връзката на централата с украинската електропреносна 
мрежа беше възстановена, така че мощността на шестия реактор не беше необходима за системите за безопасност. 
Ето и преглед на рисковете, въздействието и какво може да се направи, ако външното захранване отново бъде 
преустановено. 
ЗАЩО БЕШЕ СПРЯН ШЕСТИ РЕАКТОР? 
Украинските оператори на Запорожката АЕЦ очевидно са решили, че е твърде рисковано да се експлоатира който и да е от 
шестте реактора, тъй като боевете са застрашили външните източници на захранване за охлаждането и други системи за 
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безопасност. Но когато цялото външно захранване е спряло, те не са могли да изключат всички реактори. Нуждаели са се 
от захранване от поне един реактор, за да работят системите за безопасност. Когато външното електрозахранване беше 
възстановено с помощта на резервна преносна линия, те извършиха „студено спиране“ на шести реактор – вкараха 
контролни пръти в активната зона на реактора, за да спрат реакцията на ядрено делене и произвеждането на топлина и 
налягане. 
КАК СПИРАНЕТО НАМАЛЯВА РИСКОВЕТЕ? 
При спиране на всички ядрени реакции температурата и налягането в реакторите постепенно спадат, което намалява 
необходимата интензивност на водното охлаждане на радиоактивното гориво. Това е най-безопасният режим на работа 
на атомна електроцентрала. 
„Студеното спиране намалява изключително много риска от разтопяване“, каза вчера в интервю Стивън Арндт, президент 
на Американското ядрено дружество и учен от Националната лаборатория в Оук Ридж. 
Все пак генералният директор на Международната агенция за атомна енергия Рафаел Гроси заяви вчера, че остава „силно 
обезпокоен от ситуацията в централата, която остава в опасност, докато обстрелът продължава“. 
КАКВО ЩЕ СЕ СЛУЧИ, АКО ВЪНШНОТО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ ОТНОВО СПРЕ? 
При спиране на всички реактори, ако бойни действия или други проблеми доведат до нова загуба на външно захранване, 
операторите на централата ще имат повече време да организират резервен източник на енергия за работа на 
охладителните системи и натоварването на охлаждащите системи ще намалее, каза Арндт. Това е така, защото топлината 
идва от разпадащото се гориво, а не от активна реакция на делене. „С всеки изминал час възможността за разтопяване на 
горивото става все по-малка“, каза той. 
Системи за охлаждане са необходими и за отработеното ядрено гориво, т.е. горивото, което вече е било използвано в 
реакторите, но трябва да се съхранява под вода, докато не изстине достатъчно, за да бъде преместено извън сградите за 
защита на реакторите в сухо хранилище. 
Ако външното електрозахранване на централата в Запорожие отново спре, инженерите могат да използват 20 аварийни 
резервни дизелови генератора, както са правили поне веднъж от началото на войната. МААЕ заяви, че за поддържане на 
безопасността е необходимо захранване само от по един дизелов генератор на реактор. Въпреки че украинските власти са 
преценили, че разполагат с достатъчно дизелово гориво в складовете, за да работят системите за безопасност поне 10 дни, 
Петро Котин, ръководител на оператора на централата Енергоатом заяви миналата седмица: ,,Дизеловите генератори 
всъщност са последната защита на централата, преди да настъпи радиационен инцидент“. 
Коментирайки след възстановяването вчера на външното електрозахранване, Арндт даде по-оптимистична оценка: 
„Предпазливи оптимисти сме, че централата е в относително стабилен режим благодарение на охлаждането от външното 
електрозахранване и резервните дизелови генератори.“ 
ПРИЧИНЯВА ЛИ ИЗКЛЮЧВАНЕТО НА ЗАПОРОЖКАТА АЕЦ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО? 
Въпреки че прекъсванията на електрозахранването многократно са измъчвали Украйна по време на войната, те изглежда 
са в голяма степен резултат от обстрел на други електроцентрали и инфраструктура, а не от загуба на производство от 
централата в Запорожие. Говорителят на администрацията на Запорожка област Володимир Марчук заяви, че селата около 
Енергодар, където се намира централата, са без електричество поради спирането на централата, но алтернативни 
електроцентрали, като например хидроенергийната централа в Днепър, подават енергия към електрическата мрежа. 
 
Мениджър 
 
√ 1292,87 лева е средният осигурителен доход за юли 
Размерът на средния осигурителен доход за страната за месец юли 2022 г. е 1292,87 лв., обявиха от 
Националния осигурителен институт.  
Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.08.2021 г. до 31.07.2022 г. е 1226,00 лв. 
Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на 
новоотпуснатите пенсии през месец август 2022 г., съгласно чл.70, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване. 
 
