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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
Bulgaria ON AIR 
 
√ Велев: Има ли газ за зимата, парното ще е много скъпо! Ако няма достатъчно, ще го спрат за бизнеса 
В договора с "Газпром" има клауза "вземи или плати", -ще платим това, което не сме взели, коментира 
председателят на АИКБ 
Премиерът Кирил Петков заминава за Азербайджан да преговаря за по-големи доставки на газ. 
"Балансът, който ни е предоставен от Българската газова асоциация, показва, че Азербайджан има дефицит от 1,2 млрд. 
куб. м газ, като се има предвид добива, собственото потребление и договорите за експорт. Което означава, че самият 
Азербайджан внася газ, за да изпълни договорите си за износ. Дали може да внесе още? По-скоро не може и трябва да 
се търси размяна на газ от Туркменистан, например", заяви председателят на АИКБ Васил Велев в студиото на на "Денят 
ON AIR". 
Той уточни, че дългосрочната и средна цена на газа е била 40 лв., 142 лв. е била през април, през май - 162, а за текущия 
месец е 186 лв.   
"Ние държим да има газ на конкурентна цена, да го намерят където искат. Но той може да бъде намерен там, където го 
има. Ако не получаваме това, което сме заявили, има клауза в договора с "Газпром" - "вземи или плати". Ние не стига, 
че не сме го получили, че сме купили по-скъп газ, но накрая ще платим и това, което не сме получили", каза Велев 
пред Bulgaria ON AIR.  
И припомни, че на 10 юли трябваше да има прогнозна цена за август. Гостът приема липсата като "ясен знак, че няма 
нужните количества". 
"Около 250 лв. вероятно ще бъде цената за следващия месец. Ще имаме нов, огромен скок в цената, а сега е лято, когато 
цените са най-ниски", подчерта Велев.  
И се противопостави на искането на ЕК страните членки да намалят с 15% потреблението на газ.  
"Ние няма какво да изгасим и да задържим същото производство. Трябва да ограничим производството или да затворим. 
ЕК може би ще вземе решение температурата на топене на стоманата да падне на 1000 градуса, вместо на 1500. Ако има 
газ за зимата, ще е скъп, това ще доведе до много скъпо парно. Хем ще е студено, защото няма да е достатъчно, хем 
ще е в пъти по-скъпо. Ако няма достатъчно газ, той ще бъде спрян първо за бизнеса", убеден е председателят на АИКБ. 
Гледайте целия разговор във видеото. 
 
Fakti.bg 
 
√ Велев, АИКБ: В договора с "Газпром" ще платим това, което не сме взели 
Има ли газ за зимата, парното ще е много скъпо! Ако няма достатъчно, ще го спрат за бизнеса, каза той  
"Балансът, който ни е предоставен от Българската газова асоциация, показва, че Азербайджан има дефицит от 1,2 млрд. 
куб. м газ, като се има предвид добива, собственото потребление и договорите за експорт. Което означава, че самият 
Азербайджан внася газ, за да изпълни договорите си за износ. Дали може да внесе още? По-скоро не може и трябва да се 
търси размяна на газ от Туркменистан, например", заяви председателят на АИКБ Васил Велев в студиото на на "Денят ON 
AIR". 
Той уточни, че дългосрочната и средна цена на газа е била 40 лв., 142 лв. е била през април, през май - 162, а за текущия 
месец е 186 лв. 
"Ние държим да има газ на конкурентна цена, да го намерят където искат. Но той може да бъде намерен там, където го 
има. Ако не получаваме това, което сме заявили, има клауза в договора с "Газпром" - "вземи или плати". Ние не стига, че 
не сме го получили, че сме купили по-скъп газ, но накрая ще платим и това, което не сме получили", каза Велев пред 
Bulgaria ON AIR. 
И припомни, че на 10 юли трябваше да има прогнозна цена за август. Гостът приема липсата като "ясен знак, че няма 
нужните количества". 
"Около 250 лв. вероятно ще бъде цената за следващия месец. Ще имаме нов, огромен скок в цената, а сега е лято, когато 
цените са най-ниски", подчерта Велев. 
И се противопостави на искането на ЕК страните членки да намалят с 15% потреблението на газ. 
"Ние няма какво да изгасим и да задържим същото производство. Трябва да ограничим производството или да затворим. 
ЕК може би ще вземе решение температурата на топене на стоманата да падне на 1000 градуса, вместо на 1500. Ако има 

https://www.bgonair.bg/a/28-denqt-on-air/272941-velev-ima-li-gaz-za-zimata-parnoto-shte-e-mnogo-skapo-ako-nyama-dostatachno-shte-go-sprat-za-biznesa
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газ за зимата, ще е скъп, това ще доведе до много скъпо парно. Хем ще е студено, защото няма да е достатъчно, хем ще е 
в пъти по-скъпо. Ако няма достатъчно газ, той ще бъде спрян първо за бизнеса", убеден е председателят на АИКБ. 
 
Epicenter.bg 
 
√ Васил Велев, АИКБ: В договора с "Газпром" ще платим това, което не сме взели  
"Балансът, който ни е предоставен от Българската газова асоциация, показва, че Азербайджан има дефицит от 1,2 млрд. 
куб. м газ, като се има предвид добива, собственото потребление и договорите за експорт. Което означава, че самият 
Азербайджан внася газ, за да изпълни договорите си за износ. Дали може да внесе още? По-скоро не може и трябва да се 
търси размяна на газ от Туркменистан, например", заяви председателят на АИКБ Васил Велев в студиото на на "Денят ON 
AIR". 
Той уточни, че дългосрочната и средна цена на газа е била 40 лв., 142 лв. е била през април, през май - 162, а за текущия 
месец е 186 лв. 
"Ние държим да има газ на конкурентна цена, да го намерят където искат. Но той може да бъде намерен там, където го 
има. Ако не получаваме това, което сме заявили, има клауза в договора с "Газпром" - "вземи или плати". Ние не стига, че 
не сме го получили, че сме купили по-скъп газ, но накрая ще платим и това, което не сме получили", каза Велев пред 
Bulgaria ON AIR. 
И припомни, че на 10 юли трябваше да има прогнозна цена за август. Гостът приема липсата като "ясен знак, че няма 
нужните количества". 
"Около 250 лв. вероятно ще бъде цената за следващия месец. Ще имаме нов, огромен скок в цената, а сега е лято, когато 
цените са най-ниски", подчерта Велев. 
И се противопостави на искането на ЕК страните членки да намалят с 15% потреблението на газ. 
"Ние няма какво да изгасим и да задържим същото производство. Трябва да ограничим производството или да затворим. 
ЕК може би ще вземе решение температурата на топене на стоманата да падне на 1000 градуса, вместо на 1500. Ако има 
газ за зимата, ще е скъп, това ще доведе до много скъпо парно. Хем ще е студено, защото няма да е достатъчно, хем ще е 
в пъти по-скъпо. Ако няма достатъчно газ, той ще бъде спрян първо за бизнеса", убеден е председателят на АИКБ. 
 
NOVA NEWS 
 
√ Работодатели предлагат COVID карантината за контактни да бъде намалена 
От АИКБ искат държавата да поеме и плащането на първите три дни от болничния 
Работодатели предлагат COVID карантината за контактни да бъде намалена или премахната, ако те нямат симптоми. Това 
каза в предаването „Твоят ден” на NOVA NEWS Добрин Иванов, изп. директор на Асоциацията на индустриалния капитал 
в България. 
„Данните са обезпокояващи, дори тревожни", посочи той в коментар на това, че миналата година болничните на болни от 
коронавирус в сравнение с предходната година са били двойно повече и са стигнали до 370 хиляти, като за тях са били 
взети сумарно почти 19 млн. платени дни и за тях са платени почти 800 млн. лева. Данните за първото тримесечие на тази 
година също бележат ръст при болничните заради коронавирус - те са 3 пъти повече в сравнение с първото тримесечие на 
2021, като за близо 6 млн. работни дни са платени малко над 266 млн лв.  
"Това двукратно увеличаване на болничните листи за 2021 спрямо 2020 г. в цифри за сметка на работодателите и 
предприятията са платени над 50 млн. лева за първите 3 дни обезщетения за временна нетрудоспособност. Но още по-
обезпокояващи са данните за тази година. Само за първото тримесечие са регистрирани удвояване на броя на болничните 
заради ковид. И ако тази тенденция продължи, би означавало, че работодателите и предприятията ще платят над 150 млн. 
лева заради временна нетрудоспособност".  
По думите му: „Това е прекомерна и непосилна тежест за българските предприятия и ние настояваме за ясни правила и 
протокол за действие при установяване на заболели лица". 
В изнесените данни влизат само болните, взели болничен заради вируса, а не тези, които са взели болничен вследствие 
на това, че са били контактни. За контактните към този момент карантината е 7 дни, а за болните – 10. 
"При масова пандемия всеки е възможно в ежедневните си контакти да е бил контактен на заболял. Това означава, че има 
случаи, в които хора влизат от карантина в карантина и изобщо не полагат труд на работното си място", посочи Иванов. По 
думите му това трябва да се съобрази с мерки, които ограничават контактите, като дистанционна работа при възможност. 
Работодателите искат и преразглеждане на мярката, въведена през 2010 г., предприятията да заплащат първите три дни 
за всеки болничен.  Според Иванов тях тази мярка трябва да се поеме от държавата. Тя би струвала на бюджета около 200 
млн. лева годишно, пресметна той, като каза, че това бюджетът може да си го позволи, а ефектът ще е много голям. 
Чуйте целия разговор във видеото. 
 
 
 

 
 
 
 

https://nova.bg/news/view/2022/07/21/376770/%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82-covid-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%B4%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%B4%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0/
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Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНТ 
 
√ Здравният министър: Не може да има затваряне на бизнеси и ограничаване на движението в страната 
"Не може да има затваряне на бизнеси, ограничаване на движението в рамките на страната заради повишената 
заболеваемост от COVID-19", заяви в "Още от деня" министърът на здравеопазването в оставка проф. Асена 
Сербезова. Обясни, че това е гарантирано с промяна в Закона за здравето. 
Натовареността на болничната система в този момент не е голяма и затова се прилага регионален подход. Така няма да 
има необходимост от национални мерки. 
"Към пандемията не бива да се подхожда със страх и не бива да се всява паника. Следва да се наблюдава в един разумен 
порядък и със съответните прогнози, които стъпват на математически модел", посочи проф. Сербезова. 
По думите ѝ има скрита заболеваемост и нивото на тестване в страната е ниско. 
"Този факт обаче е предвиден в математическото моделиране. Има методи за екстраполация на данните", допълни  
Асена Сербезова. Според нея в България нагласата на хората е да се тестват при изявени симптоми, което също 
обуславя скритата заболеваемост. 
С ръководството на НЗОК се коментира за антигенните тестове да бъдат осигурени направления през личните лекари и в  
най-скоро време ще има решение на този въпрос, обясни проф. Сербезова. 
Подчерта, че кампания за ползата от ваксинацията срещу COVID-19 се прави трудно, когато е пропуснато ценно време. 
Затова е подходът с кампанията "Плюс мен". Отчете, че има повишение на броя на ваксинираните, който обаче корелира 
с повишението на броя на случаите. При необходимост ще бъдат разкрити още пунктове за ваксинация. 
Проф. Асена Сербезова не се ангажира с прогноза кога ще има пик тази вълна. Посочи, че това много зависи от нашето 
поведение и от спазването на мерките, които са препоръчителни на етап 1 - дезинфекция на ръцете, носене на маски в 
болничните заведения, в социалните служби, в аптеките, спазване на дистанция от 1,5 м. 
Коментира кои отделения ще могат да лекуват COVID-19, ако нуждаещите се от болнично лечение се повишат като бройка. 
Спря се и на проблема с възнагражденията на личните лекари и на сестрите и решението на съда да го стопира, като 
подчерта, че то не е окончателно. Освен това не се спира изпълнението на Националния рамков договор. 
Вижте още във видеото. 
 
√ Шефът на КЕВР: Газ за зимата има, до октомври ще запълним "Чирен" 
България може да разчита през зимата на азерски газ като "Булгаргаз" трябва да подсигури останалите количества, заяви 
в "Още от деня" председателят на КЕВР Станислав Тодоров. 
"Газ за зимата има и това е азерският газ, който на 100% е сигурен. "Булгаргаз" трябва да осигури останалите 
количества. Истина е, че всички страни в Европа търсят газ. Ние търсим газ по целия свят, от Щатите до 
Туркменистан и това става на правителствено ниво. Това показва, колко е важно да имаме правителство, което се 
грижи за интересите на хората в тези условия на криза", обясни Тодоров. 
Той изтъкна, че България получава азерски газ на три пъти по-ниска цена от тази на "Газпром". Прогнозира, че през 
октомври хранилището в Чирен ще бъде запълнено. 
"Това, което наблюдаваме по отношение на газовото хранилище в Чирен е, че през май месец, когато Газпром спряха 
неоснователно доставките, почти нямаше нагнетяване, поради факта, че "Булгаргаз" трябваше да намери 
извънредно количества отвсякъде, за да задоволи потреблението в България. Тази липса на нагнетяване през май 
месец трябва да бъде компенсирана през останалите месеци. Това, което виждаме е, че към момента газовото 
хранилище е напълнено на 42%, и се пълни с около 1% на всеки два дни. Пълни се с газ на миксирана цена от всички 
източници, които са налични в момента. Това гарантира сигурност на отполението през зимата и сигурност на 
консумацията на индустриалните потребители, които не могат да спрат", обясни Тодоров. 
Той увери, че в момента в който Европа запълни харнилищата си на 90%, цената на газа ще започне да пада. Тодоров заяви 
още, че в Европа средно около 60% е запълването на хранилищата. 
Светослав Тодоров заяви, че цената на газа за август, ще бъде формирана в края на месец юли и подчерта, че България е 
на първо място по ръст на индустриално производство в Европа, за първи път в историята си. 
"Бизнесът според мен е добре и справедливо компенсиран по отношение на електрическата енергия. Всеки път 
оплакването е, че не знаят каква е цената, и всеки път цената е два пъти по-ниска от Европа, в този смисъл трябва 
да бъдат доволни", обясни Станислав Тодоров. 
Тодоров коментира и договарянето на "Овергаз" на втечнен газ от САЩ през нов терминал от Албания. 
"Това че "Овергаз" са успели да сключат такъв голям договор е много голям успех, и факта, че българска фирма успява 
да го направи, е още по-голям успех. Това е още един пример затова колко е важно да се освободи пазара на газ. 
Миналият петък сертифицирахме втората газова връзка с Ай Си Джи Би, тя е с капацитет да осигури  цялото 
потребление на България, и е свободна за всички фирми, които искат да внасят газ. В този смисъл вече не зависим от 
една тръба, вече не зависим от един доставчик", заяви Станислав Тодоров. 
Тодоров заяви също така, че България трябва да актуализира плана си за извънредни ситуации и да имаме готовност да го 
приведем в действие. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 

https://bntnews.bg/news/zdravniyat-ministar-ne-mozhe-da-ima-zatvaryane-na-biznesi-i-ogranichavane-na-dvizhenieto-v-stranata-1202159news.html
https://bntnews.bg/news/shefat-na-kevr-gaz-za-zimata-ima-do-oktomvri-shte-zapalnim-chiren-1202160news.html
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√ Доц. Атанасов: НСИ трябва да обръща все по-голямо внимание на съвременните информационни системи 
Новият председател на Националния статистически институт доц. д-р Атанас Атанасов беше гост в "Денят 
започва". 
Той посочи, че НСИ трябва да обърне по-голямо внимание на съвременните информационни системи, а сред приоритетите 
му е сътрудничеството с всички институции, както и с медиите, висшите училища и останалите потребители на 
информация. 
"Има два подхода, с които се събират данните. Първият подход е със специално организирано наблюдение, каквото, 
например, беше преброяване на населението, където лицата или фирмите трябва да попълват някакви въпросници. 
Вторият начин за събиране на данни е по административен път - т.е. данните съществуват под някаква форма в 
някаква друга организация и с някаква малка допълнителна обработка трябва да бъдат пренесени от едната 
институция в другата", обясни доц. Атанасов. 
Той припомни, че НСИ е една от най-старите институции в страната - на 142 години. 
"Това, което може да се надгражда в бъдеще е, че съвременната статистика обръща все по-голямо внимание на 
съвременните информационни системи. Това е едно от направленията, в които смятам, че трябва да се работи в 
бъдеще", заяви доц. Атанасов. 
Още за плановете на новия председател на НСИ вижте във видеото. 
 
