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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
България 24  
 
√ Васил Велев, АИКБ: През зимата може да нямаме и газ, и ток, парното ще е три пъти по-скъпо 
На срещата с вицепремиера Нинова заявихме, че трябва да започнат преговори с Газпром експорт още утре. Защото 
съгласно договора и прекратяването на доставките по него на 20-ти изтича тримесечният срок. След като изтече този срок 
страните могат едностранно да го прекратят, т.е. не е изключено „Газпром експорт“ едностранно да прекрати договора. 
Въпреки че ние не получаваме доставки по този договор, той не е прекратен. По него „Булгаргаз“ има изключителни права. 
Очевидно „Булгаргаз“ плаща и за капацитет на мрежата, за транзита на този газ, който не го получава. Тоест ние плащаме 
за транспорта, но не транспортираме нищо. А и има клауза по този договор тип „вземи или плати“. Това означава, че за 
заявения газ, който сега отказваме да вземем, сме длъжни да платим 80% от него. Това заяви председателят на Асоциация 
на индустриалния капитал в България Васил Велев в предаването „Хитове в мрежата“ по телевизия България 24. 
Целия разговор с него може да видите тук. 
 
БНР 
 
√ Нинова на среща с бизнеса, обсъждат възможностите за кабинет, избори, доставка на газ 
Вицепремиерът и министър на икономиката и индустрията в оставка Корнелия Нинова се срещна с работодателските 
организации. 
Представителите на бизнеса са заявили, че е важно да се състави правителство, за да има стабилност и 
предвидимост: "Избори сега ще попречат на индустрията, ще има блокиране на закони по Плана за възстановяване и 
устойчивост", са посочили работодателите, цитирани от пресцентъра на Министерството на икономиката. 
В същото време представителите на малкия и среден бизнес са изразили тревога за липсата на яснота относно доставките 
на газ и цената. Те настояват за възстановяване на разговорите с "Газпром" и предвидимост ще бъде ли продължен 
договорът, който изтича. 
Работодателските организации са изразили желание БСП като мандатоносител за съставяне на правителство да 
организира среща между тях и партиите, с които ще преговаря, за намиране на трайно решение за енергийни доставки и 
гаранции за икономиката и домакинствата. 
"Важно е да се развива производство, защото това означава и данъци, които отиват за увеличение на детски надбавки, 
майчинство, заплати, пенсии. Икономиката е в основата на социалната политика", е заявила Корнелия Нинова и е 
поставила въпроса за увеличаване заплатите на работниците. 
По-късно днес БСП ще получи от президента Румен Радев третия проучвателен мандат за съставяне на правителство. От 
левицата вече заявиха готовност да преговарят за нов кабинет с партньорите си от доскорошната четворна управляваща 
коалиция - "Продължаваме промяната", "Има такъв народ“ и "Демократична България". 
Ако третият мандат в този парламент не бъде изпълнен, президентът трябва да разпусне Народното събрание, да назначи 
служебно правителство и да насрочи предсрочни избори. 
 
3e-news.net 
 
√ Васил Велев: Знаем само, че 20% от бизнеса ще остане без природен газ за месец август 
Притесняват ни много ценовите равнища в момента, добави и изпълнителният директор на БФИЕК 
"За съжаление не се срещнахме с никого. Писмото ни беше отправено към всички управляващи. То беше продължение на 
наше писмо от 4 март, когато предупредихме, че може да се стигне до сегашната ситуация с доставките на газа. Още тогава 
искахме да се създаде кризисен щаб или някакъв вид работна група с представители на потребителите, за да се изработят 
сценарии за действие" - Това обясни пред БНТ Ивайло Найденов изпълнителен директор на Българската федерация на 
индуструиалните енергийни консуматори. 
Той посочи, че на ниво български работодатели тече диалог, но говореното на тези срещи не е изпълнено. "Притесняват 
ни много ценовите равнища. Поставят ни в много неконкурентна позиция. Имаме тревога и за това дали ще има прекъснати 
доставки", допълни той и каза, че представляват 28 предприятия и това са 56% от промишлената консумация на газ в 
България. 
Той подчерта, че тези предприятия не могат да работят с друго гориво, освен газ. 

https://www.youtube.com/watch?v=Dtr91y68ouQ
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Председателят на УК на АИКБ Васил Велев заяви, че всички работодателски организации са подкрепили исканията на 
БФИЕК. "Ситуацията е много тревожна. За август месец ние до момента нямаме уверение, че ще има газ за всички. Това, 
което знаем е, че 20% ще останат без газ, но не знаем кои са те", каза още той. 
По думите му другите страни правят планове за това по какъв график ще се изключват потребители. Не ни е известно 
нашият план какво гласи. 
Освен че цената е рекордна за юли, ние още не знаем цената за август, отбеляза Велев. 
Изказванията на експертите бяха направени преди вчерашната среща на бизнеса с министъра на икономиката в оставка 
Корнелия Нинова. 
 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
БНТ 
 
√ България потвърди позицията си, че не признава "македонски език" пред ЕС 
В специална Декларация, от Министерството на външните работи, посочват, че позоваването в документите на ЕС на 
официалния език на Република Северна Македония по никакъв начин не трябва да се интерпретира като признание от 
страна на Република България на "македонски език". 
В декларацията се казва още, че: 

• Българският книжовен език има шест регионални писмени норми (кодификации). Три от тях се основават на 
диалекти, а три на книжовния български език. 

• Създаването на „македонски език“ през 1944-1945 г. в бивша Югославия е акт на вторична кодификация (ре-
кодификация), основаващ се на българския книжовен език, допълнително „обогатен“ с местни форми, като по 
този начин се симулира „естествен“ процес, базиран на диалектна форма. 

Декларацията беше представена от България на заседанието на постоянните представители в Брюксел при гласуване на 
Преговорната рамка на Скопие. 
Документът ще бъде взет предвид от Съвета на ЕС и ще бъде отчетена българската позиция. 
С мерки в три документа - Преговорната рамка, Заключенията на Съвета и двустранни протоколи - България залага мерки 
за стриктно изпълнение на Договора за добросъседство от 2017 г. от страна на Скопие, за което ще следи ЕК. 
Ето и пълния текст на декларацията: 
ЕДНОСТРАННА ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
Като се позовава на параграф 7 от Заключенията на Съвета по [Разширяване – Северна Македония и Албания] от [Юли 
2022], 
Като се позовава на параграф 22 от Преговорната рамка за присъединяване на Република Северна Македония към ЕС 
и споменаването в него на официалния език на Република Северна Македония, съгласно нейната Конституция, като 
език за превод на законодателството на ЕС, 
С настоящата декларация България потвърждава следното: 
Българският книжовен език има шест регионални писмени норми (кодификации). Три от тях се основават на диалекти, 
а три на книжовния български език. Създаването на „македонски език“ през 1944-1945 г. в бивша Югославия беше акт 
на вторична кодификация (ре-кодификация), основаващ се на българския книжовен език, допълнително „обогатен“ с 
местни форми, като по този начин се симулира „естествен“ процес, базиран на диалектна форма. 
Всякакво позоваване на официалния език на Република Северна Македония в официални/неофициални 
документи/позиции/изявления и други на ЕС и неговите институции, органи, служби и агенции трябва да бъде 
разбирано стриктно в съответствие с Конституцията на тази държава и по никакъв начин не трябва да се 
интерпретира като признаване от страна на Република България на „македонски език“. 
България продължава да се придържа към езиковата клауза, залегнала в Договора за приятелство, добросъседство и 
сътрудничество, подписан в Скопие на 1 август 2017 г. между Република България и Република Македония, за целите 
на двустранни договори/споразумения/меморандуми и други между двете държави. 
 
√ Новият председател на НСИ доц. Атанас Атанасов встъпи в длъжност 
Новоизбраният председател на Националния статистически институт вчера влезе в длъжност. 
Доцент доктор Атанас Атанасов очерта основните приоритети в статистиката оттук нататък. Сред тях са сътрудничество с 
останалите институции, висшите училища, медиите и всички потребители на информация. 
Целта е националната статистика да използва все повече и по-нови технологични решения и интердисциплинарни методи. 
 
√ Вот на доверие за британското правителство - кой ще бъде следващият премиер на Великобритания 
Британското правителство получи вот на доверие в парламента с което на практика стана ясно, че на Острова няма да има 
предсрочни избори. 
Управляващите консерватори получиха 349 гласа "за" и 238 "против". От лейбъристката опозиция поискаха нов вот на 
недоверие срещу премиера Борис Джонсън, но от торите отказаха с аргумент, че той вече е подал оставка. 
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В редиците на консерваторите продължават изборите на нов партиен лидер. При вота снощи начело излезе бившият 
финансов министър Риши Сунак. 
Кой ще бъде следващият британски премиер трябва да стане ясно най-късно до 21 юли. 
 
БНР 
 
√ Парламентарни комисии ще обсъдят промени в договора за самолетите Ф-16 
На отделни заседания финансовата комисия в парламента и комисията по отбраната ще обсъдят промени в договора за 
самолетите Ф-16, съобщи репортер на БНР. 
Промените засягат точките за боеприпасите, доставката на ракети, материали и услуги, радиосистемата и свързаните с нея 
поддръжка и оборудване. 
Това ще даде възможност за оптимизиране на изпълнението на сключения договор за доставка на самолети Ф-16 Блок 70 
от страна на Съединените щати, без увеличение на финансовите задължения за българската държава, посочват от 
Министерския съвет. 
От 2019 г. е договорът за новите изтребители. България плати накуп около 2,2 млрд. лв. за 8 машини. Първите машини се 
очакваха през 2023 г. 
Заради войната в Украйна забавянето притесни политическото ръководство, което изтъкна и нуждата от време преди 
новата платформа да замести ползваните сега МиГ-29. 
В началото на месеца представители на американската фирма производител увериха президента Румен Радев, че се 
работи усилено за възстановяване на линията на производство, засегната от Covid. 
Засега първите нови самолети се очакват през 2025 г. 
 
√ Очакват се първите консултации за ново правителство с мандата на БСП 
Очаква се днес да се проведат първите консултации за съставяне на кабинет с третия мандат, връчен на БСП. Това беше 
обявено от лидера на партията Корнелия Нинова веднага след получаването му от президента Румен Радев. 
По думите й първи на масата за преговори ще бъдат поканени от "Продължаваме промяната" - най-голямата 
парламентарна формация. 
 
√ От 19 юли в област София - град влизат временни противоепидемични мерки 
МЗ: При необходимост лечебните заведения в страната ще бъдат снабдени с достатъчно количества лекарства 
срещу Covid-19 
Със заповед на директора на СРЗИ д-р Данчо Пенчев от днес - 19 юли за един месец се въвеждат временни 
противоепидемични мерки на територията на област София– считано от 19.07.2022 г.. 
Новите мерки включват задължително носене на защитна маска за лице в лечебни заведения за болнична и 
извънболнична помощ, Център за спешна медицинска помощ, Столична регионална здравна инспекция, 
специализираните институции за предоставяне на социални услуги, аптеки, оптики и дрогерии. 
Спазване на физическа дистанция от минимум 1,5 м, хигиена на ръцете и дезинфекция на повърхности, редовно 
проветряване. 
Заповедта на Столичното РЗИ включва още - работа от разстояние (надомна), при възможност, провеждане на засилен 
сутрешен филтър в детски заведения за недопускане на деца с клинични симптоми за Covid -19, както и за други остри 
заразни болести. Провеждане на ежедневен филтър в специализираните институции за предоставяне на социални услуги 
и в социалните услуги от резидентен тип за деца и възрастни за наличие на потребители и персонал с клинични симптоми 
за Covid -19 и отстраняване на персонала от работа до установяване на диагнозата и клинично оздравяване. 
Противоепидемичните мерки могат да бъдат променени в зависимост от развитието на епидемичната ситуация на 
територията на област София-град.  
Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването ѝ на интернет страницата на Столична РЗИ пред 
Административен съд София - град по реда на АПК. Административният акт подлежи на предварително изпълнение, 
като обжалването не спира изпълнението на заповедта. Това се казва в Заповедта на директора на СРЗИ д-р Данчо Пенчев.  
Същевременно от Министерството на здравеопазването съобщават, че 9 области в страната са на етап 1 
според Националния оперативен план за справяне с пандемията от Covid-19. Всички останали са на етап 0. След проведено 
днес заседание на ведомствения пандемичен комитет в Министерството на здравеопазването става ясно още, че към 
момента в интензивни отделения в болниците в страната са настанени 33-ма пациенти с Covid -19. Епидемичната 
обстановка на този етап остава спокойна, посочват от МЗ. 
В няколко социални домове в страната са регистрирани огнища на Covid-19, като най-засегнати от новата вълна са 
възрастните хора. 
По данни на Националния център по заразни и паразитни болести 14-дневната заболяемост от  Covid-19 в страната към 17 
юли е 165 на 100 хил. души. 
Създадена е организация при необходимост лечебните заведения в страната да бъдат снабдени с достатъчно количества 
лекарства за лечение на коронавирусната инфекция, e решено още на ведомствения пандемичен комитет. 
 
√ Васил Симов: Стабилни цени на пшеницата на старта на кампанията 
Интервю на Наталия Ганчовска с Васил Симов в предаването ''12+3'' 

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2022/07/15/nacionalen_operativen_plan_za_spraviane_s_pandemiata_ot_covid-19.pdf
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Зърнените пазари дават заявка за достатъчно количество и стабилни цени на пшеницата на старта на кампанията у нас. 
Хлебното зърно се предлага с 10-15% по-скъпо в сравнение с миналата година. 
България ще разполага с експортен потенциал, три пъти по-голям от вътрешното търсене. 
Дефицит на пшеница и слънчоглед не се очаква. Няма да се сбъднат прогнозите за продоволствена криза в Европа, увели 
изпълнителният директор на Софийската стокова борса Васил Симов. 
"Пазарът се нормализира, ситуацията е спокойна. Цените продължават да падат трети месец. Реколтната година ще бъде 
около 770 млн. това при 780 млн. тона предходната година. Много добра е реколтата в САЩ и Канада... Има успокояване 
на пазара и на слънчогледа. Не би трябвало да се говори за криза. Няма да се изненадам, ако цената на олиото продължи 
да пада. Въпрос на потребителско търсене е хората да не се презапасяват, защото така изкуствено се вдига цената". 
Интервюто с Васил Симов можете да чуете в звуковия файл. 
 