√ САЩ ще спечелят от рецесия в Европа 
Съединените щати ще спечелят от рецесия в Европа, причинена от намаляването на руските газови доставки. На това 
мнение са американски икономисти и служители, цитирани от Washington Post и БГНЕС.  
Вестникът цитира неназован служител на администрацията, който казва, че министерството на финансите и група 
икономически съветници на Белия дом предвиждат "умерени и управляеми" последици за САЩ от рецесията в Европа, 
търговията с която представлява по-малко от 1% от БВП на САЩ. 
"Ако Русия продължи да продава петрол и намали само износа на газ за Европа, ефектът върху икономиката на САЩ 
вероятно ще бъде минимален. Всъщност това може дори да помогне на американските фирми, които произвеждат 
втечнен природен газ. Това може да отслаби и световното търсене, като спомогне за намаляване на вътрешния ценови 
натиск", се казва в публикацията. 
"Ако Европа изпадне в рецесия, очевидно ще намалее търсенето на широк спектър от стоки. В момента сме в толкова 
изкривена ситуация, че това може да има положителен ефект", каза икономистът Дийн Бейкър, визирайки опитите на 
американската администрация да овладее 40-годишната рекордна инфлация. 
По-лошият сценарий за САЩ е отказът на Русия да изнася петрол, което е възможно, ако западните страни приложат 
механизъм за ограничаване на цените. 
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"Това ще доведе до рецесия на икономиката. Цените на бензина могат да скочат дори до рекордните 5 долара за галон. 
Икономиката не може да издържи пет долара за галон", казва икономиста от Moody's Analytics Марк Занди, цитиран 
от изданието.  
Министърът на финансите на САЩ Джанет Йелън призна риска от скок на цените на горивата през зимата, ако Европейският 
съюз откаже да купува голяма част от руския петрол и спре да предоставя услуги, свързани с транспортирането му по море.  
 
√ Петролът поевтинява на фона на опасенията за търсенето 
Цените на петрола се понижиха в ранната търговия във вторник, след като опасенията на инвеститорите за по-ниското 
търсене в Китай и нататъшното повишаване на лихвените проценти в САЩ и Европа надделяха над страховете, свързани с 
ограничените доставки на гориво преди зимата, пише Ройтерс. 
Към 9:00 часа българско време сортът Брент поевтиня с 0,16 долара, или 0,17%, до 93,84 долара за барел. Цената на 
американския лек суров петрол WTI се понижи с 0,07 долара, или 0,08%, до 87,71 долара за барел. 
Ограничителните мерки срещу разпространението на COVID-19 в Китай, вторият по големина потребител на петрол в света, 
подновиха опасенията относно по-ниското глобално търсене на гориво. 
Броят на пътуванията, предприети по време на Есенния фестивал в Китай, е намалял с повече от една трета в сравнение с 
миналата година, се казва в доклад на държавната медия в понеделник, тъй като политиката на страната за нулев COVID 
обезкуражава хората да пътуват. 
„Обширните локдауни и масовите тествания за коронавирус в Китай натежават върху петролните пазари поради 
опасенията за търсенето“, коментира Тина Тенг, анализатор в CMC Markets. „Освен това, вероятността Фед да продължи 
агресивното повишаване на лихвените проценти ще се увеличат, ако данните за инфлацията покажат по-високо от 
очакваното равнище на индекса CPI в САЩ“, добави тя. 
Данните за индекса на потребителските цени в САЩ ще бъдат публикувани по-късно днес, като очакванията са, че 
основната инфлация може да е достигнала своя пик. Европейската централна банка и Федералният резерв са готови да 
увеличат лихвените проценти допълнително, за да се справят с инфлацията . 
Това може да повиши стойността на щатския долар спрямо други световни валути и да направи деноминирания в долари 
петрол по-скъп за инвеститорите. 
Притесненията относно по-стегнатите запаси също повлияха на цените. 
В Съединените щати нивото на Стратегическият петролен резерв (SPR) намаля с 8,4 милиона барела до 434,1 милиона 
барела през седмицата, приключила на 9 септември, което е най-ниското равнище от октомври 1984 г., според данни, 
публикувани в понеделник от Министерството на енергетиката. 
Президентът на САЩ Джо Байдън обяви през март план за освобождаване на 1 милион барела на ден от SPR в 
продължение на шест месеца, за да се справи с високите цени на горивата в САЩ, които допринесоха за инфлацията. 
Очаква се търговските петролни запаси в САЩ да са намалели пет поредни седмици, спадайки с около 200 000 барела през 
седмицата до 9 септември, показа предварително проучване на Ройтерс в понеделник. 
Междувременно перспективите за съживяване на ядрената сделка на Запада с Иран остават неясни. Германия изрази 
съжаление в понеделник, че Техеран не е отговорил положително на европейските предложения за съживяване на 
споразумението от 2015 г. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Улеснение или проблем са електронните рецепти за отпускане на лекарства. Гост: в студиото председателят на 
Лекарския съюз д-р Иван Маджаров; 

