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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
НОВА ТВ 
 
√ Васил Велев: Август не е осигурен на 100% с газ, няма и прогнозна цена 
Според него АИКБ трудно комуникира с Министерството на енергетиката, защото дали от незнание или 
предумишлено, то сервира неверни данни 
Август не е осигурен на 100% с газ.  Не е обявена прогнозна цена, значи го няма, не е договорен. Октомври, ноември, 
декември изобщо не са осигурени извън 1/3 - идваща от азерския газ. Това коментира за "Денят на живо" председателят 
на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев. 
Според него АИКБ трудно комуникира с Министерството на енергетиката, защото дали от незнание или предумишлено, то 
сервира неверни данни. "Много предприятия ще спрат без газ, не могат да го заменят с нищо. Става дума за индустриите, 
откъдето служи за суровина - стъкларската индустрия ще спре завинаги. Където газът се ползва за оборудване, а също и в 
металургията, не може да бъде заменен. Ситуацията може да доведе до спиране на икономиката", предупреди той. 
По думите му Азербайджан има дефицит на природен газ от 1,2 млрд. кубически метра. "Потребява и изнася с 1 млрд. 
повече отколкото добива, затова внася, за да си изпълни договорите. Затова сме скептични, че дългосрочно ще решим 
проблема си с тях. Имаме договор с най-големия доставчик на газ, а цените са с 30% по-ниски от тези на другите, но 
контрактът не се изпълнява. Лъжа беше, че ще се оскъпи плащането при превалутиране. Обясненията бяха несвързани и 
за наивници", обясни Велев. И допълни, че всъщност "Газпром" ще доставя газ на Европа още няколко години. И уточни, 
че не е добре КЕВР да стои дълго без председател.  
За повече информация вижте видеото. 
 
Vesti.bg 
 
√ Васил Велев: Август не е осигурен на 100% с газ, няма и прогнозна цена 
Велев: Азербайджан има дефицит на природен газ от 1,2 млрд. кубически метра 
Август не е осигурен на 100% с газ.  Не е обявена прогнозна цена, значи го няма, не е договорен. Октомври, ноември, 
декември изобщо не са осигурени извън 1/3 от азерския газ. Това коментира за "Денят на живо" по NOVA 
NEWS председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев. 
Според него АИКБ трудно комуникира с Министерството на енергетиката, защото дали от незнание или предумишлено, 
оттам дават неверни данни. 
"Много предприятия ще спрат без газ, не могат да го заменят с нищо. Става дума за индустриите, откъдето служи за 
суровина - стъкларската индустрия ще спре завинаги. Където газът се ползва за оборудване, а също и в металургията, не 
може да бъде заменен. Ситуацията може да доведе до спиране на икономиката", предупреди Велев. 
По думите му Азербайджан има дефицит на природен газ от 1,2 млрд. кубически метра. 
"Потребява и изнася с 1 млрд. повече отколкото добива, така че внася, за да си изпълни договорите", поясни Велев. 
"Затова сме скептични, че дългосрочно ще решим проблема си с тях. Имаме договор с най-големия доставчик на газ, а 
цените са с 30% по-ниски от тези на другите, но контрактът не се изпълнява. Лъжа беше, че ще се оскъпи плащането при 
превалутиране. Обясненията бяха несвързани и за наивници", смята Велев. 
Той допълни, че всъщност "Газпром" ще доставя газ на Европа още няколко години. И уточни, че не е добре КЕВР да стои 
дълго без председател.  
 
Fakti.bg 
 
√ Васил Велев: Няма осигурени количества газ за октомври, ноември и декември. Чака ни много тежка зима 
За август имаме косвени доказателства, че също не е осигурен газ, тъй като няма прогнозна цена за август, каза 
председателят на Управителния съвет на АИКБ  
Изпълнителният директор на "Булгаргаз" вече каза, че няма осигурени количества газ за следващите месеци – няма нищо 
осигурено за октомври, ноември и декември. За август имаме косвени доказателства, че също не е осигурен газ, тъй като 
няма прогнозна цена за август. Това заяви в ефира на Nova News председателят на Управителния съвет на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев. 
Велев алармира, че заради липсата на газ много предприятия у нас ще спрат работа, тъй като няма с какво да го заменят. 