√ В края на август приключва действащата програмата за настаняване на украински бежанци 
Действащата програмата за настаняване на бежанци от Украйна приключва на 31 август. Все още не е ясно какво ще се 
случи с настанените около 26 000 души след този период. Това стана ясно от гостуването на зам.-министъра на туризма 
Ирена Георгиева в "Денят започва". 
"Оперативната координационна група ще реши какво ще се случи след 31 август. Вероятно все още ще има нужда от 
помощта на хотелите, но това е мое мнение.", каза зам.-министър Георгиева. 
Тя допълни, че пари има, тъй като има неусвоени средства по европейски програми. 
Около 26 000 украинци са настанени в близо 1000 частни хотели и държавни бази у нас. В началото на следващата седмица 
се очаква парите по програмата за бежанците за май ще бъдат по сметките им, увери Георгиева. 
Тя обясни забавянето на плащанията, което провокира протести сред хотелиерите, с огромния обем документация, който 
е трябвало да бъде проверен, за да има сигурност, че средствата се разходват по презназначение. 
Ирена Георгиева очаква документите са следавщите месеци - юни, юли и август да се обработват по-бързо. 
Целия разговор вижте във видеото. 
 
√ Временно спря работата на „Български документи за самоличност" 
Поради възникнал технически проблем услугите по направление „Български документи за самоличност" ще бъдат 
недостъпни до 13 часа днес, съобщават от МВР. До отстраняването на проблема ще бъде преустановено 
обслужването на граждани. 
МВР поднася извинения за причинените неудобства. 
 
БНР 
 
√ Депутатите ще разгледат промени в подпомагането на земеделските производители 
В пленарната зала на Народното събрание днес депутатите ще разгледат промени в Закона за подпомагане на 
земеделските производители, внесени от “Има такъв народ". 
Измененията са свързани с прилагането на специалната мярка за извънредно временно подпомагане от Европейския 
земеделски фонд за развитие на селските райони в отговор на последиците от войната в Украйна. Без тази поправка 
страната ни може да загуби 33 млн. евро. 
Промените предвиждат подпомагането да е под формата на еднократна сума, която се изплаща до 15 октомври 2023 
година въз основа на заявления за подпомагане, които трябва да бъдат одобрени до 31 март 2023 година. 
Максималният размер на помощта не може да надвишава 15 000 евро на земеделски стопанин и 100 000 евро на малки и 
средни предприятия. 
 
√ Правната комисия прие проектозакона за противодействие на корупцията 
След няколко неуспешни опита заради липса на кворум малко преди полунощ парламентарната правна комисия прие на 
първо четене проектозакона за противодействие на корупцията. 
Подкрепата за него е след ключовите условия, поставени от "Продължаваме промяната", за сформирането на 
антикорупционно мнозинство, което да застане зад кабинет с мандата на БСП. 
"За" проектозакона гласуваха, освен вносителите от "Продължаваме промяната", и БСП, "Има такъв народ" и 
"Демократична България". 
От  думите на Ива Митева и Христо Иванов обаче стана ясно, че му предстои сериозен ремонт. 
"Трябва много внимателно всички текстове да бъдат преразгледани и наистина имаме страхотно много работа между 
първо и второ гласуване", каза Ива Митева. 
"Важно е да го приемем на първо четене, за да дадем знак за това накъде се движим. Но след това доколкото зависи от 
всеки един от нас сме длъжни да положим усилия да му осигурим времето и да направим един продукт, за който наистина 
сме сигурни, че ще работи добре", посочи Христо Иванов. 

https://bntnews.bg/news/doc-atanasov-nsi-tryabva-da-obrashta-vse-po-golyamo-vnimanie-na-savremennite-informacionni-sistemi-1202203news.html
https://bntnews.bg/news/v-kraya-na-avgust-priklyuchva-deistvashtata-programata-za-nastanyavane-na-ukrainski-bezhanci-1202200news.html
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Правната парламентарна комисия ще обсъжда днес -  с участието на главния прокурор  Иван Гешев, прилагането на закона 
и дейността на прокуратурата и разследващите органи. Това е вторият път в рамките на седмица, в който депутатите викат 
за изслушване обвинител номер едно. 
 
√ Комисията по отбрана в НС ще обсъди състоянието на армията и план за преодоляване на дефицитите 
Комисията по отбрана в парламента ще обсъди доклада за състоянието на армията и Плана за преодоляване на 
дефицитите от отбранителни способности. 
Докладът за 2021 г. отчете, че недостигът на военни, особено в Сухопътните войски, оказва негативно въздействие върху 
бойната готовност. 
Негативно за доходите на военните и издръжката на армията се отразява ускорената инфлация за 2021 г. и тенденцията 
това да се запази и през 2022 г. 
Тревога предизвиква увеличаващото се технологично изоставане на българските въоръжени сили, което има негативен 
ефект върху тяхната оперативна ефективност. 
Войната в Украйна носи "сериозни рискове за националната сигурност", беше записано в извънредна точка в доклада. 
Депутатите от комисията ще разгледат и План за преодоляване на дефицитите в армията. 
По думите на отбранителния министър Драгомир Заков планът ще увеличи заплатите на определените от него като 
уязвими групи в армията - войници, сержанти и млади офицери. Но планът е за следващото правителство и за следващия 
бюджет. 
Комисията по отбрана ще обсъди и промени, които ще дадат право на военноинвалидите и военнопострадалите да 
ползват специализирани институции за предоставяне на социални услуги . Увеличава се и помощта за телефонна услуга. 
 
√ БСП ще разговаря за ново правителство с ДБ и депутатите, напуснали ИТН 
В третия ден на консултации за съставяне на правителство в рамките на 47-мия парламент с третия последен мандат БСП 
се среща днес с ръководството на "Демократична България" (ДБ) и с депутатите, напуснали "Има такъв народ" (ИТН). 
БСП вече проведе срещи с "Продължаваме промяната" (ПП) и с "Има такъв народ" в предишните дни. На тях формациите 
взаимно се увериха, че имат желание да съставят кабинет, за да не се стига до нови избори. 
"Продължаваме промяната" обаче поставиха условие - първо да бъде приет антикорупционния закон, а Бойко Рашков да 
оглави КПКОНПИ. Искат и да се стъпи върху досегашната управленска програма. 
От ИТН отстъпиха и обявиха, че ще подкрепят на първо четене проекта, но пък ще внесат свои предложения в програмата. 
Нерешен остава въпросът за името на кандидат-премиера. 
От БСП обявиха, че очакват предложение от ПП, техни депутати посочиха, че ще номинират отново Асен Василев, а от "Има 
такъв народ" още не са отговорили еднозначно дали са съгласни. 
Часове преди срещата между левицата и десницата е ясно, че ДБ ще решат дали да дадат подкрепа едва след като чуят 
името на кандидата за министър-председател. Василев е приемлив вариант за тях 
"Нашите очаквания са да се разглежда третият мандат като общ мандат, който да съставлява втори опит за първи мандат 
на "Продължаваме промяната", заяви Христо Иванов. 
Със срещата с ДБ и с представители на отцепилите се от ИТН депутати приключва първият етап от преговорите, в който се 
говори за политики. 
Вторият започва идната седмица и тогава ще се говори за персонален състав и структура на кабинета. Корнелия Нинова: 
"Ако се стигне до разногласия по персоналния състав, ще търсим разговори, ще даваме аргументи, ще убеждаваме. Ако 
не успеем, отиваме на избори". 
 
√ Премиерът Петков отива в Азербайджан да разговаря за доставки на още газ 
Премиерът в оставка Кирил Петков ще обсъди с президента на Азербайджан Илхам Алиев сътрудничеството в областта на 
енергетиката, както и възможностите за допълнителни доставки на азерско синьо гориво за страната ни,  извън вече 
договорените количества по газовата ни връзка с Гърция. 
Това ще стане в рамките на двудневното посещение в Баку днес и утре. В разговорите ще участват и енергийните министри 
на двете държави, уточняват от пресцентъра на Министерския съвет. 
За визитата си Петков съобщи вчера след заседанието на правителството: 
"Ще пътувам към Азербайджан, ще имам среща с президента Алиев, за да продължим дискусиите по темата за 
увеличаване на газовото подаване от тях. Ние сме една от трите държави в Европейския съюз, които реално имат достъп 
до този евтин и сигурен ресурс на газ". 
Програмата в Баку предвижда и среща на делегациите на двете страни. 
Очаква се Кирил Петков да разговаря и с представители на Българо-азербайджанската търговско-индустриална палата, и с 
председателя на парламентарната група за приятелство между Азербайджан и България. 
Премиерът в оставка трябваше да посети Баку в средата на юни, но визитата беше отложена заради гласуването на 
актуализацията на бюджета в парламента. 
 
√ Избрани са строители на магистралата Русе - Велико Търново 
Първите над 75 км от бъдещата магистрала Русе - Велико Търново  имат избрани изпълнители, съобщиха от Агенция "Пътна 
инфраструктура". Обществената поръчка е обявена през декември 2020 година и е за проектиране и строителство. 
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За участъка от Русе до Бяла с дължина 40 км на първо място е класирано обединението ДЗЗД "ХЕМУС-16320", в което са 
дружествата "Инфра Експерт" АД, "Автомагистрали – Черно море" АД, "Пътинженерингстрой-Т" ЕАД и "Трансконсулт-22" 
ЕООД. 
За обходния път на град Бяла е класирано обединението "АМ РУСЕ ТЪРНОВО". Партньори в него са "Европейски пътища" 
АД, "Грома Холд" ЕООД, "Водно строителство – Благоевград" АД, "Автомагистрали Хемус" АД и "Пътпроект 2000" ООД. 
За отпушване на проекта е работил усилено зам.-министърът на регионалното развитие инж. Ивайло Стайков, който тази 
седмица замества вицепремиера в оставка Гроздан Караджов заради отпуска, пише в съобщението на АПИ. 
След координация между Министерския съвет и министерствата на регионалното развитие и околната среда е взето 
решение, че докато тече проектирането на магистралата, ще бъдат разрешени и екологичните въпроси около 
строителството ѝ. 
В момента тече 10-дневният срок за обжалване на решението по обществената поръчка. 
Проектното трасе на автомагистралата е почти 133 км и е разделено на три участъка: Русе - Бяла, обход на град Бяла и Бяла 
- Велико Търново. АПИ е предложила проектът да бъде включен за финансиране от  програма "Транспортна свързаност" 
2021-2027 г. 
 
√ На първо място сме в Европа по “катастрофални“ разходи за здравеопазване 
Интервю на Снежана Иванова с проф. Антония Димова в предаването ''12+4'' 
Значителните суми, които пациентите са принудени да заплащат от джоба си, значително ограничават населението в 
грижата му за здравето, това показва Доклад на СЗО. 
Данните в този доклад сочат, че през 2018 г. едно от пет домакинства е направило плащания, които надвишават капацитета 
му за разходи за здравеопазване с поне 40%. 
“Такъв анализ за България се прави за първи път. Той ни предоставя доказателства за нещо, което знаем отдавна и това е, 
че българската здравна система не успява да осигури достатъчна финансова защита на населението, така че хората да могат 
да използват медицинската помощ във вид и обем, от който имат нужда“, казва в “Преди всички“ проф. Антония Димова, 
декан на Факултета по обществено здраве в Медицински университет-Варна и водещ автор на доклада и допълва: 
“Тези изводи са известни отдавна, тъй като България е една от страните, които имат най-големи разходи за частно 
здравеопазване и страната, която има най-големи директни плащания от джоба на пациента – 39% по последни данни за 
2019 г. Това, което не знаехме, е кои са най-незащитени, най-уязвими от такива директни плащания и за какво се извършват 
те“ 
“Докладът показва, че домакинствата с най-ниски доходи са тези, които изпитват “катастрофални“ разходи за 
здравеопазване.  На челни позиции сме в една негативна класация сред страните от Европа. На първо място сме в Европа 
по случаи на “катастрофални“ разходи за здравеопазване. 
На трето място сме по процент от домакинствата, които са преживяли, водещи до обедняване разходи за здравеопазване, 
нареждаме се след Украйна и Албания“, посочва още тя. 
Причините 
“Откриваме причини за тази много слаба финансова защита на населението в трите аспекта на покритието. Имаме голям 
дял от населението, което е здравно неосигурено. Това е около 15% от него по последни изчисления. Освен да се положат 
усилия за увеличаване на покритието на хората – да бъдат обхванати повече хора, друга причина, която трябва да бъде 
преодоляна, за да повишим финансовата защита на хората, е да се промени тази много сложна система от потребителски 
такси, която имаме – доплащанията“, посочва още Димова. 
Интервюто на Снежана Иванова с проф. Антония Димова в предаването "12+4" можете да чуете от звуковия файл. 
 
