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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
БсТВ 
 
√ АКТУАЛНО ОТ ДЕНЯ с водещ НОРА СТОИЧКОВА (19.07.2022) 
Гост: Васил Велев, председател на Асоциация на индустриалния капитал в България 
Неосигуреността с енергоресурси застрашва българската икономика. В Европа страните чертаят планове и правят всичко 
възможно да осигурят с ресурси своята индустрия. При нас не е съвсем така. Заради това ние потърсихме среща с 
министъра на икономиката и индустрията, която се проведе в понеделник. Всъщност и към днешна дата нямаме яснота за 
цената на газа за месец август. По документи трябваше до 10-то число да се съобщи прогнозната цена за следващия месец. 
Все още няма такова съобщение – 10 дена по-късно. Това ни кара да мислим, че няма прогнозна цена, защото няма 
осигурен газ за месец август. И това е много притеснително, понеже за месеците октомври, ноември и декември според 
доклада на изпълнителния директор на  „Булгаргаз“ имаме осигурени едва 1/3 от потреблението. Това заяви 
председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България в ефира на „АКТУАЛНО ОТ ДЕНЯ“ по БсТВ. 
За повече информация вижте видеото. 
 
 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
БНТ 
 
√ Заседание на Министерския съвет 
Министерският съвет се събира на редовно заседание. В дневния ред са включени 21 точки. 
Гледайте на живо тук или на страницата на "По света и у нас" във Фейсбук 
Кабинетът в оставка ще обсъди проект на решение за одобряване на национален план за развитие на комбиниран 
транспорт в България до 2030 година. 
Включен е доклад относно изпълнението на план за действие за 2022 година с мерките, произтичащи от членството на 
България в ЕС към 30 юни 2022 година. 
Ще се разгледа отчет на шестмесечната програма с приоритетните за Република България теми и досиета по време на 
Френското председателство на Съвета на Европейския съюз и други. 
 
√ Кирил Петков: Средствата за хотелиерите ще бъдат изплатени днес 
Премиерът в оставка Кирил Петков каза, че е завършила работа работната група, където е направена по прозрачен начин 
програмата за финансиране на общините, с цел да може максимален брой хора да почувстват ефекта на тези проекти. 
Днес ще бъде създадено и дружеството, което ще позволи извършването на спасителни операции по въздух. Това е една 
огромна победа за българското правителство и българските граждани, каза Петков. 
Средствата за хотелиерите ще бъдат изплатени днес, ще се приеме 80 млн. да бъдат платени от европейски средства. 
Кабинетът в оставка ще обсъди проект на решение за одобряване на национален план за развитие на комбиниран 
транспорт в България до 2030 година. 
Включен е доклад относно изпълнението на план за действие за 2022 година с мерките, произтичащи от членството на 
България в ЕС към 30 юни 2022 година. 
Ще се разгледа отчет на шестмесечната програма с приоритетните за Република България теми и досиета по време на 
Френското председателство на Съвета на Европейския съюз и други. 
 
БНР 
 
√ В НС обсъждат промяна на договора за Ф-16 и промени в Трудовия кодекс 
Депутатите ще обсъждат промяна на договора между България и САЩ за доставка на изтребителите Ф-16. Изменението е 
свързано със системите за поддръжка и е по предложение на Министерския съвет.  

https://www.youtube.com/watch?v=_seyLIeC8GE
https://bntnews.bg/news/na-zhivo-zasedanie-na-ministerskiya-savet-1202098news.html
https://www.facebook.com/novinite.bnt
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Промените в договора включват актуализиране на конфигурацията на самолетите и тяхното оборудване, както и 
увеличаване на броя на обучавания допълнителен личен състав. Ще бъдат коригирани стойностите на различни линии по 
договора и пренасочване на средствата между тях. Ще има и промяна на някои от основните доставчици на отбранителни 
материали и услуги поради технологични или пазарни промени. Измененията по договора не променят общите условия 
или пък стойността и не се изискват допълнителни вноски към вече авансово заплатената сума за изтребителите.  
Финансовата и военната комисия подкрепиха промените, въпреки отправените към цивилното ръководство остри 
бележки. От БСП бяха недоволни, че се дава „празен чек“ за сключения през 2019-та година: „унизителен договор". Което 
може да доведе до ценови капан. От „ПП“ поискаха договорът да се изпълнява, но при защита на българските интереси. А 
министърът на отбраната Драгомир Заков увери, че промените са в български интерес, но „без одобряване на тези 
поправки, изпълнението на проекта не може да продължи“. 
Промените засягат конфигурацията на самолетите, оборудването, броя на обучавания допълнителен личен състав, 
плащания за резервни части и ремонти. България плати през 2019-та година около два милиарда и 200 милиона лева за 8 
машини. Първите от които ще трябва да бъдат в България със закъснение - през 2025-та. Министерството на отбраната 
вече е получило оферта за още осем машини. Отбранителният министър Драгомир Заков се надява към 2028 г. България 
да има 16 изтребителя Ф-16. 
Депутатите се очаква да гласуват и промените в Кодекса на труда които в края на миналата седмица не успяха заради 
липса на кворум. Две от поправките са на Възраждане и предвиждат работници или служители в частни фирми, избрани 
за депутати, да имат право на неплатен отпуск за времето на мандата, а след това да могат да се върнат на работа. Партията 
на Костадин Костадинов настоява и за възможността да има допълнителен платен отпуск на родител с едно или повече 
деца до 18-годишна възраст. 
Предложената от кабинета поправка предвижда баща или осиновител да може да ползва платен отпуск до навършване на 
8-годишна възраст на детето. 
Най-оспорваното предложение за промяна в Трудовия кодекс е това на ГЕРБ и той е 24 май да стане национален празник. 
В седмичната програма на парламента отново е записано и проекторешението за избор на председател на Народното 
събрание както и правила за избор на председател на антикорупционната комисия. 
 
√ Депутатите ще изслушат здравния министър за Covid ситуацията 
Депутати ще изслушват днес министъра на здравеопазването в оставка Асена Сербезова във връзка с разпространението 
на Covid-19. 
Изслушването е по искане на парламентарната група на "Има такъв народ". 
 
√ Комисия в НС гледа възможността за еднократна корекция на електронна винетка 
Комисията по електронно управление в парламента ще разгледа промените в Закона за пътищата.  
Предвидена е възможност за еднократна корекция на електронна винетка. Промяната разрешава корекция на ограничен 
брой сгрешени символи от регистрационния номер на пътното превозно средство. Смяната ще е еднократна, за да няма 
злоупотреби. 
Оставена е възможността за коригиране на категорията и държавата на регистрация на ППС. 
При нуждата от корекция обаче водачът ще трябва да докаже, че е платил винетката си. 
Корекцията няма да удължи срока на винетката. 
Други промени прецизират хипотезите на частично и на пълно неподаване на декларирани тол - данни от превозвачите. 
В закона се въвеждат и европейски директиви, според които електронните системи за пътно таксуване в България трябва 
да са съвместими с тези на ЕС заради нуждата от обмен на данни. 
Комисията по електронно управление ще обсъди и предложението на депутати от "Продължаваме промяната" - 
юридическите лица с нестопанска цел да провеждат дистанционно (през интернет) общите си събрания. 
 
√ БСП разговаря за кабинет с ИТН 
Консултациите на БСП за съставяне на правителство с третия проучвателен мандат продължават днес със среща с 
парламентарната група на "Има такъв народ". Разговорът е насрочен за 14 часа. 
Вчера левицата проведе половинчасови консултации с най-голямата парламентарна група – тази на "Продължаваме 
промяната". 
Постигнато бе съгласие за приемане на програмата на досегашния кабинет. 
Условието на ПП за участие в кабинет с мандата на БСП е да номинират за премиер вицепремиерът Асен Василев, който 
заяви след срещата: 
"Това, което се разбрахме, е, че ще използваме вече изработената програма за разговорите оттук нататък. Единственото 
условие, което ние поставихме, е да сме сигурни, че има работещо антикорупционно мнозинство в парламента, което да 
се докаже като по време на преговорите се приеме Закона за КПКОНПИ и се избере г-н Рашков (Бойко Рашков – б.р.) за 
шеф на Комисията за противодействие на корупцията". 
От "Има такъв народ" са склонни да променят законовите промени, заяви председателят на бюджетната комисия 
Любомир Каримански: 
"Ние сме за Антикорупционния закон да се приеме, нека да видим нормите какви ще бъдат, как ще бъдат разписани точно 
и от там нататък вече ще реагираме по-нататък. Но според мен по-важно е какъв закон ще приемем. Защото ние не правим 
закона според човека, а правим закона, за да може да бъде устойчив, да бъде стабилен във времето и не е необходимо 
да променяме един закон често". 
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От ИТН обаче държат на своя ултиматум - Кирил Петков и Асен Василев да не са част от бъдещ кабинет. 
 
√ Ивайло Калфин: Червените линии на преговарящите за съставяне на правителство са гъвкави 
"Не е приемливо цялата икономика на Европа да зависи от решенията в Кремъл" 
Интервю на Лора Търколева с Ивайло Калфин в предаването ''Преди всички'' 
"Червените линии на преговарящите за съставяне на правителство са гъвкави. ПП биха отишли на нови избори, но рискуват 
да излязат от управлението. Останалите нямат желание да отидат на избори. Това е единственото, което може да бъде 
решение за коалиция... И да има правителство, то няма как да издържи дълго. Не виждам съдържателна програма". 
Това каза пред БНР Ивайло Калфин, директор на Европейската агенция за подобряване на живот и труд, бивш 
вицепремиер, бивш външен и социален министър и бивш евродепутат. 
Според него силната зависимост от руски газ е и силна политическа зависимост от Русия, "а политическият въпрос за нас е 
търсене на енергийна независимост": 
"Късмет за България е, че сме малки консуматори на газ. Затова по-лесно бихме намерили алтернативни източници и това 
е работа на правителството. Българското правителство зависи от решенията на ЕС, което не е достатъчно. Руският газ не 
може да бъде заменен 100% с алтернативни източници. Правилно решение е да се търси по-малко зависимост от газ и 
повече интерес към други източници. Не е приемливо цялата икономика на Европа да зависи от решенията в Кремъл". 
В предаването "Преди всички" Калфин допълни, че ЕС е инструмент, който помага на страните членки, "но би било зле, ако 
го възприемаме като лош стопанин, който трябва да излъжем по андрешковски": 
"Ако действително мислим, че има проблем и че всички заедно можем да го решим, ще бъдем по-успешни. Ако мислим, 
че някой ни налага решения и ние ще го надхитрим, няма как да бъдат успешни едни мерки". 
Интервюто с Ивайло Калфин можете да чуете в звуковия файл. 
 
√ Докъде стигна дигитализaцията на земеделския бранш 
В следващите години цифровизацията на земеделието ще бъде все по-необходима на фермерите, за да подобрят бизнеса 
си. Това коментира за Радио Варна Светлана Боянова - председател на Института за агростратегии и иновации и създател 
на първият български аграрен хъб. 
Agrohub.bg е място - реално и виртуално, в което земеделците могат да се срещат, да обсъждат решения на общите си 
проблеми, да разберат какъв е достъпът до финансиране за тях, а разработчици да предлагат технологии, така че 
фермерите да могат да ги тестват. Крайната цел е да увеличим броя на земеделците с т.нар. "прецизно земеделие", но и 
да има възможно най-много дигитализация и цифровизация в селското стопанство, пояснява Боянова. 
Инстититутът за агростратегии и иновации е единствената българска организация, част от европейския консорциум 
„Support Facility for Innovation and Knowledge exchange”, който действа като посредник в рамките на мрежата 
за  Европейско партньорство за иновации за селскостопанска продуктивност и устойчивост. От средата на юли с участието 
на Светлана Боянова започна поредицата на "Академия Умно земеделие", организирана от Сдружение Бизнес Агенция - 
Варна. 
Светлана Боянова разказва докъде стигна цифровизацията на българските фермери и какво предстои в периода 2023-2027 
г. и защо употребата на технологиите в земеделието изостава не само в България. 
За подкрепа в дигитализирането на българското земеделие ще може да се кандидатства от началото на 2023 г. , 
посочва още Светлана Боянова. 
 
√ Слабо нарастване на строителството в ЕС през май при по-добър растеж в България 
Продукцията в строителния сектор на ЕС и в частност на еврозоната се увеличи слабо през май след два поредни месеца 
на спад, докато строителството в България нарасна по-силно, показват данни на Евростат. 
Строителството в ЕС нарасна през май с 0,8% спрямо април, когато се понижи с 1,1%, докато в еврозоната продукцията в 
строителството се повиши с 0,4% след спад с 1% месец по-рано. 
Най-силен ръст през май отбеляза строителството в Швеция (скок с 6,2%), следвана от Унгария (с 5,9%) и Словения (с 5,8%). 
В същото време най-голямо понижение на продукцията в строителството беше отчетено в Испания (спад с 1,5%) и 
Финландия (с 0,6%). 
Спрямо година по-рано продукцията в строителния сектор на ЕС се повиши през май 2022 г. с 3,8% след повишение с 2,9% 
през април, докато в рамките на еврозоната строителството нарасна с 2,9% след повишение с 2,8% през предходния месец. 
Най-силен растеж на годишна база в строителството през май беше отчетен в Словения (скок с цели 30,2%), следвана от 
Полша (с 10,7%) и Унгария (с 9,9%), докато най-силен спад беше отчетен в Испания (понижение с 8,2%) и Германия (с 2%). 
Според същото проучване на Евростат строителството в България през май 2022 г. нараства с 1,9% спрямо април, когато се 
повиши с 0,4 на сто. Това представлява повишение за втори пореден месец след свиване на строителството през първите 
три месеца на годината. По-добър растеж на месечен база беше отчете в пет други страни членки на ЕС. 
Растежът на продукцията в българското строителство на годишна база пък се ускори рязко до 5,8% след спад с 2,3% през 
април, подновявайки трайната тенденция на растеж. По-добър растеж беше отчете в шест други страни членки на ЕС. 
 