https://nova.bg/news/view/2022/07/21/376851/%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2-%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82-%D0%BD%D0%B5-%D0%B5-%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD-%D0%BD%D0%B0-100-%D1%81-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%BD%D1%8F%D0%BC%D0%B0-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0/
https://nova.bg/news/view/2022/07/21/376851/%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2-%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82-%D0%BD%D0%B5-%D0%B5-%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD-%D0%BD%D0%B0-100-%D1%81-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%BD%D1%8F%D0%BC%D0%B0-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0/
https://nova.bg/news/view/2022/07/21/376851/%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2-%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82-%D0%BD%D0%B5-%D0%B5-%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD-%D0%BD%D0%B0-100-%D1%81-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%BD%D1%8F%D0%BC%D0%B0-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0/
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По думите му комуникацията с Министерството на енергетиката "върви трудно" в последно време, тъй като от ведомството 
"им сервират откровени лъжи и фалшиви данни", но не пожела да навлезе в конкретика. 
Поискахме среща с коалиционния съвет, защото ситуацията наистина е обезпокоителна. Не се минират просто 
възможностите за растеж на икономиката, но има опасност тя изобщо да спре, допълни Велев. 
Председателят на АИКБ изказа съмнение, че доставките на газ от Азербайджан ще бъдат достатъчни, за да покрият 
нуждите на бизнеса. 
Данните, които имаме от официални източници, сочат, че в самия Азербайджан има дефицит от 1,2 млрд. куб. м газ, т.е. 
той внася, за да може да си изпълни договорите. Така че сме скептични, че проблемите ще се решат с азерския газ, 
коментира той. 
Васил Велев прогнозира също така, че ни очаква "много тежка зима". 
Зимата ще е много тежка, защото азерският газ покрива около 1/3 от потребностите. Той няма да стигне само за 
"Топлофикация-София", пък какво остава за останалите топлофикации и бизнеси, отбеляза Велев, цитиран от novini.bg 
В заключение председателят на АИКБ посочи, че газ трябва да има и да е на добра цена, без значение откъде идва. 
Относно решението на Конституционния съд, според което избирането на Станислав Тодоров за председател на КЕВР е 
незаконно, Велев коментира, че не е добре комисията да стои дълго време без председател и призова Народното 
събрание да се активизира и да избере нов, но уточни, че това няма да реши проблема с доставките на природен газ. 
 
В. Труд 
 
√ Васил Велев: Август не е осигурен на 100% с газ, няма и прогнозна цена  
Август не е осигурен на 100% с газ.  Не е обявена прогнозна цена, значи го няма, не е договорен. Октомври, ноември, 
декември изобщо не са осигурени извън 1/3 - идваща от азерския газ. Това коментира председателят на Асоциацията на 
индустриалния капитал Васил Велев по Nova News. 
Според него АИКБ трудно комуникира с Министерството на енергетиката, защото дали от незнание или предумишлено, то 
сервира неверни данни. "Много предприятия ще спрат без газ, не могат да го заменят с нищо. Става дума за индустриите, 
откъдето служи за суровина - стъкларската индустрия ще спре завинаги. Където газът се ползва за оборудване, а също и в 
металургията, не може да бъде заменен. Ситуацията може да доведе до спиране на икономиката", предупреди той. 
По думите му Азербайджан има дефицит на природен газ от 1,2 млрд. кубически метра. "Потребява и изнася с 1 млрд. 
повече отколкото добива, затова внася, за да си изпълни договорите. Затова сме скептични, че дългосрочно ще решим 
проблема си с тях. Имаме договор с най-големия доставчик на газ, а цените са с 30% по-ниски от тези на другите, но 
контрактът не се изпълнява. Лъжа беше, че ще се оскъпи плащането при превалутиране. Обясненията бяха несвързани и 
за наивници", обясни Велев. И допълни, че всъщност "Газпром" ще доставя газ на Европа още няколко години. И уточни, 
че не е добре КЕВР да стои дълго без председател.  
 