√ Спад на европейските потребителски нагласи до рекордно дъно през юли 
Потребителските нагласи в ЕС и в частност в еврозоната се понижиха през юли до ново исторически дъна на фона на 
несигурността относно енергийните доставки от Русия и тяхното влияние върху европейската икономика - при това само 
ден, преди ЕЦБ да прибегне до първо повишение на лихвите от 11 години насам. 
Това показват предварителни резултати от последно проучване на Европейската комисия. 
Индексът на потребителското доверие в еврозоната спадна през юли с 3,2 пункта до -27 пункта от -23,8 пункта през юни, 
докато очакванията бяха за малко по-сдържано понижение до -24,9 пункта. 
Аналогичният индекс на потребителските нагласи в рамките на целия Европейския съюз пък се понижи през юли с 3,0 
пункта до -27,3 пункта. 
И двата индекса удариха през юли рекордни дъна, откакто Европейската комисия разполага с тази серия данни от 1985 г. 
насам, подминавайки предишните дъна, достигнати в началото на коронавирусната пандемия. 
Окончателните резултати от проучването на Европейската комисия ще бъдат оповестени на 28 юли, когато ще бъдат 
представени и данните за икономическите и бизнес нагласи на стария континент през шестия месец на настоящата година. 
 

https://bnr.bg/post/101679071/za-natalia
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Графика на индекса на потребителското доверие на еврозоната

 
 
√ Зависимостта на Германия от руския газ намаля рязко през последните месеци 
Германия намали значително зависимостта си от руски газ през последните месеци, но страната като цяло все още трябва 
да положи значителни усилия, за да прекъсне напълно газовите връзки с Москва, показва доклад на федералното 
министерство на икономиката на страната, цитиран от "Уолстрийт джърнъл". 
Делът на руския газ в Германия към края на юни е спаднал до 26% от 55% по-рано, отчасти защото контролираният от 
Кремъл износител на енергия "Газпром" намали силно газовия поток през "Северен поток 1" през миналия месец до едва 
40% от капацитета, се посочва в доклада. Доставките на газ от Русия намаляха допълнително през юли поради текущия 
престой на тръбопровода за годишна поддръжка. 
Като алтернатива на руския газ, Германия увеличи вноса на природен газ от Норвегия и Нидерландия, като същевременно 
започна да внася значително повече втечнен природен газ, се казва още в доклада. 
Германия също така е намалила зависимостта си от петрол от Русия. Процесът обаче е по-голямо предизвикателство в 
Източна Германия, тъй като зависимостта от руския петрол е тясно свързана с местната инфраструктура, посочва 
икономическото министерство. 
Що се отнася до руските въглища, Германия е намалила дела им до около едва 8% от 50% от началото на годината, се казва 
още в доклада. 
 
√ Подновени са доставките на руски газ за Европа през "Северен поток 1" 
В четвъртък сутринта руският газ започна отново тече през най-големия тръбопровод между Русия и Германия след 10-
дневното прекъсване поради годишна поддръжка, съобщи операторът на газопровода, което отслаби опасенията, че 
периодът на профилактика ще бъде удължен, съобщава Ройтерс. 
Тръбопроводът транспортира 55 милиарда кубически метра газ годишно под Балтийско море и беше спрян от 11 до 21 
юли за годишна поддръжка. 
На уебсайта на оператора Nord Stream AG физическите газови потоци бяха 29 284 591 киловатчас за час (KWh/h) в часовия 
диапазон 07.00-08.00 българско време, след като преди това беше отчетено нулево подаване на синьо гориво. 
На 10 юли, последния ден на работа преди началото на годишната профилактика, газовите потоците бяха на 
приблизително същото ниво - малко над 29 000 000 kWh/h. 
Според говорител на Nord Stream AG доставката на газ трябва да бъде същата, както беше преди обслужването - или общо 
67 милиона кубически метра на ден, което съответства на 40% използване на максималния капацитет на тръбопровода. 
Тъй като капацитетът постепенно се възстановява, нотифицираните количества могат да се променят през деня. 
Междувременно ръководителят на Германската федерална мрежова агенция Клаус Мюлер заяви в "Туитър", че рано 
сутринта е възстановен приблизително 30% от капацитета. 
Говорител на австрийската енергийна компания OMV пък каза, че "Газпром" е сигнализирал, че ще достави около 50% от 
договорените обеми газ в четвъртък, нива, които бяха наблюдавани и преди спирането на "Северен поток 1" преди десет 
дни. 
Европа беше на ръба на газова криза относно рестартирането на газопровода "Северен поток 1" след неговата годишната 
поддръжка, което накара европейските правителства да се подготвят за евентуални допълнителни съкращения на 
доставките на фона на икономическия отговор на Кремъл относно подкрепата на ЕС за Украйна във връзка с руската 
инвазия в страната. 
Германия и ЕС като цяло са зависими от руските изкопаеми горива от години и има широкообхватни опити да намалят тази 
зависимост. От март насам ЕС договори нови газови сделки със Съединените щати и Азербайджан и проведе преговори с 
Израел и Катар. 
Говорейки в сряда, председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен каза, че Русия изнудва Европа и използва енергията като 
оръжие. 
Въпреки новината, че потоците са възобновени, ЕС ще продължи да работи по плановете си за извънредни ситуации в 
случай на пълно спиране на доставките на газ от Русия. В тази връзка Комисията поиска от 27-те държави членки на съюза 
да намалят потреблението си на газ с 15% от 1-ви август тази година до 31-ви март 2023 г. 
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√ Очаква се премиерът на Италия Марио Драги да подаде оставка 
В Италия след вота на доверие на Марио Драги в Сената снощи по програма днес преди обед са дебатите в Камарата на 
депутатите по вота. Възможно е да не се състоят, защото се очаква премиерът Марио Драги да съобщи, че ще подаде 
оставка. 
Участващото в управленската коалиция популистко Движение "Пет звезди" изрази недоволство от мерките на 
правителството срещу социално-икономическата криза, а други участници в управляващата коалиция - "Форца Италия" и 
"Лигата", обявиха, че няма да управляват повече в един кабинет с популистите. 
По последна информация премиерът Марио Драги, ще обяви пред Камарата на депутатите намерението си да подаде 
оставка още в  началото на общата дискусия. Заседанието е по програма от 10.00 часа. 
След това той ще отиде при президента на страната Серджо Матарела, за да конкретизира намерението си. 
Оформя се хипотезата за предсрочни избори с дата 2 октомври. 
Наблюдателите отчитат, че най-доволни от ситуацията са Силвио Берлускони ("Форца Италия") и лидера на партията "Братя 
на Италия” Джорджа Мелони, която бе опозиция. Двамата са разговаряли по телефона след вота в Сената. 
Статистика сочи, че 65 % от италианците не искат предсрочен вот , като предпочитат Драги да изпълни мандата си до край. 
 
√ Проф. Владимир Чуков: Много от екстремистките идеи на Путин идват от Иран 
"Русия и Иран искат да изградят нещо повече от стратегически отношения" 
"Рохани беше казал, че ако опитът в Сирия се окаже полезен, ще бъде приложен в Източна Европа" 
Интервю на Снежана Иванова с проф. Владимир Чуков в предаването ''12+4'' 
"В срещата в Техеран се откроиха взаимоотношенията между две държави - Русия и Иран, които искат да изградят нещо 
повече от стратегически отношения. Присъствието на президента на Турция Реджеп Ердоган можем да го квалифицираме 
като "присъствието на недоволния". 
Това каза пред международният анализатор проф. Владимир Чуков и потвърди коментарите, че срещата в иранската 
столица може да се възприеме като послание на Путин, че не е изолиран от света: 
"В иранските медии се появиха иронични спрямо САЩ определения като "среща на изолираните", т.е. изолираните от 
Съединените щати Русия и Иран. Иронизиран беше и изразът на Джордж Буш "оста на злото", като сега в иранския печат 
се пише за "оста на доброто. Това е идеята - да се докаже, че Русия не е сама и ще създаде своята част от света. Това е 
много силен анонс за връщането на двуполюсния свят, в който две от най-санкционираните държави - Русия и Иран - са 
основа на създаване на силен антизападен, антиамерикански, антиевропейски полюс, което буди съжаление и подсказва 
какви ще бъдат следващите ходове на този тандем". 
По думите му Ердоган е недоволен, защото наскоро приключилата обиколка на президента на САЩ Байдън в региона не 
включи Турция. 
"Русия, Иран и Турция са в нова ситуация. ... Ердоган се опита сега да играе посредник, да играе собствена роля. Той се 
опита да бъде големият балансьор". 
Анализаторът определи като много интересна срещата между Владимир Путин и духовния водач на Иран аятолах Али 
Хаменей: 
"Имам чувството, че много от екстремистките идеи на Путин идват от Иран. През 2015 година, когато Путин посети Техеран 
- това беше няколко месеца след инвазията на Русия в Сирия. Тогава президентът на Иран Хасан Рохани, който се водеше 
за реформатор, каза, че ако опитът в Сирия се окаже полезен, ще бъде приложен и в Източна Европа. Видяхме този опит 
на 24 февруари, печално (руската инвазия в Украйна - б.р.). ... Това, което виждаме да се прилага в Сирия - тактическите 
прийоми, го виждаме в различни части около Русия. Виждаме го в Украйна и в Нагорни Карабах - очертаване на коридори 
под руски контрол".  
Проф. Чуков посочи, че е шокиран от призива на Али Хаменей Русия да изгони американците от Източна Сирия:   
"Така той директно призовава Русия да влезе в конфронтация със САЩ, това си е директна Трета световна война". 
Международният анализатор обясни, че Ердоган е искал да направи специална военна операция в Сирия, подобна на 
руското нападение в Украйна, наричано от Кремъл "специална военна операция", но аятолах Хаменей му е казал: "Не, 
няма да правиш подобно нещо!". 
Интервюто на Снежана Иванова с проф. Владимир Чуков в предаването "12+4" можете да чуете от звуковия файл. 
 
√ Още за срещата на върха в Техеран и притока на руски газ към Европа 
Потокът от руски газ към Европа може още да намалее и вината за това е на самия Запад, заяви руският президент 
Владимир Путин. Изявлението му засили още повече напрежението върху Европейския съюз на фона на опасенията за 
пълно спиране на руски газови доставки и риск от икономически и политически хаос в Европа през зимата. 
Фокусът на Европа сега е насочен към "Северен поток 1" - тръбопроводът е в профилактика за 10 дни и днес по него трябва 
да бъде възобновено подаването на руски газ към Германия. Руският президент Владимир Путин обяви, че не е ясно какво 
ще се случи и може доставките по тръбата да намалеят още. В основата на размяната на взаимни обвинения е турбина на 
"Северен поток", която е на ремонт в Канада. Руският президент заяви, че не е ясно в какво състояние ще бъде върната тя 
от ремонт. 
По-рано Владимир Путин заяви, че "Газпром" ще изпълнява задълженията си, но в същото време предупреди, че 
подаването на газ по тръбопровода "Северен поток 1" може да бъде прекъснато и след края на плановата профилактика 
днес: 

https://bnr.bg/post/101679242/prof-vladimir-chukov
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"Нашата турбина има нужда от планов ремонт, не е върната от Канада заради санкциите срещу "Газпром", въпреки че става 
въпрос за завод на "Сименс". Ще ви кажа защо го прави Канада. Защото произвежда петрол и газ и планира да развива 
европейския пазар. Това решение не е основано на политически въпроси и не е заради нашата операция в Донбас. Имат 
прагматични мотиви за опит да влязат на европейския пазар." 
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, както и германското правителство вчера заявиха, че 
турбината е извинение за Москва. Тя ще бъде върната навреме и няма претекст, ако Русия не възобнови газовите доставки, 
заяви Фон дер Лайен. "Газпром" намали доставките по Северен поток с 40% през юни. 
Владимир Путин заяви пред руски медии в Техеран, където разговаря с лидерите на Иран и Турция, че количествата газ, 
транспортирани по газопровода "Северен поток 1" до Германия, ще продължат да спадат - от 60 милиона до 30 милиона 
кубични метра дневно или около една пета от капацитета на съоръжението. 
Руският президент обвини европейските държави за спирането на газа и подчерта: "Газпром е изпълнявал, изпълнява и 
ще изпълнява напълно задълженията си." 
Путин предупреди още Запада, че планът за ценови таван на руския петрол като част от санкциите срещу Москва заради 
инвазията в Украйна ще дестабилизира световния петролен пазар и цените ще скочат до небето. 
Лидерите на Турция, Русия и Иран се събраха в Техеран на тристранна среща, посветена на Сирия. Срещата се състоя само 
дни след като Джо Байдън за първи път от началото на мандата си посети Близкия изток и то в държави - съперници на 
Иран. 
Също за първи път от началото на войната в Украйна Владимир Путин се срещна с лидер на държава-членка на НАТО, но 
пък Реджеп Ердоган накара руския си колега да нервничи, след като закъсня с почти 1 минута за двустранна среща. 
Върховният водач Али Хаменей, президентите Реджеп Ердоган и Владимир Путин се договориха за по-засилено енергийно 
сътрудничество. В Техеран руският президент обсъди и блокадата на украинския износ на зърно. 
"Ще помогнем за износа на украинско зърно, но само ако бъдат вдигнати всички рестрикции за износ на руско зърно. 
Постигнахме предварително споразумение за това с международни организации, които си направиха труда да го опаковат 
в един пакет. Никой, в това число и нашите американски партньори, не са се обявили против. Нека да видим как ще се 
развият нещата в близко време", каза Владимир Путин. 
По-късно вчера стана ясно, че ЕС вдига блокадата на активи на руски банки, свързани с търговията с торове и храни. Така 
се изпълнява условието на Русия също да вдигне блокадата за износ на украинско зърно през Черно море. Това е част от 
последния пакет санкции, който е договорен от страните членки на Европейския съюз.  
Делегации на Русия и Украйна се очаква да се срещнат в Истанбул тази седмица заедно с представители на ООН в очакване 
да обявят споразумение за износа на зърно. 
Турският президент Реджеп Ердоган заяви, че иска подписано споразумение за износа на украинско зърно през Черно 
море тази седмица. Миналата седмица беше постигнато генерално съгласие. В самолета на връщане от Техеран Ердоган е 
заявил пред репортери, че процесът по плана, изготвен от ООН вече е одобрен и се надява да започне да се изпълнява 
през идните дни.  
 
√ Рекорден 40-годишен връх на инфлацията във Великобритания през юни от 9,4% 
Инфлацията във Великобритания се ускори през юни до нов рекорден многогодишен връх от 9,4%, показват данни на 
британската официална статистика ONS, като това е най-високата инфлация от поне 40 години - откакто съществуват тези 
статистически данни от 80-те години на миналия век. 
Централната английски банка бе предупредила, че тази година инфлацията може да достигне 11%. Инфлацията 
представлява скоростта, с която се увеличават цените. Например, ако бутилка мляко струва 1 паунд и има увеличение от 5 
пенса в сравнение с предишната година, това ще рече, че инфлацията за млякото е 5%. Цените на горивата се увеличиха 
много за последните месеци, заради войната в Украйна и ходовете на ЕС да намали зависимостта си от руски нефт и газ. 
Сега средностатистическото британско семейство харчи около 100 паунда, за да напълни резервоара на колата си. 
Профсъюзите призовават за увеличение на заплащането, за да се помогне на работниците да се справят с поскъпването на 
живота, което е непоносимо за бюджета на много домакинства. Възможно е през август Централната английска банка да 
увеличи основния лихвен процент от 1,25 на 1,75 на сто.  
Индексът на потребителските цени (CPI) нарасна през юни с 0,8% спрямо май, когато се повиши с 0,7 на сто. 
Спрямо година по-рано потребителската инфлация се ускори през юни до 9,4% от 9,1% през май, докато очакванията на 
анализатори и икономисти бяха за малко по-слабо растеж от 9,3 на сто. Според ONS инфлацията в Обединеното кралство 
вероятно е била по-висока по някое време през 1982 г. - преди официалната статистика да започне да събира този тип 
данни. 
Най-голям принос за ускоряващата се инфлация оказаха цените на моторните горива, които скочиха през юни с рекордните 
42,3% на годишна база, тъй като средната цена на петролните горива се повиши с 18,1 пенса на литър гориво - най-силен 
месечен ценови ръст от поне 1990 година насам. Точно година по-рано цената на литър гориво се повиши в рамките на 
месец с едва 2,5 пенса. 
Цените на храните и безалкохолните напитки пък скочиха през юни с 9,8% на годишна база от повишение с 8,6% през май, 
достигайки най-високи нива от март 2009 г., докато разходите за жилища и комунални услуги се увеличиха с 19,6% след 
растеж с 19,4% месец по-рано. 
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Графика на индекса на потребителски цени (CPI) на годишна база 

 
 
Основната инфлация (изключвайки цени на храни и енергия) обаче се забави слабо през юни до 5,8% на годишна база от 
5,9% през май. 
Инфлацията във Великобритания вероятно ще продължи да се увеличава и през следващите месеци, имайки предвид, че 
производствените цени на входа и на изхода на предприятията се повишиха през юни съответно с 24% и с 16,5% спрямо 
годината по-рано и след техен растеж съответно с 22,4% и с 15,8% през месец май. Данните показват, че това е най-високата 
производствена инфлация от 1980 г. насам. 
Днешните по-високи от очакваното данни за британската инфлация потвърждават, че Английската централна банка ще 
прибегне до ново повишение на основната лихва на редовното заседание през август, след като от декември 2021 г. насам 
АЦБ вече вдигна на шест пъти лихвената си ставка с по 25 базисни пункта в опит да ограничи силния възходящ инфлационен 
натиск. 
Днешните данни изглежда ще подсилят очакванията, че през август АЦБ ще прибегне до по-агресивни повишаване на 
британската лихва с 50 базисни пункта. 
 