√ Отбелязваме Деня на българската дипломатическа служба 
На 19 юли отбелязваме Деня на българската дипломатическа служба. По този повод днес Дипломатическият институт към 
министъра на външните работи ще връчи своите годишни награди на БТА и Центъра за изследване, изграждане и 
усъвършенстване на способности на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия. 
Денят е утвърден с резолюция на министъра на външните работи от 21 юли 1999 г. 
На тази дата през 1879 година е издаден указ на княз Александър Първи, с който се назначават първите български 
дипломатически представители в чужбина - Драган Цанков, Евлоги Георгиев и Димитър Кирович, които са изпратени да 
защитават българските интереси в Цариград, Букурещ и Белград. 
 
√ Доц. Христо Христев: Боли ме, че отвореният исторически прозорец може да бъде счупен 
Интервю на Николета Атанасова с доц. Христо Христев в ''Мрежата'' 
Две години след началото на протестите през 2020 година, какво не направиха мейнстрийм медиите и политиците, за да 
предотвратят политическата, институционалната, а и всички кризи, в които сме днес, коментира в "Мрежата“ по програма 
"Христо Ботев“ доц. Христо Христев, ръководител на магистърска програма "Право на Европейския съюз" в Юридически 
факултет на Софийския университет. 
Контекст и медии 
"Не бих казал, че държавата е в катастрофа. В една голяма част от големите телевизии и медии от години се прилага един 
много внимателно развит модел на информационен контрол. Имаме достатъчно обективни показатели, че българската 
медийна среда не е напълно свободна и че ключови елементи в тази медийна среда всъщност практикуват целенасочена 
информационна политика, за да внушават определени тези на българското общество. Правят го, защото правно и 
икономически над тях е наложен контрол, който ги обвързва с определени икономически и политически интереси. От тази 
гледна точка, за мен, те обслужват дневния ред на политическите фактори, свързани с политическото управление." 
Настоящето управление 
"Моята оценка е, че независимо от добрите намерения на лидерите на "Продължаваме промяната", независимо от 
енергията и усилията им да проведат дневния ред, който заявяват, ние виждаме няколко неща: липсата на необходимата 
степен на подготовка, губене на критично важно време да се решават ключови въпроси, не особено убедителна политика 
на кадрите, които могат да свършат работата, която се цели да бъде свършена, и един стил на поведение, който е в посока 
на това да смятаме, че ние сме "открили топлата вода" и ще свършим чудеса, които никой друг не може да свърши. Но 
контекстът ни казва, че колелото вече е открито и история е имало и преди нас, и ще има и след нас. Мисля, че една 
немалка част от неуспеха да се развие по различен начин управлението им, освен от обективни фактори, свързани с 
влиянието на статуквото, са и определени дефицити, които има основната формация в управлението днес. За да бъде 
човек лидер, не е достатъчно да стои отпред и да говори красиви неща, които се харесват на публиката. Необходимо е да 
има общ мащаб да претворява казаното в конкретни действия, което ще доведе до други резултати на това управление. 
Боли ме, че историческият прозорец, който е отворен, този шанс, който имаше нещо да се случи по друг начин, в крайна 
сметка може да бъде счупен от протагонистите на това, което имаме като основни политически формации в момента." 
Избори на всяка цена 
"Не разбирам защо се търси отиване към предсрочни избори на всяка цена. Не разбирам защо не се калкулират рисковете, 
които има в тази ситуация и защо се очаква, че резултатът от тези избори може да бъде по-добър и би имало 
парламентарно мнозинство и разположението на силите в парламента, което ще гарантира по-добра формула от тази в 
момента. Защото ние сме изправени пред мащабна война, пред икономическа криза и задълбочаваща се политическа 
криза, и рискът да нямаме стабилно управление е много голям. Питам се, дали отиваме на избори, защото наистина 
очакваме стабилно мнозинство, или защото не можем да разберем в дълбочина и мащаб проблемите, пред които сме 
изправени и рисковете, които стоят. ГЕРБ и ДПС са ясни, но другото не го разбирам. Самоцелното изпращане на избори по 
няколко пъти в година ще изпразни от съдържание тази политическа система и демократичните институции не трябва да 
имат никакви илюзии в това отношение." 
Разпаднала се нация 
"Ние имаме обща идейна криза в българското общество, свързана с това, че една немалка част от обществото ни няма 
ясни, смислени, ценностни ориентири за това как вижда развитието на българската държава и общество. Имаме и 
институционална криза, защото голяма част от институциите не функционират по своето предназначение. Имаме и 
политическа криза, свързана с това, че политическата система не функционира по начин, който позволява тя да решава 
проблемите, които са важни за българското общество. Причините за това са няколко. 

https://bnr.bg/post/101678086/vasil-simov-stabilni-ceni-na-pshenicata-na-starta-na-kampaniata
https://bnr.bg/post/101677285/doc-hristo-hristev
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Първата и най-важната е десетилетната задълбочаващата се тенденция на корупцията, превръщането на корупцията в 
доминанта на функционирането на българския политически живот, на българските институции и начина, по който мислят 
българските граждани. Това е унищожително. 
Втората причина е задълбочаването на популисткото начало в политиката още от идването на Симеон Втори насам и 
формирането и развитието на партията на г-н Борисов - ГЕРБ и други формации, които се появиха. Иска ми се 
"Продължаваме промяната" да се обособи като една съдържателна, основана на ясни принципи и политически идеи 
политическа  формация. Но те все още са някъде на границата между това да се развият в популисткия тип политици или 
да се опитат да се консолидират и стабилизират като една нормална европейска политическа партия." 
Прокуратурата 
"Проблемът в прокуратурата е свързан и с конституционната рамка, която тя има, и с начина, по който тя е тълкувана, и с 
изградената, утвърдена, споена във всичките ѝ брънки институционална култура. Този проблем изисква кардинално 
решение, което аз не виждам как може да бъде постигнато без конституционно или абсолютно парламентарно  
мнозинство, която ясно споено около една смислена визия за реформа. Но ако вземем невъзможността през последните 
шест месеца, докато законовото мнозинство не е налице и докато такива мерки могат да бъдат приети и проведени, има 
други способи, чрез които би следвало да опитаме да търсим решение на основните проблеми, които прокуратурата не 
може да реши. Да речем как функционира апаратът на вътрешна сигурност и в частност МВР. Когато постоянно отправяме 
упреци към прокуратурата, в нито един етап не трябва да забравяме, че тя не работи самостоятелно и че значителна част 
от работата по превенция, разкриване и разследване на престъпления се извършва от структури, които са в системата на 
вътрешна сигурност. Аз не мисля, че през изминалите шест месеца видяхме ясна визия и амбициозна програма за 
модернизиране и реформиране на системата на вътрешна сигурност. Нали затова искахме промяна, за да се променят 
нещата от последните десет години. Да се повтаря постоянно как Робин Худ ще реши едни проблеми, само защото е Робин 
Худ и заема една длъжност, е наивно, илюзорно и контрапродуктивно в дългосрочен период. Ако сме хора с рационално 
поведение и контекст в публичната среда, трябва да говорим за нещо друго, като например – ако нямаме конституционно 
или абсолютно мнозинство, което да направи кардинални реформи в прокуратурата, не може ли по някакъв начин да 
оптимизираме други правоохранителни структури, които да компенсират нейните слабости." 
Прогноза 
"На нашето общество му трябва още много време, още много страдания и неволи, за да израснем и виждаме малко по в 
мащаб и малко по в дълбочина ситуацията, в която се намираме, решенията, от които имаме нужда, и хората, които могат 
да ги дадат." 
 
√ Научете всичко за новите технологични професии 
Пределно ясно е, че трудовият пазар се развива с внушителни темпове заради технологиите и дигиталните професии. На 
преден план излиза нуждата от практически умения и гъвкавост в условията на динамично променяща се среда. Тази 
статия дава няколко примера за нови професии, които смело може да се приемат и като професии на бъдещето. Ще видите 
защо. 
От гледна точка на професионалист колкото по-добре разчитате нуждите на потенциалните и настоящите си клиенти, 
толкова по-успешно достигате до тях онлайн с точните продукти и услуги. Така работи дигиталният маркетинг , който от 
своя страна поддържа професии като: 
Анализатор на данни 
Основно предимство на дигиталния маркетинг е, че той задължително работи с инструменти за проследяване и анализ на 
потребителското поведение (данни от рекламни кампании). С търсене и разучаване на потребителското поведение се 
занимават анализаторите на данни със своите умения да проследяват от какви реклами се интересуват хората онлайн. За 
да добиете представа за технологията на рекламиране - чуйте подкаста за Google Ads и научете всичко за платформата - 
тук: 
Данните се обработват и превеждат за търговци/рекламодатели. Като анализатор трябва да се научите да тълкувате и 
управлявате данните, и да разбирате кое определя даден тренд. Сами по себе си цифрите и стойностите са нищо, ако не 
се научите да ги разбирате. Обаче след като това се случи, тази работа ще ви направи добър дигитален маркетолог. 
Преди темата със защитата на личните данни помислете дали искате да научите повече за дигиталния 
маркетинг и разгледайте всички епизоди на DGtech podcast. 
Специалист киберсигурност 
Наред с удобствата като онлайн разплащанията идват и рисковете колко добре са защитени личните и фирмените 
данни. Важно е да четете и да се интересувате как процедират "тъмните хакери" и какви са способите им за финансови 
измами (например фишинг чрез имейли от името на банкови и финансови институции). Подкастът на БНР "Черната 
кутия" често анализира темата киберсигурност, затова следете темата. 
Ще са ви от полза различни инструменти за криптиране на информация. Имайте предвид, че проблемите с пробивите в 
сигурността нарастват в цял свят и на фона на това има сериозен недостиг на специалисти по киберсигурност. Данните 
сочат, че преди около три години е имало нужда от наемането на над три милиона кибер експерти. 
Инженер роботика 
Развитието на технологиите и належащата нужда от автоматизиране на индустриалните процеси показва глад за високо 
квалифицирани специалисти. Става въпрос за инженери, които да кодират (пишат софтуер) и подпомагат автоматизацията 
в много области на производството. Преди всичко се започва с базови умения по програмиране, роботика и сензори. Ще 
ви обучават да работите с хардуер, както и да разчитате електронни схеми. Много за роботиката можете да научите от 
подкаста "Черната кутия". 

https://bnr.bg/search?editor=1556-%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%91%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B2
https://open.spotify.com/episode/72HUey04sinqhjmjj64xmk?si=p1FavA1TQBmlMIbVXNzoLw
https://bnr.bg/search?editor=1556-%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%91%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B2
https://bnr.bg/search?editor=1556-%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%91%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B2
https://open.spotify.com/show/6Z00sZub5epKItNu0fgqxg
https://soundcloud.com/bnrpodcasts/sets/theblackbox
https://soundcloud.com/bnrpodcasts/sets/theblackbox
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Кадри се търсят, защото времето е може би най-ценният ресурс за хората и се налага човешкият фактор да се намали и да 
се внедряват обучени със софтуер машини за определена работа. Автоматизация ще се наложи и при изследването 
на потребителското поведение онлайн, за което отново е нужен софтуер за разучаване и намиране на потенциални 
клиенти при онлайн търговия, към което се е насочила платформата Google Ads. 
Ако искате да бъдете подготвени за още от професиите на бъдещето, научете какво са NFT и Метавселена и кои са 
техническите достижения, които пряко допринасят за появата на още нови професии, на база блокчейн технологиите, 
развитието на новия интернет и на Метавселената. Научете всичко за тях с DGtech podcast. 
В заключение: Динамичните темпове, с които се развиват технологиите, са само един от факторите, заради които новите 
професии се налагат все повече на трудовия пазар. Това е поради факта, че все повече процеси в личното и служебното 
ежедневие на хората са пряко зависими от електронни устройства. А за да работят те е важно да има качествен софтуер и 
качествени кадри на трудовия пазар. 
Ако навреме сте уловили тенденциите при професиите, изброени в статията, можете да започнете да търсите 
квалификационни курсове и подходящи подходи тип "учене чрез правене" и "решаване на казуси", където ще 
срещнете лектори, доказани в своята област. 
 
√ ЕС одобри окончателно Закона за цифровите пазари 
Европейският съвет даде в понеделник окончателното си одобрение на Законoдателния акт за цифровите пазари (DMA). 
Със Законодателния акт за цифровите пазари се осигуряват еднакви условия на конкуренция в цифровата сфера с ясни 
права и правила за големите онлайн платформи, известни като "пазачи на информационния вход" (gatekeeper) и се 
гарантира никоя от тях да не злоупотребява със своята позиция. 
Регулирането на цифровия пазар на равнището на ЕС ще създаде справедлива и конкурентоспособна цифрова среда, 
позволяваща на предприятията и потребителите да се възползват от цифровите възможности. 
Така наречените "пазачи на информационния вход" вече няма да могат: да класират собствените си продукти или услуги 
по по-благоприятен начин от тези на другите участници на пазара ("автоматично предпочитание"), да инсталират 
предварително определени приложения или софтуер или да възпрепятстват потребителите лесно да ги деинсталират; да 
изискват най-важният софтуер (напр. уеббраузъри) да бъде инсталиран по подразбиране при инсталирането на 
операционната система; да възпрепятстват разработчиците да използват платформи за плащания на трети страни за 
продажби на приложения и да използват повторно лични данни, събрани по време на предоставянето на дадена услуга, 
за целите на друга услуга 
Ако онлайн платформите, идентифицирани като "пазачи на информационния вход" нарушат установените от 
законодателния акт правила, те рискуват да им бъде наложена глоба в размер до 10% от техния общ оборот в световен 
мащаб. В случай на повторно нарушение може да му бъде наложена глоба в размер до 20% от този оборот. 
В случай че "пазач на информационния вход" системно не спазва Законодателния акт за цифровите пазари, т.е. наруши 
правилата поне 3 пъти в рамките на 8 години, Европейската комисия може да започне проучване на пазара и ако е 
необходимо, да наложи мерки за коригиране на поведението или структурна реорганизация. 
"С окончателното приемане на Законодателния акт за цифровите пазари най-накрая ще задължим големите онлайн 
платформи да поемат отговорност за своите действия. С това ЕС ще промени онлайн пространството в света. Пазачите на 
информационния вход, към които законодателният акт е насочен, са навсякъде – ние всички ползваме услугите им 
ежедневно. Тяхната мощ обаче нараства до степен, че действа отрицателно на конкуренцията. Благодарение на 
Законодателния акт за цифровите пазари ще осигурим лоялна конкуренция онлайн, повече удобство за потребителите и 
нови възможности за малките предприятия", заяви чешкият вицепремиер по цифровизацията и икономически министър 
Иван Бартош от името на председателството на Съвета на страната. 
 