-  Колко ще ни струват хлябът и сиренето през зимата. Дискусия с Мариана Кукушева, председател на УС на 
Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите, и Иван Грънчаров, член на УС на Асоциацията на 
млекопреработвателите; 

- Ще поскъпне ли парното в столицата след новия договор между „Топлофикация София“ и „Булгаргаз“. 
Гост: председателят на Столичния общински съвет Георги Георгиев; 

- 14 платна в Нирвана – известният стрийт артист Насимо за бунтарството и предизвикателствата на твореца от 
улицата; 

БТВ, ”Тази сутрин”   
- Уволнения и наказания в МВР; 
- Проверка – колко по-скъпа ще е домашната ракия; 
- За началото на учебната година; 
- Новите избори – дебати; 

Нова телевизия,  „Здравей  България” 
- Опасни маневри. Шофьор избутва коли от пътя в Кресненското дефиле. Какво разказват очевидците; 
- Как повече от 40 полицаи са осигурявали чадър над Георги Семерджиев, който уби две момичета в катастрофа 

на бул. „Черни връх”; 
- Вижда ли се краят на войната? Ще успее ли украинската контраофанзива да изтласка руската армия извън 

границите на страната. 
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√ Преглед на печата 
в. 24 часа – Климатик в колата - на 20-22, иначе харчи с литър повече на 100 км; 
в. 24 часа - Държавата опрости 680 млн. лева на "Топлофикация София", за да има парно; 
в. Телеграф - Газът слива училища; 
в. Труд - Училищата чакат пари за отопление; 
в. Труд - Незаконният арест на Борисов влиза в Европейския парламент; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Антибиотици да се купуват по-трудно иска лекарският съюз; 
в. Телеграф - Започнаха 72-часови проби на интерконектора с Гърция; 
в. Телеграф - Чакаме първите ваксини срещу маймунска шарка; 
в. Телеграф - Фермери изкарват тракторите на протест; 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Алекси Кесяков, съветник на вътрешния министър: При катастрофа със 70 км/ч един оцелява, останалите 
загиват; 
в. Телеграф - Еленко Божков, заместник енергиен министър: Отложете пазарния ток за домакинствата; 
в. Труд - Проф. Румяна Коларова, политолог, пред "Труд": Служебните правителства са изключително вредни за 
България; 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Иде тежък махмурлук след 10 г. злоупотреба с лихвите; 
в. Телеграф - Чий джоб удря украинското зърно; 
в. Труд - В Скопие ходят с гръб напред и лице към миналото. 
 
√ Предстоящи събития в страната на 13 септември 
София 

- От 09.00 до 14.00 часа в сградата на ДКЦ "Софиямед“-Люлин на бул. Джавахарлал Неру 23, ж.к. Люлин 7, по 
случай старта на новата учебна година, педиатрите от Детско отделение на УМБАЛ "Софиямед“, както и екипа на 
отделението по УНГ болести в лечебното заведение и специалистите от ДКЦ "Софиямед“, по традиция обявяват 
безплатни консултативни прегледи за деца и ученици. Те ще се извършат в рамките на кампанията на 
медицинския комплекс "Бъдете здрави“, целяща да информира родителите за ползите от профилактиката с 
акцент върху детското здраве. 

- От 10.00 часа на ул. "Филип Кутев“ 3, като част от проявите, свързани със Седмицата за пожарна безопасност, 
огнеборците от 04 РСПБЗН отварят врати за децата. 

- От 12.00 часа, в зала 1 на Интер Експо Център София,  министърът на икономиката и индустрията Никола Стоянов 
ще открие специализирано изложение за индустриални машини и технологии, роботика и автоматизация 
"MachTech & InnoTech Expo 2022“. 

- От 12.00 часа в зала "Пресцентър“ на Министерството на труда и социалната политика, вицепремиерът и 
министър на труда и социалната политика Лазар Лазаров ще проведе среща с представители на Европейската 
комисия. 

- От 13.00 часа в пресклуба на БТА ще се проведе пресконференция на "Съюз на пенсионерите – 2004 обединени“ 
на тема "Странични реакции от ваксините за "Covid -19“ с участието на компетентни специалисти и други 
неправителствени организации. 