√ Лиз Тръс и Риши Сунак започват кампаниите си да наследят Борис Джонсън на премиерския пост 
Във Великобритания последното гласуване сред депутатите на Консервативната партия определи двамата финалисти в 
надпреварата за нов лидер на торите и респективно премиер на страната. Това са бившият финансов министър Риши Сунак 
и министърът на външните работи Лиз Тръс, които от утре започват кампания преди заключителното гласуване на 
членовете на Консервативната партия. 
Министърът на търговията Пени Мордант, която във всички предишни четири гласувания винаги бе на второ място, бе 
изпреварена буквално в последния момент от Лиз Тръс, след като повече от поддръжниците на вече отпадналите 
кандидати решиха да подкрепят външния министър. 
Тръс получи 8 гласа повече от Мордант и сега ще води битка със Сунак, който определено се радва на най-голяма подкрепа 
сред депутатите. 
Нещата в заключителния вот обаче са различни, защото победителят ще бъде излъчен от гласовете на членовете на 
партията на торите, а според последните анкети сред тях Тръс е доста по-популярна от Сунак. Ето защо сега кампанията 
през следващите 6 седмици  е от голямо значение за обработването на мнението на членската маса. 
Сунак и Тръс направиха изявления след обявяването на резултатите, с които на практика започна кампанията им. Сунак 
заяви, че ще търси решение на проблемите "честно и почтено". Бившият финансов министър смята, че той има по-големи 
шансове да победи лидера на лейбъристите Киър Стармър на следващите общи избори през 2024 година. Тръс от своя 
страна каза, че е готова за поста от деня, в който е подала кандидатурата си и че иска ниски данъци, да помогне на 
изпитващите затруднения семейства и да разгърне целия потенциал и талант на страната. 
В понеделник, 25 юли, е първият телевизионен дебат на двамата претенденти по Би Би Си. На 4 август ще има нов дебат 
по Ай Ти Ви. 
Кампанията приключва на 2 септември и след пощенски вот на 5 септември ще научим името на новия лидер на торите и 
премиер на страната. 
 
√ Украйна се присъедини към Международната агенция по енергетика 
Във вторник Украйна се присъедини към Международната агенция по енергетика (МАЕ) преди очакваната тежка зима в 
световен план на фона на енергийната криза, докато продължава руската военна инвазия в страната, съобщи МАЕ. 
"Вярвам, че тази зима може да се превърне в исторически тест за европейската солидарност“, заяви изпълнителният 
директор на МАЕ Фатих Бирол по време на церемонията по подписването на Съвместното споразумение за асоцииране, 
което се състоя във Варшава. 
Украинско членство показва подкрепата на МАЕ за страната с оглед на продължаващата руска военна инвазия и 
засилващите се рискове, че Москва може да реши да прекъсне доставките на природен газ за останалата част от Европа. 
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√ Разходите на Китай за вноса на руска енергия скочиха до 6,4 млрд. долара през юни 
Китай е похарчил 72% повече за покупка на руска енергия през юни спрямо година по-рано, тъй като по-високите цени 
поради войната в Украйна повишиха сметките за вноса на вноса на петрол, газ и въглища. 
Китайските купувачи са похарчили общо 6,4 млрд. долара спрямо 3,7 млрд. долара през същия месец на предходната 
година, според данни на митниците, публикувани в сряда и цитирани от агенция Блумбърг. Това увеличи общите разходи 
на Китай за руска енергия през периода март - юни тази година до 25,3 млрд. долара, което беше почти двойно повече от 
13,5 млрд. долара, похарчени през същите четири месеца на 2021 г. 
Китай купува повече енергия от стратегическия си съюзник, понякога на намалени цени, тъй като редица други държави 
избягват руските стоки заради западните санкции срещу Москва с оглед на нейната военна инвазия в Украйна. Но въпреки 
че Китай е предоставил повече пари за петрол, газ и въглища в хазната на президента Владимир Путин, отколкото която и 
да е друга държава от началото на войната, неговите разходи все още са по-малки от Европейския съюз, според доклад на 
Центъра за енергийни изследвания и чист въздух от миналия месец. 
В сравнение с предходния месец Китай увеличи през юни обема на вноса си на руски въглища и газ, тъй като местните 
купувачи разчитаха повече на Русия за доставяне на енергийни горива. Въпреки това Китай намали покупките си на руски 
суров петрол. 
Увеличението при въглищата и природния газ дойде въпреки по-обширния спад на вноса на двете важни енергийни 
суровини от Китай поради изключително високите международни цени и повишеното вътрешно производство. 
Общият внос на въглища от Русия нарасна през юни до 5,3 млн. тона в сравнение с 5 млн. тона през миналата година и 4,7 
млн. тона през май тази година. 
Вносът на втечнен природен газ в Китай от Русия пък нарасна до 521 хил. тона в сравнение с 321 хил. тона миналата година 
и 397 хил. тона през май 2022 г. 
Общите покупки на суров петрол в Китай също отбелязаха спад през юни, тъй като водещата азиатска икономика се 
мъчеше да се отърси от негативния ефект на противопандемичните  мерки и Covid локдауни в страната. 
Разходите за внос на руски петрол също бяха по-ниска през юни спрямо предходния месец, тъй като китайските 
рафинериите търсеха по-малко товари, а строгите Covid мерки потиснаха търсенето на транспортни горива. Потоците от 
руски суров петрол, отклоняващи се от Европа към азиатските страни, се понижиха от върховете, регистрирани в средата 
на април, според данните от проследяването на танкери, наблюдавани от агенция Блумбърг. 
Вносът на суров петрол в Китай от Русия е намалял през юни до 7,28 млн. тона от 8,42 млн. тона през май, но остана над 
миналогодишните 6,65 млн. тона. 
 
Банкеръ 
 
√ Четвърти национален план за "Партньорство за открито управление" 
България вече десета година е част от глобалната инициатива „Партньорство за открито управление“. Правителството прие 
четвърти пореден национален план за участието й в тази многостранна програма, чиито цели са осигуряване на конкретни 
ангажименти от страна на управляващите за прозрачност, овластяване на гражданите, борба с корупцията и използване 
на новите технологии в управлението. 
За координацията и реализацията на приетия план за действие ще отговаря вицепремиерът по ефективно управление 
Калина Константинова. 
Въпреки че България е част от инициативата вече 10 години, за първи път са проведени дискусии между държавните 
институции и неправителствените организации през ноември и декември 2021 година. Целта на разговорите тогава бе 
разработването на плана за действие, като трябваше да се гарантира реално партньорство при изпълнението на мерките. 
Десет неправителствени организации са включени в одобрения 19-членен състав на Съвета за координация на участието 
на България в „Партньорство за открито управление“. От постъпилите 38 предложения за конкретни мерки в Четвъртия 
национален план залегнаха 14, които преминаха и процедура на обществено обсъждане. 
Тематичните области на Плана са „Прозрачност и достъп до информация“, „Почтено управление и борба с 
корупцията“,  „Отворени данни“ и „Гражданско участие“. Сред одобрените мерки са изработване на предложения за 
промени в Закона за прякото гражданско участие, подобряване на условията за доброволчеството, засилване на участието 
на гражданските организации в решаването на спорове между потребители и търговци по повод на жалби, постъпили в 
Комисията за защита на потребителите. 
За реализирането на Четвъртия национален план „Партньорство за открито управление“ до 31 декември 2024 г. заедно ще 
работят министерствата на електронното управление, на земеделието, на финансите, администрацията на Министерския 
съвет, Националният съвет по антикорупционни политики, Съветът за развитие на гражданското общество, Комисията за 
защита на потребителите, Националният инспекторат по образованието, както и фондациите „Програма Достъп до 
информация“, „Медии 21“, „Български център за нестопанско право“, Български институт за правни инициативи, 
Сдружение Форум гражданско участие, Националният младежки форум и други. 
 
√ Земеделският министър се отчете: Летвата е високо вдигната 
Министърът на земеделието Иван Иванов представи отчет за дейността си от януари до юни. В него преобладаваха 
хвалбите. 
Най-голямата от тях - само за 7 месеца в условията на COVID-криза и последствията от войната в Украйна министърът 
заедно с коалиционните и европейските партньори и заедно с българските земеделци постига повече за сектора, 
отколкото, когато и да било. 
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По-конкретно до края на 2022 г. за българските земеделци са осигурени безпрецедентните 3.4 млрд. лева. За сравнение 
Иванов посочи, че през 2019 г. общият финансов ресурс към земеделските стопани у нас е 2.9 млрд. лева, през 2020 г. – 2.8 
млрд. лева, а през 2021 г. – 2.6 млрд. лева. 
Но през 2022 г. Министерството на земеделието успява след преговори с Министерството на финансите да осигури 
допълнителни пари в размер на близо 600 млн. лева. Така през 2022 г. малките и средните производители ще получат 
близо 1 млрд. лева. 
Министър Иванов се похвали и с разработването на COVID-мярката, и с извънредната кризисна мярка, и с по хуманното 
отношение към свине и птици, и с намалената акцизна ставка на газьола. 
Отделно от тези мерки през 2022 г. се увеличили парите и за държавни помощи. Те включват подпомагане при природни 
бедствия; защита срещу болести по растенията и животните; опазване на генетичните ресурси с цел по-добра земеделска 
продукция; инвестиционни мерки и данъчни облекчения. Докато през 2019 г. държавните помощи били малко над 278 
млн. лв., през 2020 г. – над 349 млн. лв., през 2021 г. – над 383 млн. лв., то до края на 2022 г. те ще достигнат близо 1 млрд. 
лева. 
Освен това благодарение на усилията на експертите на Министерството и на Държавен фонд „Земеделие“ разплатените 
средства от началото на годината до момента са близо 96 млн. лева. С тях са подпомогнати над 20 хиляди стопани. За 
сравнение, за същия период през 2021 г. са били изплатени 82 млн. лв., с които са подпомогнати 18 хиляди стопанства. 
От друга страна министърът обяви, че общата сума, с която са подпомогнати земеделските стопани за 2022 г. е 143 106 217 
лева. Тези над 140 млн. са разпределени по лозаро-винарската програма, пчеларската програма, училищни схеми, 
оперативни програми и така наречената кризисна мярка. По кризисната мярка за овладяване на последиците от войната в 
Украйна са договорени 20 млн. лв. европейска помощ и е осигурено 200% държавно съфинансиране, с което общият ресурс 
възлиза на 62 млн. лева. Тези пари ще бъдат получени от земеделските стопани в периода 29 юли – 8 август, увери 
министър Иванов. 
Отделно по така наречените пазарни мерки секторът ще получи над 143 млн. лева до края на годината. През 2019 г. тези 
средства са били 43 млн. лв., през 2020 г. – 50 млн. лв., а през 2021 г. – близо 67 млн. лева. 
Министър Иванов съобщи и че в края на този юни е приключило изплащането на парите за Кампания 2021 г., като над 96 
хил. земеделски стопани са получили директни плащания от над 1.8 млрд. лева. 
По Програмата за развитие на селските райони, която бе в периода 2014 – 2020 г. все още предстои да бъдат разплатени 
близо 300 млн. лева. Аграрният министър подчерта, че те ще достигнат и до малки и млади фермери, за инвестиции в 
земеделски стопанства и за преработка на земеделска продукция. А парите по Програмата за развитие на селските райони 
за 2021 г. и 2022 г., които са до 65 млн. лева, ще могат да стигнат до земеделските производители още този месец, увери 
Иванов. 
Други близо 300 млн. лева ще бъдат отпуснати за реконструкция на общинска инфраструктура. Освен това министър 
Иванов се похвали и с новата Програма за морско дело, рибарство и аквакултури за периода 2021-2027 г., която е за 237 
335 486 лева, но тепърва ще бъде изпратена за одобрение на Европейската комисия. 
По Програмата за морско дело и рибарство за 2013-2020 министърът отчете, че през 2022 г. са отпуснати около 27 млн. 
лева. 
Що се отнася до новата Обща селскостопанска политика на ЕС, която предстои да влезе в сила от 2023 г., министърът 
отбеляза, че неговите екипи провеждат ежеседмични срещи и са отговорили на 40% от коментарите по документа, с който 
кандидатстваме, направени от представителите на Европейската комисия. Предстои тя да одобри документа и в 
земеделския сектор да бъдат вложени 16 млрд. лв. за следващите 5 години - от 2023 г. нататък. 
Министърът отбеляза, че по Плана за възстановяване и устойчивост ще се увеличи подкрепата за малките и средни стопани 
чрез засилване на преразпределителното плащане и налагане на тавани на директните плащания от 100 хил. евро на 
стопанство. 
В изпълнение на ангажимента за засилване на конкурентоспособността на сектора правителството е взело решение и да 
увеличи държавното съфинансиране за развитие на селските райони от 15 на 60 процента. 
За сектор „Гори“ министър Иванов отчете, че са изградени 43 склада към държавните горски стопанства и държавните 
ловни стопанства, като предстои те да станат 56, за директна продажба на дърва за огрев на местното население. 
Обемът дърва, който ще бъде осигурен за населението през 2022 г., е с 250 000 кубика повече спрямо 2021 година. 
Министърът припомни и че с цел прозрачност е въведена мярка за преминаване към електронни търгове и конкурси при 
продажбата на дървесина. 
Не на последно място Иванов се похвали и с регулярните и засилени извънредни проверки на дейността на редица 
дружества и структури, като например контрола на БАБХ на ГКПП „Капитан Андреево“ и „Напоителни системи“ ЕАД. 
От началото на 2022 г. от БАБХ са извършени 233 362 проверки и са съставени 1178 акта за нарушения. От началото на 2022 
г. Изпълнителна агенция по горите и държавните горски предприятия са извършили общо над 250 000 проверки. 
Министърът подчерта и че за първи път ведомството му е организирало виртуална приемна, в рамките на която 
директорите на дирекциите в Министерството са отговаряли на конкретни въпроси на граждани и организации. Такива 
срещи се провеждат от март 2022 г. и в Държавен фонд „Земеделие“. 
Иванов отбеляза и че с цел оптимизиране на работата в Министерство на земеделието и в отговор на постъпили сигнали 
и след множество проверки са извършени промени в ръководствата на редица структури, сред които Държавен фонд 
„Земеделие“, „Напоителни системи“, БАБХ, държавните горски предприятия и Изпълнителна агенция по лозата и виното.  
Накрая министър Иванов обобщи: „Всичко, което направихме, е необратим процес. Летвата вече е високо вдигната и всеки 
в това министерство трябва да гони тези високи цели и нива на подпомагане на земеделските стопани“. 
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√ Зам.-министър Димитър Маргаритов ще е съпредседател Смесената междуправителствена комисия „България - 
Баден-Вюртемберг” 
Димитър Маргаритов, заместник-министър на икономиката и индустрията, ще е председател на българската част на 
Смесената междуправителствена комисия „България - Баден-Вюртемберг". Това стана с решение на правителството, което 
одобри и състава на комисията. 
Създадената през 2006 г. Смесената междуправителствена комисия „България – Баден-Вюртемберг" се превърна в 
ефективен инструмент за координация и развитие на сътрудничеството във всички области от взаимен интерес между 
България и германската федерална провинция Баден-Вюртемберг. 
Дейността на комисията съществено допринася за разширяване на двустранните връзки в приоритетни области като 
повишаване на административния капацитет, подпомагане на реформите в областта на правосъдието и вътрешния ред, 
сътрудничество на регионално равнище, привличане на инвестиции, сътрудничество в областта на малките и средни 
предприятия, иновации, дигитализация и стартиращи предприятия, образование, наука и култура. 
От гледна точка на общия размер на българо-германския търговски стокообмен през миналата година Бавария (с 1.74 
млрд. евро) беше втората по важност провинция за България след Баден-Вюртемберг (1.64 млрд. евро). По този начин 
Баден-Вюртемберг и Бавария изместиха отново най-голямата по население провинция Северен Рейн-Вестфалия от 
първото място в двустранния търговски обем с България.  
Баден-Вюртемберг (Baden-Württemberg) е една от шестнадесетте федерални провинции на Германия. Разположена е в 
югозападната част на страната, източно от горното течение на река Рейн. Баден-Вюртемберг е третата по площ и население 
федерална провинция, с площ 35 751 кв. км и 10.75 млн. души население. Столицата ѝ е Щутгарт. 
В провинция Баден-Вюртемберг се намират някои от най-старите и престижни университети в Германия, като висшите 
училища във Фрайбург, Хайделберг и Тюбинген. 
 