√ Испания в плен на опустошителни пожари 
Двама души загинаха при пожарите в Испания, които продължават да бушуват. 14 са пострадалите. За последната седмица 
огънят изпепели 30 хиляди хектара в различни области. Хиляди хора бяха евакуирани.  
Най-засегнатите области са Естрамадура, Галисия, Каталуния. Наложи се евакуация на около 6000 души от над 30 общини, 
някои изгубиха домовете си. 
Огънят прекъсна важни транспортни връзки като магистрала и железопътна линия между Мадрид и Галисия. Премиерът 
Педро Санчес посети най-засегнатите райони и призова да бъдат удвоени усилията за борба с пожарите, а също защитата 
на природата да бъде превърната в държавна политика. Той подчерта, че в основата на проблема са климатичните 
промени, причинени от човешката дейност. Други политици коментираха, че превенцията не е достатъчна. 
Огнеборци обаче допълват, че много от пожарите са умишлени. От началото на годината в Испания са изгорели 70 хиляди 
хектара - почти двойно повече от средния показател за последното десетилетие. 
Ситуацията се влоши и от горещата вълна която продължи десетина дни в цялата страна с температури до 40 градуса. От 
днес според прогнозата жегите трябва да отстъпят.  
 
√ Сметките за ток за юли в Кипър шокираха потребителите 
Ценови шок сред потребителите в Кипър предизвикаха получените през юли сметки за ток. 
Правителството обмисля въвеждането на ваучери за финансово уязвими домакинства. 
Сметките за електричество, които домакинствата в Кипър получават през юли, са с 22,5% по-високи от предишния период 
и с 68% повече в сравнение с тези отпреди една година, съобщиха от държавната електроенергийна компания (EAC). 

https://open.spotify.com/episode/5drNGhnmlHxHBmrx6vncS5
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Скокът се дължи основно на ръста в цената на горивото, което за една година е поскъпнало двойно, както и на 
увеличението с 14% на базовите тарифи за киловатчас, което кипърският енергиен регулатор одобри през миналата 
седмица. 
От началото на годината до края на юни заради натрупани задължения е прекъснато електроснабдяването на близо 5500 
клиенти, показват данни на енергийното министерство, представени в парламента. 
До 31 август са в сила приетите от правителството мерки срещу нарастващите енергийни цени - намаление на ставката на 
ДДС върху сметките за електроенергия за всички битови клиенти от 19% на 9% и за уязвимите групи от 19% на 5%. 
След изтичането им ще бъдат обсъдени нови мерки, сред които е и възможността за предоставяне на ваучери за 
енергопотребление на финансово уязвими домакинства, обяви правителството. 
 
√ Алжир вече е най-големият доставчик на газ за Италия 
"Алжир стана първия доставчик на газ за Италия", каза премиерът на Италия Марио Драги при посещението си в 
северноафриканската страна. Там той беше начело на делегация от шестима министри за подписване на 15 споразумения 
от различно естество.  
Марио Драги се срещна с президента на страната Абделмаджид Тебун, което доведе до ново споразумение доставките на 
газ от Алжир ще бъдат увеличени с още 4 милиарда кубически метра, с което Алжир става най-голям доставчик за Италия. 
В сравнение с останалите снабдители на синьо гориво за Апенините, Русия от първи стана пети по ред, съобщиха от 
италианската компания за енергийна инфраструктура "Снам" (Snam).  
Марио Драги поясни още, че Алжир е много важен партньор за Италия относно развитието и на възобновяемите енергийни 
източници. Той обърна внимание и на темата за освобождаване на зърнените култури от черноморските пристанища за 
избягване на продоволствена криза, на което Италия държи много. Подписаните от неговите министри споразумения 
засягат фармацевтиката, промишлеността, инфраструктурни проекти и други.  
 
√ Президентите на Русия, Турция и Иран ще обсъждат в Техеран ситуацията в Сирия 
Турският президент Реджеп Ердоган замина за Техеран, където днес ще участва в среща за Сирия с колегите си от Русия и 
Иран, Владимир Путин и Ебрахим Раиси, предаде БТА. 
Всяко посещение в иранската столица е важно. Този път обаче, като се вземе предвид активността на процесите в региона, 
може да се каже, че тази визита е от особена важност за Турция, предвид на отношенията ѝ със страните от Персийския 
залив, които в последно време се подобриха или се нормализираха. 
В Техеран Ердоган първо ще участва в 7-ата среща на Съвета за сътрудничество на високо равнище между Турция и Иран. 
След това той ще се включи в срещата в троен формат с президентите на Русия и Иран, която ще бъде посветена на Сирия. 
Според пресслужбата на турския президент се очаква тримата да обсъдят актуалната ситуация в Сирия, включително 
политическия процес, проекта за нова конституция и борбата срещу тероризма. 
Много важен за Турция е въпросът за връщането на сирийските бежанци обратно, който създава сериозно безпокойство 
на Ердоган във вътрешнополитически аспект поради силното недоволство дори на собствения му електорат срещу 
бежанците. 
Срещата в Техеран ще се състои на фона на плановете на Турция за въоръжена намеса в Сирия за създаване на 30-
километрова зона за сигурност. 
Миналия месец турският парламент гласува нов мандат на армията за трансгранична операция в съседната страна. 
Техеран и Москва, които подкрепят режима на президента Башар ал Асад, обаче се обявиха против подобна офанзива. 
Анкара от своя страна поддържа бунтовниците. 
Ето защо се очаква това да бъде критичният въпрос в разговорите. 
Със сигурност се очаква Ердоган отново да изрази решимостта на Турция да проведе офанзивата в Сирия, която счита за 
жизненонеобходима за националната си сигурност. 
Русия, Турция и Иран са тримата основни чуждестранни играчи във войната в Сирия от началото на 2011 година. 
 
Bloomberg TV Bulgaria 
 
√ Българи и англичани трябва да заменят липсващите руски туристи по Черноморието 
Мария Табакова, общински съветник и председател на постоянната комисия по туризъм в Общински съвет – Бургас, 
„В развитие”, 18.07.2022 
Руснаците разпродават имотите си на морето, а годината е нулева откъм руски туристи. Преди по това време на сезона 
имаше около 450 000-500 000 руски туристи и постоянно пребиваващи руснаци по българското Черноморие. Няма как 
липсата на руски туристи да не окаже своето влияние. Основно руският и българският турист са тези, които не потребяват 
ол инклузив, което за бизнеса е по-добър вариант. Очакванията са повече туристи да дойдат на морето от края на юли, 
началото на август и сезонът да не бъде толкова лош. Това каза Мария Табакова, общински съветник и председател на 
постоянната комисия по туризъм в Общински съвет – Бургас, в предаването „В развитие” с водещ Вероника Денизова. 
„Но макар и да ги няма руските туристи, българският турист е изключително добър, а това лято има прилив и на 
англичани, които отново се завръщат към нашето Черноморие”, подчерта Табакова. 
Въпреки че има ръст на цените на услугите по Черноморието, в момента те биват коригирани, защото ако продуктът стане 
непродаваем, това също не е добре за бизнеса. 
Благодарение на културните мероприятия и фестивали в Бургас нещата вървят добре, но на другите места по 
Черноморието не е така и хората се опитват да закрепят положението. 
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„В Бургас имаме голяма посещаемост на различни театрални групи и артисти. Провеждат се танцови фестивали, 
концертни прояви и мероприятия. Бургас работи в посока предлагане на целогодишен туристически продукт”. 
Що се отнася до възможностите за решаване на проблема с липсата на кадри за бизнеса, Табакова сподели, че сред 
бежанците от Украйна, които са останали в България, има хора, които са страхотни специалисти в различни сфери и вече 
работят тук, което е голям плюс за обществото ни. 
Табакова изрази надежда мерките срещу Covid да не се затягат, защото това ще повлияе на бизнеса. 
„В сезон сме и хората искат да се отпуснат”. 
Целия разговор може да видите във видеото. 
 
√ ЕЦБ все още има аргументи да увеличи лихвите с 0,5% 
Сред аргументите срещу повишение на лихвите само с 0,25% са пазарните нагласи, предпазливата прогноза за 
растеж и италианският политически хаос 
Независимо колко усърдно членовете на Европейската централна банка се опитват да омаловажат перспективата да 
започнат затягането на паричната политика с 50 базисни пункта на заседанието си тази седмица, аргументите в полза на 
такова решение остават значителни. 
Нарастващата инфлация, поевтиняването на еврото под 1 долар и впечатлението, че ЕЦБ изостава от кривата на 
доходността са само част от причините за голямо затягане на политиката в четвъртък. 
Сред аргументите срещу повишение на лихвите само с 0,25% са пазарните нагласи, предпазливата прогноза за растеж и 
италианският политически хаос. 
„Вярно е, че посланията им сочеха друго,“ казва Мартен Ведер, икономист в Zuercher Kantonalbank в Цюрих, който смята, 
че единствено надеждата го е убедила да направи една от малкото прогнози за затягане с половин процентен пункт. 
„Признаците сочат към нормализация на лихвените процент, а ЕЦБ дори не е започнала“. 
 

 
 
Да прецени заплахата от дългова криза на фона на опасността от загуба на контрол върху инфлацията в период на 
агресивно затягане на паричната политика по целия свят вероятно ще бъде едно от най-деликатните и сложни решения на 
ЕЦБ от години. Особено след като представителите на банката ще трябва да управляват и кризисен инструмент, който да 
ограничи ефекта от затягането върху италианската икономика. 
Много малък брой икономисти публично за защитавали увеличаването на лихвите с половин процентен пункт, а повечето 
казват, че е добре да се започне с по-малко затягане. Президентът на банката Кристин Лагард описа увеличението с четвърт 
пункт като „намерение“ на икономистите, но предупреди, че те все още не са взели окончателно решение.   
Нейният белгийски колега Пиер Вунш, обикновено настроен настъпателно, го нарече „окончателно“, а други са намеквали 
за това в лични разговори. Почти всички икономисти очакват такъв изход, както и инвеститорите. 
Ето някои аргументи, които могат да тестват тази позиция, докато Управителният съвет заседава във Франкфурт. 
Инфлация 
Лагард настоява, че ЕЦБ е „зависима от данни“ – и данните продължават да показват ръст. Инфлацията е рекордните 8,6% 
и се увеличава. 
Новите прогнози на Европейската комисия показват средна инфлация, която надвишава 2 пъти целта от 2% през 
следващата година. Прогнозите на ЕЦБ предполагат, че инфлацията в крайна сметка ще надхвърли тази цел и официални 
лица вече сигнализираха, че е необходимо да повишат перспективите си. 
Междувременно забавянето на икономическия растеж може да не ограничи ценовия натиск. По-голямо увеличение сега 
би премахнало някои стимули и би позволило временно спиране на затягането, ако след това настъпи рецесия. 
 

https://www.bloombergtv.bg/a/17-v-razvitie/108642-balgarskoto-chernomorie-chaka-poveche-turisti-ot-kraya-na-yuli
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„ЕЦБ призна, че постоянно е била изненадвана от инфлацията“, каза Михаел Шуберт, икономист в Commerzbank AG във 
Франкфурт. „Ако те твърдят, че трябва да направят повече в случай на възходящи рискове, това трябва да важи и за срещата 
през юли.“ 
Срещу подобни аргументи, привържениците на затягане от четвърт пункт могат да посочат спад в очакванията за цените 
на финансовите пазари и че инфлацията в еврозоната е главно движена от предлагането. Те биха могли и да отхвърлят 
леко надвишаване на прогнозата като място за грешка и да предупредят, че голяма промяна на лихвите рискува да ускори 
икономическия спад. 
Авторитет 
Повечето икономисти казват, че ЕЦБ действа късно, докато профсъюзите в Германия, най-голямата икономика в Европа, 
се борят за увеличение на заплатите с 8% и повече - искания, които предполагат слаба вяра в реакцията на банката. 
Един решителен ход сега може да помогне на политиците да убедят финансовите пазари, потребителите и бизнеса в техния 
ангажимент за борба с инфлацията. 
Служителите на ЕЦБ обаче са загрижени, че достоверността на техните думи може да бъде подложена на съмнение. Те на 
практика са обещали повишение на лихвите с четвърт пункт и се опасяват, че ако не го спазят може да навредят на 
способността си да поемат правдоподобни ангажименти към инвеститорите в бъдеще. 
Глобално затягане 
До края на следващата седмица Федералният резерв на САЩ може да е повишил лихвите с общо 250 базисни пункта. 
Сдържаността на ЕЦБ подтикна инвеститорите да продадат еврото, тласкайки го до най-ниското ниво от две десетилетия 
спрямо долара. 
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Движение с половин пункт сега може да постави основа под европейската валута и да попречи на допълнителното ѝ 
поевтиняване допълнително да подклажда инфлацията. 
Представители на ЕЦБ обаче не показаха прекомерна загриженост от този ход и подчертаха, че това е по-скоро отражение 
на силата на долара. В търговско-претеглено отношение еврото е по-стабилно. 
Риск от смут 
ЕЦБ подготвя кризисен инструмент, за да ограничи пазарните спекулации, че по-високите разходи по заеми могат да 
направят публичните финанси на Италия неустойчиви, политика, която сама по себе си трябва да даде възможност на 
Управителния съвет да повиши лихвите. 
Докато инвеститорите очакват движение от четвърт пункт, други централни банки показаха, че изненадващо по-голямо 
увеличение не трябва да предизвиква тревога - както направи Швейцарската национална банка миналия месец. 
Но скорошният спад на доходността на облигациите на Италия, тлеещите политически проблеми там и предишната 
дългова криза в региона трябва да действат като предупреждение за рисковете. Голямо движение би могло да доведе до 
„прекомерни корекции на пазарните лихвени проценти“, каза главният икономист на ЕЦБ Филип Лейн през юни. 
 