√ ЕЦБ ще обсъжда в четвъртък евентуално вдигане на лихвите с 50 базисни пункта 
Представителите на Европейската централна банка ще обсъдят дали да повишат лихвените проценти с 25 или 50 пункта на 
редовното си заседание този четвъртък (21 юли), за да укротят рекордно високата инфлация в еврозоната, съобщава 
Ройтерс, цитирайки два свои неназовани източника, запознати пряко с дискусията. 

https://bnr.bg/post/101678985/ivailo-kalfin-chervenite-linii-na-pregovarashtite-za-sastavane-na-pravitelstvo-sa-gavkavi
https://agrohub.bg/
https://www.facebook.com/events/617474853345366/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/617474853345366/?ref=newsfeed
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Източниците, които говореха пред агенцията при условие за анонимност, посочиха, че централните банкери също така ще 
обсъдят и сделка за предоставяне на помощ на силно задлъжнели страни като Италия на пазара на облигации, ако такива 
страни членки се придържат към правилата на Европейската комисия за реформи и бюджетна дисциплина. 
Сделката ще включва целите, определени от Комисията за осигуряване на средства по Механизма за възстановяване и 
устойчивост на Европейския съюз, както и по Пакта за стабилност и растеж, когато той бъде възстановен през следващата 
година след прекъсването, наложено заради коронавирусната пандемия, посочват източниците на Ройтерс. 
Говорител на ЕЦБ отказа коментар на информацията на Ройтерс, позовавайки се на т.нар. период на "мълчание" преди 
всяко предстоящото заседание на централната банка. 
Информацията на Ройтерс за евентуално вдигане на евролихвите с 50 базисни пункта (с 0,5%) доведе до поскъпване на 
еврото с близо 1% към 1,0237 щатски долара. Нараства и доходността на еврооблигациите, като доходността на 10-
годишните немски книжа се повишава във вторник с 3,7 базисни пункта към 1,25%, а на 2-годишните немски книжа с 
6азисни пункта към 0,58%. 
В същото време участниците на паричните пазари вече започват да оценяват на 60% вероятността за вдигане на лихвите 
на ЕЦБ с 50 базисни пункта този четвъртък и с общо 100 базисни пункта през това и през следващото заседание през 
септември. Това предполага, е пазарът вече определя като голяма вероятността за вдигане на евролихвите с по 50 базисни 
пункта този четвъртък и след това на заседанието през септември. 
След края на предишното заседание ЕЦБ заяви, че през юли ще повиши лихвените проценти постепенно и най-вероятно с 
25 базисни пункта, отлагайки евентуално по-агресивно затягане на лихвените ставки за септември. Шефът на ЕЦБ Кристин 
Лагард обаче посочи в своя реч през юни, че има "очевидни условия, при които постепенността на затягане на лихвите не 
би била подходяща". 
Според източниците на Ройтерс в продължение на седмици са били обсъждани условията, които страните трябва да 
изпълнят, за да се класират за обмисляната нова схема за закупуване на облигации, насочена към ограничаване на техните 
разходи по заемите, когато се счита, че тези държави не са в синхрон с икономическата реалност. 
Някои централни банкери биха искали да включат Европейския механизъм за стабилност, спасителния фонд на 
еврозоната, създаден след дълговата криза преди десетилетие, но тази опция сега вероятно ще бъде отхвърлена, посочи 
източниците на агенцията. 
ЕЦБ ускори работата по новата схема в средата на юни след внезапно покачване на доходността и лихвените премии, 
изплатени от Гърция, Италия, Испания и Португалия на пазара на облигации, тъй като инвеститорите по това време оцениха 
края на покупките на облигации от централната банка (т.нар. количествени улеснения") и началото на цикъл на 
повишаване на лихвите. 
 
√ В италианския парламент предстои вот на доверие към правителството 
В двете камари на италианския парламент, днес и утре ще се състои конфронтацията на премиера Марио Драги с 
парламентарните политически представители. Предстои вот на доверие първо в Сената тази вечер и утре - в Камарата на 
депутатите. Това се наложи, тъй като президентът на Италия Серджо Матарела не прие оставката на Драги, след като „Пет 
звезди” не гласува указ, одобрен чрез мнозинство. 
По програма, Марио Драги ще говори пред Сената от 10:30 часа. Следва дискусия и вот на доверие около 19:30 часа. В 
четвъртък, процедурата ще се повтори в Камарата на депутатите.  
И в двете камари, той може да разчита на абсолютно мнозинство в резултат на създадената наскоро партийна група 
„Заедно за бъдещето” от бившия лидер на „Пет звезди” и настоящ външен министър Луиджи Ди Майо. От „Пет звезди” 
предлагат да се изслуша премиерът и тогава да се реши дали да му се даде вот на доверие. Лидерът на Демократическата 
партия Енрико Лета, който вчера се срещна с Драги, каза, че се надява до края на легислатурата, „страната да използва 
потенциала на правителство на националното единство”.  
Драги се срещна и с лидерите на дясноцентристкото пространство в коалицията – Матео Салвини „Лига” и Антонио Таяни 
„Форца Италия” . Матео Ренци на „Италия вива” е убеден, че „Италия няма да загуби правителството си”.  
Политически наблюдатели като Масимо Качари и др., нарекоха кризата „необяснима за западна демокрация: премиер, 
подава оставка, без да е получил вот на недоверие с преобладаващата част от мнозинството му, което иска да продължи 
с него”. 
 
√ Москва не вижда желание от страна на Киев да изпълни условията за предварително мирно споразумение 
Президентът на Русия Владимир Путин заяви, че Москва не е видяла желание от страна на Украйна да изпълни условията 
за предварително мирно споразумение, което по неговите думи е било договорено през март, предаде Ройтерс. 
Той каза още, че Западът трябва да премахне ограниченията върху износа на руско зърно, ако иска да подобри ситуацията 
на международните пазари на храни. 
Коментарът беше направен пред журналисти в Техеран, където Путин е на работно посещение и участва в среща с 
президентите на Турция и Иран. Руският лидер каза още, че газовият гигант "Газпром" ще изпълни всичките си задължения 
"изцяло". 
"Газпром" винаги е изпълнявал, изпълнява и е готов да изпълнява своите ангажименти", заяви Владимир Путин. 
В Техеран Путин заяви още, че Русия, Иран и Турция са се ангажирали да продължат усилията си за "нормализация"  в 
Сирия. Страните ще продължат консултациите като смятат, че сирийският конфликт не може да бъде разрешен с военни 
средства, предаде агенция ТАСС. 



5 

 

В съвместно изявление на тримата лидери се казва, че решение може да има само в рамките на политически процес, под 
ръководството и със съдействието на ООН.  И трите държави са поискали  силите на САЩ  да напуснат територията на 
Сирия. 
 
√ МАЕ очаква забавяне на глобалното търсене на електроенергия през 2022 г. и 2023 г. 
Растежът на глобалното търсене на електроенергия се забавя рязко през 2022 г. след силното му възстановяване през 2021 
г. поради по-бавната икономическа експанзия, растящите цени на електроенергията и здравните ограничения, съобщи в 
сряда Международната агенция по енергетика (МАЕ), цитиран от Ройтерс. 
Глобалното търсене на електроенергия се очаква да нарасне с 2,4% през 2022 г., което е по-слабо от прогнозата на МАЕ 
през януари за повишение с 3%, като се очаква подобен по-сдържан темп на растеж и през 2023 г.. Това би представлявало 
рязко забавяне от увеличението с 6% през 2021 г. и в съответствие със средната стойност за петте години преди началото 
на коронавирусната пандемия. 
Ръстът на търсенето в Азиатско-тихоокеанския регион се очаква да достигне 3,4% през 2022 г., което е с един процентен 
пункт по-малко от прогнозата на МАЕ през януари, като се очаква търсенето на електроенергия да нарасне с 4% през 2023 
година. 
В Китай търсенето се очаква да нарасне с 3% през 2022 г., въпреки че перспективите остават много несигурни, се казва още 
в доклада на МАЕ, като се очаква увеличение от 4% през 2023 г. в резултат на възстановяването от потиснато търсене 
заради Covid локдауните в страната през настоящата година. 
Растежът в Северна и Южна Америка се очаква да бъде с 2% през 2022 г. и да спадне под 1% за 2023 г., докато този в Европа 
се очаква да бъде под 1% за 2022 г. с несигурна прогноза за 2023 г., отбелязва МАЕ. 
Очаква се търсенето на електроенергия в Близкия изток да нарасне с 2% както през 2022 г., така и през 2023 г., а в Африка 
- с 4% през 2022 г. и с 3% през 2023 г. 
Търсенето на електроенергия се очаква да спадне в Евразия с 1% през 2022 г. най-вече заради по-лошите икономически 
перспективи за Русия, която формира 80% от абсолютното търсене на електроенергия и ръста на търсенето в региона през 
2021 г., като се очаква да намалее с ое 1% и през 2023 г. 
 

Прогнози на МАЕ за потреблението на електроенергия (в тераватчаса, TWh) 

 
 
Цените на изкопаемите горива, икономическият растеж и текущите противоепидемични мерки, свързани с Covid-19, са 
основен източник на несигурност по отношение на прогнозата за 2023 г. за глобалното търсене на електроенергия и 
генериращия микс, посочи МАЕ. 
Според МАЕ глобалното производство на енергия от възобновяеми източници се очаква да бъде най-бързо растящият 
източник на доставки на електроенергия през 2022 г. с ръст от цели 10%, докато производството на ток с ниски въглеродни 
емисии се очаква да се увеличи със 7%, което обаче се очаква да надхвърли растежа на търсенето и да доведе до общ спад 
от 1% при електроенергийното производство от изкопаеми горива. 
Растежът на възобновяемите енергийни източници се очаква да нарасне с 8% в световен мащаб през 2023 г., което, 
съчетано с възстановяването на производство на ядрена енергия, може да замести по-голямото използване на газ и 
въглища. 
Очаква се също така нарастващото използване на възобновяеми енергийни източници да доведе до намаляване на 
глобалните вредни емисии с 0,5% през 2022 г. и с 1% през 2023 г. след рекордно високото ниво през 2021 г. 
В Америка се очаква ВЕИ-тата да продължават да са движеща сила на растежа, водени от Съединените щати, където се 
прогнозира общото енергийно производство от възобновяеми източници да нарасне с 11% през 2022 г. и с 6% през 2023 
г., което ще доведе до най-големите спадове на емисиите в световен мащаб, смята МАЕ в последния си доклад. 
Въпреки това се очаква глобалното използване на въглища да се увеличи леко през 2022 г., тъй като Европа планира да се 
обърне към по-замърсяващия енергиен ресурс в краткосрочен план, за да сложи край на зависимостта си от руския 
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природен газ, като увеличи използването на въглища с 8%, докато потреблението на природния газ ще намалее със 7% 
през настоящата година. 
По подобен начин се очаква Индия да увеличи използването на въглища с 6% през 2022 г., като същевременно добави 9% 
към възобновяемото производство. 
Очаква се увеличеното използване на въглища да остави Европа като единствената част от света с увеличение на емисиите 
с 3% през 2022 г., но през 2023г. се очаква те да намалеят с 8 на сто. 
В Китай се очаква производството на въглища да спадне с 1% за цялата тази година, отбелязвайки първия си спад от 2015 
г., докато използването на въглища през 2023 г. се очаква да компенсира загубите през 2022 г. 
Очаква се вредните емисии в Азиатско-Тихоокеанския регион да намалеят през 2022 г., но може да се повишат с 1% през 
2023 г., тъй като нарастващото търсенето на електроенергия ще надвишава допълнителното повишение на 
възобновяемото производство, посочва още МАЕ. 
Целият юлски доклад на МАЕ за очакваното потребление на електроенергия може да видите ТУК. 
 