3e-news.net 
 
√ КЕВР изиска спешна информация от „Булгаргаз“, „Булгартрансгаз“ и „Газов хъб Балкан“ за предприетите мерки за 
осигуряване на природен газ 
Данните са необходими на регулатора във връзка с утвърждаване на цената при минимални разходи, в т.ч. и за месец 
август 
На свое заседание Комисията за енергийно и водно регулиране прие решение, с което изиска спешно информация от 
държавните дружества относно мерките, които предприемат за предотвратяване на криза с доставките на газ през зимния 
период, съобщиха от пресцентъра на регулатора. 
С оглед гарантиране сигурността на доставките и спазване принципа на прозрачност, Комисията задължи Обществения 
доставчик „Булгаргаз“ ЕАД да публикува информация за необходимите и неосигурени месечни количества природен газ, 
както и необходимите капацитети през трансгранични съоръжения за пренос до българския пазар за покриване на 
потреблението за периода на следващите 12 месеца, заявяват от регулатора. 
По този начин всички пазарни участници ще имат необходимата информация и достатъчно време, за да предоставят най-
добрите си оферти към „Булгаргаз“ ЕАД. Общественият доставчик следва да подържа тази информация актуална на своята 
интернет страница и на информационната платформа на Газов Хъб „Балкан“ ЕАД. 
„Булгартрансгаз“ ЕАД, в качеството си на Оператор на съоръжение за съхранение на природен газ, трябва да предостави 
информация за предприети от оператора мерки в случаите на резервиран и неизползван капацитет от ползватели, както и 
за нивото на запълване на подземното газово хранилище „Чирен“. 
От газовата борса „Газов Хъб Балкан“ ЕАД се изисква да изпрати на регулатора информация за количествата природен газ, 
които Общественият доставчик е продал на всички проведени до момента на платформата търгове по Програмата за 
освобождаване на количества.  
С вчерашното решение Комисията изисква „Булгаргаз“ ЕАД да предостави и допълнителна информация във връзка с 
изпълнението на действащия договор за доставка с „Газпром експорт“, както и дали дружеството е предприело действия 
за претендиране на неустойки за едностранно прекратените доставки. 
Исканата от дружествата информация трябва да бъде предоставена в срок до 27.07.2022 г., както и с оглед предстоящото 
административно производство за утвърждаване на цена на природния газ за м. август 2022 г. 
Това беше решено на проведено във вторник заседание, на което бяха обсъдени въпроси с определящо значение при 
формирането на цената, по която общественият доставчик „Булгаргаз“ ЕАД продава природен газ на крайните снабдители 
на природен газ и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. 
 
√ Повишение с 22.33 %: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 645.71 лв. за MWh с ден за доставка  
21 юли 2022 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 645.71 лв. за MWh с ден за доставка  21 юли 2022 г. и обем от 91 206.20 MWh, сочат данните от търговията. Това е 
повишение с 22.33 % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 636.66 лв. за MWh, при количество от 48 298.40 MWh. 
Извънпиковата енергия (42 907.80 MWh) е на цена от 654.76 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 599.99 лв. за MWh и количество от 3670.8 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 12 часа – 339.77 лв. за MWh (4207.1 MWh). 
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Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 22 часа – 1 200.72 лв. за 
MWh (3413.9 MWh). Много висока е и постигнатата цена за 20, 21 часа, както и за 23 часа – между 1184.43 – 1148.27 лв. за 
MWh. 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 945.88 лв. за MWh при количество от 3181.4 MWh. 
(https://ibex.bg/)  
Спрямо стойността от 527.84 лв. (269.88 евро) за MWh за 20 юли 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за 
доставка 21 юли 2022 г. се повишава до 645.71 лв. за MWh ( ръст с 22.33  %) по данни на БНЕБ или 330.15 евро за MWh. 
На голяма част от европейските борси ценовите нива се понижават, но продължават да държат остават много високи. 
Рекордите отново се държат от Франция, където цената за базова енергия в посочения сегмент спада с 5.7%, но остава на 
ниво от 555.36 евро за MWh, докато в Италия расте до 547.94 евро за MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 20 юли 2022 г. общият търгуван обем към часа на публикуване 
на информацията е 645.10 MWh при средно претеглена дневна цена от 524.95 лв. за MWh. 
Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) на 
България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-
E сочат, че в системата участват: 
 
Име                     MW 
АЕЦ     34,64%    2103.56 
Кондензационни ТЕЦ   45,66%    2772.88 
Топлофикационни ТЕЦ   3,38%    205.43 
Заводски ТЕЦ    2,01%    121.93 
ВЕЦ     0,16%    9.71 
Малки ВЕЦ    1,48%    89.95 
ВяЕЦ     0,37%    22.34 
ФЕЦ     11,89%    721.91 
Био ЕЦ      0,41%     24.6 
Товар на РБ         4233.96 
Интензитетът на СО2 е 385g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Разнопосочно движение на енергийните цени по борсите в региона, Централна Европа остава в плен на високите им 
нива 
Румънската OPCO8M затвори при цена от 386,72 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 330,15 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 386,72 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 21 юли 2022 г. Цената за пиковата енергия е 414,58 евро/мвтч, а извънпиковата енергия е 
358,85 евро/мвтч. Най-високата цена от 686,77 евро/мвтч ще бъде в 19 ч. Най-ниска ще бъде цената в 6 ч и тя ще бъде 
173,73 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 81 819,7 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за 21 юли ще бъде 330,15 евро/мвтч. Общият изтъргуван обем 
електроенергия е за 166,43 гвтч. Максималната цена ще бъде 613,92 евро/мвтч и тя ще бъде в 22 ч. Минималната цена ще 
бъде в 12 ч и тя ще бъде 173,72 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 21 юли е 472,13 евро/мвтч. Пиковата енергия пък се 
търгува за 490,30 евро/мвтч. Най-високата цена от 674,44 евро/мвтч ще бъде в 19 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 2 ч тя 
ще бъде 330,07 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 64 307,1 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 21 юли на Словашката енергийна борса е 466,14 евро/мвтч. Най-високата цена ще 
бъде в 19 ч и  тя ще е 701,00 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 2 ч и тя ще бъде 326,68 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 406,13 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 21 ч и 
тя ще е 536,98 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 6 ч и тя ще бъде 285,21 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 21 юли е 451,62 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
471,32 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 51 776,1 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 23 ч и тя 
ще достигне 554,97 евро/мвтч. Най-ниската цена се очаква в 5 ч и тя ще бъде 330,06 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 396,73 евро/мвтч на 21 юли. Пиковата цена  ще бъде 387,75 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 447 983,4 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 21 ч и тя ще 
достигне 515,45 евро/мвтч. В 16 ч се очаква и най-ниската цена от 307,94 евро/мвтч. 
Италианският енергиен пазар задържа вече близо месец рекордно високи цени на електроенергията. За 21 юли средната 
базова цена за страната е 547.94 евро/мвтч. Най-скъпа ще е базовата енергия в Централна и Северна Италия – 595,27 
евро/мвтч. На юг и по островите цените ще са най-ниски – 455,25 евро/мвтч. 
 
√ Европейската комисия предложи план за намаляване на търсенето на газ с 15 % 
Европейската комисия предложи нов законодателен инструмент и европейски план за намаляване на търсенето на газ, се 
казва в комюнике на Европейската комисия. 
„Предприемането на действия сега може да намали, както риска, така и разходите за Европа в случай на допълнително 
прекъсване или пълно прекратяване на доставките, засилвайки енергийната устойчивост на Европа. Ето защо днес 

https://ibex.bg/) 
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Комисията предлага нов законодателен инструмент и европейски план за намаляване на търсенето на газ, така че да се 
намали потреблението на газ в Европа с 15% до следващата пролет.“, се казва в документа, публикуван в сряда от Брюксел. 
Отбелязва се, че всички потребители, органи на държавната власт, домакинствата, собствениците на обществени здания, 
доставчиците на електроенергия и промишлеността „да могат и трябва да предприемат мерки за икономии на газ“. 
„Комисията също така ще ускори работата по диверсификация на доставките, включително съвместни покупки на газ, за 
да се разшири възможността на ЕС по търсенето на алтернативни източници за доставка на газ“, заявяват от Брюксел. 
В новия регламент, както се обяснява в комюникето, ще бъдат поставени цели за всички държави членки на ЕС да намалят 
търсенето на газ с 15 % за периода от 1 август 2022 г. до 31 март 2023 г. Урсула фон дер Лайен обясни, че намаляването на 
газа с 15% е равнозначно с намаляването му на 45 млрд. куб/м. У нас се заговори за намаляване на потреблението на газ, 
като топлофикациите подават по-хладка вода и по-малко пара, така че температурата в домакинствата да не надхвърля до 
19 градуса, а при охлаждане температурата да е над 25 градуса. 
Тази мярка може да бъде задействана, когато е налице съществен риск от сериозен недостиг на синьо гориво или 
изключително високо негово търсене. Държавите трябва да обновят националните си планове за извънредни ситуации до 
края на септември, така че в тях да е ясно как възнамеряват да отговорят на целта за намалението, като ще са длъжни да 
докладват на Комисията всеки два месеца. 
Желаещите солидарни газови доставки ще са длъжни да покажат предприетите мерки за намаляване на вътрешното 
потребление. В помощ на държавите  Комисията е приела европейски план за редуциране на търсенето на газ, който 
определя мерките, принципите и критериите за координирани действия в тази насока. 
Където е възможно, трябва да се преминава към енергия от възобновяеми източници, но като временна мярка се допуска 
и употребата на въглища, нефт и ядрена енергия. 
Вносът на втечнен природен газ (LNG), който не е от Русия през първото полугодие на 2022 г. е нараснал с 21 млрд. куб м 
спрямо аналогичния период на 2021 г. 
Вносът на неруски тръбопроводен газ също се е увеличил с 14 млрд. куб м. Доставките са били от Норвегия, Азербайджан, 
Великобритания и Северна Африка. 
Складовете в ЕС са със запълнен капацитет от 64 на сто, освен това доставките на синьо гориво от страни извън Русия са 
нараснали с 35 млрд. куб/м, а производството на енергия от възобновяеми източници вече замества 4 млрд. куб/м газ. 
Фон дер Лайен припомни, че 12 страни от ЕС вече имат намалени или напълно спрени доставки на природен газ от Русия 
и предупреди, че трябва да се приготвим за възможността за пълно спиране на доставките на руско синьо гориво и че това 
е най-вероятният сценарий.  
"Това, което видяхме, е че Русия преднамерено се опитва да упражнява натиск върху нас, като намалява доставките. Затова 
има много вероятен сценарий за пълното им прекратяване и това ще порази целия ЕС. Газовата криза в общия пазар - 
нашата икономическа сила, ще засегне всяка страна в нашата общност", каза тя и добави: 
"Научихме си урока от пандемията, най-лош враг в случая е фрагментацията, затова трябва да действаме заедно".  
Франс Тимерманс акцентира върху необходимостта от повишаването на дела на възобновяема енергия в енергийния микс. 
Той припомни проучване на Международния валутен фонд, според което цената на прехода към нея е по- евтин, отколкото 
ако продължи употребата на изкопаеми горива. "Ако успеем да приведем в действие всички тези мерки, опитите на Путин 
да ни манипулира ще претърпят неуспех", каза той и допълни, че Путин атакува отделни страни, за да отслаби ЕС като 
цяло.  
Еврокомисарят по енергетиката Кадри Симсон каза, че целта е ЕС да намали доставките на газ от Русия с 2/3 чрез 
диверсификация, енергийна ефективност и възобновяема енергия.  
"Трябва да признаем обаче, че въпреки ускоряването на процесите, няма да постигнем нулева зависимост до края на 
годината", призна тя.  
Симсон уточни, че ако това стане, ще сме изправени пред недостиг от 30 млрд. куб/м газ, ако зимата е със средни за сезона 
температури, 45 млрд. - ако е студена, и дори още повече, ако тя е особено студена.  
Наложеното на компаниите намаляване на производството, за да се ограничи потреблението на газ, би могло да има 
"катастрофални и често необратими икономически последици", предупреди организацията, представляваща 
европейските работодатели "БизнесЮръп" (BusinessEurope), цитирана от Франс прес и БТА. 
Принудителното съкращаване на производството трябва да остане крайна мярка. Първо трябва да се направи всичко 
възможно, за да не се стигне до него, най-вече чрез диверсификация на източниците на енергия и използвайки пазарни 
механизми. Това заяви в комюнике генералният директор на "БизнесЮръп" Маркус Байрер, след като ЕК представи план 
за намаляване на потреблението на газ. 
 