 
 
Седем седмици 
При отсъствието на голям ход сега, ще минат седем седмици преди следващата планирана възможност за действие, след 
лятната ваканция на ЕЦБ. Всяка спешна среща преди това рискува да предизвика паника. 
Лейн каза на колегите си при решението през юни, че отлагането на по-голямо движение няма да доведе до съществена 
разлика. Това не впечатлява Ведер от Zuercher Kantonalbank. 
„Какво печелите, като чакате?“ пита той. „Те вече са зад кривата и ще изостанат още повече, като изчакат още два месеца.“ 
 
√ Енергийната криза в Европа ще ви струва 200 милиарда долара - вероятно повече 
Много малко политици изглежда разбират мащаба на предстоящата криза и нейните разходи, ако Русия спре 
доставките на газ, пише Хавиер Блас за Bloomberg 
Това е падаща верига от енергийни домино - такава, в която всяка плочка струва много милиарди евро. Фалирала 
комунална услуга тук, доставките за цяла нация там. Когато прахът се улегне, общата сметка за спасяването на европейския 
енергиен пазар тази зима лесно ще надхвърли 200 милиарда долара, пише енергийният експерт Хавиер Блас в свой 
коментар за Bloomberg. 
Това може да звучи лекомислено и наистина е груба оценка. Но изчислението е консервативно и се основава на това, което 
знаем днес. То не покрива най-лошия сценарий както Русия да спре напълно доставките на природен газ за Европа, така и 
на по-студена от средната зима. 
Много малко политици изглежда разбират мащаба на предстоящата криза и нейните разходи, като Еманюел Макрон от 
Франция и Олаф Шолц от Германия са сред малкото, които изглежда я осъзнават в момента. (Останалите в много случаи 
остават разсеяни от вътрешно политически проблеми.) Европейският съюз призова за спешна среща на енергийните 
министри по-късно този месец. Но тя трябва да предшества по-голяма среща на върха на правителствените ръководители, 
фокусирана върху енергетиката, преди лятната ваканция. 
ЕС ще трябва да вземе решение за голяма програма за спестяване на енергия, включително обществена кампания в 
подкрепа на нея, и да изясни, че нациите ще си помагат взаимно, като споделят малкото газ, който ще бъде наличен. Това 
означава също да се поканят Обединеното кралство, Швейцария и Норвегия на масата в Брюксел. 
Докато бъдещите цени на природния газ и електроенергията продължават да се покачват, все повече европейски 
дружества комунални услуги и търговци на дребно на енергия ще изпитват трудности. Помислете за Германия, където 
едногодишният форуърден договор за електроенергия скочи миналата седмица до исторически връх от над 350 евро за 
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мегаватчас, което е 750% повече от средните 41 евро между 2010 и 2020 г. Цените на природния газ за 2023 г. в Европа 
също нарасна напоследък. 
 

 
 
Единственият шанс за оцеляване на компаниите за комуналните услуги е да прехвърлят огромния скок в цените на едро 
върху своите клиенти. Но това само придвижва спасителната програма надолу по веригата, тъй като домакинствата и 
предприятията ще се изправят пред непосилни сметки и ще се нуждаят от държавна помощ. 
В крайна сметка данъкоплатците ще поемат разходите – или пряко и незабавно, чрез по-високи цени на електроенергията 
и газа на дребно, или по-късно, и през годините, чрез по-високи данъци за изплащане на спасителните програми. 
Европейските правителства трябва да бъдат откровени за разходите: те могат да спечелят аргумента, че това са добре 
похарчени пари, за да спрат Владимир Путин. 
Да започнем от страната на комуналните услуги. Германската Uniper SE, най-големият купувач на руски газ, почти фалира. 
Наскоро тя поиска държавна помощ, а предварителните оценки определят сметката на 10 милиарда евро. Това вероятно 
ще се окаже консервативно. Electricite de France SA се провали като надежден производител на електроенергия и се нуждае 
от помощ. Париж, който вече притежава мажоритарен дял, ще ренационализира останалата част на цена от поне 8 
милиарда евро. 
А Uniper и EDF са само върхът на айсберга — две компании за комунални услуги сред десетките, които обслужват повече 
от 200 милиона домакинства в ЕС и Обединеното кралство. Повечето може би ще устоят на бурята. Но много други ще имат 
нужда от помощ. Най-малкото, те ще изискват държавни заеми и други държавни гаранции, за да купуват супер скъп газ 
на спот пазара, за да заменят загубата на руски газ. В най-лошия случай те ще трябва да бъдат национализирани, макар и 
само временно. 
Държавните заеми не са тривиални. По-рано този месец чешкото правителство даде на контролираната от държавата 
компания CEZ спешен заем от 3 милиарда евро. Това е за компания, която обслужва страна с малко повече от 10 милиона 
души. Германското правителство, чрез своята държавна банка KwF, вече даде 15 милиарда евро заеми на оператора на 
газовия пазар в страната за закупуване на газ и запълване на хранилища преди зимата. Дали тези заеми някога ще бъдат 
изплатени е под въпрос. 
Сега нека да разгледаме домакинствата. Обединеното кралство е парадигмата на проблема. През февруари Лондон обяви 
спасителна програма от няколко милиарда паунда, за да смекчи въздействието от 54% увеличение на тавана на енергията 
на дребно в страната – ограничение за това колко компаниите осигуряващи комуналните услуги могат да таксуват 
семействата годишно за електричество и газ. Тогава горната граница на цената се покачваше от 1277 паунда до 1971 паунда 
на година, считано от 1 април. От октомври горната граница на цената се очаква да скочи до около 3300 паунда на година. 
Увеличението от близо 70% се очаква да бъде обявено в началото на август. 
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И все пак средният годишен доход на домакинство преди облагане с данъци в Обединеното кралство е £31 770. Това 
означава, че едно типично домакинство ще харчи повече от 10% от доходите си за плащане на електричество и газ - това е 
стандартното определение за енергийна бедност. Без държавни пари семействата ще просрочат сметките си, създавайки 
проблем с дълга на техните енергийни доставчици. Или Лондон спасява семействата, или трябва да спасява компании за 
комунални услуги. 
Вероятният размер на помощта на британското правителство? По-рано тази година увеличение от £693 на горната граница 
на цената предизвика раздаване на £9,1 милиарда. Математическите изчисления показват, че увеличението от около 
£1300, което предстои, ще увеличи разходите за спасяване на 17 милиарда паунда. 
Като вземем предвид само тези известни примери, сметката от 200 милиарда долара за европейски спасителни програми, 
национализации, държавни заеми и други подобни вече не звучи толкова лекомислено. 
И проблемът може да се влоши много бързо. Отново помислете за Uniper. Тъй като руският президент Владимир Путин 
намали доставките на газ за Германия с около 60%, Uniper губи около 30 милиона евро всеки ден от необходимостта да 
купува същия газ на спот пазара. Това са около 10 милиарда евро годишно - приблизително цената, която германското 
правителство планира да похарчи в момента, за да поддържа компанията на повърхността. Ако Путин напълно спре потока, 
дневните загуби на предприятието ще скочат до около 100 милиона евро на ден, или повече от 35 милиарда годишно. 
Правителството ще трябва да осигури тази сума, ако иска хората да имат ток и отопление. 
Ако компаниите за комуналните услуги получат разрешение да прехвърлят по-високи разходи за газ върху потребителите, 
Goldman Sachs смята, че европейските домакинства ще трябва да плащат 470 евро на месец за електричество и газ, което 
е 290% повече от типичните разходи в средата на 2020 г. Това очевидно е непосилно за мнозина, може би за повечето, и 
ще е необходима много по-голяма помощ, за да се помогне на потребителите да се справят. 
Следващата зима ще е скъпа. Единственият въпрос сега е колко скъпа ще бъде. 
Авторът на статията, Хавиер Блас, е колумнист на Bloomberg Opinion, отразяващ енергията и суровините. Той е 
бивш репортер на Bloomberg News и редактор за суровини във Financial Times. 
 
√ Собствениците на кораби от Европа се надпреварват да пренасят руски петрол 
Гръцките танкери превозват рекордни количества руски морски петролни товари за Китай и Индия, докато 
европейският пазар пресъхва 
Собствениците на танкери в Европа доставят възможно най-много руски суров петрол преди енергийните санкции срещу 
Москва да влязат в сила през декември, пише The Wall Street Journal. 
След нахлуването на Русия в Украйна през февруари западните нации обещаха да се откажат от суровия петрол от Москва, 
а предстоящите санкции породиха страхове сред европейските преработватели и корабособствениците да не бъдат 
вписани в черния списък заради боравенето с горивото. 
Междувременно доставките за Азия са нараснали. Китай почти удвои своя внос на руски суров петрол до средно 1,13 
милиона барела на ден през юни, от 670 000 барела на ден през февруари, според доставчика на енергийни данни Vortexa. 
Индия внасяше приблизително един милион барела на ден миналия месец, от почти нула през първите два месеца на тази 
година. 
„Въз основа на тази тенденция изглежда възможно Русия да може да изнася целия наличен суров петрол без купувачи 
от САЩ или Европейския съюз“, каза Дейвид Уех, главен икономист на Vortexa. 
Гръцките собственици на танкери, които контролират близо една трета от глобалния флот, са преместили около 
половината от обемите руски суров петрол през май и юни, според брокери. Lloyd’s List Intelligence изчислява, че през тези 
два месеца гръцки кораби са направили 151 посещения в руски пристанища в Черно и Балтийско море, в сравнение с 89 
посещения през предходния период. 
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Гръцки танкери също плават до Сибир, традиционно запазено място за китайски и руски корабособственици. Kriti Legend 
например, който е собственост и се управлява от Avin International, пристигна на 12 юли в пристанището Лайжу в Китай 
след натоварване на суров петрол от Козмино в руски Сибир, според доставчика на морски данни MarineTraffic.  
Санкциите на ЕС ще влязат в сила на 5 декември и изискват забрана на доставките на руски петрол за Европа. Доставките 
извън континента от оператори на танкери няма да бъдат забранени, но корабите няма да могат да получат 
застрахователно покритие, което прави всяко плаване незаконно според международното морско право. 
Дългият период от време преди забраната за превоз има за цел да даде достатъчно време на правителствата да преминат 
към алтернативни енергийни източници извън Русия, според служители на ЕС. 
Високото търсене на петрол след нахлуването в Украйна доведе до повишаване на тарифите за превоз на средни танкери 
Aframax до около 40 000 долара на ден, в сравнение с 10 000 долара през януари, казват корабни брокери. 
Големи европейски собственици на танкери казват, че санкциите могат да ги накарат временно да спрат плаванията за 
около една трета от техния флот. Но силното световно търсене на петрол ще накара тези кораби да се движат отново, 
казват те. 
„Никой не може да каже какво ще се случи с пазара на танкери, след като санкциите влязат в сила, но в крайна сметка 
това може да е като цяло положително, тъй като търсенето на петрол все още е високо и корабите вероятно ще 
бъдат разположени, за да товарят петрол от други дестинации като САЩ и Близкия изток“, каза главният 
изпълнителен директор на гръцка корабна компания, който пожела анонимност. „Те ще пътуват на по-дълги 
разстояния, което означава, че ще правят повече пари.“ 
Двама европейски корабособственици казаха, че към тях са се обърнали китайски танкерни оператори, които са поискали 
да купят общо шест танкера поради опасения, че няма да има достатъчно капацитет за транспортиране на руски петрол, 
след като санкциите влязат в сила на 5 декември. Брокери казаха, че китайците конкуренти са искали да купят най-малко 
осем танкера. 
Около 80% от петролния износ на Русия преди нахлуването в Украйна е отивал към редица развити икономики като ЕС, 
САЩ, Япония и Южна Корея. Руските доставки за Западна Европа са намалели с две трети от началото на войната до 400 
000 барела на ден през май, според доставчика на данни Kpler. Но сега голяма част от този обем отива само в няколко 
страни. 
Москва предлага големи отстъпки на тези вносители, които са до 40 долара по-малко за барел в зависимост от клиента, в 
сравнение с петрола, произхождащ от Близкия изток, САЩ и Африка, според петролни търговци. 
Междувременно рафинериите печелят огромни печалби, като купуват руски суров петрол със силно намалени цени и го 
превръщат в продукти, които се продават на по-високи цени. Отстъпките са особено привлекателни за рафинериите в 
Китай, най-големият вносител на петрол в света. Brent – глобалният бенчмарк за суров петрол – падна под 95 долара за 
барел миналата седмица заради надеждите, че Саудитска Арабия ще увеличи добива, но се върна над 100 долара, когато 
страната не го направи. 
Желанието на западните власти да спрат руските товари беше демонстрирано миналия месец, когато американски 
митнически служители спряха кораб, управляван от друга гръцка компания, TMS Tankers, след като пътува от Русия за 
Луизиана с товар мазут и газьол. Корабът, който е плавал от руско пристанище в Черно море за Ню Орлиънс, е бил 
освободен, след като властите са установили, че товарът е от Казахстан. 
Украинският президент Володимир Зеленски по-рано този месец призова собствениците на гръцки танкери да спрат 
превоза на руски суров петрол. 
„Виждаме, че гръцки компании осигуряват почти най-големия флот от танкери за транспортиране на руски петрол“, каза 
Зеленски пред присъстващите на конференция в Атина чрез видеовръзка от Киев. "Сигурен съм, че това не отговаря на 
интересите на Европа, Гърция или Украйна." 
Друг метод, който европейските танкери използват за транспортиране на руски суров петрол, е прехвърлянето от кораб на 
кораб, обичайна практика, използвана, когато има ограничено пространство за докинг за товарене на товари в 
пристанищата. Но практиката се използва и при операции с кораби, които изключват транспондерите, за да скрият 
позицията си и дестинацията на товара. 
Десетки прехвърляния от кораб на кораб (STS) се извършват през последните месеци край южното гръцко пристанище 
Каламата, според брокери, анализатори и данни от проследяване на кораби. Ръководителите на корабоплаването казаха, 
че някои от тези кораби изключват транспондерите си, за да скрият позицията си, добавяйки, че подобни практики може 
да се засилят, когато наближи влизането в сила на санкциите. 
„Извършват се тъмни STS операции и много хитро укриване на произхода на товара“, каза мениджърът за анализ на 
товарите на Lloyd’s List Intelligence Мари Бейтс. 
 