Cross.bg 
 
√ Васил Велев: Август не е осигурен на 100% с газ, няма и прогнозна цена 
Август не е осигурен на 100% с газ.  Не е обявена прогнозна цена, значи го няма, не е договорен. Октомври, ноември, 
декември изобщо не са осигурени извън 1/3 от азерския газ. Това коментира за "Денят на живо" председателят на 
Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев. 
Според него АИКБ трудно комуникира с Министерството на енергетиката, защото дали от незнание или предумишлено, 
сервира неверни данни. "Много предприятия ще спрат без газ, не могат да го заменят с нищо. Става дума за индустриите, 
откъдето служи за суровина - стъкларската индустрия ще спре завинаги. Където газът се ползва за оборудване, а също и в 
металургията, не може да бъде заменен. Ситуацията може да доведе до спиране на икономиката", предупреди той. 
По думите му Азербайджан има дефицит на природен газ от 1,2 млрд. кубически метра. "Потребява и изнася с 1 млрд. 
повече отколкото добива, затова внася, за да си изпълни договорите. Затова сме скептични, че дългосрочно ще решим 
проблема си с тях. Имаме договор с най-големия доставчик на газ, а цените са с 30% по-ниски от тези на другите, но 
контрактът не се изпълнява. Лъжа беше, че ще се оскъпи плащането при превалутиране. Обясненията бяха несвързани и 
за наивници", обясни Велев. И допълни, че всъщност "Газпром" ще доставя газ на Европа още няколко години. И уточни, 
че не е добре КЕВР да стои дълго без председател. 
 
24 часа 
 
√ Васил Велев: Август не е осигурен на 100% с газ, няма прогнозна цена  
"Август не е осигурен на 100% с газ. Не е обявена прогнозна цена, значи го няма, не е договорен. Октомври, ноември, 
декември изобщо не са осигурени извън 1/3 - идваща от азерския газ", това коментира за Нова тв председателят на 
Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев. 
Според него АИКБ трудно комуникира с Министерството на енергетиката, защото дали от незнание или предумишлено, то 
сервира неверни данни. "Много предприятия ще спрат без газ, не могат да го заменят с нищо. Става дума за индустриите, 
откъдето служи за суровина - стъкларската индустрия ще спре завинаги. Където газът се ползва за оборудване, а също и в 
металургията, не може да бъде заменен. Ситуацията може да доведе до спиране на икономиката", предупреди той. 
"Ако не се гласуват компенсации за бизнеса заради тока, вадим снимките на виновните депутати", каза Велев още.  
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По думите му Азербайджан има дефицит на природен газ от 1,2 млрд. кубически метра. "Потребява и изнася с 1 млрд. 
повече отколкото добива, затова внася, за да си изпълни договорите. Затова сме скептични, че дългосрочно ще решим 
проблема си с тях. Имаме договор с най-големия доставчик на газ, а цените са с 30% по-ниски от тези на другите, но 
контрактът не се изпълнява. Лъжа беше, че ще се оскъпи плащането при превалутиране. Обясненията бяха несвързани и 
за наивници", обясни Велев. И допълни, че всъщност "Газпром" ще доставя газ на Европа още няколко години. И уточни, 
че не е добре КЕВР да стои дълго без председател. 
 
Epicenter.bg 
 
√ Васил Велев: Чака ни много тежка зима, само азерският газ няма да стигне, икономиката може да спре 
"Имаме договор с най-големия доставчик на газ ("Газпром"), а цените са с 30% по-ниски от тези на другите, но 
контрактът не се изпълнява. Лъжа беше, че ще се оскъпи при превалутиране. Обясненията бяха несвързани и за 
наивници", обясни той  
"Изпълнителният директор на "Булгаргаз" вече каза, че няма осигурени количества газ за следващите месеци – няма нищо 
осигурено за октомври, ноември и декември. За август имаме косвени доказателства, че също не е осигурен газ, тъй като 
няма прогнозна цена за август." 
Това заяви в "Денят на живо" по Nova News председателят на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния 
капитал в България (АИКБ) Васил Велев. 
Велев алармира, че заради липсата на газ много предприятия у нас ще спрат работа, тъй като няма с какво да го заменят. 
"Много предприятия ще спрат без газ, не могат да го заменят с нищо. Става дума за индустриите, в които служи за суровина 
- стъкларската индустрия ще спре завинаги. Където газът се ползва за оборудване, а също и в металургията, не може да 
бъде заменен. Ситуацията може да доведе до спиране на икономиката", предупреди той. 
По думите му комуникацията с Министерството на енергетиката "върви трудно" в последно време, тъй като от ведомството 
дали от незнание или предумишлено, "им сервират откровени лъжи и фалшиви данни", но не пожела да навлезе в 
конкретика. 
Поискахме среща с коалиционния съвет, защото ситуацията наистина е обезпокоителна. Не се минират просто 
възможностите за растеж на икономиката, но има опасност тя изобщо да спре, допълни Велев. 
Председателят на АИКБ изказа съмнение, че доставките на газ от Азербайджан ще бъдат достатъчни, за да покрият 
нуждите на бизнеса. 
Данните, които имаме от официални източници, сочат, че в самия Азербайджан има дефицит от 1,2 млрд. куб. м газ, т.е. 
той внася, за да може да си изпълни договорите. Така че сме скептични, че проблемите ще се решат с азерския газ, 
коментира той. "Имаме договор с най-големия доставчик на газ, а цените са с 30% по-ниски от тези на другите, но 
контрактът не се изпълнява. Лъжа беше, че ще се оскъпи плащането при превалутиране. Обясненията бяха несвързани и 
за наивници", обясни Велев. Той допълни, че всъщност "Газпром" ще доставя газ на Европа още няколко години. 
Васил Велев прогнозира също така, че ни очаква "много тежка зима". 
Зимата ще е много тежка, защото азерският газ покрива около 1/3 от потребностите. Той няма да стигне само за 
"Топлофикация-София", пък какво остава за останалите топлофикации и бизнеси, отбеляза Велев. 
В заключение председателят на АИКБ посочи, че газ трябва да има и да е на добра цена, без значение откъде идва. 
Относно решението на Конституционния съд, според което избирането на Станислав Тодоров за председател на КЕВР е 
незаконно, Велев коментира, че не е добре комисията да стои дълго време без председател и призова Народното 
събрание да се активизира и да избере нов, но уточни, че това няма да реши проблема с доставките на природен газ. 
 