√ „Северен поток“ след ремонта ще работи с 40% от капацитета 
Газопроводът „Северен поток“ след плановия ремонт, който завършва сутринта в четвъртък ще работи с 40 % от 
капацитета, така, както и преди спирането, съобщава операторът на газотранспортната система OPAL Gastransport. 
Газопроводът OPAL е един от сухопътните участъци от морският „Северен поток“. 
Оценката в съобщението на OPAL Gastransport е базирана на настоящите заявки за пренос. 
Газопроводът „Северен поток“ беше пуснат в експлоатация през 2011 година. През 2021 г. през газопроводът са 
транспортирани 59,2 млрд. куб м природен газ. Участници в проекта са „Газпром“, Wintershall Dea, Gasunie, E.ON и Engie. 
„Северен поток“ в настоящия момент е в състояние да работи на 40 % от мощността (67 млн. куб м на ден), което е свързано 
с това, че една от турбините на газопровода, заради санкциите от Канада не е върната от основен ремонт от завода в 
Монреал. Сега на компресорната станция „Портовая“ работят само два двигателя. В скоро време още един газопрекачващ 
агрегат трябва да бъде спрян заради необходимост от междинен ремонт. 
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От своя страна председателят на Федералната мрежова агенция на Германия Клаус Мюлер написа в Twitter, че обемът на 
доставяния газ от Русия през „Северен поток“ трябва да е 800 ГВт на час. Максимумът до резкия спад в края на месец май 
е бил 1750 ГВтч. 
 
√ Инвестициите в ядрения синтез достигнаха 2,8 милиарда долара за година 
През последните 12 месеца в ядрения синтез са вложени повече средства, отколкото за предишните 10 години. Това дава 
надежда, че в международен план скоро ще има пробив в технологията за екологично чиста енергия. Според най-новите 
данни през 2021 година в сектора в целия свят са инвестирани 2,8 милиарда долара, в сравнение с около 2 милиарда за 
изминалото десетилетие. 
Асоциацията Fusion Industry съобщи, че над 93% от компаниите, участващи в нейно проучване смятат, че до 2030 година 
термоядрената енергетика ще подава електроенергия в мрежата. Изпълнителният ѝ директор Андрю Холанд е убеден, че 
ядреният синтез „е напът да бъде комерсиализиран във времена, в които светът отчаяно се нуждае от нови варианти за 
екологично чиста енергия“. В продължение на десетилетия учените се опитват да използват ядрения синтез за 
производство на електроенергия. Процесът захранва Слънцето и теоретично може да осигури чиста енергия и на Земята. 
За това обаче е необходимо огромно количество топлина и налягане. 
 
√ Фондовите борси в Западна Европа затвориха със загуби в сряда, след три поредни сесии на печалба 
С най-голям дневен спад затвори италианският индекс FTSE MIB, а с най-малко понижение приключи германският 
измерител DAX 
След три поредни сесии на възходящ тренд на фондовите борси в Западна Европа, търговията в сряда завърши с 
понижения за всички основни измерители на „сините чипове“. 
Ден след като „Евростат“ обяви, че инфлацията в еврозоната се е ускорила през юни до 8.6%, което е рекорден ръст, 
откакто Статистическата служба на ЕС изчислява данните за цените на потребителските стоки и услуги, националната 
статистическата служба на Обединеното кралство (ONS) обяви, че потребителските цени са скочили с 9.4% на годишна база 
през юни 2022 г. Така инфлацията се ускори спрямо май, когато възлизаше на 9.1% и беше най-високата от 40 години насам 
и надхвърли средната прогноза на анализаторите, анкетирани от „Блумбърг“, които очакваха нарастване до 9.3 на сто.  
Увеличаването на инфлационния натиск във Великобритания се дължи основно на по-високите цени на храните и 
енергията, които компенсират спада в цените на употребяваните автомобили и аудиовизуалното оборудване, отбелязва 
ONS. 
Ден по-рано гуверньорът на Банката на Англия (BoE) Андрю Бейли каза, че регулаторът ще разгледа възможността за 
повишаване на основния лихвен процент с 50 базисни пункта (б.п.) наведнъж на следващото заседание, което ще се 
проведе в началото на август . В изявление, публикувано на сайта на BoE, се отбелязва, че връщането на инфлацията в 
Обединеното кралство до целта от 2% е "абсолютен приоритет" на Централната банка. 
Междувременно инвеститорите очакват публикуването на резултатите от заседанието на Европейската централна банка 
(ЕЦБ), което ще се проведе в четвъртък следобед. Пазарът отчита, че ЕЦБ може да повиши лихвените проценти с 25 или 50 
базисни пункта. Все пак това се случва на фона на забавяне на икономическия растеж, войната в Украйна и заплахи за 
енергийните доставки. 
Във фокуса на пазарните участници е и развитието на правителствената криза в Италия. По-рано този месец Движение 5 
звезди, което е част от коалиционното правителство, реши да не участва в парламентарното гласуване на пакет от 
икономически помощи за населението и бизнеса в условията на силен ръст на цените на потребителските стоки. След това 
Драги обяви оставката си, но президентът Серджо Матарела не я прие. Очаква се изявления на Драги в парламента, след 
като затворят пазарите. 
В случай, че Драги потвърди оставката си, има шанс президентът Матарела да започне кръг от консултации с всички 
политически партии, за да провери дали има мнозинство в парламента, което да подкрепи ново правителство с различен 
министър-председател и с основната цел приемането на закона за бюджета за 2023 г. преди свикване на избори“, казаха 
анализаторите на UniCredit пред „Ройтерс“. 
До обед общият индекс на най-големите компании в региона Stoxx 600 се повиши с 0.12%, а от националния измерители 
на „сините чипове“ с най-голям ръст беше британският FTSE 100 (+0.4%) и френският CAC 40 (+0.1%),  останалите бяха в 
червената зона: италианският FTSE MIB (-0.5%), испанският IBEX 35 (-0.3%) и германският DAX (+0.1%). Следобед, обаче, 
настъпи обрат и всички национални измерители затвориха с понижение. 
 

 
Източник: MarketWatch 

 
Банковият и автомобилният сектор се понижиха с повече от 1.5%, водейки секторните индекси по загуба. В същото време 
индикаторът на акциите на технологичните компании се покачи с 1.7 на сто, след като филмовият оператор и доставчик на 
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филми и сериали на основата на видео стрийминг Netflix заяви, че очаква да се върне към ръст на абонатите през третото 
тримесечие. 
Борсовите котировки на нидерландският производител на оборудване за производство на полупроводникови 
продукти ASML Holding NV спаднаха с 1.5% до обед, но в късния следобед трендът се обърна след съобщението на Netflix. 
През второто тримесечие компанията увеличи приходите и нетната печалба, но влоши прогнозата си за ръст на приходите 
през тази година до 10% от 20%. Въпреки това ASML завърши с ръст на акциите си от 3.38%. 
Цената на акциите на британския пощенски оператор Royal Mail Plc се понижи с 4.5%. Приходите на компанията през 
първото финансово тримесечие са намалели с 11.5%. Royal Mail също обяви, че ще обмисли отделянето на пощенския си 
бизнес в Обединеното кралство от подразделението си за международна логистика, ако реорганизацията на операциите  
на компанията в страната бъде възпрепятствана от стачка на персонала. 
Книжата на германския енергиен холдинг Uniper SE поскъпнаха с 12.69% и се изкачиха на върха на Stoxx 600 заради 
публикации в медиите, че работата на газопровода "Северен поток" 1 може да бъде възобновена след профилактическия 
ремонт в срок, на 21 юли, както и заради заявената готовност от страна на правителството да подпомогне компанията. 
Въпреки че нетната печалба на шведския автомобилен производител Volvo Cars за второто тримесечие на 2022 г. скочи 3.6 
пъти до 8.94 милиарда шведски крони (873 милиона долара) от 2.5 милиарда шведски крони през същия период на 
миналата година, цената на акциите на компанията, собственост на китайската Zhejiang Geely Holding Group Co, които се 
търгуват на борсата в Стокхолм, поевтиняха с 5.24%. За инвеститорите се оказа по-важно, че въпреки ръста на печалбата, 
приходите са спаднали заради понижените продажбите на автомобили на тримесечна база. 
Сред губещите бяха и книжата на доставчика на храна HelloFresh, които се сринаха с 9.41% и слязоха на дъното на Stoxx 
600, след като германската компания намали перспективите си за 2022 г., като се позова на инфлацията, намаляващото 
потребителско доверие и войната в Украйна. 
 
√ Доларът спада леко спрямо основните световни валути в сряда 
Индексът ICE Dollar, който показва динамиката на долара спрямо шестте основни валути (евро, швейцарски франк, 
японска йена, канадски долар, британски паунд и шведска крона), спадна с 0.94% 
Американският долар показа умерен спад спрямо основните световни валути в сряда, отстъпвайки за четвърта поредна 
сесия на фона на намаляващите опасения, че Федералният резерв на САЩ (Фед) ще повиши лихвените проценти със 100 
базисни пункта през юли. 
Индексът ICE Dollar, който показва динамиката на долара спрямо шестте основни валути (евро, швейцарски франк, японска 
йена, канадски долар, британски паунд и шведска крона), спада по време на търговията с 0.94%. По-широкият WSJ Dollar 
Index, в който са включени 16 валути, се понижи с 0.13%*. 
Двойката евро/долар се търгува за 10268 долара за едно евро, като общата европейска валута се повиши с 0.36% спрямо 
с 1.0227 долара при затварянето на пазара във вторник, когато еврото добави 1%, най-високата стойност от две седмици, 
след съобщения, че членовете на борда на ЕЦБ ще обсъдят в четвъртък по-голямо увеличение на лихвения процент от 50 
базисни пункта. Нарастват очакванията, че централната банка ще започне да повишава лихвените проценти за първи път 
от повече от десетилетие и пазарният консенсус сочи увеличение с 25 базисни пункта, въпреки че залозите за по-голямо 
увеличение от 50 базисни пункта наскоро се повишиха, тъй като инфлацията за юни се ускори до 8.6% в еврозонат. 
Общата валута падна под паритета от 1 долар миналата седмица за първи път от 20 години поради опасения, че 
енергийната криза ще изпрати Европа в дълбока рецесия и ще затрудни ЕЦБ да затегне паричната политика. Потоците на 
природен газ през Северен поток 1 ще останат спрени до 21 юли, когато сезонните работи по ключовия тръбопровод 
приключат. Междувременно се очаква Фед да утвърди още едно увеличение от 75 б.п този месец, след като вече 
умулативно увеличи основната лихва със 150 б.п. от март насам. 
Цената на паунда нараства с 0.05% до 1.2009 долара, спрямо 1.1996 долара в края на предходната сесия след данните за 
британската инфлация, която показа ускоряване с 9.4% до нов 40-годишен връх. Това даде основание на инвеститорите да 
очакват още по-агресивно затягане на паричната политика от страна на Банката на Англия (BoE) в отговор на най-високия 
процент на инфлация от четири десетилетия. Гуверньорът на BoE Андрю Бейли отвори вратата за увеличение с 50 базисни 
пункта през август, което ще бъде най-голямото от 1995 г. насам, като каза, че банката остава напълно ангажирана да 
намали инфлацията до целта на централната банка от 2%. BoE вече повиши лихвите със 115 б.п., но инфлацията не показва 
признаци за достигнат връх. 
Обменният курс на американската валута в двойка с японската йена е с лек спад от 0.04% до 138.121 йени за долар, все 
още близо до 24-годишно дъно от 139.4 йени, достигнато миналата седмица, тъй като се очаква Банката на Япония (BoJ) 
да поддържа изключително ниски лихвени проценти, докато взема решения относно паричната политика в четвъртък. 
Твърдата позиция на BoJ рязко контрастира с други големи централни банки, които се надпреварват с агресивни 
повишения на лихвените проценти, за да ограничат нарастващата инфлация. Японските власти многократно изразиха 
загриженост относно резкия спад на йената, но отказаха да коментират каквато и да е валутна интервенция. Йената 
отслабна и след като управляващата Либерално-демократическа партия и нейният коалиционен партньор „Комейто“ 
увеличиха мнозинството си на наскоро проведените избори за горната камара, сигнализирайки, че няма да има промяна 
в паричната полrтика на правителството и BoJ. 
Американската валута се повиши и спрямо другата валута-убежище с 0.12% до 0.9696 швейцарски франка за един долар. 
Междувременно швейцарският вестник Schweiz am Wochenende съобщи, че членовете на борда на централната банка на 
Швейцария (SNB) обмислят повишаване на лихвения процент от 50 до 75 б.п. за следващото заседание след нарастване на 
инфлацията до 14-годишен връх от 3.4%. Това даде основание на гуверньора на SNB Джордан да съобщи, че е необходима 
рестриктивна парична политика, за да се върне инфлацията до целта от 2%, тъй като според последните прогнози ръстът 
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на цените ще се нормализира чак през 2025 г. при текущите разходи за кредитите. На последното си заседание SNB 
неочаквано повиши основния си лихвен процент с 50 базисни пункта, първото повишение от 2007 г. насам, след като 
задържа лихвения процент на рекордно ниско ниво от -0,75% от 2015 г. насам. 
При слаб долар най-популярната криптирана валута – биткойнът се повишава. По време на търговията в сряда биткойнът 
нарасна с 0.48% до 23 403 долара, но поглеждайки назад, през последните четири седмици биткойнът спечели 14.16 
процента, а за последните 12 месеца цената му падна с 25.98 процента. Гледайки напред, от Trading Economics прогнозират 
спад на биткойна до 19 446 долара до края на третото тримесечие и до 14 238 долара за една година. 
Междувременно поевтиняването на петрола продължава и в сряда. Американският лек суров петрол (WTI) с доставка до 
20 август спадна с 1.46% до 102.700 долара за барел, а европейският Bfrent се понижи с 1.22% до 106.04 долара за барел. 
При това положение двете валути, които са най-силно зависими от котировките на петрола – канадският долар и 
норвежката крона спаднаха съответно с 0.02% до 1.2870 канадски долара за един американски и с 0.12% до 9.9157 
норвежки крони за един щатски долар. 
На вътрешния пазар Банката на Канада (BoC) изненада пазарните участници във вторник, като повиши референтната си 
лихва със 100 б. п., с което подкрепи канадския долар, който достигна най-високото си ниво от две седмици спрямо 
щатския долар. Същевременно BoC сигнализира, че ще продължи агресивното си затягане на паричната политика, за да 
укроти инфлацията, която за юни отчете 39-годишен връх. 
*Валутните курсове и котировките на петрола са актуални към 11:00 часа българско време, източници „Ройтерс“ и 
Trading Economics. 
 
Мениджър 
 
√ 871,2 млн. евро преки инвестиции у нас до май по данни на БНБ 
По предварителни данни нетният поток на преките инвестиции в страната между януари и май, отчетени съгласно 
принципа на първоначалната посока на инвестицията, е положителен в размер на 871.2 млн. евро (1.1% от БВП), съобщават 
от Българската народна банка. Изчисленията на експертите й показват увеличение с 557.4 млн. евро (177.6%) спрямо петте 
месеца на миналата година. 
Само през май потокът е положителен и е на стойност 32.9 млн. евро, но намалява на годишна база, когато сме привлекли 
117.1 млн. евро. 
Най-големите нетни положителни потоци по преки инвестиции в страната за януари – май са от Нидерландия (533 млн. 
евро), Белгия (180.2 млн. евро) и Австрия (114.3 млн. евро). Но има и изтегляния за парични средства. Най-големите нетни 
отрицателни потоци са към Люксембург (54 млн. евро) и Германия (50.3 млн. евро). 
По предварителни данни нетният поток на преките инвестиции от България в чужбина между януари и май възлиза на 
109.7 млн. евро (0.1% от БВП) при 97.8 млн. евро (0.1% от БВП) година по-рано. Само през май нетният поток е положителен 
и възлиза на 2.5 млн. евро, при положителна стойност от 35.1 млн. евро за същия месец на 2021 година. 
 