3e-news.net 
 
√ Енергийният министър: България има огромен воден ресурс, от който може да се произвежда зелен водород 
Подобна иновативна индустрия може да отвори нови хоризонти пред икономиката на страната ни, смята 
президентът Румен Радев 
Иновациите се раждат, когато се премахват бариерите за тях. А бизнесът върви ръка за ръка с тях. Това обясни министърът 
на енергетиката в оставка Александър Николов по време на Национална кръгла маса на тема "Иновациите - възможностите 
пред България", която се организира под егидата на президента на Република България Румен Радев. Според него 
иновациите в енергийния сектор вече не са възможност, а задължение.  По думите на Николов, ако в следващите няколко 
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години не се разбере какви са възможностите и перспективите пред България, страната ни ще продължи да изостава с 
такъв темп, който ще ни направи много по-зависими, отколкото сме в момента. 
Според министъра в оставка прозрачността в българския пазар лека полека започва да се връща, но това е едва първата 
стъпка. Той е мнение, че страната ни има много голям потенциал и се надява да го реализира. Това изисква много 
отговорно отношение и познаване на спецификите на пазара. Огромният проблем пред Европа е намесата в пазара, смята 
министърът в оставка. Според Николов това не трябва да става на цената на устойчивостта. Затова трябва да се мисли как 
да се стимулира бизнесът, като се премахват пречките пред него. В момента е разрушен моста между науката, бизнеса и 
реализацията на проекта, добави Николов. Според него структурата на БВП в европейската политика за иновации не е 
много адаптивна, за разлика от тази на САЩ. 
Министърът в оставка припомни и за проблема с изтичане на квалифицирани кадри от страната ни. В периода от 2010 – 
22020 загубихме 850 хил. души. Да загубиш 11% от населението и да напуснат България е голям проблем, категоричен бе 
той. 
По отношение на иновациите страната ни има огромен воден ресурс и той може да бъде използван за производство на 
зелен водород. Това може да се случи в съчетание с доброто слънцегреене, което има в страната ни. Тази теза бе 
подкрепена и от президента Румен Радев, който остана по време на цялата дискусия. Според Радев идеята за 
производството на зелен водород може да спомогне страната ни да бъде не само транзитьор на природен газ, ами и 
реално да стане производител и износител на гориво за страните, които имат нужда от него. Подобна иновативна 
индустрия може да отвори нови хоризонти пред икономиката на страната ни, обясни в заключението си след кръглата 
маса Радев. 
 
√ Десетократно са се увеличили инвестициите в стартъпи у нас за година, заяви Мария Габриел 
България има много потенциал да сме сред водещите страни в Европа по участие на жени в ИКТ компании 
Инвестициите в стартъпи в България са се увеличили десетократно в България само за една година. Те са се покачи от 16 
млн. евро през 2020 г. на 174 млн. евро през 2021 г. Това обясни европейският комисар по иновациите Мария Габриел, 
която взе участие в националната кръгла маса на тема: „Иновациите – възможности пред България“, провеждана под 
егидата на президента Румен Радев. 
Еврокомисар Габриел припомни, че в цяла Европа инвестициите в стартъпи са се утроили и са достигнали 100 млрд. евро. 
„Свидетели сме и на нова вълна иновации свързани с deep tech вложенията. Става дума за софтуерен и хардуерен 
компинент като те съвместно помага за иновациите в ключови сектори. Така се случва в сектори като енергетика и отбрана, 
земеделие, здравеопазване, строителство, отбеляза Габриел. 
Тя представи и новата Европейска иновационна програма, чиято основна цел е подпомагане на стартъпи, иновации, 
финансовите институции да се развиват успешно.  В новата ЕИП променихме подхода на финансиране. Създадохме 
работни групи, които да отчитат какви са предизвикателствата в момента. Тук се включиха жените-иноватори, рисковия 
капитал, стартъпите, еднорози. Важно е и тази иновационна програма да бъде в синхрон с европейските мрежи и 
възможностите за финансиране. Тук могат да се включат и пенсионните фондове, обясни Габриел. 
Само когато иновациите не означават само технологии, а означават полза за хората, тогава по-дългосрочно може да се 
ангажират всички участници в това България да гони перспективите. 
"Амбициите ни са да свържем европейските екосистеми за иновации", заяви българският еврокомисар. Тя допълни, че 
целта е да бъдат създадени нови работни места, да се помогне на стартъпите и компаниите да реализират пълния си 
потенциал. 
България има също много потенциал и сме сред водещите страни в Европа по участие на жени в информационните и 
комуникационни технологии, каза още Мария Габриел. 
Европейският съвет по иновациите вече е подпомогнал над 5000 стартъпа и компании и това също е реална възможност 
за България, сподели още еврокомисарят. В рамките на програмата "Ускорител" досега има 20 подкрепени български 
компании, уточни Мария Габриел. 
Според нея за иноваторите е от изключително значение да имат и експериментални пространства, където да реализират 
идеите си. Подобни пространства могат да са и бизнес инкубатори в университетите или лаборатории, стана ясно по време 
на дискусията. 
Също така чрез новата Европейска иновационна програма се целят пет основни инициативи. Първата е да се подобри 
достъпа до финансиране на стартъпи – за целта трябва да се мобилизират инвестиции и стартъпите да се превърна в 
еднорози. Важни са данъчните преференции в държавите за тези иновативни компании. Според еврокомисарят един нов 
регламен за регистрация на финдовата борса също би спомогнал за улесняване на инвестициите в стартъпи или поне да 
ги направи по-привлекателни за бизнеса. 
Друга важна тема е да не се забравя потенциала на жените в областта на рисковете инвестиции. 
Сред една от интересните идеи за развитие у нас е намерението да се създаде платформа за изпитване на чистия водород. 
Еврокомисарят припомни, че страната ни иска да изгради една от „водородните долини“ за които се говори вече из цяла 
Европа. Това е свързано с техническа помощ – насоки за бизнеса и лабораториите, сподели още Габриел. 
Другата важна тема е свързаността на екосистемите от стартъпи при всички региони в Европа. В момента тези системи не 
са свързани и това остава един от основните проблеми на ЕК за разрешаване в условията на дигитализиране на 
икономиката. Чрез подобно свързване на екосистемите ще може по-лесно да се обменя опит между различните 
организации. 
Без хора и знания няма иновации 
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Най-важният елемент за иноваторите са хората и знанията, защото без тях няма да има иновации, припомни още 
еврокомисар Габриел.  Според нея е важно да се подкрепят талантите и жените в бизнеса. Целта е да обучим 1 млн. 
таланти и това е част от инициативата Deep tech talent на ЕК. Тази програма си е поставила идеята да обучи тези таланти в 
рамките на следващите 3 години. 
Според Габриел е важно да се продължи и създаването на политики за свързаност на европейско равнище, за да може да 
се конкурира европейската екосистема с тези на други региони като САЩ например. В Европа обаче все още няма точна 
дефиниция стартъп и скейлъп компании, сподели още еврокомисарят. 
 
√ Понижение с 15.5%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 581.31 лв. за MWh с ден за доставка 19 
юли 2022 г. 
Стойността във Франция за вторник стигна умопомрачаващите 521.3 евро за MWh, а в Италия - 495.63 евро за MWh 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 581.31 лв. за MWh с ден за доставка 19 юли 2022 г. и обем от 92 840.40 MWh, сочат данните от търговията. Това е 
понижение с 15.5 % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 526.88 лв. за MWh, при количество от 48 329.80 MWh. 
Извънпиковата енергия (44 510.60 MWh) е на цена от 635.75 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 787.14 лв. за MWh и количество от 3510.6 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 12 часа – 408.77 лв. за MWh (4080.6 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 21 часа – 852.25 лв. за 
MWh (3783.4 MWh). Много висока е постигнатата стойност и за 23 часа – 747.09 лв. за MWh (3927.7 MWh). 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 689.16 лв. за MWh при количество от 3647.2 MWh. 
(https://ibex.bg/)  
Спрямо стойността от 687.00 лв. (351.76 евро) за MWh за 18 юли 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за 
доставка 19 юли 2022 г. се понижава до 581.31 лв. за MWh ( спад с 15.5  %) по данни на БНЕБ или 297.22 евро за MWh. 
Така за пореден ден след Испания (142.35 евро за MWh) и Полша (227.66 евро за MWh) стойността на БНЕБ, остава доста 
по-ниска в сравнение с постигнатите на останалите европейски електроенергийни борси. Така например във Германия 
цената, постигната за електроенергията за 19 юли расте до 397.09 евро за MWh, а на останалите европейски 
електроенергийни борси отново надхвърля 420 евро за MWh.   
Умопомрачаваща е постигнатата във Франция цена от 521.3  евро за MWh, следвана от Италия – 495.63 евро за MWh.  
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 18 юли 2022 г. общият търгуван обем към часа на публикуване 
на информацията е 2 234.60 MWh при средно претеглена дневна цена от 574.40 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     36,54%    2101.66 
Кондензационни ТЕЦ   40,98%    2356.87 
Топлофикационни ТЕЦ   4,04%    232.46 
Заводски ТЕЦ    2,22%    127.95 
ВЕЦ     0,69%    39.97 
Малки ВЕЦ    1,84%    106.06 
ВяЕЦ     0,88%    50.73 
ФЕЦ     12,22%    702.53 
Био ЕЦ      0,57%     32.99 
Товар на РБ         4040.58 
Интензитетът на СО2 е 381g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Жегата удари и цените на електроенергията - рекордни са нивата при сделките в Румъния и Унгария за вторник 
Румънската OPCOM затвори при цена от 471,75 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 297,22 евро/мвтч за базова 
енергия 
Настъпващата жега удари цените по електроенергийните борси на север от България. Румънската енергийна борса 
OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 471,75 евро/мвтч за базова енергия. Това сочат данните на борсата за 
19 юли 2022 г. Цената за пиковата енергия е 530,91 евро/мвтч, а извънпиковата енергия е 412,59 евро/мвтч. Най-високата 
цена от 667,91 евро/мвтч ще бъде в 18 ч. Най-ниска ще бъде цената в 5 ч и тя ще бъде 318,72 евро/мвтч. Търгуваните обеми 
при базовата енергия са 76 573,3 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за 19 юли ще бъде 297,22 евро/мвтч. Общият изтъргуван обем 
електроенергия е за 159,78 гвтч. Максималната цена ще бъде 435,75 евро/мвтч и тя ще бъде в 21 ч. Минималната цена ще 
бъде в 12 ч и тя ще бъде 209,00 евро/мвтч. Цената в България все пак се запази на нивата на търговията в Гърция. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 19 юли е 465,89 евро/мвтч. Пиковата енергия пък се 
търгува за 521,01 евро/мвтч. Най-високата цена от 653,23 евро/мвтч ще бъде в 18 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 5 ч тя 
ще бъде 318,72 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 58 172,4 мвтч. 

https://ibex.bg/
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Базовата цена на електроенергията за 19 юли на Словашката енергийна борса е 468,73 евро/мвтч. Най-високата цена ще 
бъде в 18 ч и  тя ще е 684,69 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 5 ч и тя ще бъде 318,72 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 391,01 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 20 ч и 
тя ще е 586,87 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 24 ч и тя ще бъде 262,87 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 19 юли е 444,49 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
478,34 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 47 769,3 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 20 ч и тя 
ще достигне 593,99 евро/мвтч. Най-ниската цена се очаква в 5 ч и тя ще бъде 318,72 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 397,09 евро/мвтч на 19 юли. Пиковата цена  ще бъде 399,09 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 514 222,2 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 20 ч и тя ще 
достигне 581,25 евро/мвтч. В 24 ч се очаква и най-ниската цена от 285,91 евро/мвтч. 
 