Bulgaria ON AIR 
 
√ Все още нямаме достатъчно газ за август, в Азербайджан също усещат липсата му 
За бизнеса не е важно откъде се осигурява синьото гориво, а да е на конкурентна цена 
Липсата на предвидимост за цената и количеството газ за предстоящите месеци може да доведе до фалити на бизнеси. 
Дори и да има газ за зимата, ще е скъп и това ще доведе до увеличение на цената и на парното. Ако не се осигури 
достатъчно количество на синьо гориво - то ще бъде спряно първо за бизнеса. 
Балансът, който е предоставен от Българската газова асоциация, показва, че и Азербайджан има дефицит от над 1 милиард 
кубически метра газ. Държавата е един от доставчиците, на които разчита България, но Азербайджан има да изпълнява 
договори и с Гърция, Италия и Турция. 
"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", коментира председателят на АИКБ Васил Велев. 
На 10 юли трябваше да има прогнозна цена на газа за август, но от енергийния регулатор тогава заявиха, че все още няма 
нужните количества, за да се изчисли цената. За бизнеса не е важно откъде се осигурява синьото гориво, а да е на 
конкурентна цена. 
"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", допълни Велев. 
Като един от големите проблеми пред бизнеса е липсата на предвидимост за цените и количествата газ. 
"Следващата седмица се очаква "Северен поток 1" да бъде пуснат, макар и в ограничено количество. Това ще помогне за 
запълване на газовите запаси", смята икономическият съветник към БСК Щерьо Ножаров. 
Вижте повече в репортажа на Тереза Кънчева. 

https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/273003-vse-oshte-nyamame-dostatachno-gaz-za-avgust-v-azerbaydzhan-sashto-useshtat-lipsata-mu
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АИКБ 
 
√ ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА АИКБ ВАСИЛ ВЕЛЕВ ОТНОВО Е СРЕД ЖУРИТО НА ВОДЕЩОТО КАРИЕРНО ИЗЛОЖЕНИЕ CAREER SHOW 
AWARDS 2022 
Наближава крайният срок за кандидатстване във водещите награди за най-добър работодател Career Show Awards 2022. 
До 29 юли компаниите могат да избират от над 70 категории, отличаващи работодателската марка и успешните процеси 
във фирмите. За поредна година в престижния екип на журито е и председателят на УС на Асоциация на индустриалния 

капитал в България инж. Васил Велев. 
Четвъртото издание на наградите отново акцентира над 
работата и грижата към служителите, добрата работна среда и 
развитие на пазара на труда. Тази година Career Show Awards 
разшири категориите, с което обръща внимание към още 
детайли в организацията на работния процес. Сред новите 
категории са “Динамично развиваща се компания”, “Създаване 
на нов продукт”, “Иновации в работната среда” и др. С чисто 
нова група от категории “Управление и екипи” организаторите 
насочват вниманието към личния принос в успеха на 
компанията. 
Кандидатурите на участниците се оценяват от престижното жури 
на наградите. Екипът на журито се състои от доказани 
професионалисти в различни сфери, които с работата и 
визионерското си мислене са откроени обществени личности. 
“Благодарим на инж. Васил Велев, че за поредна година ще даде 
своята професионална оценка в Career Show Awards. Наградите 
се наложиха като водещи в сферата на работодателската марка 
и грижа за служителите у нас. Доверието, което изградихме в 
компаниите, се дължи на прозрачността, прецизната 
организация и поставянето на акцент над всеки детайл в 