√ Българското производство се откъсна от low-cost модела 
На фона на вътрешно политическо противопоставяне и крайни външни геополитически борби, през май България е първа 
в ЕС-27 по ръст на промишлеността на годишна база. Една от малкото международни класации, в които с гордост можем 
да цитираме. 
Третото тримесечие по традиция е най-силно за всяка икономика, което ceteris paribus означава, че може тази възходяща 
тенденция да се запази поне до края на годината. 
Конкретно, през май българското стопанство отчита рекорд в индустриалното производство – в исторически план най-
висок индекс на производството. Правим уточнението, че става въпрос за реално производство, не за оборот, не за ефекта 
на високата инфлация и прочие разнопосочни тълкувания на темата. А заедно с това доходите на заетите в индустриалното 
производство също се увеличават, което лека по лека означава, че на база ефективност, по-добра производителност и 
организация, производственият сектор на България се отскубва от порочния low-cost модел на развитие. 
Буди интерес фактът, че се наблюдава тенденция на ускорение на реалния растеж на производството, започнала от есента 
на 2021 г., достигнало до 20.2% на годишна база през май 2022 г. Практически всички отрасли отчитат растеж през месец 
май. Преработващата промишленост расте с 21.1%, добивната - с 18.5%, а енергетиката (производството и 
разпределението на електрическа и топлоенергия и газ) - с 14.1%.   
Практически всички подотрасли на преработващата промишленост отчитат растеж с едно-единствено изключение, където 
се отчита незначителен спад – при обработка на кожи и производство на обувки. 
По-съществен ръст в преработващата промишленост спрямо съответния месец на предходната година се наблюдава при: 
производството, некласифицирано другаде - с 96.7%, производството на компютърна и комуникационна техника, 
електронни и оптични продукти - с 41.2%, на напитки - с 37.5%, на превозни средства, без автомобили - с 37.1%. 
Цели пет подотрасъла отчитат ръст от над 30% - електроника и оптика, напитки, превозните средства без основно 
велосипедите, дейностите по ремонт и инсталиране, производството на облекла. 
Други пет производства имат ръст между 21 и 24% - машиностроене, дървообработка, химическа индустрия, метални 
изделия, автоиндустрия.  
Както се вижда най-голям структурен ръст има при производството, неквалифицирано другаде. Известно е, че под тази 
формулировка стои производството на оръжия, което носи със себе си поводи за дебати. От една страна подобно 
производство не е устойчиво от икономическа гледна точка, защото не е регулярно. От друга страна, чисто моралният 
аспект е много силен тук, тъй като зад този ръст всъщност стоят стотици хиляди човешки животи и съдби. 
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Когато вкараме тази тенденция в контекста на текущата война в Европа и вътрешните битки с геополитическите оттенък, 
то темата придобива по-голяма чувствителност, при което всякакви непремерени тези без използването на аргументи за 
тяхното доказване и публично оповестяване е в състояние да изкриви всяка положителна тенденция, свързана с по-
голямата тема за производството. 
Като цяло бързо расте производството на инвестиционни продукти, енергийни продукти, потребителски недълготрайни 
продукти, както и дълготрайни продукти. 
Разбира се, всичко това се случва на фона на обща положителна тенденция, която започва през 2021 г. В ЕС-27 
производството на недълготрайни потребителски стоки се е увеличило с 8.7%, на дълготрайни потребителски стоки – с 
5.4%, инвестиционни  стоки – с 1.8%, енергия – с 0.7%, и на междинни стоки – с 0.6 на сто. 
В исторически план по-добър общ показател от настоящия индустриалното производство в ЕС-27 е регистрирал само през 
2008 и 2018 г., където производството на недълготрайни потребителски стоки отчита абсолютен рекорд от началото на 21. 
век.  Прави впечатление слабия ръст при производство на енергия, независимо от високите цени на енергоносителите. 
Кои са факторите, които биха прекъснали тази възходяща тенденция? 
Съвсем естествено това може да са отделни явления, процеси или развития, но и комбинация от тях. Ако вземем например, 
основният индустриален двигател на ЕС – Германия (с дял около 1/3 от продукцията на ЕС), то очакваното свиване на 
икономическата активност в страната за страни като България (основен търговски партньор в ЕС и света изобщо, а и една 
от малкото страни в Европа с положително търговско салдо с Германия) би означавало свиване на производството през 
т.нар. spill over ефект. 
От друга страна бързото или мирно разрешаване на военния конфликт между Русия и Украйна, би намалило поръчките 
към военно-промишления ни комплекс, който както видяхме от началото на войната допринася значително за висок ръст 
в общото индустриално производство. 
От трета страна трябва да се наблюдава световния пазар на основни суровини, като метали и енергоносители. Те най-
добре предсказват дали световната икономика преминава или предстои да влезе във фазата на рецесия. Вече има 
признаци за спадащи цени на основни суровини, което подсказва свиване на производствената активност. Оттук трябва да 
се наблюдава и каква парична политика ще преследват основните централни банки по света. Дали в опита да се пребори 
световната инфлация, ще се пожертва икономическия растеж, прилагайки стегната монетарна политика или ще се 
продължи с политиката на лесни пари, създавайки кризи в някои вече балонизирани пазарни сегменти и сектори, то 
националните икономики са изправени пред рискове още в края на 2022 г. да изпаднат в рецесия. Особено, ако не са 
диверсифицирали/хеджирали възможните ефекти върху слабите страни на националните стопанства. 
 
√ Балтийските еднорози в подкрепа на публичните услуги 
Преди десетина години малцина са си представяли как ще изглежда днешната стартъп екосистема в балтийските страни. 
Днес Литва, Латвия и Естония могат да се похвалят с тринадесет еднорога – стартиращи компании, оценени на над 1 млрд. 
евро, и други 5000 по-малки стартъпа – най-високата концентрация на глава от населението в света. 
Докато стартиращите компании променят икономиката на балтийските държави, естеството на техните организации може 
да помогне за трансформирането не само на други бизнеси, но и на правителството. Въпреки че в световен мащаб са 
известни като лидери на дигиталното правителство и трите балтийски държави тепърва започват да си сътрудничат със 
стартиращи фирми в това пространство, като GovTech Lab в Литва е водеща. 
Като цяло стартиращите еднорози са усвоили изкуството да използват технологии за решаване на общи предизвикателства 
и след това да мащабират своите иновации в световен мащаб. На основателите на стартиращи фирми често се гледа като 
на пример за стратегически мислители, способни да забележат неефективността на пазара и да създадат готови решения 
за разрешаването им. Един сектор, който исторически е бил пълен с неефективни процеси, наследени системи и 
технологии от старата школа, е правителството. 
Наскоро Вилнюс бе домакин на конференцията GovTech Baltic Leaders, където се срещнаха представители на два 
стартиращи еднорога – Повилас Подерскис, главен оперативен директор в Nord Security, бивш главен изпълнителен 
директор на Администрацията на градска община Вилнюс, и Мартин От, главен изпълнителен директор на Taxfix. И двата 
разговора бяха модерирани от Грета Монставис, съосновател и главен изпълнителен директор на Katalista Ventures. Те 
споделиха своите мисли за това какво могат да научат правителствата от компании като тях. 
Важни са гражданите  
Стартъпите изграждат продукти около своите потребители, а не въз основа на техните вътрешни процеси. Ориентираността 
към потребителя, простотата и интуитивността често са техните конкурентни предимства пред наследените играчи на 
пазара. Цифровите обществени услуги обаче, често имат повече прилики със старите корпорации, отколкото със 
стартиращите компании. Обмяна на сложни бюрократични съобщения на прост език, разграничаване и персонализиране 
на преживяванията за различни хора (напр. различни процеси за ученик или възрастни), гарантиране, че различните 
формуляри са предварително попълнени, доколкото е възможно – това са основните уроци, които правителството може 
(и в някои случаи вече е) да вземе от света на стартиращите компании. 
Итерация и тестване 
Стартиращите компании често са най-добрите примери за гъвкавост. Само чрез непрекъснато тестване, обратна връзка и 
итерация те могат да създадат продукти, които наистина отговарят на глобалните потребности. Те могат бързо да намерят 
това, което работи, да се насочат към по-добри решения и да се откажат от неподходящите функции или продукти. Разбира 
се, правителствата и фирмите по своята същност са различни в това пространство – ако дадена обществена услуга изглежда 
не привлича голям интерес, правителството не може просто да реши да я замени с друга, тъй като често са обвързани от 
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закона да я предоставят. Освен това мястото за итерация трябва да бъде избрано внимателно – итерациите и тестването 
трябва да се извършват с ограничено прекъсване на живите системи. 
Въпреки това наличието на непрекъснати вериги за обратна връзка и анализирането на точките за отпадане по време на 
услугата трябва да станат част от ежедневния дневен ред за служителите на цифровите обществени услуги. 
Кръстосана функционалност 
Еднорозите често са достатъчно пъргави, за да изградят многофункционални дизайнерски екипи. Това гарантира, че 
предизвикателствата в цялата организация са споделени, докато уменията, перспективите и знанията не са изолирани 
между отделите. Често изграждането на иновативни продукти без многофункционални екипи е невъзможно. 
Разрушаването на тези силози е едно от ключовите решения за публичния сектор. За предизвикателства, като климат или 
демографска промяна, същите междуфункционални способности са от съществено значение за намирането на готови 
решения. 
Грижа за талантите 
Талантът е в основата на създаването на най-добрите продукти и услуги. Въпреки това има глобален недостиг и 
конкуренция за дигитални таланти. Еднорозите вече са разбрали това и се опитват да се конкурират, като предоставят по-
високи заплати, творческа работна среда и други предимства. Оценяването и значението на таланта трябва да се поеме и 
от организацията в публичния сектор. Въпреки че често не могат да предложат подобни високи заплати, организациите от 
публичния сектор биха могли да се съсредоточат повече върху въздействието и целта на обществената услуга, като по този 
начин привличат вниманието на по-младите поколения, за които социалната цел е сред първите критерии. 
Привличане на външни сътрудници 
Големите технологични платформи и социални мрежи са изградили API или други инструменти, за да гарантират, че 
външните разработчици могат да се свързват с техните системи, да създават и интегрират нови инструменти. Това може 
да помогне на самите платформи да растат и да се развиват, когато станат част от по-голяма мрежа. 
Създаването на стандартизирани API заедно с лесно достъпна документация е нещо, което цифровите платформи за 
обществени услуги и организациите, които ги управляват, могат да научат. Това би помогнало на стартъпите да изградят 
вълнуващи нови инструменти върху вече съществуващи цифрови услуги, без да поставят тази тежест единствено върху 
публичния сектор.  
Стартъпите и правителствата са различни. И все пак публичният сектор може да научи различни методи и техники от 
стартиращи фирми и да ги приложи в решаването на предизвикателствата, пред които е изправен публичният сектор. 
 
√ Сирия къса дипломатическите си отношения с Украйна 
Сирия обяви вчера, че прекъсва дипломатическите си отношения с Киев като реципрочна мярка на предприетата от 
Украйна такава стъпка в края на юни, след като сирийското правителство призна независимостта на проруските 
сепаратистки републики, предаде Франс прес. 
"Сирийската арабска република реши да скъса дипломатическите си отношения с Украйна съгласно принципа на 
реципрочността и в отговор на решенията на украинското правителство", каза източник от сирийското външно 
министерство, цитиран от държавната информационна агенция Сана. 
 
√ Международното бюро по мореплаване похвали намаляването на пиратството в света 
В доклад за първото полугодие Международното бюро по мореплаване (МБМ) похвали намаляването на пиратството в 
света, предаде специално за БТА нигерийската агенция НАН. 
Според данните, получени от бюрото, през първата половина на 2022 г. е регистриран най-ниският брой инциденти от 1994 
г. насам, като това доказва усилията за повишаване на осведомеността, така че водите в световен мащаб да станат 
безопасни. 
Декларацията на Гвинейския залив за намаляване на пиратството потвърди, че не е имало случай на отвличане на моряци 
една година след декларацията от май 2021 г. Това се счита за похвален напредък в сравнение със статистиката от 2020 г., 
когато бяха отвлечени 130 моряци. Докладът за състоянието от декларацията на Гвинейския залив също потвърди, че не е 
имало нито един случай на отвличане с цел откуп през 2022 г., срещу 20 случая през 2020 г. и 12 през 2021 г. 
В отговор генералният директор на NIMASA, д-р Башир Джамо, каза, че Нигерия се е ангажирала да поддържа духа на 
успеха, отбелязан напоследък в борбата срещу пиратството в региона. 
„Приятно е, че международната морска общност признава напредъка, постигнат досега. Това е пряк резултат от 
сътрудничеството между национални, регионални и нерегионални заинтересовани страни. Надяваме се, че тази 
тенденция ще се запази и много скоро ще започнем да се възползваме от предимствата, като например промяна на статута 
по отношение на застрахователната премия, изплащана за свързани с Нигерия товари“, каза той. 
Джамо каза, че Балтийският и международен съвет по мореплаване, най-голямата в света организация с пряко членство 
за корабособственици, чартърни превозвачи, корабни брокери и агенти, призова за ефективно и пълно разгръщане на 
проекта "Дийп Блу Асетс" (Deep Blue Assets) за задачи за борба с пиратството. 
„Ключът към успехите във войната срещу пиратството са усилията на нигерийския флот за ограничаване на пиратските 
лагери, крайбрежното наблюдение на проекта "Дийп Блу Асетс" и сътрудничеството с международните военноморски 
сили за правоприлагане край нигерийски води", каза Джамо 
Директорът на МБМ Майкъл Хаулет също потвърди, че през първата половина на 2022 г. не е имало случай на отвличане 
на кораб в нигерийски води. „От 58-те инцидента два бяха класифицирани като пиратски атаки в Гвинейския залив, като 
нито един от тях не се случи в нигерийски води. Въпреки че намаляването на докладваните инциденти е наистина 
окуражаващо, МБМ продължава да предупреждава срещу преждевременно задоволство“, каза той. 
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Хаулет каза, че това не само е добра новина за моряците и корабната индустрия, но е положителна новина за търговията, 
която насърчава икономическия растеж. 
„Но областите, накъдето се измества рискът, и корабната общност трябва да останат бдителни. Насърчаваме 
правителствата и отговорните органи да продължат своите патрули, които имат възпиращ ефект“, каза още той.  
 