√ Още по-тревожни тенденции и цени - европейските електроенергийни борси прескочиха границата 380 - 400 евро за 
MWh 
Още по-затегнат пазар. Още по-тревожни тенденции и цени. Нивото от 400 евро за MWh се появи на европейските 
електроенергийни борси първоначално срамежливо. В последните дни от миналата седмица признаците за по-силното 
налагане на тази стойност в сегмента „ден напред“ се засилиха. 
Безпокойството на пазарите и все по-често чуващите се предупреждения за опасност от спирания на електроенергията 
през задаващият се нов есенно-зимен сезон през миналата седмица удържаха до ниво от и малко над 380 евро за 
MWh.  Новата седмица, която води до стойности от над 410 до над 450 евро за MWh е вече тук и вещае картина на такава 
стагнация и разрушения на икономическия и социален ред в Европейския съюз, който още никой не може да си представи. 
В подкрепа на ценовите нива от над 400 евро за MWh се оказват и по-ниското производство на електроенергия от вятър, а 
и от ядрена енергия. Природният газ, който води със себе си цялата геополитическа бъркотия остава сред основните 
движещи сили. Усетът за поредната енергийна буря вече тресе пазарите. 
Производство на електроенергия 
Производството на електроенергия през 28-та седмица във всички страни от Европа e от порядъка на 46 755.73 GWh 
(46 883.16 GWh седмица по-рано). 
Що се отнася до седмичното производство на електроенергия в страните от ЕС към късния следобед на 17 юли  за 28-та 
седмица то достига до обем от  42 731.30 GWh  (42 533.97 GWh  седмица по-рано), според данните на energy 
charts,  базирани на ENTSO-E. 
От това общо производство на фосилните горива се пада дял от 17 398.17 GWh или 40.72 % (15 447.30 GWh или 36.32 % 
седмица по-рано) . От тях - на кафявите въглища –3881.32 GWh или 9.08 %, както и на каменните – 7.37 % (3150.78 GWh). 
Газът държи дял от 21.41 % или 9149.74 GWh  (16.42 % или 6985.96 GWh седмица по-рано). 
Участието на ядрената енергия е изчислено на 9367.97 GWh или 21.92 %  (9614.64 GWh или 22.60 %  седмица по-рано). 
Делът на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) e от порядъка на 15 965.16 GWh или 37.36 % (17 472.03 GWh или 
41.08 % седмица по-рано). 
Вятърните централи на сушата са произвели обем от 4456.42  GWh или 10.43 %, а офшорните – 579.27 GWh или 1.36 %. 
Делът на слънцето достига до 4906.16 GWh – 11.48 %. Що се отнася до хидроенергията, то делът и е от порядъка на 4.55 %, 
а от помпени станции – 5.51 %. 
Цените 
Ценовите нива на европейските електроенергийни борси в сегмента „ден напред“ през изминалата седмица за пореден 
път показаха, че намерението за спад се измества.  Още с ден за доставка 11 юли при скок с 27.89 % стойността на 
италианската борса (GME) от 414.33 евро за MWh показа, че вече на пазара има нова тенденция. Към този ценови сигнал 
се присъедини и Франция ( ръст от над 71 % до 384.1 евро за MWh). В Германия при скок от 223.55 % стойността достигна 
до 372.6 евро за MWh. Огромен скок от 242.43 % на БНЕБ и румънската OPCOM вдигна цената до 368.35 евро за MWh.   
Понижение бе отчетено на 5 от европейските електроенергийни борси (вкл. и извън континенталната част) с ден за 
доставка 12 юли. Стойността на Иберийския пазар (Португалия и Испания) се понижи с 1.2% до 155.71 евро за MWh, както 
и с 1.5 % до 369.07 евро за MWh в Гърция. С 10.3 % до 283.03 евро за MWh спадна стойността за Великобритания, а с 30 % 
до 151.60 евро за MWh в Полша. 
На останалите европейски електроенергийни борси цената продължи да расте – от незначителните 0.28 % за БНЕБ (369.07 
евро за MWh) и 7.41 % (395.31 евро за MWh) за румънската OPCOM до 4.2 % (393.10 евро за MWh) в Унгария. Както и 1.36 
% (377.66 евро за MWh) в Германия до 12.58 % (432.43 евро за MWh) във Франция и 5% (414.33 евро за MWh) в Италия. 
С ден за доставка 13 юли на повечето от европейските електроенергийни борси бе постигнато понижение, което варираше 
от 4.3 % (372.63 евро за MWh) в Сърбия и 6.1% (344.93 евро за MWh) в Нидерландия до 7.2 % (364.70 евро за MWh) в 
Унгария до 9.3 % (341.20 евро за MWh) в Чехия. На румънската OPCOM стойността намаля с 10.6 % (353.24 евро за MWh) , 
а на БНЕБ със 17.9 % (303.19 евро за MWh). Понижение с 6.8 % бе отчетено и на германската електроенергийна борса 
(352.16 евро за MWh). 
Повишение бе отчетено на 8 от европейските електроенергийни борси и въпреки, че в процентно отношение то не 
изглежда високо, постигнатите цени са изключително притеснителни. Така в Италия при увеличение с едва 0.87 % 
стойността достигна до 438.86 евро за MWh, а във Франция при ръст  с 3.36 % - до 446.96 евро за MWh. 
Разнопосочно движение бе отчетено и с ден за доставка 14 юли в сегмента „ден напред“ като спадът този път бе ограничен 
до едва 5 от европейските електроенергийни борси. За отбелязване бе продължаващото понижение на БНЕБ. Така при 
спад с 10.6 %, включително и на гръцката HENEX стойността се понижи до 271.18 евро за MWh. 
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Цената на френската електроенергийна борса за пръв път през изминалата седмица с ден за доставка 14 юли също отчете 
спад с 13.5 % до 386.72 евро за MWh. 
На останалите европейски електроенергийни борси покачването продължи, като на германската, при ръст с 4.32 % 
стойността стигна до 367.38 евро за MWh, оставайки сред поносимите.  
Не такава бе постигнатата цена на италианската GME, където в сегмента ден напред (плюс 1.66%) успя до достигне 
рекордните 446.15 евро за MWh. Високият ръст от 18.5% на румънската OPCOM доведе до цена от 418.59 евро за MWh. 
Над 400 евро за MWh стигнаха и нивата в Словения (плюс 9.88 % до 421.31 евро за MWh), Сърбия (416.34 евро за MWh), 
Словакия (416.22 евро за MWh). 
Цените на европейските електроенергийни борси с настъпването на почивните дни стартираха с масов спад, даден още с 
ден за доставка 15 юли . Разбира се, с изключение на четири от борсите, където се върна процесът на покачване. Така при 
ръст с 25.8 % стойността на БНЕБ и гръцката HENEX се върна на нивото от 341.17 евро за MWh, във Франция при увеличение 
с 2.78 % до 397.49 евро за MWh, а в Швейцария  при плюс 2.33 % - до 397.81 евро за MWh. 
С изключение на Полша (плюс 7.6 % до 164.86 евро за MWh) цените на европейските електроенергийни борси с ден за 
доставка 16 юли тръгнаха масово надолу. Двуцифреният спад в процентно отношение доведе до цени от 157.77 евро за 
MWh (минус 53.44 %) в Чехия и (минус 47.0 % ) и 174.81 евро за MWh в Германия, както и до (минус 18.9 % ) 276.78 евро за 
MWh на румънската OPCOM. 
С ден за доставка 17 юли също с двуцифрен ръст цените продължиха да вървят в посока надолу – (спад с 19.5 %) 222.79 
евро за MWh на БНЕБ и румънската OPCOM. При спад с 25.1 % цената на електроенергийната борса във Франция спадна 
до 239.88 евро за MWh, а в 
Разбира се отчетено бе и повишение на три от борсите, но най-високата стойност бе постигната в Италия – 362.34 евро за 
MWh. 
Най-ниската стойност бе отчетена в Испания – 102.45 евро за MWh (минус 25.1%) и Португалия (спад с 22.4 %) – 106.79 евро 
за MWh. 
Новата седмица стартира с тревожно високи цени. За пръв път на почти половината от европейските електроенергийни 
борси, постигнатите нива са над 408 – 414 евро за MWh. Рекордът се пада на Франция (486 евро за MWh) и Италия (462.88 
евро за MWh). 
Доста под тази стойност е постигнатата цена на БНЕБ (ръст с 57.89 %) от 351.76 евро за MWh, както и тази на гръцката HENEX 
– 354.83 евро за MWh. 
За отбелязване е, че единствено стойностите, постигнати на електроенергийната борса в Португалия и Испания (OMIE) 
остава на съвсем различно и ниво в пъти по-ниско от това на останалите платформи – 115.77 евро за MWh. доста по-висока 
остава стойността, на иначе получилата известност с по-ниските стойности електроенергийна борса на Полша – 274.32 евро 
за MWh. 
Като цяло връщането назад в предходните седмици дава някаква малко по-добра надежда за постигнатите стойности на 
БНЕБ и дава възможност за осъзнаване на предимството, което осигуряват настоящите мощности на въглища и АЕЦ в 
страната. 
Средна месечна и средна годишна цена към 17 юли 
Най-общо средната месечна цена на европейските електроенергийни борси отново бележи нови и по-високи нива. 
На БНЕБ към 17 юли средната месечна стойност отново се променя до 295.99 евро за MWh, а за Румъния – до 315.12 евро 
за MWh. За другите европейските електроенергийни борси тя варира от 318.47 евро за MWh в Гърция до 404.99 евро за 
MWh в Италия и 355.46 евро за MWh във Франция. Доста по-ниска е стойността за Испания – 142.27 евро за MWh (143.82 
евро за MWh в съседна Португалия). В Германия, цената е на ниво от 278.56 евро за MWh, а в Австрия – 315.93 евро за 
MWh. В Унгария расте до – 318.82 евро за MWh и се установява на 207.22 евро за MWh в Полша. 
Средната годишна цена към 17 юли на БНЕБ е 213.06 евро за MWh и остава по-ниска, както от тази в Румъния (220.16 евро 
за MWh), Унгария (228.67 евро за MWh), така и от тази в Гърция (244.97 евро за MWh). 
На останалите европейски електроенергийни борси средногодишните цени към посочената дата варират от 263.19 евро 
за MWh в Италия и 200.19 евро за MWh в Испания и Португалия (200.52 евро за MWh) до 208.86 евро за MWh в 
Нидерландия и 194.19 евро за MWh в Германия, както и 240.51 евро за MWh във Франция и 148.14 евро за MWh в Полша. 
Петрол, газ, СО2 
Цените на петрола, газа и емисиите от СО2 през миналата седмица останаха високи. Независимо от отчетеният спад в края 
на седмицата. 
Петролът продължи да реагира на опасенията от рецесия, а и на опитите на САЩ да накарат страните от ОПЕК да увеличат 
добива. Участниците на пазара все още се ослушват за предложението на министъра на финансите на САЩ Джанет Йелън 
за налагане на таван на цената руския петрол. 
Септемврийските фючърси за петрола сорт Brent на лондонската борса ICE Futures през миналия понеделник, 11 юли 
регистрираха поредния спад до 107.1 долара за барел. Тенденцията към понижение продължи и на 14 юли за пръв път от 
началото на месец май цената спадна до 99.1 долара за барел. В крайна сметка Brent завърши седмицата на плюс (+2%) 
на ниво от 101.08 долара за барел, а наблюдателите на пазара отбелязват, че колебанията на цените все повече зависят от 
пазарните настроения. Това, което прави впечатление е липсата на обединяваща основна тенденция. 
В центъра на вниманието все още остава американското предложение за таван на цените на руския петрол, но както 
изглежда тази идея се очаква по-скоро да бъде изоставена. „Министерство на финансите е направило вътрешен анализ и 
е установило, че такава мяра може да доведе до скок на цената на петрола над 150 долара за барел и продължаващ ръст. 
Според най-лошата прогноза ценовият шок може са бъде още по-сериозен“, написа The Washington Post, позовавайки се 
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на запознати ъс ситуацията източници. Това се случва на фона на липсата на подкрепа на страните от Близкия изток на 
предложението на САЩ за увеличение на добива. 
Очаква се, че през новата седмица петролният пазар най-сетне ще постигне консенсус, така че да се получи някакво 
уравновесяване на страховете от икономическа рецесия и физическо затягане. При всички случаи пазарът на петрол ще 
трябва да отчете и подобряването на ситуацията в Либия, която вдигна форсмажора от всичките си пристанища. 
Цените на газа в Европа останаха под влияние на интригата около „Северен поток“. Пълната неяснота, въпреки обещанията 
около ремонтираната турбина за газопровода, както и плановият ремонт продължиха да държат нивата достатъчно високи. 
Европейските страни, които разчитат на руските газови доставки продължават да се чувстват уязвими. Опасността от пълно 
спиране на синьото гориво витае във въздуха от седмици. Августовските фючърси за газа, които на 7 юли достигнаха 
рекордната цена от 183.18 евро за MWh, а на 13 юли почти повториха този рекорд – 180.50 евро за MWh, в края на 
търговият в петък, 15 юли успяха да се понижат до 160.80 евро за MWh, отбелязвайки спад с 8.13 %. В близост до тази цена 
е и постигнатата на ден напред на борсата EEX за 18 юли – 161.448 евро за MWh. 
Междувременно европейските правителства продължават да внасят все нови и нови мерки за ограничение на газа през 
настоящия период, така че всички газови потоци да бъдат насочени към запълване на газохранилищата. Най-уязвима се 
оказва германската икономика, която отчете запълване на газохранилищата до 64.44 %. Междувременно Италия получи 
подкрепа от Алжир, който пренасочва износа си към страната е има готовност за доставка на 25 млрд. куб м природен газ, 
като от понеделник се очаква увеличаване на пропускателната способност. 
На този фон американските доставки се очаква да останат ограничени, а и вече има сигнали за ръст на азиатските цени на 
LNG. Интригата „Северен поток“ ще продължи да е движещата сила и през новата седмица, а всеки от страничните фактори, 
включително и ситуацията в Норвегия, която има проблем с водните ресурси е от значение. 
Като цяло от седмици все по-често, както при петрола, така и при газа вече се поставя въпроса не толкова за цените, колкото 
за наличността им. 
На този фон цената на фючърсите за СО2 остават в диапазона от 85 евро за тон. Колебанията, наблюдавани преди два 
месеца се поуспокоиха. В началото на миналата седмица декемврийските фючърси по индекса ICE EUA стартираха от малко 
по-ниското ниво от 84.07 евро за тон, а завършиха седмицата на ниво от 85.40 евро за тон. Накъде ще се насочи цената на 
емисиите зависи най-вече от  тенденциите, които през новата седмица ще задвижат газовия пазар. 
Тенденции 
Някои я наричат война на изчакване. Други – война на санкции. Каквото и да е названието резултатите още в средата на 
юли прозират. Времето, в което трябва трескаво да тече подготовка за настъпващата зима е заето от политически кризи. 
Политиките на европейските страни се тресат и ако трябва честно да се признае това се дължи на редица не достатъчно 
добре обмислени решения на Европа. 
От август влиза в сила забраната за закупуване на руски въглища. В резултат договорите за внос от други страни – 
Австралия, САЩ, ЮАР са се увеличили два пъти и половина или над 400 долара за тон. Експертите изчисляват, че за да 
посрещне и зимата, а в частност и да има готовност за замяна на недостигащият газ, Европа ще има нужда от поне още 30 
млн. тона въглища. 
Обещанията на Германия, че пускането на централите на въглища ще е само временно са повече политически, тъй като 
никой не може да предусети зимата. Не звучи никак успокояващо и написаното от анализаторите на Deutsche Bank, че 
немските домакинства може да преминат на дърва, за да се отопляват през тази зима. Като цяло германската банка очаква 
10 % по-малко потребление на газ от домакинствата заради икономиите. Прекъсването на електроснабдяването не се 
изключва. Опасенията за пълно спиране на газа по „Северен поток“ поставя германската икономика на колене и пред 
колапс. 
Френската икономика също е болна. Историята около EDF в контекста на енергийната криза дава достатъчно поле за 
размисъл. Финландия, както и Норвегия, и Дания открито предупреждават за възможни прекъсвания на електро-
снабдяването. 
Вълната от политически кризи в Европа е само началото, предвестник на задаващата се зима на социалното недоволство. 
Ситуацията е още по-тревожна, заради нестабилността на пазарите на страните извън ЕС, като Турция, където инфлацията 
удари 80 %. Подхранването на миграцията заради продоволствената криза вече атакува Европа. 
Пазарът реагира. Пазарът се държи адекватно. За участниците ценовите нива от над 400 – 450 евро за MWh са нормални. 
Цените отразяват готовността за посрещане на търсенето. В себе си носят обаче и измеренията на политическите действия 
и думи. Цените носят в себе си и войната. Носят и последствията от войната в Украйна. Политиката на санкции трябваше 
да съдържа адекватен изход и да решава основният проблем – енергийната сигурност на Европа. Резултатите към днешна 
дата не дават повод за оптимизъм. Напротив. Вече е видимо – както и при петрола и газа, въпросът не е цената на 
електроенергията, а дали ще я има. 
 