работата на фирмите. Именно това, че оценяваме труда им и даваме платформа, в която да споделят повече за успеха и 
развитието си, е причина за нарастващото доверие към Career Show Awards. 
Най-успешните стратегии за създаване на благоприятна работна атмосфера не само повишават популярността на 
компанията, но и служат за вдъхновение и задават тенденции.”, споделя Симона Харизанова, съосновател на Career Show. 
След обявяване на победителите в наградите всички кандидатури и оценки на журито стават общодостъпни, което 
гарантира прозрачността на конкурса. 
Крайният срок за регистрация в Career Show Awards e 29 юли включително. 
Регистрация може да се направи на: careershow.bg/awards 
 
Investor.bg 
 
√ Бизнесът иска карантината за контактни на COVID болни да бъде намалена 
Държавата да поеме плащането и на първите три дни от болничния, настояват от АИКБ  
Работодателите настояват карантината за контактни на болни от коронавирус да бъде намалена или премахната, ако те 
нямат симптоми. Това обяви пред NOVA NEWS Добрин Иванов, изпълнителен директор на Асоциацията на индустриалния 
капитал в България (АИКБ). 
По думите му данните за използваните през изминалата година болнични са обезпокояващи, дори тревожни. 
„През 2021 г. болничните на болни от COVID 19 в сравнение с предходната година са били двойно повече и са стигнали до 
370 хил., като за тях са били взети сумарно почти 19 млн. платени дни и 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.“, обясни Иванов. 
Той добави, че заради двукратното увеличаване на болничните листи за 2021 г. спрямо 2020 г. за сметка на работодателите 
и предприятията са платени над 50 млн. лева за първите 3 дни обезщетения за временна нетрудоспособност.  
От АИКБ добавиха, че данните за 2022 г. са още по-тревожни. 
„Само за първото тримесечие е регистрирани удвояване на броя на болничните заради Covid. И ако тази тенденция 
продължи, би означавало, че работодателите и предприятията ще платят над 150 млн. лева заради временна 
нетрудоспособност", обясни Иванов и допълни, че това е прекомерна и непосилна тежест за българските предприятия. 
Работодателите уточняват, че в изнесените данни влизат само болните, взели болничен заради вируса, а не тези, които са 
взели болничен вследствие на това, че са били контактни. В момента за контактните 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. 
За поредна година от АИКБ настояват за преразглеждане на мярката, въведена през 2010 г., предприятията да заплащат 
първите три дни за всеки болничен. Според бизнеса и първите три дни от болничния трябва да са за сметка на държавата, 

https://careershow.bg/awards/?utm_source=press&utm_medium=partners&utm_campaign=Partners+instituion
https://careershow.bg/awards/?utm_source=press&utm_medium=partners&utm_campaign=Partners+instituion
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а това би струвало на бюджета около 200 млн. лева годишно. Това е разход, който държавата може да си позволи, а ефектът 
от него ще е огромен, добави Иванов. 
 