√ Зелена вълна на световните фондови борси 
Европейските акции записаха повишения в ранната търговия в сряда на фона информацията, че доставките на руски газ 
през газопровода „Северен поток-1“ ще бъдат възобновени по график, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст от 1,33 пункта, или 0,31%, до 424,74 пункта. Немският показател DAX 
напредна с 53,53 пункта, или 0,4%, до 13 361,94 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 се повиши с 15,16 
пункта, или 0,21%, до 7 311,44 пункта. Френският измерител CAC 40 регистрира ръст от 14,55 пункта, или 0,23%, до 6 215,77 
пункта.  
Италианският бенчмарк FTSE MIB се повиши с 62,38 пункта, или 0,29%, до 21 758,58 пункта, след като премиерът Марио 
Драги заяви, че е готов да остане на поста, ако партиите в широката управляваща коалиция застанат зад него. 
Италианският президент Серджо Матарела призова Драги да преразгледа оставката си, подадена миналата седмица, след 
като движението „Пет звезди“ бойкотира вота на доверие в Сената на Италия, което изпрати индекса MIB до най-ниските 
му нива от ноември 2020 г. 
„Политическата нестабилност и промяната ще окажат по-голям натиск върху финансовия сектор и италианските 
облигации“, каза Ед Кевис, мениджър на фонд за глобални акции в Aviva Investors. 
Акциите на производителя на чипове ASML Holding и на Volvo Car паднаха съответно с 0,13% и 3,67%, след като двете 
компании представиха по-мрачни прогнози за своите приходи и печалба. 
На пазара се отразяват и резултатите от сезона на отчетите. Очаква се печалбите за второто тримесечие на компаниите от 
STOXX700 да се увеличат с 22,1% спрямо предходната година, като добри резултати се очакват от енергийния сектор. Цели 
58% от компаниите от STOXX 600, които са представили финансови отчети за последното тримесечие, са надминали 
очакванията, показват данни на Refinitiv. 
STOXX 600 ще се покачи за четвърта сесия, ако печалбите се задържат. На пазара се отрази положително обещанието на 
Русия да възобнови потоците на газ към Европа през тръбопровода „Северен поток-1“ по график след  приключване на 
планираната поддръжка и профилактика. 
Фокусът тази седмица е върху срещата на Европейската централна банка в четвъртък, по време на която се очаква 
институцията да обяви увеличение на лихвите за първи път от повече от десетилетие. 
Притесненията, че затягането на политиката от страна на централните банки може да насочи икономиките към рецесия на 
фона на растящата инфлация и войната в Украйна, се отразиха негативно на апетита за риск тази година, като STOXX 600 е 
с около 14% под най-високото си ниво за всички времена. 
Акциите на германската енергийна компания Uniper поскъпнаха с 13,37% на фона на информация, че подробностите за 
нейното спасяване могат да бъдат обсъдени с германския канцлер Олаф Шолц в петък. 
Ръст на Уолстрийт 
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса регистрираха повишения в петък, след като търговците заложиха на 
силните корпоративни отчети и на прогнозата, че пазарът вече е достигнал дъното си, пише Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете ръст 754,44 пункта, или 2,43%, до 31 827,05 пункта. Широкообхватният показател 
Standard & Poor’s 500 се повиши със 105,84 пункта, или 2,76%, до 3 936,69 пункта. Индексът на високотехнологичните 
дружества Nasdaq напредна с 353,1 пункта, или 3,11%, до 11 713,15 пункта. 
Инвеститорите залагат, че акциите са достигнали дъното след резките им спадове тази година. На пазара се отрази 
положително и кръг от отчети, който показа, че бизнесът се справя с икономическия натиск по-добре от очакваното през 
второто тримесечие. 
Лекото поевтиняване на долара също подкрепи, особено тези на компаниите от технологичния сектор, които разчитат в 
голяма степен на продажбите в чужбина и страдат от по-силните зелени пари през тази година. 
Всички сектори в S&P 500 на зелено във вторник. Комуникационните услуги и промишлеността поведоха печалбите, 
отчитайки ръст от повече от 3%. 
Солидните отчети за тримесечието повишиха акциите на много компании, въпреки че силният долар натежа върху 
резултатите на други. 
Банковите акции се представиха добре, като цените на книжата на Truist Financial и Citizens Financial Group се повишиха 
съответно с 2,57% и 1,94% на фона на добрите резултати на двете компании. Акциите на Goldman Sachs, Bank of America и 
Wells Fargo поскъпнаха съответно с 5,57%, 3,38% и 4,15% 
Цената на книжата на Hasbro се повиши с 0,71%, след като печалбата на акция на производителя на играчки надмина 
прогнозите, въпреки че приходите му за последното тримесечие не отговориха на очакванията на анализаторите, събрани 
от Refinitiv 
Акциите на IMDB поевтиняха с 5,25%, след като технологичната компания понижи прогнозата си за паричния поток. 
Финансовият й директор Джим Кавано посочи силния щатски долар и спирането на бизнеса в Русия като причини за 
понижението. Все пак компанията отчете резултати, които надминаха прогнозите на Уолстрийт за печалбата и приходите. 
Цената на книжата на Johnson & Johnson се понижи с около 1,5%, след като фармацевтичния гигант обвини стилния долар 
за понижението на прогнозите си за приходи и печалба за цялата година. 
Към вторник около 9% от компаниите отS &P 500 са представили отчетите си за второто тримесечие на годината, като две 
трети от тях са надминали очакванията на анализаторите, показват данни на FactSet. 
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По-късно тази седмица се очакват отчетите на Tesla, United Airlines, American Airlines, Snap, Twitter и Verizon. 
Печалби в Азия 
Индексите на фондовите борси в Азиатско-тихоокеанския регион регистрирах повишения в сряда, следвайки ръста на 
Уолстрийт, предаде Си Ен Би Си. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 напредна със 718,58 пункта, или 2,67%, до 27 680,26 пункта. 
Акциите на Fast Retailing и Tokyo Electron поскъпнаха съответно с 2,59%, и 4,88%. Цената на книжата на Toyota се повиши с 
0,78%, въпреки че компанията обяви, че очаква да произведе 700 хил. автомобила през август, след като по-рано очакваше 
850 хил. бройки през месеца. 
На пазара се отрази решението на Народната банка на Китай да запази лихвите си без промяна. Едногодишната основна 
лихва остава  3,7%, а петгодишната – 4,45%. 
В континентален китай бенчмаркът Shanghai Composite се повиши с 25,29 пункта, или 0,77%, до 3 034,72 пункта, докато 
индексът Shenzhen Componentе отчете ръст от 15,54 пункта, или 0,71%, до 2 210,46 пункта. Хонконгският показател Hang 
Seng напредна с 229,16 пункта, или 1,11%, до 20 890,22 пункта. Листнатите в Хонконг акции на Tencent и Meituan поскъпнаха 
с 2,1% и 3,91%. 
Южнокорейския бенчмарк Kospi записа ръст от 15,88 пункта, или 0,67%, до 2 386,85 пункта. 
Австралийският измерител ASX 200 се повиши със 109,6 пункта, или 1,65%, до 6 759,2 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха предимно повишения в ранната търговия. Основният индекс 
SOFIX отчете ръст от 4,73 пункта, или 0,78%, до 607,31 пункта. BGBX40 се повиши с 1,02 пункта, или 0,73%, до 141,68 пункта. 
BGTR30 напредна с 2,91 пункта, или 0,40%, до 736,14 пункта. BGREIT се понижи с 1,3 пункта, или 0,69%, до 186,67 пункта. 
 
√ Еврото се търгува за 1,0224 долара 
Курсът на еврото и днес продължи да се покачва, отдалечавайки си от достигнатия през миналата седмица паритет спрямо 
долара, съобщиха германски финансови издания. 
В междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин европейска валута се котираше за 1,0224 долара. 
Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,0199 долара. 
 
√ Цените на петрола се понижиха на фона на опасенията за търсенето 
Цените на петрола се понижиха в ранната търговия в четвъртък, след като опасенията за търсенето взеха превес над 
ограниченото глобално предлагане на фона на данните от САЩ, които показаха слабо търсене на бензин по време на 
пиковия летен сезон на шофиране, пише Ройтерс. 
Към 8:45 часа българско време сортът Брент поевтиня с 0,91 долара, или 0,85%, до 106 долара за барел. Цената на 
американския лек суров петрол WTI се понижи с 1,06 долара, или 1,06%, до 98,82 долара за барел, следвайки спад от 1,9% 
в сряда. 
Цените на петрола остават нестабилни, тъй като вниманието на търговците е разкъсано между ограничените глобални 
доставки поради загубата на руски барели петрол след нахлуването на страната в Украйна и страховете от предстояща 
рецесия, която би могла да отслаби търсенето на енергия. 
Запасите от бензин в САЩ са се увеличили с 3,5 млн. барела миналата седмица, показват правителствени данни в сряда, 
далеч надхвърляйки прогнозите на анализаторите в проучване на Ройтерс за увеличение от 71 хик. барела. 
„Намираме се в пика на сезона на шофирането в САЩ, а търсенето на бензин изостава“, каза Стивън Шорк, директор на 
The Schork Report. 
Ръководителят на отдела за изследване на суровините на ING Уорън Патерсън каза, че данните за запасите в САЩ са 
относително низходящи, тъй като запасите от бензин се повишиха въпреки по-слабата продукция на рафинериите през 
седмицата. 
„Изглежда по-високите цени оказват известно влияние върху търсенето, като това на бензин отново е сезонно ниско през 
седмицата“, добави той. 
Притесненията относно доставките на Либия също намаляха, тъй като Националната петролна корпорация (NOC) съобщи 
в сряда, че производството на суров петрол е възобновено в няколко петролни находища, след премахване на 
форсмажорните обстоятелства върху износа на нефт миналата седмица. 
„Очакваме фючърсите на петрола Брент да паднат до 100 щатски долара за барел до четвъртото тримесечие на 2022 г., 
което предполага скромен спад от настоящите нива“, посочи анализаторът на Commonwealth Bank Вивек Дар в бележка. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите  
БНТ „Денят започва“ 

- Политика под условие - ще бъде ли успешен последният опит за съставяне на правителство. Гост:  Позицията на 
независимия депутат Николай Радулов 

- Как държавата ще разплати средствата на хотелиерите, настанили бежанци от Украйна? Гост:  Зам.-министърът на 
туризма Ирена Георгиева 

- Тенденциите зад стойностите на инфлацията. Гост:  Новият директор на НСИ Атанас Атанасов 
- Защо Европа вдига лихвите и как ще се отрази това на икономиката? Анализ на Емил Хърсев и Владимир Сиркаров 

НТВ, „Здравей, България“ 



23 

 

- Унижение и тормоз на детска площадка в Перник.  Защо 13-годишно момиче би своя връстничка, докато група 
деца снимат агресията 

- Безсилна ли е държавата пред незаконната сеч? Как бяха отрязани и изнесени над 1000 кубика дърва от общинска 
гора край Копривщица. Гост:  Депутатът от ПП Александър Дунчев 

- Разкриваме и схемата на мнимия депутат, измамил десетки хора 
 
√ Преглед на печата  
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Рокът и диското рязко ускориха местния туризъм в Пловдив и Бургас 
в. 24 часа - ИТН даде заден и вече уж харесва Бойко Рашков, но иска да се спази процедурата 
в. 24 часа - 1486 лв. става стартовата заплата на учител от 1.IX. 
в. Телеграф  - Опъват софри на границата 
в. Труд - Брюксел ще обявява "Съюзна тревога" за газа  
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа  - Дават 166 млн. лева на общини от бюджета, ще получат и още 426 млн., но през МРРБ 
в. Телеграф - 5 области затягат COVID мерките  
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Проф. Георги Рачев, климатолог: Идва яка жега, досега беше само загрявка. Не дай боже някой луд да подпали 
стърнищата 
в. Телеграф - Проф. Тодор Кандарджиев: Чака ни двоен бум на варицела 
в. Труд - Огнян Дъскарев, журналист и международен анализатор, пред "Труд": Провалът на демократите в ОАЩ е 
исторически и незапомнен 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Палавата "Промяна" със свекървата БСП и мекушавия свекър ДБ - иде ли брак пак 
в. Труд - Защо България не ражда качествени държавници 
 
√ Предстоящи събития в страната на 21 юли 
София 

- От 15.30 часа в зала Пресклуб в сградата на пл. „Княз Александър I” №1 при следния Комисията по туризъм ще 
проведе редовно заседание. 

- От 18.00 часа на ул. „Денкоглу” №12-14 ще бъде открит интердисциплинарният проект „Светлината говори, ръцете 
създават“ в Съюза на глухите в България. 

- От 18.30 часа от градинката на храм „Св. Вмчк. Георги Победоносец“ (бул. „Патриарх Евтимий“) литературната 
историчка Катя Зографова ще поведе из историите на пет български писателки. Началната точка е в 
непосредствена близост с дома на голямата българска историческа романистка Фани Попова-Мутафова. 

*** 
Варна. 

- От 9.00 часа в сградата на КНСБ -Варна ул. Хр. Самсаров 3 вх. б ет. 3 президентът на КНСБ Пламен Димитров ще 
даде брифинг по актуални теми, 

*** 
Велико Търново. 

- От 11.00 часа в Зала 302 в общината ще се състои пресконференция по повод 24-о издание на Международен 
фолклорен фестивал, което ще се проведе от 23 до 27 юли. 

*** 
Добрич. 

- От 18.00 часа в Художествена галерия – Добрич ще се състои откриване на изложба „Оправдание за времето“ на 
Явора Петрова. 

*** 
Кюстендил. 

- От 10.30 часа в Областна администрация ще се проведе заседание на Областния оперативен щаб за борба с Covid-
19. Причината е повишаващата се заболеваемост от коронавирус в Кюстендилска област. 

- От 14.00 часа в кабинет № 6, в сградата на Община Кюстендил, Иван Андонов - Председател на ОбС - Кюстендил 
ще даде пресконференция, във връзка с предстоящото заседание на Общински съвет - Кюстендил, което ще се 
проведе на 28.07.2022 г. 

- От 18.30 часа в парка пред читалище „Братство 1869” ще се проведе концерт на възпитаниците от класа по поп 
пеене към детската музикална школа на читалището с ръководител Жана Райнова. Инициативата е част от лятната 
културно-развлекателна програма „Музикален четвъртък”. 

- От 18.30 часа в парка пред Общински драматичен театър ще се състои тържествено откриване на Международния 
фолклорен фестивал „Сребърна пафта“.  

*** 
Монтана. 

- От 11.00 часа в галерия "Кутловица" – Монтана ще се състои откриването на изложбата от конкурса "Тъпан бие, 
хоро се вие" на 21 юли. 
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*** 
Пловдив. 

- От 11.00 часа на бул. „Кукленско шосе“ 17 ще се състои официално откриване на PPS Manufacturing – първата 
фабрика за нитрилни ръкавици в Европейския съюз. 

*** 
Стара Загора. 

- От 10.00 часа, в сградата на КОЦ-Стара Загора, ще се състои официалното закриване на кампанията "Да помогнем 
заедно на Комплексен онкологичен център - Стара Загора". В рамките на събитието ще се отчетат получените 
средства, ще бъдат представени предимствата на новата апаратура, а също и ще бъдат отличени дарителите и 
партньорите на инициативата. 

- От 12.30 часа, в зала 203 на Община Стара Загора ще се състои пресконференция, на която ще бъде представена 
международна компания, която ще отвори работни позиции в града. 

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