Bloomberg TV Bulgaria 
 
√ Пандемията превърна младите в най-уязвимата група на трудовия пазар 
Зорница Русинова - председател на Икономическия и социален съвет (ИСС), "В Развитие", 19.07.22 
Нов доклад на Европейската комисия показа, че младите хора са най-засегнати от съкращенията по време на пандемията, 
а самите те оценяват мрачно икономическите си перспективи. Това коментира Зорница Русинова, председател на 
Икономическия и социален съвет (ИСС), в ефира на предаването „В развитие“ с водещ Вероника Денизова. 
„Младите хора са много по-притеснени от перспективите си в следващите 10 години като например финансов стабилитет, 
създаване на семейство и закупуване на жилище. Те все още имат ниски заплащания в сравнение с групата от 35-55 
годишните. За сметка на това те притежават качества, които им позволяват да са много по-адаптивни, като например 
дигиталните умения“, смята Русинова. 
Според нея пандемията се е отразила тежко на младите хора, тъй е като е направила мобилността почти невъзможна, а тя 
е ключова за намирането на по-атрактивни кариерни възможности. От друга страна много от младите хора са били заети 
на временни договори или в сектори, които са затворили или са били силно засегнати от мерките, и са били сред първите 
освободени. 
Гостът отбелязва, че сега младите хора завършват образованието си по-късно в сравнение с предишни поколения. Това им 
създава затруднения да намерят работа, защото са по-възрастни, а нямат опит. Тя обаче посочва, че Европейската комисия 
вече има много програми за осигуряване на стажове, включително и в чужбина, и на тях трябва да се набляга сериозно, за 
да се решат проблемите с младежката безработица. 
„В ЕС има много млади, които влизат в графата на т.нар. NEETs – нито на работа, нито в обучение. Там има две плоскости 
на проблема – една голяма част от тях са без подходящо образование и умения. Но има и добре образовани деца, които 
все още живеят с родителите си и имат сериозни очаквания за високо заплащане, но поради липсата на опит фирмите не 
са съгласни да им плащат такива заплати“, казва тя. 
За да се разрешат тези проблеми е важно да се инвестира в ранно образование, висшите образователни институции да се 
координират с бизнеса и да се усилят програмите за студентски практики и стажове, които позволяват да се трупа опит. По 
нейни думи във всяка една страна членка има по-силно задълбочаване на взаимодействието между образователните 
институции и работодателите, преподава се това, което се търси от бизнеса, за да могат младите да намерят работа по-
лесно. 
Тя обаче признава, че идващата рецесия ще се отрази зле на много сектори и ще засегне степента на заетост. „Ние сме в 
сложна ситуация, защото тази криза е свързана с усложнения от Covid кризата и утежнена социална ситуация. Пандемията 
задълбочи подоходните неравенства, все повече пада възрастовата граница на бедността. До скоро мислехме че основно 
пенсионери са на прага на бедността, сега вече има все по-млади бедни хора“, отбелязва Русинова. 
Вижте целия коментар във видеото. 
 
√ Европейската комисия не очаква Русия да рестартира "Северен поток" 
ЕК трябва да разкрие в сряда план за координирано намаляване на търсенето на газ 
Европейската комисия не очаква Русия да рестартира ключовия тръбопровод "Северен поток" за природен газ тази 
седмица, каза високопоставен служител, което е най-ясната индикация досега, че блокът се готви за най-лошото. 
„Не очакваме да бъде рестартиран“, каза комисарят по бюджета Йоханес Хан във вторник, цитиран от Bloomberg. „Работим 
с предположението, че няма да се върне в експлоатация. И в такъв случай трябва да се вземат някои допълнителни мерки." 
Русия трябва да възобнови потоците по газопровода "Северен поток" на 21 юли след планираната поддръжка. Все пак 
опасенията нарастват от Брюксел до Берлин, че връзката може да не се възстанови, особено след като Русия намали 
потоците миналия месец, позовавайки се на забавяния поради санкции. 
Москва и "Газпром" не са дали конкретни индикации, че тръбата няма да бъде рестартирана на 21 юли. 
Спирането на доставките на руски газ за ЕС може да има катастрофално въздействие върху индустрията и страните се борят 
да намерят алтернативни доставки. Германия е особено зависима от руския газ и свиването на доставките вече накара 
голямата комунална компания Uniper SE да призове правителството за спасяване. 
Комисията, изпълнителният орган на ЕС, трябва да разкрие в сряда план за координирано намаляване на търсенето на газ, 
за да смекчи въздействието от потенциално прекъсване от Москва.  

https://iea.blob.core.windows.net/assets/99b2efa3-4749-43df-9fe3-c802f4cf3bbd/ElectricityMarketReport-July2022.pdf
https://www.bloombergtv.bg/a/17-v-razvitie/108692-lipsata-na-opit-e-nay-golyamoto-predizvikatelstvo-pred-mladite-bezrabotni
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ЕК обмисля набор от препоръки към държавите-членки, включително доброволни намаления на използването на 
отопление и охлаждане и някои пазарни мерки. Комисията може също така да поиска правото да принуди съкращения на 
потреблението, ако е необходимо по-късно. 
 
√ "Газпром" се готви да възобнови газовите потоци през "Северен поток" 
ЕС целѝ да намали с 15% използването на природен газ заради проблемите с доставките от Русия 
"Газпром" е готова да възобнови износа на газ през своя газопровод "Северен поток" за Европа в четвъртък с намален 
капацитет, предаде Bloomberg, позовавайки се на свои източници. По-рано новината беше съобщена и от "Ройтерс". 
Доставките ще бъдат възобновени, когато поддръжката приключи в четвъртък, но ще останат под нормалното, след като 
руският газов гигант обяви форсмажорни обстоятелства за някои европейски клиенти. Потоците през най-голямата връзка 
на Русия с Европа бяха ограничени до 40% от капацитета преди периода на поддръжка. 
Президентът Владимир Путин предположи, че потоците ще се възобновят, но предупреди, че закъсненията в получаването 
на турбина, жизненоважна за захранването на тръбопровода, могат да доведат до намаляване на обемите до само 20% от 
капацитета веднага след края на този месец, когато предстои поддръжка на друг блок. Турбината беше изпратена в Канада 
за ремонт и задържана там заради санкции. 
„Само две работят“ сега, каза той за турбините в телевизионни коментари за репортажи след среща на върха в Иран късно 
във вторник. Но ако агрегатът, който се връща от Канада, не пристигне навреме, за да замени този, който трябва да бъде 
изпратен за ремонт, предупреди той, „ще функционира само един, така че ще се изпомпват 30 милиона кубически метра 
на ден“. 
Зависима от руския газ, Европа очаква да види дали потоците ще се възобновят в четвъртък или не. Пълното спиране би 
било катастрофално за европейската промишленост и повишава перспективата за ограничаване и спиране на подаването 
на газ тази зима. Проблемите с газа дори подкопават евровалутата и Европейската комисия се опитва да намери начини 
блокът да намали потреблението си. 
Укрепвайки ръката на Москва, скокът на цените на газа позволи на "Газпром" да изпълни целта си за цялата година за 
приходи от износ от ключови пазари само за пет месеца, каза един от източниците на Bloomberg, запознати с въпроса. 
Решение за обявяване на форсмажорни обстоятелства за доставки до няколко европейски клиенти на 14 юли подхрани 
спекулациите, че подаването на газ няма да се възобнови. 
Все пак спорът за турбината, чието връщане бе спряно заради санкциите, изглежда е напът да бъде разрешен след 
дипломатическите усилия на германския министър на икономиката Робърт Хабек. И в друг потенциално положителен 
сигнал, някои малки обеми газ бяха изпратени през връзката във вторник, които според оператора са били за „технически 
необходимо изравняване на налягането“. "Северен поток" заяви във вторник, че се придържа към графика. 
Европа се готви за най-лошото: еврокомисарят по бюджета Йоханес Хан каза във вторник, че блокът работи при 
предположението, че потоците няма да се възобновят. От своя страна германското правителство каза, че ще изчака поне 
до понеделник, преди да прецени дали потоците ще се възобновят или не. Това е, за да се даде повече време на частта от 
тръбопровода да се върне в Русия от Канада. 
Намалено потребление 
Европейският съюз е готов да предложи доброволно намаляване с 15% на използването на природен газ от страните 
членки от следващия месец поради опасения, че Русия може да спре доставките на горивото. 
Целта ще бъде включена в регламент, придружаващ план за намаляване на търсенето, който Европейската комисия трябва 
да представи в сряда, за да се справи с потенциално пълно прекъсване от Москва. Мярката също така ще включва 
задължително задействане, ако ситуацията се влоши и доброволните ограничения са недостатъчни, според трима 
дипломати от ЕС, запознати с въпроса. 
Съгласно своя план „Пестете газ за безопасна зима“ комисията планира да препоръча стъпки, които включват намаляване 
на отоплението и охлаждането, както и пазарни мерки. Около 1,5% от брутния вътрешен продукт на региона е изложен на 
риск в случай на сурова зима, според проектооценка на комисията, видяна от Bloomberg News. 
Най-голямото предизвикателство пред ЕС тази зима е да осигури достатъчно доставки на газ за горивните пещи и 
генераторите на електроенергия. 
Ограниченията на руските доставки засегнаха 12 държави-членки и накараха Германия да повиши предупреждението си 
за газов риск до второто най-високо ниво миналия месец. Общите потоци от Русия през юни са били по-малко от 30% от 
средното за 2016-2021 г., според документа. 
Планираният регламент ще даде на комисията правото да обяви тревога в целия съюз, когато има значителен риск от 
сериозен недостиг на предлагане или скок на търсенето, според източници. 
Мярката ще се нуждае от одобрение от страните членки, което комисията може да поиска още следващата седмица по 
време на извънредна среща на енергийните министри. Голяма група държави се противопоставят на задължителните 
съкращения с аргумента, че националните правителства вече имат планове за извънредни ситуации и ще намалят 
търсенето, независимо дали са задължени от ЕС, казаха дипломатите. 
 
√ Горещата вълна в Европа започва да уврежда енергийната ѝ инфраструктура 
Обикновено електрическите централи се спират за поддръжка през летните месеци, когато търсенето спада, но 
тази година не е толкова просто 
Енергийната инфраструктура на Европа започва да се изнемогва под екстремните горещини, които покриват континента, 
пише Bloomberg. 
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Електроцентралите работят на ниски нива, за да поддържат температурите под контрол, докато тръбопроводите за 
природен газ ограничават потоците - точно когато търсенето на енергия за охлаждане на домове и офиси нараства. 
Обикновено електрическите централи се спират за поддръжка през летните месеци, когато търсенето спада, но тази 
година не е толкова просто. Тъй като Европа отчаяно се нуждае от газ, а цените на електроенергията са близо до рекордно 
високите нива, всяка част от наличния производствен капацитет е ценна. 
Във Франция, която получава около две трети от мощността си от ядрени централи, някои реактори са получили временно 
освобождаване от правилата за изпускане на вода, което им позволява да изпускат вода, използвана за охлаждане на 
съоръженията, в околните водни пътища, въпреки покачващите се температури на реките. 
Газопроводите също са засегнати, като интерконекторът, свързващ Великобритания и Белгия, намалява потоците за трети 
пореден ден във вторник поради високите температури. Междувременно управителят на мрежата на Норвегия, Gassco AS, 
съобщи за по-ниски доставки на газ от Северно море в терминала "Сейнт Фъргюс" в Обединеното кралство, позовавайки 
се на горещото време. 
В Германия река Рейн - ключов маршрут за доставка на въглища от големите пристанища в Нидерландия и Белгия - е на 
най-ниското си ниво от години. Това означава, че някои електроцентрали не получават достатъчно гориво, което заплашва 
да провали плана на страната за натрупване на запаси преди зимата. 
Отделно германската комунална компания Uniper SE премести спирането на своята въглищна електроцентрала Datteln-4, 
планирано преди това за октомври, за юли. Този ход ще гарантира, че е „добре подготвена за началото на предстоящия 
отоплителен период“ през зимата, казаха от компанията. Планира се съоръжението да бъде отново в експлоатация на 1 
август. 
 