√ Новите ВЕИ централи са спестили 82 милиарда долара от разходи за изкопаеми горива през 2021 г. 
Нараства обаче натискът при веригата за доставки на суровини и материали за индустрията, обясняват от IRENA 
Вятърните и слънчеви технологии продължават да постигат огромен спад на разходите през миналата година в глобален 
план. Но наблюдателите предупреждават, че пълното въздействие на текущата верига на доставки и кризата на суровините 
все още не се усеща напълно на енергийните пазари. 
В нов доклад Международната агенция за възобновяема енергия (IRENA) изчислява, че вятърните и слънчевите технологии 
са постигнали двуцифрени намаления на разходите през 2021 г., но предупреждава, че натискът във веригата на доставки 
и скокът на цените на суровините може да попречи на този напредък през 2022 г. 

https://irena.org/newsroom/pressreleases/2022/Jul/Renewable-Power-Remains-Cost-Competitive-amid-Fossil-Fuel-Crisis
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Миналата година глобалните разходи за вятърна енергия на сушата са намалели с 15 процента, офшорните вятърни 
проекти са спаднали с 13 процента. Цената на слънчевата фотоволтаична енергия е спаднала също с 13 процента, се казва 
в доклада на IRENA. 
Според експертите на агенцията около две трети от добавената енергия от ВЕИ през миналата година е имала по-ниски 
разходи от глобално най-евтините електроцентрали, работещи с въглища. Това е и допълнително доказателство, че 
вятърът и слънчевата енергия продължават да изпреварват изкопаемите горива по цени. 
„Възобновяемите енергийни източници са най-евтината форма на енергия днес“, каза генералният директор на IRENA 
Франческо Ла Камера. „2022 г. е ярък пример за това колко икономически жизнеспособно е станало новото производство 
на енергия от възобновяеми източници.“  „Възобновяемата енергия освобождава икономиките от нестабилните цени и 
вноса на изкопаеми горива, ограничава разходите за енергия и повишава устойчивостта на пазара – още повече, ако 
днешната енергийна криза продължи.“, се обяснява в доклада. 
IRENA изчисли, че повече от 250 GW нови проекти за възобновяема енергия, пуснати в експлоатация през 2021 г., са 
помогнали да се избегнат други 55 млрд. щатски долара допълнителни разходи за производство на енергия от изкопаеми 
горива. И това е в резултат на скоковете на цените на въглищата, газа и петрола, наблюдавани през 2022 г. 
IRENA установи, че възобновяемите енергийни източници са особено конкурентни в европейските страни, където има най-
голяма разлика в цените между вятърните и слънчевите технологии и тези на изкопаемите горива. 

 
 
Ла Камера каза, че докато правителствата може би се стремят да увеличат допълнителните доставки на въглища и газ, за 
да се справят с настоящата световна енергийна криза, дългосрочното планиране на енергийната система трябва да се 
съсредоточи върху растежа на по-чисти енергийни източници. 
„Въпреки че временен отговор на кризата може да е необходим в настоящата ситуация, извиненията за смекчаване на 
климатичните цели няма да издържат в средносрочен или дългосрочен план. Днешната ситуация е опустошително 
напомняне, че ВЕИ и спестяването на енергия са бъдещето“, смята Ла Камера. 
„С предстоящите COP27 в Египет и COP28 в ОАЕ, възобновяемите енергийни източници осигуряват на правителствата 
достъпна енергия, за да се приведат в съответствие с целите за декарбонизация и да превърнат своите обещания за 
климата в конкретни действия с реални ползи за хората на място“, добави той. 
IRENA установява, че ограниченията в доставките и по-високите цени на суровините могат да доведат до по-високи разходи 
за технологии за възобновяема енергия. В същото време изключително високите цени на изкопаемите горива ще „влошат 
дълбоко“ конкурентоспособността на им в сравнение с вятъра и слънцето. 
„Що се отнася до веригите за доставки, данните на IRENA предполагат, че все още не всички увеличения на разходите за 
материали са били прехвърлени в цените на оборудването и проектните разходи“, обясняват анализаторите. 
„Ако материалните разходи останат високи, ценовият натиск през 2022 г. ще бъде по-изразен. Увеличенията обаче могат 
да бъдат незначителни спрямо общите печалби от конкурентоспособните възобновяеми енергийни източници в 
сравнение с по-високите цени на изкопаемите горива“, е записано още в доклада. 
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√ Със стабилен ръст стартираха новата седмица фондовите пазари в Западна Европа 
С най-голям дневен ръст затвори италианският индекс FTSR MIB, а с най-малко повишение приключи испанският 
измерител IBEX 35 
Фондовите пазари в Западна Европа се покачваха стабилно по време на търговията в понеделник, като повишиха 
печалбите от петък, въпреки че фондовият пазар на Италия беше притиснат от политическа несигурност. 
Ралито на облекчението в петък дойде, когато търговците се обзаложиха, че Федералният резерв на САЩ (Фед) ще бъде 
по-малко агресивен на предстоящата си среща. The Wall Street Journal съобщи в неделя, че централната банка е на път да 
повиши лихвените проценти със 75 базисни пункта на срещата си по-късно този месец, вместо по-голямо увеличение пълен 
процент, както прогнозираха някои анализатори. 
Страховете от рецесията доминираха върху търговските настроения през последните седмици, тъй като участниците на 
пазара се притесняват, че агресивните действия от страна на Фед - в опит да укроти високата от десетилетия инфлация - в 
крайна сметка ще насочат икономиката към рецесия. 
Тази седмица ще е наситена с важни събития и статистически данни. Във фокуса на вниманието на инвеститорите ще бъде 
срещата на Европейската централна банка (ЕЦБ), резултатите от която ще бъдат обобщени в четвъртък, както и 
статистическите данни и отчетите на компаниите. ЕЦБ ще повиши лихвените проценти за първи път от повече от 
десетилетие, същия ден, в който ЕС се надява Русия да възобнови доставките на природен газ по спрения за профилактика 
газопровод „Северен поток“ 1. 
Във вторник ще бъдат публикувани окончателните данни за промените в потребителските цени в еврозоната през юни. 
Публикуваната миналата седмица статистика на САЩ показа, че инфлацията в страната се е ускорила до 9.1% на годишна 
база през юни от 8.6% през май, продължавайки да се задържа на четиридесетгодишен връх. 
Пазарните участници следят и политическата ситуация в Италия. Миналата седмица кметовете на 110 града в страната, 
включително 10 големи области, ръководители на синдикати и бизнес асоциации призоваха премиера Марио Драги да 
преразгледа решението си да подаде оставка. Дарги подаде оставка, която не беше приета от италианския президент , тъй 
като не поучи подкрепа от коалиционния си партньор Движението 5 звезди. 
Очаква се Драги да говори пред парламента в сряда и да поиска вот на доверие, но анализатори на UniCredit обявиха, че 
очакват нестабилността да остане висока дотогава докато не бъде даден отговор дали той ще поиска вот на доверие, с 
което ще потвърди, че поддържа оставката си, или ще остане на поста си. „Всяка индикация, която може да увеличи 
вероятността от предсрочни избори, в крайна сметка ще бъде отрицателна за пазарите не само в Италия“, написаха 
анализаторите на UniCredit. 
До обед общият европейски индекс на най-големите компании в региона Stoxx Europe 600 се повиши с 0.95%, а от 
националните измерители на „сините чипове“ с най-висок ръст беше британският FTSE 100 (+1.1%), следван от германския 
DAX (+1.0%), френския CAC 40 (+0.9%), испанския IBEX 35 (+0.8%) и италианския FTSE MIB (+0.4%). Следобед възходящият 
тренд се запази, а за някои измерители се ускори. 
 

 
Източник: MarketWatch 

 
Акциите на финландската банка Nordea Bank Abp поскъпнаха с 5.50%, след като кредиторът отчете нетна печалба през 
второто тримесечие, която надхвърли прогнозите на анализаторите, и обяви намерението си да стартира нова програма 
за обратно изкупуване на акции на стойност до 1.5 млрд. евро. 
Книжата на обединения производител на автомобили Stellantis NV се повишиха с 2.49%. Италианско-френската компания, 
която произвежда автомобили с марките  Chrysler, Dodge, Fiat, на френската група PSA - Citroen и Peugeot, обяви, че спира 
работата на съвместното предприятие, което произвежда автомобили от марката Jeep в Китай. Загубите на китайския 
бизнес се оценяват на 297 млн. евро за година. 
На върха на Stoxx 600 се изкачиха акциите на шведската фирма за облачни технологии Sinch, добавяйки 17.22% и се 
възстанови частично след петдневна поредица от загуби. 
На „стъпало“ под върха се озоваха книжата на норвежката NEL ASA, работеща с възобновяеми енергийни източници, които 
поскъпнаха с 13.82%. 
Акциите на втората по големина веригата магазини за дрехи в Европа Hennes & Mauritz (H&M) се понижиха с 0.68%. 
Шведската компания обяви, че ще започне процес на закриване на бизнеса в Русия поради "текущи оперативни проблеми 
и непредсказуемостта на бъдещето". Компанията спря продажбите си в Русия на 2 март. 
Със значителен спад на цената затвори търговията в Лондон Direct Line, които загубиха 12.56% и слязоха на дъното на Stoxx 
600, след като британският застраховател отмени обратното изкупуване на акции за 50 милиона паунда (59.6 милиона 
долара) и намали прогнозите си за печалба за настоящата година. 
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На Лондонската фондова борса се появи нова емисия на Haleon, която привлече вниманието на инвеститорите. Новата 
фирма е част от биофармацевтичната компания GlaxoSmithKline (GSK), след като преди месец акционерите одобриха 
отделянето на потребителското здравеопазване на гиганта като самостоятелна компания. В резултат книжата на Haleon 
поевтиняха с 3.52%, а на GSK се понижиха с 0.69%, след като до обед понижението беше двуцифрено. 
 
Мениджър 
 
√ Reuters: „Газпром“ обяви форсмажор за доставките по „Северен поток“ 
"Газпром" обяви форсмажорни обстоятелства при доставките на газ за "един от основните потребители", съобщава 
Ройтерс, позовавайки се на писмо от газовата компания. 
Според агенцията, става въпрос за Германия. По-конкретно, уведомлението е изпратено до най-големия газов консорциум 
в Европа "Uniper". В него се посочва, че „Газпром“ не може да изпълнява своите задължения по дългосрочните доставки 
на газ поради "непредвидени обстоятелства", независещи от компанията. Малко по-късно, позовавайки се на свои 
източници, Bloomberg съобщи, че минимум три газови компании в Европа са получили такова предупреждение от 
"Газпром". Имената им не се уточняват. Според източниците на Bloomberg става дума за невъзможност за изпълнение на 
предварително договорените количества доставки за юни, които бяха съкратени от доставчика с около 40%. от писмата не 
става ясно дали тази тенденция ще продължи и през следващите месеци и дали това е споменато в изпратените от 
"Газпром" писма 
„Северен поток“ беше спрян за планирана поддръжка на 11 юли. По-рано, на 15 юли, "Газпром" се обърна към германския 
конгломерат Siemens с искане да предостави документи, които да позволят връщането на турбината за "Северен поток". 
Компанията обаче припомни, че газовите компресорни агрегати (GCU) на Siemens се ремонтират в Канада и не могат да 
бъдат върнати в Русия поради санкции, а съществуващите са достигнали края на своя проектен живот, в резултат на което 
дневната производителност на тръбопровода е намаляла е намалял с 40% от 16 юни. Впоследствие от Канада дадоха 
разрешение ремонтираната турбина да бъде върната и монтирана, по неофициални данни тя вече е на път, но остава 
въпросът с другите турбини, а днес руското издание "Комерсант" съобщи, че турбината вече е пристигнала и предстои 
монтирането ѝ 
Германия не вярва на официалните обяснения, смятайки, че истинската цел на намаляването на доставките е опит да се 
окаже натиск върху Европейския съюз и да се промени позицията му по военния конфликт в Украйна. По-специално, 
изпълнителният директор на Siemens Energy Джо Кезер категорично отхвърли обясненията за намаляване на доставките 
от 167 на 67 милиона кубически метра на ден заради липсата само на една турбина. Говорител на германското 
министерство на икономиката също направи изявление, че турбината е резервна част, която е било предвидено да бъде 
използвана от септември, поради което нейният ремонт не би могъл да е истинската причина за намаляването на газовите 
доставки, уточнява Ройтерс. 
Европа се готви за сценарий, при който Русия напълно да спре доставките по една или друга причина. Кремъл все още 
отрича подобно развитие на събитията. 
 
√ МАЕ обяви код „червено“ за доставките на газ в ЕС 
Международната агенция по енергетика предупреди, че Европа трябва да предприеме незабавни стъпки за намаляване 
на потреблението на газ преди зимата, призовавайки правителствата да ограничат използването на климатици и да 
започнат да продават газ на търг за промишлеността, защото в противен случай рискуват нормиране (ограничено 
подаване) на синьото гориво през най-студените месеци, пише „Файненшъл таймс“. 
Ръководителя на агенцията Фатих Бирол заяви днес, че съкращенията на руските доставки означават, че европейските 
усилия за постигане на газова сигурност няма да бъдат достатъчни и призова правителствата да правят така, че „всеки 
оставащ ден“ да бъде използван за запълване на газовите хранилища в рамките на следващите три месеца. 
„Последните действия на Русия за още по-голямо свиване на потоците от природен газ към Европа, съчетани с други 
скорошни прекъсвания на доставките, са код „червено“ за Европейския съюз“, пише Бирол в доклад на МАЕ. По думите му 
високите цени вече са ограничили в известна степен потреблението, но е нужно „значително допълнително намаление, за 
да може Европа да се подготви за предстоящата тежка зима“. 
Шефът на МАЕ казlа, че последният анализ на агенцията, която действа като енергиен наблюдател за страните от ОИСР, 
предполага, че Европа трябва да ограничи потреблението с 12 милиарда кубични метра от сега до началото на 
отоплителния сезон, което е еквивалентът на 130 танкера с втечнен природен газ. 
Призивът на МАЕ идва в момент, когато Брюксел се подготвя да представи план за зимата, който включва мерки за 
намаляване на потреблението на природен газ в страните от ЕС. 
Преговорите по плана продължиха през уикенда, като техният фокус бе върху това дали Европейската комисия може да 
приложи задължителни цели за намаляване на потреблението на газ за държавите членки, споделят запознати източници. 
 