- От 13.30 часа в 55 СУ "Петко Каравелов" (ж. к. "Дървеница", ул. "Дъбница“ № 3) министърът на здравеопазването 
д-р Асен Меджидиев и министърът на образованието и науката проф. д-р Сашо Пенов ще представят пилотен 
проект за въвеждане на телемедицина, реализиран в 55 СУ.  Целта на проекта е изграждането и поддържането 
на комуникационна свързаност между здравни кабинети в училищата и лечебни заведения, чрез което в случай 
на необходимост да бъде осигурена навременна медицинска помощ. 

- От 14.30 часа в Аулата на Клиниката по гастроентерология,  образният специалист д-р Спирдонов (Награда на 
БЛС за 2021 г. за иновации в медицината) ще представи поредната си иновация – модифициран метод за 
вземане на тънкоиглена биопсия при рак на гърдата, на щитовидната жлеза и др. Неговият метод позволява 
вземането на до 5,5 пъти повече материал от засегнатия участък, което подобрява диагностиката и свежда до 
минимум фалшиво отрицателните резултати. 

- От 1700 часа в Галерия "Little Bird Place", ще бъде открита  изложбата на Димитър Солаков "Убежища“.  
*** 
Бургас. 

- От 18.00 часа в  Център за съвременно изкуство и библиотека – Бургас ще бъде открита фотодокументалната 
изложба "Да видят всички по света, че българский народ живее!...“. 

*** 
Варна. 

- От 14.00 часа в сградата на Областна администрация Варна  ще се проведе работна среща на областния 
управител на Област с административен център Варна-Марио Смърков с ръководителите на: ТД НС- Варна, ОД на 
МВР- Варна, Окръжна  прокуратура- Варна  и  РИК - Варна за предприемане на конкретни мерки и създаване на 
необходимата организация, съответстваща на изборното законодателство за осигуряване нормалното протичане 
на изборите за Народно събрание. 
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- От 19.00 часа в Градската художествена галерия – Варна, се открива мащабният форум "Изкуството като 
противодействие“. 

*** 
Видин. 

- От 13.30 часа в община Видин, зала Общински съвет, ще се проведе пресконференция за представяне на Проект: 
“Интегриран подход за социално-икономическа интеграция на уязвими групи в Община Видин". 

*** 
Гълъбово. 

- От 18.00 часа пред входа на ТЕЦ “Брикел"  гражданите на Гълъбово, свикват мирен протест срещу отровния 
въздух. 

*** 
Добрич. 

- От 13.30 часа в Регионална библиотека "Дора Габе“,  ще се проведе „Библиотерапия“ с потребители на Дневен 
център за пълнолетни лица с увреждания – Добрич. 

*** 
Ловеч. 

- От 17,00 ч. в  заседателната зала на Община Ловеч ще се проведе четиридесет и третото заседание на Общински 
съвет – Ловеч. 

- От 19.00 ч. на основната сцена на Ловешкия театър, Драматичен театър-Ловеч открива новата театрална 
2022/2023 година със световно известна пиеса. За първи път в Ловеч се поставя творбата на италианския 
драматург Карло Голдони "Слуга на двама господари" под режисурата на Йосиф Сърчаджиев и адаптацията на 
Райна Томова. 

*** 
Плевен. 

- От 11.15 часа на пътния възел при пътя Плевен – Ловеч, министърът на регионалното развитие и 
благоустройството арх. Иван Шишков ще направи инспекция на участък 3 от автомагистрала "Хемус“. 

*** 
Сливен. 

- От 10.00 часа в Пресклуба на БТА, ще се проведе публична среща с водачите на листи за парламентарните 
избори на 2 октомври, на тема: "Важните решения за област Сливен. Меморандум за единодействие". 

- От 12.00 часа в Пресклуба на БТА ще се проведе пресконференция на земеделски производители от Сливен. 
*** 
Сливен./с. Крушаре. 

- От 13.00 до 14.00 часа в кметството на с. Крушаре, служители на Районно управление-Сливен към ОДМВР 
провеждат срещи с представители на местната власт и жители в малките населени места на община Сливен по 
въпроси, свързани със сигурността и обществения ред. 

*** 
Стара Загора. 

- Днес и утре в парк "Пети октомври“ - Арт фестивал за деца "Промая“. 
- От 19.00 часа в Културен център "Стара Загора“ ще бъде представено театралното представление  "Отчаяни 

съпрузи“ с участието на  Бойко Кръстанов. 
- От 19.30 часа в Кукления театър ще се играе постановката "Последният човек“ от Веселка Кунчева. 

Всички досегашни броеве на "ЕЖЕДНЕВЕН МЕДИЕН МОНИТОРИНГ" от началото на 2021 г. до днес може да намерите на 
адрес: http://bica-bg.org/?p=5966 В секция МЕДИИ/ЕЖЕДНЕВЕН МЕДИЕН МОНИТОРИНГ на уебсайта ни е запазен и пълен 
архив на изданията от 2011 г. до 2020 г. 

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