√ Отбранителният сектор в Европа се надява войната в Украйна да промени съдбата му 
Правителствата обещаха увеличение на разходите, но някои компании се опасяват, че голяма част от парите ще 
отидат за американско оборудване 
Стотици ръководители на отбранителната и авиокосмическата промишленост ще се спуснат тази седмица на летище в 
Южна Англия заедно с министри, генерали, военновъздушни маршали и помощници, за да присъстват на версията на 
индустрията на музикалния фестивал в Гластънбъри. 
Тази година те ще се срещнат с подновено чувство за цел. Докато не беше прекъснато от пандемията Covid-19, 
Международното авиошоу във Фарнбъро беше редовно събитие повече от седем десетилетия. Но за първи път от много 
години индустрията се наслаждава на перспективата за подновен поток от пари, пише The Financial Times. 
Войната в Украйна накара европейските правителства да обърнат посоката на години на свиване на разходите за отбрана. 
Сега те искат да направят повече, за да се изправят срещу наново агресивна Русия - и компаниите на Фарнбъро се надяват 
да се възползват. 
Войната стимулира усилията да се реализират неясни или провалени идеи за укрепване на статута на Европа като сплотена 
глобална военна сила. Има предложения за по-голямо сътрудничество по военни програми и рационализиране на 
производството на оръжия. Дори Германия, отдавна смятана за големия политически препъникамък за по-големи 
инвестиции, изостави десетилетното си отвращение към военен ангажимент. Страната ще увеличи разходите и ще 
подкрепи повече съвместни европейски проекти. 
Все пак остава неясно дали новите политически обещания ще стане реалност. Кайса Олонгрен, холандският министър на 
отбраната, признава, че подобни обещания са били поемани и преди, но са се провалили. Този път обаче тя вярва, че 
реалността на войната в Европа ще помогне.  
"В миналото . . . хората казваха това в контекста на съкращенията на бюджета [за отбрана]. А сега го казваме в 
контекста на увеличения на бюджета“, казва тя. „Това е голям двигател, който можем да използваме.“ 
Плановете на Европа може все още да бъдат възпрепятствани от някои сурови реалности. Част от наскоро обявените 
увеличения на бюджета ще трябва да бъдат изразходвани за увеличаване на заплатите на въоръжените сили и за 
попълване на запасите от оръжия, които са били изчерпани в усилията да се помогне на Украйна, преди да може да се 
помисли за ново оборудване. 
Освен това има и вечно присъстващият притегателен зов на американското оборудване. Първата голяма покупка на 
Германия, след като обяви, че ще стартира фонд за военна модернизация на стойност 100 милиарда евро, беше 
произведеният в САЩ изтребител F-35, способен да носи ядрени оръжия. Някои европейски мениджъри в индустрията се 
притесняват, че голяма част от допълнителните пари няма да бъдат похарчени у дома. 
„Виждам присъщ риск, че се фокусираме твърде много върху задоволяването на краткосрочните изисквания, като 
купуваме предимно неевропейско готово оборудване“, казва Майкъл Шолхорн, главен изпълнителен директор на Airbus 
Defense and Space. 
Да се направи това, предупреждава той, би означавало да се подкопае „дългосрочното технологично съвършенство“ на 
Европа, което може да създаде „допълнителни зависимости“ в бъдеще и потенциално „да доведе до отслабване на 
нейната отбранителна [индустрия] и по този начин да бъде пагубно за европейската интеграция като цяло". 
„Трябва да харчим по-добре и да харчим повече“, казва Алесандро Профумо, президент на ASD, търговската асоциация на 
европейската индустрия, и главен изпълнителен директор на италианския шампион по отбрана Leonardo. За да се постигне 
това, добавя той, трябва да има по-тясна координация на ниво ЕС относно обществените поръчки: „Трябва да имаме този 
процес на интеграция. Няма да е бързо, но трябва да се случи.” 
Попълване, замяна, възстановяване 
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Вътре в квадратна сива сграда в индустриална зона в източен Белфаст в Северна Ирландия инженерите са заети да работят 
върху оръжие, което се е превърнало в един от символите на яростната съпротива на Украйна срещу руското настъпление: 
раменна ракетна установка, наречена Next Generation Light Anti-tank Weapon или NLAW. 
Проектиран от шампиона в областта на отбраната на Швеция, Saab, и сглобен от британското дъщерно дружество на 
френската група Thales, хиляди бройки NLAW са изпратени до украинската фронтова линия. Неговият успех е един от най-
видимите примери за това как войната може да даде тласък на европейската отбранителна индустрия, но досега всички 
NLAW, изпратени в Украйна от Обединеното кралство, идват от държавни запаси, а не от нови поръчки. 
Откакто през февруари започна пълномащабната инвазия на Русия в Украйна, държавите-членки на ЕС обявиха увеличение 
на разходите за отбрана на стойност около 200 милиарда евро. Но служители посочват, че покачването следва години на 
съкращения и недостатъчно харчене. Между 1999 г. и 2021 г. общите разходи на блока за отбрана са се увеличили само с 
20 процента, в сравнение с 66 процента в САЩ, 292 процента в Русия и 592 процента в Китай. 
Войната разкри и общата липса на подготвеност на Европа, докато страните се мъчеха да намерят стотици танкове, системи 
за изстрелване на ракети и артилерия от националните запаси, за да помогнат за възпирането на руското настъпление. 
Тези запаси вече са на изчерпване. 
Индустриалното предизвикателство пред блока, според Бастиан Гигерих, директор на отбраната и военните анализи в 
Международния институт за стратегически изследвания, е тристранно: да се попълнят запасите, изчерпани през 
последните две десетилетия; да се замени остарялото оборудване от епохата на Студената война; и реконструкция и 
иновации за нови възможности. 
„Индустриалното предизвикателство ще бъде да се извърши попълването, подмяната и реконструкцията 
едновременно“, казва той. „Мисля, че това го прави доста предизвикателство.“ 
Има допълнително политическо предизвикателство: в миналото отбраната се е считала за суверенна територия на 
отделните държави-членки, която не бива да се предава с лека ръка на Брюксел. ЕС се опитва да развие своя капацитет за 
независими военни действия и стратегическа автономия от началото на своята обща политика за сигурност и отбрана в 
края на 90-те години. Но напредъкът е бавен. 
Отбранителната индустрия на блока все още е смесица от големи международни основни изпълнители и национално 
фокусирани компании, както и стотици малки и средни предприятия. Налице е по-голяма фрагментация в секторите на 
сухопътната и военноморската отбрана в сравнение с аерокосмическия сектор, където има повече опити за 
многонационално сътрудничество, водени отчасти от високите разходи за научноизследователска и развойна дейност и 
придобиване. 
Но дори в космическата индустрия резултатите са неравномерни, казва Дъглас Бари, старши сътрудник по военна 
космическа техника в IISS, и „успехите често са били на ръба на провала“. Той отбелязва например, че дори успешните 
паневропейски програми за изтребители Tornado и Eurofighter в „някои моменти заплашваха да не се случат“. 
В момента европейските нации преследват два отделни проекта за бойни самолети от следващо поколение, които имат 
подобни характеристики: Tempest, воден от Обединеното кралство с Швеция и Италия, и Future Combat Air System, 
включващ Франция, Германия и Испания. 
Слабото ниво на сътрудничество се потвърждава от разходите. През 2020 г. само 11 процента от бюджетите за отбрана на 
ЕС са били изразходвани за съвместни проекти - доста под целта от 35 процента, определена от Европейската агенция за 
отбрана на Брюксел. Картината е същата при разходите за научни изследвания и технологии: през 2020 г. само 6 процента 
са изразходвани в сътрудничество с други държави-членки, най-ниското ниво от началото на събирането на данни през 
2005 г. — и доста под тяхната цел от 20 процента. 
Между тях армиите на блока са използвали 17 различни основни бойни танка в сравнение със само един за САЩ, според 
данни от 2017 г., публикувани от Европейската комисия. Данните за ЕС обаче включват варианти и модели от ерата на 
Студената война, както и системата Challenger на Обединеното кралство. Имаше 29 различни вида военноморски фрегати 
или разрушители, в сравнение със само четири различни типа в САЩ. 
„Разбира се, че ще направим повече поръчки. Но искаме да го направим съвместно и смятаме, че наистина трябва да 
се съсредоточим върху сътрудничеството, координацията, стандартизацията“, казва Олонгрен. 
Поръчките ще дойдат 
През март Европейският съвет одобри Стратегическия компас на ЕС за отбраната, който предлага създаване на сили за 
бързо разгръщане в Европа, както и увеличаване на финансирането. Същия месец във Версай европейските лидери 
призоваха комисията да предложи мерки за укрепване на отбранителната индустриална база на Европа. 
Съгласно тези планове EDA, която беше създадена през 2004 г., но досега имаше ограничено въздействие върху 
националната стратегия, беше натоварена със серия от нови инициативи. Те включват повече пари за Европейския фонд 
за отбрана и създаването на „специална група за обществени поръчки“, която да се съсредоточи върху краткосрочните 
нужди. 
В средносрочен план приоритетите включват модернизиране на противовъздушната отбрана на Европа и разширяване на 
способностите за безпилотни самолети, кибер и космически способности. Друга цел е разработването на нов боен танк, 
проектът за танкове MGCS, който да замени германския Leopard и френския Leclerc. Предложено е и премахване на данък 
добавена стойност върху отбранителната техника, произведена в Европа. 
Сега има „огромна възможност да се използва това голямо увеличение на разходите за отбрана, за да се преразгледат 
отбранителните способности на ЕС – и за първи път да се направи това по обединен начин, при който страните спират това 
глупаво неефективно нещо да пренебрегват ползите от обединяването на покупки“, казва високопоставен служител на ЕС. 
Ръководителите на индустрията приветстваха плановете като доказателство за стратегическа промяна. 
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„Въздействието върху . . . отбранителната инфраструктура вече е по-задълбочено и глобално, отколкото много хора 
осъзнават“, казва Чарлз Уудбърн, главен изпълнителен директор на BAE Systems. 
Ян Пай, генералният секретар на ASD, споделя тази надежда: „Институциите действаха бързо и сега от държавите-членки 
зависи дали тези идеи ще се реализират или не.“ 
Профумо от Leonardo цитира проекта за няколко милиарда евро за доставка на първите безпилотни дронове на блока през 
2029 г. като пример за паневропейска програма, която ще ускори сътрудничеството. „Евродрон излита. Сигурен съм, че и 
други ще бъдат там. Благодарение на тези [проекти] процесът на интеграция ще продължи напред“, казва той. 
Но Микаел Йохансон, главен изпълнителен директор на Saab, която произвежда изтребителите Gripen, както и множество 
оръжейни системи и подводници, предупреди, че „инструментите или форумите“ за изпълнение на плановете на 
комисията все още трябва да бъдат създадени. „Това е сложен процес“, добавя той и ще отнеме време, преди подобни 
инициативи да доведат до действителни договори за индустрията. 
В миналото разделенията относно правата върху интелектуалната собственост и разпределението на работата между 
компаниите измъчваха големите паневропейски програми. „Как се разпределят правата върху интелектуалната 
собственост е най-голямото предизвикателство“, казва Армин Папергер, главен изпълнителен директор на германския 
Rheinmetall. 
Случаят с френско-германско-испанската бъдеща бойна въздушна система е добър пример на това колко трудно е да се 
преодолеят индустриалните разделения. Битките между Airbus и Dassault за споделяне на технологии и кой трябва да 
ръководи критични части от програмата затрудняват проекта от стартирането му. 
И все пак Пайът от ASD настоява, че програмата не трябва да се разглежда като назидание за това как сътрудничеството в 
ЕС не може да работи. „Това е пример за най-високотехнологичния, политически и скъп проект, който се разработва“, казва 
той. „Когато мислим за цялостното снабдяване в Европа, трябва да осъзнаем, че има множество примери за продукти с 
голям обем, които биха могли да бъдат снабдени съвместно, а не . . . на национално ниво.” 
Военно финансиране 
Едно значително препятствие за отбранителната индустрия през последните години беше достъпът до финансиране, тъй 
като банките и мениджърите на фондове приеха тенденцията за социално отговорно инвестиране. Ръководителите бяха 
започнали да се тревожат, че секторът е в опасност да бъде разглеждан като неинвестируем от фондове, които искат да 
подобрят своите екологични, социални и управленски качества. 
Но войната промени настроението на някои инвеститори - ако не и на всички. Шведската банка SEB, която преди конфликта 
беше въвела пълна забрана за инвестиране във всяка компания, извличаща повече от 5 процента от приходите си от 
„разработване, производство и обслужване на оръжия, включващи бойно оборудване, или определено друго военно 
оборудване“, направи обратен завой през пролетта. Шест от нейните фондове вече имат право да инвестират в 
отбранителния сектор. 
Разговори за преосмисляне на критериите за изключване на отбранителните компании също се провеждат в някои от 
държавните и частните банки в Германия. LBBW, една от банките в публичния сектор на страната, каза пред Financial Times, 
че с оглед на „текущото развитие“ е коригирала насоките си относно оръжията и сделките с оръжия. 
Банката вече може да участва във „финансирането и осигуряването на износа на военни оръжия и въоръжения“, каза 
LBBW, ако службата за контрол на износа на Германия е одобрила доставка до „доставената държава и държавата не е в 
списъка на изключените оръжия и военни оръжия страни за износ“. 
Удбърн от BAE смята, че „от гледна точка на инвеститорите Европа се е развила доста бързо“. Той обаче предупреждава, 
че „един от най-предизвикателните пазари все още е Обединеното кралство, където мандатите на фондовете не са се 
променили“. 
Последното предизвикателство, според Шолхорн от Airbus, който е и президент на асоциацията на германската 
аерокосмическа индустрия BDLI, е износът на отбранителна техника. „Важно е Германия да търси европейско решение 
заедно със своите партньори, вместо да преследва чисто национален подход“, казва той. 
Това е толкова важно за изпълнението на програми като Eurofighter Typhoon (многонационален боен самолет), колкото и 
за бъдещи големи европейски проекти, добавя той. Липсата на консенсус в Европа относно износа на оръжие в миналото 
усложни ключовите търговски отношения на страните. 
Длъжностни лица казват, че сътрудничеството между НАТО и ЕС, две базирани в Брюксел многонационални организации, 
които са със седалища само на 5 километра една от друга, но далеч не са работили заедно преди началото на войната в 
Украйна, е от решаващо значение за работата на всяка от планираните инициативи. 
Представители на НАТО, което представлява почти всички военни на континента, казват, че дори увеличените европейски 
разходи за отбрана няма да постигнат целите си, ако ЕС не принуди своите държави-членки да рационализират доставките 
и да заменят неефективните национални цели с общоевропейски. 
„Можем да изискваме все по-високи и по-високи разходи за отбрана, колкото си искаме“, казва един високопоставен 
служител на НАТО, „но ако тези [от ръководството на ЕС] не могат да ги принудят да ги харчат правилно, това няма 
да има огромно значение.“ 
Междувременно Европа трябва да внимава, за да се увери, че по-големият фокус върху собствените й възможности няма 
да сигнализира на САЩ, че нейните компании вече не са добре дошли от тази страна на Атлантика, казва Йохансон от Saab. 
„Трансатлантическата връзка е изключително важна“, казва той. Да се предполага друго или да се сигнализира, че 
границите на Европа са затворени за външни лица, „не би било добре за конкурентоспособността на индустрията в 
бъдеще“, добавя той. 
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Неотдавнашното присъединяване на Финландия и Швеция към НАТО засили надеждите за повече сътрудничество. Ако 
двете северни страни станат пълноправни членки, само четири държави от ЕС - Австрия, Кипър, Ирландия и Малта - ще 
останат извън водения от САЩ военен съюз. 
Жозеп Борел, върховният представител на ЕС по външните работи, отбраната и сигурността, е ясен относно важността на 
този момент на подновено единство: „От решаващо значение е държавите-членки да инвестират по-добре заедно, за да 
предотвратят по-нататъшно разпокъсване и да преодолеят съществуващите недостатъци“, казва той. „Ако искаме модерни 
и оперативно съвместими европейски въоръжени сили, трябва да действаме сега.“ 
 