√ Цената на петрола пое надолу 
Цените на петрола на световните пазари днес отново поеха надолу в ранната търговия, след като снощи се покачиха с 
около 5 долара на барел заради опасения за недостатъчни доставки въпреки очертаващата се рецесия, предаде Ройтерс. 
Фючърсите на сорта Брент от Северно море, референтен за Европа, с доставка през септември намаляха с 43 цента или 
105,84 долара за барел. 
Американският лек суров петрол с доставка през август поевтиня с 28 цента, а този с доставка през септември - с 44 цента 
до съответно 102,32 и 98,98 долара за барел. Снощи и двата сорта скочиха с по 5,1 на сто. 

https://www.ft.com/content/0b42d3c8-e5ab-4be7-ae1c-1b973e0f47d5
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Поскъпването се дължи отчасти и на опасенията, че западните санкции върху руския петрол ще затруднят доставките на 
петрол до западните рафинерии. 
Все още се усещат и ефектите от неособено успешната визата на американския президент Джо Байдън в Саудитска Арабия, 
където той не успя да убеди домакините да повишат добива, за да успокоят цените, съобщава още агенцията. 
 
√ Рязък спад на еврото спрямо долара очакват инвеститори и анализатори 
Рязко понижаване на курса на еврото спрямо долара в следващите 6 месеца прогнозират анализатори, инвеститори и 
търговци в проучване на Bloomberg. 
69% от 792 участници в проучването смятат, че единната европейска валута ще падне до 0,9 долара за евро, докато само 
16% от анкетираните вярват във възможностите на Европа да се справи с трудностите. 
Очакванията, споделени в прогнозите са подкрепени от политическата криза в Италия, където премиерът Марио Драги 
иска да подаде оставка. Анкетираните се опасяват, че страната може отново да има дългови проблеми. 
Една пета от анкетираните смятат, че спредът между 10-годишните италиански и германски облигации трябва да се 
разшири до над 500 базисни пункта, най-високото ниво от кризата през 2012 г., преди Европейската централна банка да се 
намеси. На 18 юли премията към германския държавен дълг се повиши до 235 базисни пункта - най-значимото ниво през 
последния месец, според Reuters. 
Оценките са повлияни и от очакванията за рецесия - професионалните инвеститори до голяма степен приемат, че 
вероятността това да се случи през следващите шест месеца надхвърля 50 процента. Ситуацията поставя ЕЦБ в трудна 
позиция: регулаторът се готви най-накрая да повиши основната лихва на фона на перспективите за влошаване на 
енергийната криза, ускоряваща инфлацията. 
Повишаването на цените вече вреди на частните потребители и компании – страховете сега се изострят от опасенията за 
окончателното спиране на доставките на газ от Русия през "Северен поток", пише още Bloomberg. След намаляване на 
доставките по газопровода с 40% миналия месец, "Газпром" окончателно спря подаването на синьо гориво с официално 
обяснение, че предстои десетдневна профилактика, която трябва да приключи на 21 юли. В същия ден се очаква ЕЦБ да 
вземе решение за повишаване на лихвения процент за първи път от доста време насам. 
Преди дни обменният курс на еврото обнови 20-годишно дъно спрямо долара, падайки под паритета между двете валути. 
В ранния следобед днес европейската валута се търгува около границата от $1,01, показвайки растеж. 
 
√ Изправени пред невиждан досега пагубен цикъл на долара 
Силното представяне на долара обикновено е лоша новина за света. Ако настоящата траектория на американската валута 
се запази, то светът може да бъде подложен на още по-големи нива на дискомфорт, пишат Трейси Алъуей и Джо Уайсентал 
за Блумбърг. 
Притесненията относно глобалния растеж наскоро изпратиха Доларовия индекс на Блумбърг до най-високото му ниво в 
историята, като зелените пари достигнаха многогодишни върхове спрямо еврото и йената. 
Движенията на щатската валута 
в последно време крият риска да създадат самоподхранваща се обратна връзка, при която силното представяне на долара 
подкрепя допълнително стойността му и го прави още по-скъп спрямо другите валути. Като се има предвид, че по-голямата 
част от трансграничната търговия все още е деноминирана в долари, а по-силната американска валута исторически е 
носела със себе си широкообхватни щети за световната икономика, тази тенденция притеснява анализаторите. 
На фона на по-високата от очакваното инфлация и все още високите цени на суровините, на пазара се заражда 
безпокойство, че ни очаква „пагубен цикъл“ на долара, какъвто не сме виждали досега, казва  Джон Турек, основател на 
JST Advisors и автор на блога Cheap Convexity. 
Докато Федералният резерв увеличава лихвените проценти с най-бързите темпове от десетилетия, той не вижда какво 
може да прекъсне този цикъл в рамките на следващите няколко месеца 
„Това, което прави тази версия на „пагубния цикъл“, наистина страшна, е фактът, че е трудно да намерите нещо, което в 
близкото бъдеще би могло да изиграе ролята на спирачка“, казва Турек в новия епизод на подкаста „Odd Lots“. 
„Имаме европейски проблем, създаващ натиск върху еврото. Това тласка долара нагоре и влошава производствения 
цикъл, което пък създава нови проблеми за Европа, затваряйки целия цикъл“, обяснява той. 
Разбира се, и преди е имало периоди на значително покачване на стойността долара – например през 2016 г. или 2018 г. 
Тогава валутата поскъпна, докато Федералния резерв говореше за затягане на паричната си политика, но възходящата 
тенденция спря веднага, след като централната се отказа от подобен ход. На фона на инфлацията в САЩ от 9,1% на годишна 
база обаче Фед има много по-малко поле за действие, за да промени курса. 
Ключовият въпрос 
в случая е в каква степен по-силният долар намалява склонността на Фед да приеме още по-големи увеличения на 
лихвените проценти през следващите месеци и съответно каква е вероятността на износителите и кредитополучателите 
по целия свят да получат леко облекчение? 
Когато става въпрос за цикъла на долара, има много възможности. Експерти като главния икономист на Международния 
валутен фонд Гита Гопинат и Хюн Сонг Шин, който е ръководител на изследователския отдел в Банката за международни 
разплащания, са демонстрирали в свои анализи, че ролята на щатския долар в световната търговия е такава, че по-силните 
зелени пари могат да доведат до затягане на глобалните финансови условия и да нанесат удар на реалните инвестиции. 
Американската валута също така има специална позиция на световните пазари. Когато дадени недобри сигнали на 
пазарите предизвикват опасения сред инвеститорите, те са склонни да търсят убежище в деноминирани в долари активи, 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-07-17/ecb-fights-for-market-credibility-as-recession-nears-mliv-pulse
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-07-17/this-could-be-the-start-of-a-dollar-doom-loop-like-no-other?fbclid=IwAR3OCA1gGLMfJr_aFTBewQM9ROL4t4JUL527K69Rn1HBPr2qfGEadxw3s48#xj4y7vzkg
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което дава допълнителен тласък нагоре на зелените пари. Това е една от причините, поради които доларът скочи, когато 
пазарите се сринаха през март 2020 г., и обяснява настоящото му представяне. 
Сегашната ситуация обаче е усложнена от факта, че големите централни банки по света са в режим на затягане или са на 
път да навлязат в такъв. Очаква се този месец Европейската централна банка да вдигне лихвите си за първи път от 2011 г. 
Това означава, че Германия, например, е изправена пред двоен икономически удар, тъй като покачващите се цени на 
природния газ вредят на нейния производствен сектор. 
„Намираме се в свят, в който централните банки, които се борят с инфлация над целевата ѝ стойност, имат много малка 
толерантност към голяма валутна слабост, тъй като се смята, че тя засилва натиска, който се опитват да преборят с 
вдигането на лихвите“, казва Турек. „В този ред на мисли ние се намираме в обратна валутна война“, добавя той. 
Това може да е една от причините централната банка на Швейцария да изненада пазара с повишение на лихвения процент 
с 50 базисни пункта през юни - първото от 15 години насам. Въпреки че швейцарският франк е относително силен, Турек 
твърди, „той не е достатъчно силен в реално изражение, за да компенсира част от горната целева инфлация, която дори те 
виждат“. 
Междувременно членът на Комисията по парична политика към Английската централна банка Катрин Ман заяви по-рано 
този месец, че „по-строгата парична политика на САЩ има тенденция да стимулира инфлацията в Обединеното кралство 
поради по-слабия паунд“. 
Изненади могат да дойдат и от Китай 
на този фон, смята още Турек. Кредитните потоци в страната нараснаха през юни, след като правителството отприщи 
стимули, насочени към компенсиране на последствията от блокиранията срещу разпространението на COVID-19. Но дори 
и с тези стимулите е трудно новите заеми и други видове парични облекчения да се прехвърлят към реалната икономика 
предвид продължаващите пандемични ограничения. 
Скорошното силно представяне на долара е и в противоречие с прогнозите, направени по-рано тази година, че нахлуването 
на Русия в Украйна и последвалите санкции могат да се превърнат в повратна точка за щатския долар. От друга страна, 
времевата рамка за намаляване на ролята на долара като световна резервна валута никога не се е очаквало да бъде кратка, 
като изключително силните зелени пари в крайна сметка може да насърчат другите страни да търсят алтернативи. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите  
БНТ „Денят започва“ 

- Какви са възможностите за съставяне на кабинет с мандат на БСП? Гост: Председателят на ПГ на БСП за България 
Георги Свиленски 

- За политиките в околната среда и равносметката в управлението. Гост: Министърът в оставка Борислав Сандов 
- Ходовете в кризата и позициите на "Има такъв народ". Гост: Депутатът Станислав Балабанов 
- Как Пътната агенция е изхарчила средства за поддръжка на тол системата? Гост: Цветан Цветков 

Нова телевизия,  „Здравей  България” 
- Как малък самолет вдигна във въздуха изтребители на НАТО и ще бъдат ли приземени хеликоптерите ни заради 

лицензите на българските авиоремонтни заводи. Гост: Министърът на отбраната Драгомир Заков. 
- Последен шанс за кабинет. Ще се рестартира ли четворната коалиция с третия мандат. Гост: Филип Попов от „БСП 

за България” 
- Изхарчени ли са незаконно 118 млн. лева от АПИ за поддръжка на ТОЛ-системата. Гост: Цветан Цветков 

 
√ Преглед на печата  
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа – По 73-ма дрогирани хващат на пътя на седмица. А колко още не? 
в. Труд  - Пишат адски план за затваряне на ТЕЦ-ове 
в. Телеграф  - Само 17 в затвора като Токев, карали пияни или друсани 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа – Смъртността тръгна рязко надолу, връща се на нивата отпреди пандемият 
в. 24 часа  - Третият мандат - на БСП като най-консенсусни, но нов сценарий реди кабинет без ДБ 
в. Труд - "Топлофикация София" чака три години бедни ползватели 
в. Труд - Протоколът отлага споровете по историята 
в. Телеграф –  Премиерът ясен до 7 дни, БСП ще бъдат помирител 
в. Телеграф  - По 80 души загиват на месец през лятото 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Росен Рапчев, експерт в Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата": Дългите пешеходни 
пътеки са опасни - да са 2, прекъснати с оствор по средата 
в. Труд - Радомир Чолаков, депутат от ГЕРБ-СДС, пред "Труд": Болшевишката революция няма да успее 
в. Телеграф - Проф. Николай Овчаров, археолог: След карантита веднага се връщам на разкопките  
Водещи анализи 
в. 24 часа  - Уроците на Бойко за Киро: уволнявай, за да не те уволнят! 
в. Труд - Когато всички се изкарват победители 
в. Телеграф  - Чуват клипа, не виждат педофила 
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√ Предстоящи събития в страната на 19 юли 
София 

- От 10.00 часа в конферентната зала на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, заместник-
председателят на Народното събрание Росица Кирова ще представи визията си за използване на минералните 
извори в Северозападна България за лечебен туризъм на конференция в София.  

- От 10.30 часа в зала “Средец” на Гранд Хотел София, ул. Генерал Гурко 1, фондация „Антикорупционен фонд“ (АКФ) 
ще представи годишния ни мониторингов доклад за 2021 „Антикорупционни институции 2021: Нулева година“, 
изготвен по проект, подкрепен от Фондация „Конрад Аденауер“ по Програма „Върховенство на закона за 
Югоизточна Европа“. 

- От 11.00 часа при МЕГА МОЛ София, зам.-кметът Ангел Джоргов ще даде информация за предстоящите строителни 
дейности в транспортен тунел Люлин и организацията на движение по време на строителството. 

- От 16.00 часа в пресклуба на БТА дипломатическият институт към министъра на външните работи ще връчи своите 
годишни награди на БТА и Центъра за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за 
управление на кризи и реагиране при бедствия. 

- От 18.00 часа в СБХ – зала „Райко Алексиев“, ще бъде открита изложба на Анжела Терзиева живопис и Марк Бойчев 
*** 
Благоевград. 

- От 18.00 часа, в голямата зала на Градска художествена галерия в Благоевград ще се открие изложбата от провелия 
се СИМПОЗИУМ ПО ЖИВОПИС БЛАГОЕВГРАД, ПЛЕНЕР 2022, с куратор Сашо Стоицов.  

*** 
Бургас. 

- От 10.00 часа в хотел „България“, ул. Александровска №21, конферентен център, зала 3, ще се проведе 
пресконференция на EVN България.  

- От 11.30 часа, в Приморски парк Бургас, пред паметник „Пантеона“, Българският Червен кръст организира събитие 
за насърчаване на ваксинацията срещу COVID-19. 

*** 
Добрич. 

- Днес на паметна плоча на кап. Димитър Списаревски ще се състои полагане на цветя на паметната плоча на кап. 
Димитър Списаревски по повод 106 години от неговото рождение 

- В Младежки център – Добрич, фоайе ще бъде открита фотодокументална изложба „Венчан за България. Кап. 
Димитър Списаревски.“  

*** 
Стара Загора. 

- От 10.00 часа в Детски отдел на библиотека „Родина“, ул. „Българско опълчение“ 69, на гости ще бъдат експертите 
от Зелени Балкани Стара Загора и ще говорят на тема: Делфините в Черно море. 

*** 
Хасково. 

- От 11.00 часа в зала Хасково, община Хасково Център за развитие на човешките ресурси /ЦРЧР/ в качеството си на 
Национална агенция, администрираща Програмите "Еразъм+" и "Европейски корпус за солидарност" ще проведе 
информационна кампания, която има за цел да представи постиженията на европейските инициативи и да бъде в 
помощ на настоящи и потенциални бенефициенти по програмите. 

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

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