√ Авиолиниите и летищата изнемогват заради уволненията по време на Covid 
Съкращенията през 2020 г. доведоха до липса на превозвачи на багаж, пилоти и други. Това води до закъснения на 
полети, анулирания, дълги опашки и изгубен багаж 
Това лято трябваше да отбележи възраждането на самолетните пътувания, след като две години ограничения оставиха 
индустрията почти в хибернация. Вместо това наблюдаваме един от най-хаотичните туристически сезони от десетилетия. 
Полетите се отменят, а закъсненията стават хронични. Багажът се губи. Чакането с часове за оставянето на багажа и 
преминаването през охраната вбесява пътниците. Системата е под напрежение или се срива във всяко едно звено във 
веригата и всеки от проблемите на авиокомпаниите и летищата води до още по-голямо изостряне, пише The Wall Street 
Journal. 
Недостигът на превозвачи на багаж и агенти по сигурността не позволява на пътниците да се регистрират, което води до 
закъснения на полети. Когато имиграционните и митническите органи на централните летища страдат от недостиг на 
персонал, пътниците понякога трябваше да чакат в самолетите. Това е проблем, който засегна 2700 полета, пристигащи в 
Торонто през май. Всичко това означава, че пилотите и стюардесите работят по-дълго и че има по-малко време за 
поддръжка на самолетите през нощта. С течение на времето недостигът на екипаж и оборудване нараства. 
Авиокомпаниите по света, които получиха пари за спасяването си по време на пандемията или се възползваха от 
подкрепяните от правителството схеми за платен отпуск, се надяваха да избегнат подобни главоболия. Те започнаха да 
планират пълното си завръщане в небето почти веднага след като бяха до голяма степен приземени в началото на 2020 г. 
Тази година превозвачите, лишени от приходи, планираха големи увеличения на капацитета си за пролетта и лятото. Но 
някои от стъпките за свиване през 2020 г., се оказаха трудни за обръщане. Те откриха, че не могат да си осигурят персонала 
достатъчно бързо в индустрия, която изисква както свидетелства за съдимост, така и немалко време за обучение на нови 
служители. 
За да се справят с вълната от закъснения на полети, някои летища наложиха ограничения на пътниците и полетите, а някои 
авиокомпании намалиха наскоро подобрените си графици. Но тези ходове допълнително преобърнаха плановете на 
пътниците. 
„Положихме огромни усилия, за да се опитаме да грабнем и осигурим колкото се може по-голяма част от приходите“, каза 
Ед Бастиан, главен изпълнителен директор на Delta Air Lines. „Наистина бяхме хванати неподготвени, както мисля, че се 
отнася за всички в индустрията.“ 
Delta сви графиците си за полети, което помогна за стабилизирането на операциите, които бяха засегнати от закъснения и 
отменени полети през май и юни. Това определено се отразява на приходите на компанията. Delta не планира да добавя 
повече полети поне до края на годината, въпреки че търсенето остава стабилно, казаха ръководители. 
Вътрешният трафик в САЩ процъфтяваше през по-голямата част от годината, макар и на по-ниско ниво, отколкото в дните 
преди Covid. Страните премахнаха много международни ограничения за пътуване. Но въпреки че по-голямата част от 
полетите пристигат по разписание, прекъсванията се увеличават значително. 
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Toronto Pearson International отбеляза, че 52,9% от полетите между 1 юни и 12 юли са излетели със закъснение, според 
специалиста по данни за полети FlightAware, като най-високият процент е сред летищата с 1000 или повече завършени 
полета. Летище Франкфурт в Германия и Шарл дьо Гол в Париж имаха закъснения съответно при 46,4% и 42,8% от 
заминаванията, а в Лондон Хийтроу при 40,2%. 
Извън Китай, където политиката за нулева Covid затрудни авиокомпаниите, летище Newark имаше най-висок процент 
отменени полети от 1 юни до 12 юли – 7,8% от общите заминавания, в сравнение с 4,5% през същия период на 2019 г. 
LaGuardia в Ню Йорк имаше 7,2% отменени полети през същия период, също рязко покачване от 2019 г. 
Обикновено има достатъчно излишък на кадри в системата, за да ограничи евентуалните смущения. Но трудностите при 
наемането на служители на летищата и в авиокомпаниите означават, че такива резерви вече не съществуват. 
„Въпросът, който си задават всички е „Къде са отишли всички работници?“, каза Тим Кларк, президент на Emirates Airline, 
на събитие миналия месец. „Има стотици милиони хора, които са изчезнали от пазара на труда.“ 
Трудностите включват твърде малко наземни оператори за товарене и разтоварване на багаж, дълъг период на обучение 
за нови или повторно наети пилоти, продължителни отсъствия заради Covid-19 и недостиг на ръководители на въздушното 
движение, които са от решаващо значение за безопасното летене. 
Лондонското летище Хийтроу, което изпита особено силно недостига на персонал и произтичащ от това хаос, миналата 
седмица последва примера на Гетуик, Франкфурт и Амстердам като ограничи на операциите на авиокомпаниите. Хийтроу, 
което преди Covid-19 беше второто по големина летище за международен трафик след Дубай, заяви, че ще ограничи 
заминаващите пътници до 100 000 на ден до 11 септември, което е с 4 000 под планираното. 
Говорител на Хийтроу каза, че нивата на пътниците са се върнали на около 80% до 85% от преди пандемията, но екипите 
за обслужване на авиокомпаниите имат само около 70% от обичайния персонал. Летището каза, че много авиокомпании, 
които отговарят за техните операции по наземно обслужване и багаж, също нямат персонал. 
Swissport International Ltd., доставчик на авиационни услуги и обработка на багаж на много летища, в момента се опитва 
да запълни около 17 000 работни места, като предлага бонуси от $5 000 при започване на работа на някои летища в САЩ. 
По-малкият конкурент Menzies Aviation имаше 1800 позиции, които се опитваше да запълни към 30 юни. 
Изискванията за работа, които могат да включват смени седем дни в седмицата и нощни часове, означават, че работата 
често не е достатъчно привлекателна, за да се конкурира със свободните работни места в други индустрии. Потенциалните 
новобранци също са уплашени от масовите съкращения, през които индустрията премина само преди две години, и 
възможното въздействие от икономическия спад, според главния изпълнителен директор на Menzies Филип Йойниг. 
„Виждате несигурността в умовете на хората“, каза той. „Какво се случва след лятото? Ще има ли рецесия?... Ще имам ли 
работа, ако приема да започна там сега?“ 
Той каза, че едно от най-големите затруднения включва проверките на миналото на новите служители, необходими за 
персонала на летището. Процесът отнема средно 60 дни, но достига до три месеца в някои юрисдикции. 
Сред най-сериозните дефицити са при екипите, които се занимават с багаж, което води до вълна от изгубени куфари това 
лято. На 11 юли Delta излетя с Airbus A330 от Хийтроу до Детройт без пътници и вместо това само с 1000 изгубени чанти. 
Данните за изгубен багаж не се проследяват широко, но SITA, базирана в Швейцария фирма, която управлява софтуер за 
проследяване на багаж, използван от авиокомпаниите, каза, че пътниците са отбелязали три пъти повече неправилно 
обработени чанти от януари до март, отколкото през този период от 2021 г. През април до юни цифрата е пет пъти по-
висока от година по-рано, каза SITA. 
Механични повреди в системите за багаж на летище Пиърсън в Торонто наскоро доведоха до купища чанти, които бяха 
скрити до въртележките за багаж. Хийтроу през юни имаше прекъсване на транспортните ленти за куфари, което го 
принуди да съхранява хиляди чанти, които не можеше да изпрати до пътниците. Стотици чанти бяха подредени в залата 
пред един терминал, след като мястото за съхранение свърши. 
Когато пандемията драстично намали летенето през 2020 г., превозвачите насърчиха хиляди свои пилоти да се 
пенсионират. Сега само за 6 месеца големите американски авиокомпании са наели повече пилоти, отколкото през всяка 
друга цяла година, според FAPA.aero, консултантска фирма за кариерно развитие на пилоти. 
Пилотите се нуждаят от обучение в новите си авиолинии, а при толкова много новопостъпили има дълго чакане за 
ограничения брой летателни симулатори и инструктори. В Delta около 1600 пилоти, повече от 10% от общия брой, са били 
на обучение през миналия месец, каза г-н Бастиан. 
Deutsche Lufthansa AG също имаше стотици пилоти, които все още се нуждаеха от обучение на специфични самолети. В 
допълнение, компанията има повече от хиляда стюардеси, които седят вкъщи и чакат да получат квалификацията си, каза 
главният изпълнителен директор Карстен Шпор. 
Sun Country Holdings Inc., нискотарифен превозвач със седалище в Минеаполис, продължи да използва много от своите 
пилоти през пандемията, защото имаше и товарни операции. Но тази година те масово се „крадат“ и наемат от големите 
авиокомпании. 
В Мелбърн, Австралия, около 8% от полетите са отменени от началото на юни, по предварителни данни, повечето от и до 
Сидни. „Отскокът за четири месеца беше невероятен и доста често хората казват: „Е, защо не бяхте подготвени за това?“, 
каза Джим Парашос, началник на авиацията на летището в Мелбърн. „Е, вероятно имахме шест или седем фалстарта през 
последните две години заради огнища на Covid и нови варианти.“ 
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√ България е 5-та в ЕС по ръст на инфлацията с 14.5% през юни 
„Евростат“ отчете поскъпване на потребителските стоки и услуги в ЕС-27 с 9.6% и в еврозоната с 8.6% 
България е на пето място в Европейския съюз по нарастване на инфлацията с 14.5% през юни, при средно поскъпване на 
потребителските стоки и услуги в ЕС-27 с 9.6% и с 8.6% в еврозаната. Това показват обявените от „Евростат“ данни. 
За 19-те страни от валутния съюз това е исторически рекорд, откакто се отчита този показател от "Евростат", уточни 
„Ройтерс“. 
През май годишната инфлация беше 8.1 на сто еврозоната, а година по-рано през юни 2021 година е била 1.9 на сто. През 
май е отчетено поскъпване на потребителските стоки и услуги в ЕС-27 с 8.8%, а година по-рано, през юни 2021 година – 2.2 
на сто. Докато в България по стандартите на „Евростат“ инфлацията през май е била , а година по-рано – 2.4%. 
 

 
 
Миналия петък Националният статистически институт (НСИ) обяви 16.9% инфлация за миналия месец по националните 
стандарти (Индекс на потребителските цени - ИПЦ) и 14.8 на сто по стандратите на „Евростат“ (Хармонизираният индекс 
на потребителските цени – ХИПЦ). 
През юни най-високият принос за годишната инфлация в еврозоната идва от енергията (+4.19 процентни пункта, пр.п.), 
следвана от храните, алкохола и тютюна (+1.88 п.п.), услугите (+1.42 пр.п.), преработени храни, алкохол и тютюн (1.33 пр. 
п.), неенергийните промишлени стоки (+1.15 пр.п.) и преработени храни (0.55 пр. п.). 
Преди нас, по-висок ръст на инфлацията е регистриран в Естония (22.0%), Литва (20.5%), Латвия (19.2%) и Чехия (16.6%). 
Най-ниски годишни нива на инфлацията през юни са регистрирани в Малта (6.1%), Франция (6.5%) и Финландия (8.1%). 
От трите най-големи икономики в еврозоната инфлацията се забавя в Германия до 8.2% от 8.7 на сто през май 
(единствената държава в ЕС, за която „Евросат“ отчита забавяне на инфлацията през юни), докато поскъпването на стоките 
и услугите в другите две страни се ускорява: в Испания до 10.0% от 8.5 на сто през май и в Италия до 8.5% след 7.3 на сто 
през май. 
 
√ Понижение с 9.2%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 527.84 лв. за MWh с ден за доставка 20 
юли 2022 г. 
Рекордът за цената на тока в сряда държи Франция с цена от 589.22 евро за MWh 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 527.84 лв. за MWh с ден за доставка  20  юли 2022 г. и обем от 93 658.90 MWh, сочат данните от търговията. Това е 
понижение с 9.2 % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 429.76 лв. за MWh, при количество от 49 128.00 MWh. 
Извънпиковата енергия (44 530.90 MWh) е на цена от 625.93 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 571.1 лв. за MWh и количество от 3652 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 11 часа – 342.5 лв. за MWh (4203.5 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 23 часа – 914.51 лв. за 
MWh (3663.1 MWh). 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е и най-високата - 929.02 лв. за MWh при количество от 
3559.1 MWh. (https://ibex.bg/ ) 
Спрямо стойността от 581.31 лв. (297.22 евро) за MWh за 19 юли 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за 
доставка 20 юли 2022 г. се понижава до 527.84 лв. за MWh ( спад с 9.2  %) по данни на БНЕБ или 269.88 евро за MWh. 
На голяма част от европейските борси ценовите нива се понижават, но остават в диапазона 423 – 444 евро за MWh. 
Рекордите отново се държат от Франция, където цената за базова енергия в посочения сегмент скача до 589.22 евро за 
MWh и Италия - 540.26 евро за MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 19 юли 2022 г. общият търгуван обем към часа на публикуване 
на информацията е 824.90 MWh при средно претеглена дневна цена от 579.61 лв. за MWh. 

https://ibex.bg/ 
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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     36,15%    2103.56 
Кондензационни ТЕЦ   42,00%    2444.34 
Топлофикационни ТЕЦ   4,03%    234.72 
Заводски ТЕЦ    1,78%    103.53 
ВЕЦ     0,17%    9.67 
Малки ВЕЦ    1,76%    102.37 
ВяЕЦ     1,85%    107.37 
ФЕЦ     11,81%    687.24 
Био ЕЦ      0,46%     26.56 
Товар на РБ         4082.47 
Интензитетът на СО2 е 386g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Цената на газа на „Газов хъб Балкан“ с ден за доставка 20 юли расте 2.82 % 
Цената на природния газ, постигната в сегмента „пазар ден напред“ на газовата борса в България, „Газов хъб Балкан“ с ден 
за доставка 20 юли  2022 г. е 270.66 лв. за MWh/d. 
Изтъргуваният обем е 17 840 MWh/d. 
Стойността се повишава с 2.82 % спрямо постигнатите 263.24 лв. за MWh с ден за доставка 19 юли при изтъргуван обем от 
14 850 MWh. 
В сегмента пазар „в рамките на деня“  изтъргуваният обем за 19 юли е 470 MWh. 
Постигнатата цена е 252.13 лв. за MWh. 
Стойността се понижава (минус) с 0.17 % спрямо отчетените 252.57 лв. за MWh в рамките на търговията на 18 юли при 
изтъргуван обем от 1200 MWh. 
Референтната цена е 270.66 лв. за MWh/d. 
 
√ Леко понижение на цените по енергийните борси в Централна Европа, в Италия цените са сред най-високите 
Румънската OPCO8M затвори при цена от 242,61 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 253,33 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 444,15 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 20 юли 2022 г. Цената за пиковата енергия е 488,37 евро/мвтч, а извънпиковата енергия е 
399,93 евро/мвтч. Най-високата цена от 717,23 евро/мвтч ще бъде в 21 ч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 
231,98 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 79 046,9 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за 20 юли ще бъде 269,88 евро/мвтч. Общият изтъргуван обем 
електроенергия е за 161,26 гвтч. Максималната цена ще бъде 475,00 евро/мвтч и тя ще бъде в 24 ч. Минималната цена ще 
бъде в 11 ч и тя ще бъде 175,13 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 20 юли е 432,40 евро/мвтч. Пиковата енергия пък се 
търгува за 471,25 евро/мвтч. Най-високата цена от 700,19 евро/мвтч ще бъде в 21 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 ч тя 
ще бъде 228,23 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 62 961,7 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 20 юли на Словашката енергийна борса е 423,65 евро/мвтч. Най-високата цена ще 
бъде в 21 ч и  тя ще е 715,82 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 221,03 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 315,92 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 21 ч и 
тя ще е 547,29 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 205,60 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 20 юли е 419,40 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
449,18 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 58 885,5 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 21 ч и тя 
ще достигне 593,73 евро/мвтч. Най-ниската цена се очаква в 4 ч и тя ще бъде 254,78 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 332,70 евро/мвтч на 20 юли. Пиковата цена  ще бъде 325,21 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 480 209,4 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 21 ч и тя ще 
достигне 526,26 евро/мвтч. В 13 ч се очаква и най-ниската цена от 228,72 евро/мвтч. 
Италианският енергиен пазар задържа вече близо месец рекордно високи цени на електроенергията. За 20 юли средната 
базова цена за страната е 540.26 евро/мвтч. Най-скъпа ще е базовата енергия в Централна и Северна Италия – 585,94 
евро/мвтч. На юг и по островите цените ще са най-ниски – 443,97 евро/мвтч. 
 
√ Европа се опасява от мащабен икономически спад, ако Русия спре газа 
Затварянето на газопровода „Северен поток“ може да доведе до дефицит в такива сектори като производството 
на нефтохимически продукти, стомана, керамика и пластмаса 
С наближаването на крайния срок за възобновяване на доставките на руски газ за Германия тази седмица, европейски 
служители и бизнес лидери са все по-загрижени за икономическите последици, които биха се разпространили из целия 
континент, ако Москва затвори кранчето. 
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Газопроводът "Северен поток", който транспортира газ от Сибир до Германия, беше спрян миналия понеделник за годишен 
ремонт в разстояние на 10 дни. Западът се опасява, че Москва може да удължи крайния срок, но е възможно и окончателно 
да затвори газопровода. 
Европейските лидери обвиниха Москва, че използва газа като оръжие, когато през миналия месец потоците от 
газопровода започнаха да намаляват. Москва обясни дефицита с технически проблеми, свързани със западните санкции. 
Според годишния график за техническо обслужване, „Северен поток“ трябва отново да заработи през задаващият се 
четвъртък. Съответно подаването на газ трябва да бъде възобновено на следващия ден. 
Според мнението на служители и шефове на компании, трудно е да се разбере дали Русия ще възстанови напълно 
доставките на газ. Според един от сценариите, Москва може отново да пусне газопровода, но с по-малки обеми, така, 
както вече направи, позовавайки се на техническите проблеми заради санкциите. 
В понеделник, най-големият купувач на руски газ в Германия, компанията Uniper SE заяви, за получаването на писмо от 
„Газпром“ за форсмажорни обстоятелства – юридическо значение, освобождаващо компанията от изпълнение на 
задълженията по договора по независими от нея причини, които обясняват, както миналите, така и настоящите спирания 
на доставките на газ. 
От Uniper заявиха, че се отклонили това заявление като необосновано. „Газпром“ не отговори веднага на коментара. 
Германия зависи значително от руския газ, а също така е и транзитен възел за доставките на газ за Австрия, Чехия и Украйна. 
Освен това немската промишленост произвежда различни суровини и компоненти от стъкло до пластмаса и други 
химически продукти, които са от ключово значение за производители в цяла Европа и извън нея. 
Руси по различни причини вече прекрати доставките на газ за Франция, Полша, България, Финландия, Дания и 
Нидерландия. Неотдавна тя съкрати доставките за Германия и Италия на фона на западните санкции. 
Европейска солидарност 
Ако „Северен поток“ не започне да се запълва с газ след четвъртък, Берлин ще обяви извънредно положение, използвайки 
новото законодателство за контрол над енергийния пазар. Ако понижението доведе до дефицит на газ, властите може да 
прибегнат до нормиране на горивото. 
През миналия четвъртък президентът на Франция Еманюел Макрон предупреди, че Европейския съюз трябва „да бъде 
готов за сценарий, при който ще ни се наложи напълно да се откажем от руския газ“. 
В същия ден, председателят на Shell PLC Бен ван Берден заяви на енергийна конференция, че е възможно да се наложи 
Европа да ограничи потреблението на енергия и да се сблъска с рязък ръст на цените, тъй като континентът се готви за 
„действително тежка“ зима. 
Берлин твърди, че няма съкращава експорта за съседните страни. Страните от ЕС сключиха споразумения (едно от тях е 
директивата за надеждността на доставките (SOS), които са насочени да попречат от една страна да се натрупва гориво при 
такъв сценарий. Германия обеща да помогне на няколко съседни страни в случай на прекъсване на доставките на руски 
газ. 
Еврокомисарят Тиери Бретон посети в началото на месеца Берлин. Основната задача на служителите от ЕС е да не допуснат 
повторение на първите дни от пандемията, когато някои страни членки се презапасиха с медицински и защитни средства. 
„Всяка страна трябва да демонстрира, че прави всичко възможно, както за себе си, така и за другите“, заяви Бретон след 
това посещение. 
Както съобщиха служители в четвъртък, изпълнителният орган на ЕС, член, на който е Бретон, скоро ще публикува нови 
препоръки за икономиите на газ, с които ще се предложи да се ограничи температурата в офисите на сградите на всеки 
блок до 19 градуса по Целзий, или около 66 градуса по Фаренхайт. 
По думите на представители на бизнеса и търговията, европейските производители, работещи в секторите с голямо 
потребление на газ по възможност ще преминат към алтернативни видове горива, такива като нефт и въглища, и ще се 
запасят с химически продукти и други критични компоненти в преддверието на зимата, когато търсенето на газ е по-високо. 
Но тези мерки работят само в определена степен. Индустриалните лидери и икономистите заявяват, че достатъчно 
сериозен недостиг на газ, налагащ нормиране за всяка европейска страна, особено за Германия, която е най-голямата 
икономика на блока, ще се усети непременно в целия континент. 
Както отбелязва Гюнтер Йотингер, бивш еврокомисар по енергетиката и немски политик, това подкопава европейската 
верига на доставки особено в нефтохимическия сектор. Това ще се отрази сериозно и на производството на стомана, мед 
и керамика. Немското законодателство отдава приоритет на домакинствата и на такива учреждения като болниците при 
газовите достави, а това повишава вероятността от това, че индустрията първа ще се сблъска с нормиране в случай на 
дефицит. Предвид това колко тясно е интегрирана икономиката на континента, последствията ще се разпространят бързо 
отвъд пределите на страната. 
„Ще пострада целият ЕС, ако дадена икономика изпадне в рязка и продължителна рецесия“, написа немската 
застрахователна компания Allianz SE в своя доклад неотдавна. 
Приоритетни доставки 
По данни на немската Асоциация на химическата промишленост (VCI), която включва много от най-големите химически и 
фармацевтични компании в страната, повече от 60% от химическите продукти, внасяни от Германия, с изключение на 
фармацевтичните продукти, идват от други страни от ЕС. Германия, от своя страна, изпраща по-голямата част от химическия 
си експорт към индустриалните потребители в ЕС. 
Представители на химическата промишленост се чудят как европейските служители ще решат на кого ще бъде даден 
приоритет на доставките на газ: на производителите на животоспасяващи лекарства или торове, които се използват за 
увеличаване на добивите, ключов аспект в условията на неудържимата инфлация при храните. 
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Заплахата, свързана с доставките на руски газ, може да се увеличи поради други фактори. Американските производители 
на LNG обещаха да увеличат доставките за Европа, казват експерти, но тропическите циклони, които са типични за това 
време на годината, могат да нарушат плановете и да усложнят доставките на други стоки. 
„Сезонът на ураганите идва и винаги създава проблеми във веригата на доставки в САЩ“, каза Гай Бесант, президент на 
Stolthaven Terminals, част от регистрираната в Осло Stolt-Nielsen Ltd., която транспортира и съхранява насипни химикали и 
други продукти по целия свят. 
 
√ МАЕ: Загрижеността за енергийната сигурност натрупва добра инерция за развитие на ядрената енергия 
Последният доклад на МАЕ за ядрената енергия препоръчва удвояване на капацитета до 2050 г. Той подчертава факта, че 
въпреки планирания спад в част от развитите икономики, 32 нации имат ядрени мощности днес и реактори в момента се 
строят в 19 държави.  Това е доказателство за импулс зад ядрената енергия, който трябва да бъде допълнително 
стимулиран от последните скокове в цените на петрола, газа и електроенергията, смятата от Международната агенция по 
енергетика. Русия и Китай остават ядрени защитници, което обяснява защо 27 от 31 реактора, които са започнали да се 
строят от 2017 г. насам, са проектирани от страните. 
Която и да е нацията, забавянето на проектите и надхвърлянето на разходите винаги представляват опасност, така че 
всички участващи страни трябва да се справят с тези проблеми и държавното финансиране ще остане необходимо за 
мобилизиране на нови инвестиции не само за централи, но и за разработване на най-новите технологии. По-конкретно, 
иновативните малки модулни реактори са много обещаващи за ядрена енергия – по-ниска цена, по-малък размер, 
намалени рискове на проекта – с особен интерес, идващ от Канада, Франция, Обединеното кралство и САЩ. 
Докато светът се бори с глобална енергийна криза, ядрената енергия има потенциала да играе значителна роля в 
подпомагането на страните да преминат безопасно към енергийни системи, доминирани от възобновяеми източници. 
Това е записано в нов специален доклад на Международната агенция по енергетика. 
В страните, които решат да продължат или увеличат използването на ядрена енергия, това може да намали зависимостта 
от вносни изкопаеми горива, да намали емисиите на въглероден диоксид и да позволи на електрическите системи да 
интегрират по-големи дялове от слънчева и вятърна енергия. Изграждането на устойчиви и чисти енергийни системи ще 
бъде по-трудно, по-рисковано и по-скъпо без ядрена енергия, според новия доклад „Ядрена енергия и сигурни енергийни 
преходи: от днешните предизвикателства към утрешните чисти енергийни системи“. 
Атомните централи има в 32 държави 
Днес ядрената енергия е вторият по големина източник на енергия с ниски емисии след водноелектрическата енергия, с 
ядрени централи в 32 държави. Около 63% от днешния ядрен производствен капацитет идва от централи, които са на 
повече от 30 години, тъй като много от тях са построени след петролните шокове през 70-те години. Но редица както 
напреднали, така и нововъзникващи икономики наскоро обявиха енергийни стратегии, които включват значителна роля 
на ядрената енергия, както и значителни финансови стимули за инвестиране в нея. 
При реакторите сега доминират руските и китайските дизайни 
„В днешния контекст на глобалната енергийна криза, рязко нарастващите цени на изкопаемите горива, 
предизвикателствата за енергийната сигурност и амбициозните ангажименти за климата, аз вярвам, че ядрената енергия 
има уникална възможност да се завърне“, заяви и изпълнителният директор на МАЕ Фатих Бирол. „Нова ера за ядрената 
енергия обаче по никакъв начин не е гарантирана. Ще зависи от правителствата, които ще въведат стабилни политики, за 
да осигурят безопасна и устойчива експлоатация на ядрените централи за години напред – и да мобилизират 
необходимите инвестиции, включително в нови технологии. А ядрената промишленост трябва бързо да се справи с 
проблемите с надвишаването на разходите и закъсненията на проектите, които затрудниха изграждането на нови централи 
в развитите икономики. В резултат на това развитите икономики загубиха пазарно лидерство, тъй като 27 от 31 реактора, 
които започнаха да се строят от 2017 г. насам, са руски или китайски дизайн. 
Удвояване на ядрената енергия до 2050 година 
В глобалния път на МАЕ за постигане на нетни нулеви емисии до 2050 г. включва удвояване на ядрената енергия в периода 
между 2020 г. и 2050 г., като е необходимо изграждането на нови централи във всички страни, които са отворени за 
технологията. Въпреки това до средата на века ядрената енергия представлява само 8% от глобалния енергиен микс, който 
е доминиран от възобновяеми източници. 
 

https://www.iea.org/reports/nuclear-power-and-secure-energy-transitions
https://www.iea.org/reports/nuclear-power-and-secure-energy-transitions
https://www.iea.org/reports/net-zero-by-2050
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Спад в развитите икономики 
Въпреки действията за удължаване на живота на някои съществуващи централи, ядрените реактори, работещи в развитите 
икономики, може да се свие с една трета до 2030 г. без допълнителни усилия. Докато удължаването на експлоатационния 
живот на инсталациите изисква значителни инвестиции, те обикновено водят до цена на електроенергия, която е 
конкурентна на вятърната и слънчевата енергия в повечето региони. 
Необходими са стабилни политики в подкрепа на използването на ядрената енергия и повишаване на нейната 
безопасност, но индустрията също трябва да свърши по-добра работа при предоставянето на проекти под себестойността 
и в рамките на бюджета, за да гарантира, че произведената от ядрената енергия електроенергия е конкурентна, сочи 
доклада. Държавното финансиране ще остане необходимо за мобилизиране на нови инвестиции не само за заводи, но и 
за разработване на най-новите технологии. Това е така, защото рядко има достатъчно финансиране от частния сектор за 
такива капиталоемки и дълготрайни активи, особено тези, които са изложени на значителен политически риск. Общо 19 
държави в момента имат ядрени реактори в процес на изграждане, което демонстрира скорошния импулс зад ядрената 
енергия, който вероятно ще бъде допълнително стимулиран от скорошните скокове в цените на петрола, газа и 
електроенергията. 
В същото време ядрената енергия се сблъсква с обществена и политическа опозиция в някои страни и МАЕ не дава 
препоръки към страните, които решат да не я използват в своя енергиен микс занапред. 
Малки модулни реактори 
В плана на МАЕ за декарбонизация до 2050 г. половината от намаленията на емисиите до средата на века идват от 
технологии, които все още не са търговски жизнеспособни. Това включва малки модулни реактори (SMR), които 
обикновено се определят като усъвършенствани ядрени реактори с капацитет под 300 мегавата – или около една трета от 
мощността на традиционната централа. По-ниската цена, по-малкият размер и намалените проектни рискове на ММР 
могат да подобрят социалното приемане и да привлекат частни инвестиции. В Канада, Франция, Обединеното кралство и 
Съединените щати има повишена подкрепа и интерес към тази обещаваща технология. 
 

 
 



18 

 

ММР могат също да използват повторно обектите на спрени електроцентрали на изкопаеми горива, като се възползват от 
съществуващата преносна мрежа, охлаждаща вода и квалифицирана работна сила. Но успешното дългосрочно внедряване 
на ММР зависи от силната подкрепа от страна на политиците, които започват сега, не само за мобилизиране на инвестиции, 
но и за рационализиране и хармонизиране на регулаторните рамки. 
 
√ Фондовите пазари в Западна Европа затвориха с повишение във вторник, трета поредна търговска сесия 
С най-голям дневен ръст приключи германският индекс DAX, а с най-малко повишение завърши британският 
измерител FTSE 100 
След негативно начало, фондовите пазари в Западна Европа в ранния следобед промениха тренда и всички основни 
индекси се озоваха в зелената зона, където приключи и търговията във вторник, при това с ръст между 1.01% и 2.69 на сто. 
Така основните измерителите в региона затварят с повишения трета поредна търговска сесия. 
Промяната във вторник настъпи, след като „Ройтерс“ обяви, че Европейската централна банка (ЕЦБ) ще повиши в четвъртък 
основната лихва с над 50 базисни пункта. Преди това „Евростат“ обяви ускоряване на инфлацията в еврозоната до 8.6% 
през юни, което е рекорден ръст, откакто Статистическата служба на Европейския съюз изчислява данните за цените на 
потребителските стоки и услуги. 
Окончателните данни за инфлацията не изненадаха пазарите и съвпаднаха с предварителните обчаквания на анкетираните 
от Trading Economics анализатори. 
Това е най-важната макроикономическа статистика преди юлското заседание на ЕЦБ, резултатите от което ще станат 
известни в четвъртък. 
„Това е голяма седмица за Европа, както за макроикиномиката, така и за пазарите; съобщението на ЕЦБ ще стимулира 
настроенията и ще тушира притесненията от инфлацията“, обобщи Нийл Бирел, главен инвестиционен директор в 
базираната в Лондон консултантска компания за управление на активи. 
До обед общият индекс на най-големите компании в региона Stoxx 600 се понижи с 0.1%, а от националните измерители 
на „сините чипове“ с най-голям спад беше френският САС 40 (-0.4%), следван от германския DAX (-0.3%) и британския FTSE 
100 (-0.1%“). В същото време италианският FTSE MIB и испанският IBEX 35 добавиха съответно 0.1% и 0.7%. Следобед 
трендът напълно се обърна и дори се ускори, като фондовите измериители затвориха с ръст между 1.01% и 2.65 на сто. 
 

 
Източник: MarketWatch 

 
От таблицата по-горе е видно, че с най-голям дневен ръст затвори германският индекс DAX, а с най-малко повишение 
приключи британският измерител FTSE 100. 
Енергийната компания Electricite de France SA (EDF) скочи с 14.75%, за да поведе печелившите емисии, включени Stoxx 600, 
след като френското финансово министерство разкри подробности за планираната национализация на компанията. 
На върха на Stoxx 600, обаче, се изкачиха книжата на лондонската финтех компания Wise скочи с 15.12%, след като отчете 
силен ръст на приходите за тримесечието. 
Според „Ройтерс“, сезонът на печалбите набира скорост, което е показателно от книжата на повечето компании, които 
днес обявиха междинните си финансови резултати: швейцарската фармацевтична компания Novartis (+1.46%), френската 
строителна компания Vinci (+1.32%), норвежкият телеком Telenor (+1.12%) и скандинавскта банка Swedbank (+1.73%). 
Сред губещите компании от същата група са: френската Ubisoft (-0.38%), френската Remy Cointreau (-0.61%), 
шведската Assa Abloy (-1.28%) и националният авиопревозвач на Финландия Finnair (-8.37%), чийто акции слязоха на 
дъното на Stoxx 600. 
Близо до дъното се приближиха и акциите на френската инженерингова компания Alstom, които спаднаха с 6.36%. 
 
√ Как реагират пазарите на рекордната инфлация за юни в еврозоната 
ЕЦБ се очаква да повиши лихвените проценти с повече от 50 базисни пункта в първото си повишение от 2011 г. насам 
в четвъртък, като предпазна мярка за задлъжнелите страни на еврозоната 
Членовете на Управителния съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ) обмислят да повишат лихвените проценти с 
повече от очакваните 25 базисни пункта на заседанието си в четвъртък, за да укротят рекордно високата инфлация в 
еврозоната, съобщиха за Ройтерс два източника, запознати с дискусията по темата само половин час след като „Евростат“ 
обяви рекордните данните за инфлацията през юни в еврозоната и ЕС-27. 
За да смекчат въздействието на по-високите разходи по заемите, банкерите се очаква да обявят и как ще бъдат 
подпомогнати задлъжнелите държави като Италия на пазара на облигации. Сделката ще изисква тези страни да се 
придържат към правилата на Европейската комисия за реформи и бюджетна дисциплина, казаха източниците на 
„Ройтерс“. 
Колко ще поскъпнат кредитите? 
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В четвъртък ЕЦБ ще извърши първото си увеличение на лихвените проценти от повече от десетилетие на фона на трудна 
икономическа обстановка, изострена от войната в Украйна. Инфлацията е висока и се повишава, докато икономическият 
растеж се забавя, а политическата криза в Италия държи инвеститорите в напрежение. 
Тази динамика поставя ЕЦБ пред необходимостта да балансира между повишаването на лихвените проценти, за да 
ограничи растежа на цените, и да гарантира, че в резултат на това най-задлъжнелите от 19-те държави - членки на 
еврозоната, няма да изпаднат във финансови затруднения. 
Източниците, които говориха пред „Ройтерс“ при условие за анонимност, тъй като обсъжданията са поверителни, заявиха, 
че дискусията дали да се увеличат лихвите с 25, 50 или повече базисни пункта все още е отворена. 
Другите големи централни банки повишават лихвените проценти с по-големи стъпки, например със 75 или дори 100 
базисни пункта, което засилва натиска върху ЕЦБ също да увеличи стъпката. 
Първите последиците от рекордната инфлация 
Но рискът от рецесия в еврозоната, особено ако Русия затвори кранчетата на доставките на природен газ, остават и това 
направи някои членове на УС на ЕЦБ по-предпазливи по отношение на лихвите, твърдят източниците. 
Говорител на ЕЦБ е отказал коментар, позовавайки се на правилник на ЕЦБ да не се правят коментари преди срещата от 
служители на банката. 
Еврото скочи във вторник с 1.14% до 1.0254 долара за едно евро, което е най-доброто му ниво от началото на май, след 
като „Евростат“ обяви рекордната инфлация за еврозоната, а малко сред това и след като „Ройтерс“ за първи път съобщи, 
че се обсъжда увеличение с 50 базисни пункта. Единната европейска валута падна за кратко под паритета миналата 
седмица. Доходността на държавните облигации на еврозоната също се повиши, като двугодишният дългов бенчмарк на 
Германия вече е 1.329%. ЕЦБ заяви на 9 юни след последното си заседание, че ще повиши лихвените проценти постепенно, 
вероятно с 25 базисни пункта през юли с възможно по-голяма стъпка през септември. 
Но прдседателят на УС на ЕЦБ Кристин Лагард по-късно каза, че има "очевидни условия, при които постепенността не би 
била подходяща". 
Предстои разпъване на предпазната мрежа за облигации 
След повишаване на лихвите в четвъртък, ще бъде обявена и новата схема за закупуване на облигации, насочена към 
ограничаване на разходите по заеми на страните членки, когато се приеме, че те не са в синхрон с икономическата 
реалност - както се случи в началото на юни в Гърция, Италия, Испания и Португалия. 
Тази програма сега се смята за още по-важна, тъй като правителството на Марио Драги в Италия висеше на косъм, 
повишавайки шансовете за предсрочни избори, на които крайнодеснята „Италианските братя“ (FDI) може да се окажат 
най-голямата партия според последните проучвания. 
Такива политически сътресения в Италия вероятно ще предизвикат рязък скок в доходността на облигациите на страната.  
ЕЦБ вероятно ще предостави помощта в зависимост от това дали съответната държава изпълнява целите, определени от 
Европейската комисия за осигуряване на пари от Механизма за възстановяване и устойчивост (European Stability 
Mechanism - ЕSM) на Европейския съюз, казаха източниците. 
ESM, обаче, не е институция на целия Европейския съюз, а междуправителствена организация, притежавана от страните 
от еврозоната пропорционално на тяхната икономика и населението, което прави Германия, Франция и Италия най-
големите акционери. 
Източниците на „Ройтерс“ подчертаха, че всяко окончателно решение кога да се купуват облигации ще бъде взето от 
Управителен съвет на ЕЦБ. 
ЕЦБ ускори работата по новата схема в средата на юни след внезапно покачване на доходността на пазара на облигации и 
премиите, плащани от периферните (южните) страни. 
Какви са първите реакции  „В момента (повишаването на доходността на облигациите, на еврото и на акциите – бел. авт.) 
е предпазна мярка и не е непременно наличие на къси пазари, по-скоро е изчакване за някаква по-ясна посока за 
разгръщане на риска“, каза Оливие Марсио, старши портфолио мениджър в швейцарската консултантска компания 
Unigestion. „Ситуацията сега е като „оцветяване по числа“, имате картина за попълване, но все още не сте получили всички 
цветове“, каза Кери Крейг, глобален пазарен анализатор в JPMorgan Asset Management, и уточни: „Има няколко неща, 
които липсват като посоката на пазара на труда и нивото на безработица в САЩ и дали централните банки ще отстъпят и 
ще кажат „това е пикът на инфлацията и не е нужно да бъдем толкова агресивни или обратното“. 
Суровините също излизат на предене план 
Руският "Газпром" е казал на клиентите си в Европа, че не може да гарантира доставките на газ поради "извънредни" 
обстоятелства, според писмо, видяно от „Ройтерс“, което увеличава залога за задълбочаване на икономическата битка на 
Русия със Запада, който налага санкции на Москва заради нахлуването в Украйна. 
Цените на петрола се понижиха, като суровият петрол Brent поевтиня с 1.44% до 104.74 долара за барел, докато суровият 
петрол в САЩ (WTI) спадна с 1.60% до 100.96 долара за барел. 
*Валутните курсове и котировките на петрола са актуални към 15:15 часа българско време, източници „Ройтерс“ и 
Trading Economics. 
 
Мениджър 
 
√ ЕС смекчава част от санкциите срещу руски банки заради търговията с храни 
Европейският съюз ще внесе промени утре в санкциите си срещу Москва и ще позволи размразяване на някои средства на 
водещи руски банки. По този начин Брюксел се надява да облекчи затрудненията в глобалната търговия със зърнени храни 
и торове, сочи проект на решение, съобщава Ройтерс. 
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Това се случва на фона на критиките от страна на африкански лидери за негативното въздействие на санкциите върху 
търговията, което може да изостри недостига на храни, причинен основно от руската инвазия в Украйна и блокирането от 
Москва на украинските пристанища на Черно море.  
Според променените правила, които се очаква да бъдат приети утре, страните от ЕС ще могат да размразят блокираните 
досега ресурси на водещите руски банки като ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, Банка ФК Откритие, Промсвязбанк и Банка 
Русия, сочи документът.  
Съгласно новите санкции ще бъдат замразени активите на най-голямата банка в Русия - Сбербанк, с изключение на тези 
ресурси, които са необходими за търговията с храни, каза представител на ЕС пред Ройтерс, предава БТА. 
Проектодокументът гласи, че парите могат да бъдат освободени, "след като бъде установено, че тези средства или 
икономически ресурси са необходими за поръчване, внос или транспорт на селскостопански и хранителни продукти, 
включително пшеница и торове“. 
Според преразгледаните санкции ЕС също така планира да улесни износа на храни от руски пристанища, към които 
търговците загубиха интерес поради санкциите на ЕС, въпреки че мерките не се отнасяха до износа на храни, посочва 
служител на ЕС. 
Досега Брюксел отричаше, че неговите санкции са нанесли щети на търговията с храни. 
ЕС заедно със САЩ, Великобритания и други страни наложиха широкообхватни санкции на Русия след инвазията й в 
Украйна през февруари. Русия нарича действията си "специална военна операция“ за разоръжаване и "денацификация“ 
на Украйна. Киев и Западът казват, че Москва води непровокирана агресивна война.  
 
√ Еврото се разменя за 1,0240 долара 
Курсът на еврото в междубанковата търговия във Франкфурт остава под натиск на фона на очакванията италианският 
премиер Марио Драги да подаде оставка, съобщават германски сайтове за финансова информация.  
Еврото се котираше за 1,0240 долара, какъвто беше курсът и снощи. 
Европейската централна банка (ЕЦБ) определи вчера референтен курс от 1,0245 долара за едно евро.  
 
√ Петролът поскъпва преди официалните данни за запасите в САЩ 
Цените на петрола се понижиха с над 1% в ранната търговия в сряда на фона на глобалните усилия на централните банки 
да укротят инфлацията и преди очакваното увеличение на запасите от суров петрол в САЩ заради отслабващото търсене, 
пише Ройтерс. Към 9:05 часа българско време сортът Брент поевтиня с 1,16 долара, или 1,08%, до 106,2 долара за барел. 
Цената на американския лек суров петрол WTI се  нижи с 1,22 долара, или 1,17%, до 103,0 долара за барел. Цените на 
петрола се колебаха между ръст и спад в предходната сесия, тъй като на пазара повлияха както опасенията за предлагането 
поради западните санкции срещу русия, така и индикациите, че централните банкери ще вдигнат лихвите в опит да 
преборят инфлацията. И двата еталона поскъпнаха с около 1% във вторник. В Съединените щати запасите от суров петрол 
се повишиха с около 1,9 милиона барела през седмицата, приключила на 15 юли, според пазарни източници, цитиращи 
данни на Американския петролен институт. Този резултат е близък до прогнозата в проучване на Ройтерс за ръст от 1,4 
милиона барел. 
Официалните седмични данни за запасите от суров петрол и горива от Администрацията за енергийна информация на САЩ 
(EIA) се очакват по-късно днес. 
 
√ САЩ са си върнали половин милион долара, платени като откуп на севернокорейски хакери 
Американското министерство на правосъдието и ФБР възпрепятстваха дейността на подкрепяна от севернокорейското 
правителство хакерска група, извършила кибератаки с цел откуп срещу болници в САЩ, съобщи Асошиейтед прес. 
В крайна сметка агенциите са върнали половин милион долара, платени като откуп, съобщи заместник главният прокурор 
на САЩ Лиза Монако. Тя разкри подробности в изявление, в което призова организациите, подложени на кибератаки с 
цел откуп, да съобщават на органите на реда за случилото се, за да могат те да разследват и да им помогнат да си върнат 
платените суми. В конкретния случай болница в Канзас, платила откуп на хакерите, се обърнала и към ФБР. Американските 
сили на реда проследили плащанията и открили перачи на пари в Китай, които помагали на севернокорейските хакери да 
осребрят незаконно спечелените суми.  В резултат ФБР успяло да върне половин милион долара, включително цялата 
платена от болницата сума от около 100 000 долара в биткойни, информира БТА. При операцията е било възвърнато и 
плащане от здравно учреждение в Колорадо. 
На същата пресконференция директорът на ФБР Кристофър Рей заяви, че едно от важните предизвикателства е фактът, че 
кибератаките с цел откуп вече все по-често се използват от враждебни правителства, целящи да причинят разрушения. В 
същото време извършителите на подобни атаки вече не просто заключват системите, а копират информацията от нея и 
заплашват да я издадат. 
Този вариант на кибератака с цел откуп, известен като "Мауи", е насочен специално срещу болници и здравни заведения 
в САЩ. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите  
БНТ „Денят започва“ 

- Ще успее ли опитът за съставяне на правителство и на каква цена – гост депутатът от “Продължаваме промяната” 
Росен Костурков 
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- За олигархията, схемите, спорта и политиката – министърът в оставка Радостин Василев 
- Цената на свободата. Българските медици в Либия 15 години по-късно – спомен за най-драматичната и най-

продължителна заложническа криза в новата ни история. Разговор с журналистите Георги Милков и Нина Спасова, 
с участието на медицинските сестри Кристияна Вълчева и Валя Червеняшка 

БТВ, ”Тази сутрин”   
- Преговори за ново правителство – гост: Радослав Рибарски, ПП 
- Ще има ли правителство –гост:  Татява Дончева 

Нова телевизия,  „Здравей  България” 
- Двама задържани при акция в Бургас заради гранатомети, самоделни бомби, гранати и автомати “Калашников”. 

За какво е трябвало да послужи бойния арсенал 
- Ще се окаже ли назначаването на Бойко Рашков за шеф на КПКОНПИ пречка за съставянето на нова четворна 

коалиция? И готови ли са от “Продължаваме Промяната” на ново обединение с “Има такъв народ” 
- Нито едно разследване и скрита корупция по високите етажи на властта за последната година. Какво показва 

докладът на Антикорупционния фонд 
 
√ Преглед на печата  
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа  - 5 минути по-къс час в прогимназията решава спора между здравето и знанието 
в. Телеграф  - Всяка четвърта болница пред фалит 
в. Труд  - Македонскиот jaзик е прифатен во Брисел* 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа  - За 6 месеца 30 минути по-кратко до морето, но поне след 10 години ще сменим самолета с влак 
в. 24 часа  - Американски F-16, руски газ и шпиони тласкат властта към избори, инатът за Рашков - колкото да дразнят адаша 
му Борисов, нямало да стигнат до КПКОНПИ 
в. 24 часа - Ремонтът на тунела в "Люлин" блокира трафика за 6 месеца 
в. 24 часа - Държавна помощ до 60% в слаборазвитите региони 
в. Телеграф  - Условието на ПП: Рашков да е шеф на КПКОНПИ 
в. Труд - Губим милиарди от ЕС заради кабинета Петков фирмите ще бъдат принудени да спрат работа, обектите няма да 
бъдат завършени 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Петър Ганев икономист, Институт за пазарна икономика: Дойде ли рецесията, ще пострадат най-много 
работещите в сивия сектор 
в. Телеграф  - Доц. Aнтоний Гълъбов: Изборите няма да решат политическата криза 
в. Труд  - Доц. Евгени Евгениев, зам.-ректор на ВУЗФ, пред "Труд": Частните университети винаги са били на втората редица  
Водещи анализи 
в. 24 часа - "Газпром" евтин газ не дава. За да ни излезе сметката - дългосрочен договор за втечнения 
в. Телеграф - Kомпромис със здравето 
в. Труд - За двойните стандарти в българската икономика 
в. Труд - Какъв ще бъде ефектът от поредното изслушване на Гешев в парламента? 
 
√ Предстоящи събития в страната на 20 юли 
София 

- От 10.00 часа, пред параклиса в двора на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ /ул. Пиротска 171А/, 
пожарникарите ще отбележат деня на Св. пророк Илия. 

- От 10.00 часа Министерският съвет ще проведе заседание. 
- От 10.00 часа в Прес клуба на БТА ще се проведе пресконференция организирана от Коалиция „Да спасим 

Кресненския пролом“, на която ще представи последното развитие на проекта за лот 3.2. на АМ „Струма“ в района 
на Кресненския пролом. 

- От 11.00 часа в Прес клуба на БТА ще се проведе пресконференция, на която ще бъде представен проект на 
бенефициент по ОП “Околна среда 2014-2020” Биоком ЕООД: „Демонстрационен проект за подготовка за 
повторна употреба и рециклиране на употребявани матраци“. 

- От 13.00 часа пресклуба на БТА „Демократична България“ ще даде пресконференция на тема „Скандални 
разкрития как Столична община предвижда да даде продажбата на билети в градския транспорт за десетки 
милиони левове на фирма с неизвестен собственик“. С участието на Ивайло Мирчев - народен представител на 
„Демократична България“, Симеон Ставрев и Иво Божков – общински съветници от „Демократична България“ 

- От 14.00 часа в Народното събрание (пл. “Народно събрание” №2) БСП ще проведе разговори за съставяне на 
правителството в рамките на третия проучвателен мандат с “Има такъв народ” 

*** 
Видин. 

- От 11.00 часа, в залата на Общински съвет - Видин ще се проведе пресконференция във връзка със стартирането 
на лятната младежка програма на Община Видин и предстоящите събития от културния календар. 

*** 
Добрич. 
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- От 20.00 часа в Летен театър – Добрич ще се проведе концерт на Илия Луков „28 години с песните на Илия Луков“ 
*** 
Сливен. 

- От 10.00 часа, в сградата на РСПБЗН-Сливен, ръководството на Регионалната дирекция ще връчи награда на 8-
годишния Константин Георгиев за проявена бърза реакция и оказване на помощ при гасене на пожар в стопански 
двор в село Крушаре. 

*** 
Стара Загора. 

- От 10.00 часа в, Детски отдел на библиотека „Родина“, ул. „Българско опълчение“ 69 на гости в Детския отдел ще 
бъдат експертите от Европа Директно Стара Загора на гости на Детски отдел. 

- От 10.00 часа в Регионален исторически музей ще се проведе беседа за деца на тема „Находчивостта на 
праисторически хора“ 

- От 11.00 до 13.00 часа в сградата на Международен младежки център, адрес: бул. „Княз Александър Батенберг“ 
№19 ще се проведе информационна среща, насочена към потенциални бенефициенти на двете европейски 
програми. 

- От 18.30 часа в Къща музей „Гео Милев“ ще се проведе музикална вечер с композитора и китарист Петко Славов. 
- От 19.30 часа в Куклен театър ще се състои премиерата на постановката „Самотата в съвременния човек/свят“ по 

текстове на Антония Антонова и Цветелина Вълева. 
- От 21.00 часа в Лапидариум, РИМ ще се играе комедията „Пижама за шестима“ –от Марк Камолети, превод проф. 

Андрей Аврамов 
*** 
Шумен. 

- От 10.00 часа в зала № 363 на Община Шумен ще се проеведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под 
наем на земеделски земи с начин на трайно ползване (пасища, мери и ливади) за стопанската 2022/2023 година. 
До участие в търга се допускат само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в 
Интегрираната информационна система на БАБХ. 

*** 
Хасково. 

- От 10.00 часа на пл."Спартак" ще се проведе първата акция от кампанията "Бъди мобилен! Бъди отговорен" на 
община Хасково и сектор "Пътна полиция" на ОД МВР Хасково. 

- От 10.30 часа в Детския отдел към Регионална библиотека „Христо Смирненски“ ще се проведе литературна игра 
„Приказна обърквация”-литературна игра. 

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