 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
БНТ 
 
√ Преговорите за кабинет: Принципно съгласие около програмата, министри ще се обсъждат следващата седмица  
Последни разговори днес в рамките на първия кръг консултации с третия мандат, връчен от президента Румен Радев 
на БСП. Вчера от левицата обсъдиха програмата за управление с ДБ и с напусналите ИТН. Персоналният състав и 
структурата на бъдещия кабинет не са били във фокуса на разговорите. 
Няколко важни заключения след края на днешния последен кръг консултации за сформиране на кабинет с третия мандат 
Фигурата на Асен Василев като премиер, излъчен от най-голямата политическа сила изглежда консенсусна и за БСП, и за 
ДБ. Той бе подкрепен от тях и в рамките на първия мандат. Разговорите за това кой ще бъде премиер обаче ще започнат 
от понеделник, а на преговарящите партии ще бъде нужно още време, преди за бъдат готови със състава и структурата на 
новото правителство. 
Все по-възможно изглежда това правителство да бъде подкрепено в зала на фона на заявеното и от ИТН вчера желание 
това да се случи, както и на приетите почти в полунощ промени на първо четене в антикорупционния закон. Реално така 
дори и без шестимата отцепили се от партията на Слави Трифонов депутати, се очертава да бъдат събрани необходимите 
126 гласа в подкрепа на кабинет. 
Още една интересна формулировка от днес, заявена от съпредседателя на ДБ Христо Иванов в отговор на често задавания 
въпрос как ще обяснят на избирателите си, че подкрепят кабинет с мандата на БСП. Иванов обясни, че гледат на този 
мандат като на технически мандат и мандат на посредник Ключовият въпрос според него в момента е постигането на 
баланс между ПП и ИТН. 
Без сериозни различия и с демонстрирано желание да бъде направен сериозен опит за сформиране на редовно 
правителство. В този дух протекоха разговорите на БСП с ДБ. 
Представихме и получихме и официално и писмено предложенията на "Има такъв народ" за допълване на програмата. 
Днес ги изпращаме до всички, с които преговаряме. Срокът, по който молим да се произнесат по тези допълнителни 
предложения, е утре и после да обявим, че имаме единодушие по политиките и по законодателната рамка. 
Следващата седмица от понеделник започваме втория кръг разговори по структура и състав на МС", коментира 
председателят на БСП Корнелия Нинова. 
Правителство с третия мандат трябва да бъде подкрепено, заяви Христо Иванов. 
"Виждаме определени знаци, че нарастват шансовете в това отношение. Виждаме също така ме малко повече време 
ще трябва да дадем за да бъдат подкрепени. Гледаме на третия мандат като на технически. Той е мандат на 
посредник, а не на политическа формация която формира свое правителство", добави той. 
Отцепилите се от ИТН седнаха на масата за преговори днес с тезата че дори и гласовете им да не бъдат нужни за 
гласуването на кабинета в зала, те не са важни- През последните дни някои от тях обявиха че няма да подкрепят министри 
от партията на Слави Трифонов и, по-конкретно, Гроздан Караджов. Днес обаче казаха, че ще коментират конкретни имена, 
чак когато такива бъдат обявени. 
Радостин Василев също не отговори на въпроса дали с него е говорено да остане министър. 
"Нашите гласове на всички заедно и поотделно няма тежест да реши ще има ли правителство или няма да има 
правителство. Въпросът е трите партии - БСП, ПП и ДБ да се разберат с един непредвидим и и непостоянен партньор, 
какъвто би могъл да бъде ИТН. Ако те поемат тази отговорност, нашите гласове могат да ги имат за всичко, което 
е правилно да гласуваме заедно", коментира независимият депутат Иво Атанасов. 
В заключение лидерът на левицата Корнелия Нинова обяви, че има висока степен на съгласие между всички преговарящи 
по програмата която се очаква да бъде обявена в понеделник. Няма обаче да предложат на президента състав и структура 
на кабинета, защото имат нужда от повече време - за да се приеме антикорупционният закон и за бъде избран председател 
на КПКОНПИ. 
Надделява мнението за политически състав на кабинета в първия етап на преговорите. Втория ще проведем с всяка партия 
поотделно и накрая ще се опитаме да съберем всички на една маса", коментира в заключение Корнелия Нинова. 
Нинова твърдо заяви, че не води скрити разговори с нито един депутат поотделно. Каза също, че веднага след като от БСП 
са получили третия мандат, е разговаряла по принципни въпроси с лидера на ИТН Слави Трифонов, без да уточни повече 
детайли. 
 
√ ПП вероятно пак ще предложат Станислав Тодоров за председател на КЕВР, заяви депутатът Владимир Табутов 
Държавата няма да бъде ощетена от прекратяването на меморандума с "Джемкорп", увери Табутов  
Трябва да изчакаме решението на КС да влезе в сила и да започнем процедура по избор на председател на КЕВР. Длъжни 
сме да изберем нов, за да не обезглавим комисията". така депутатът от ПП Владимир Табутов коментира казуса с 
назначението на Станислав Тодоров за шеф на енергийния регулатор. 
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Решенията в комисията се взимат от две подкомисии в тричленен състав, като председателят участва и в двете. 
Предполагам, че е невъзможно регулаторът да спре работа, коментира Табутов думите на Станислав Тодоров. 
На въпрос кое ще бъде новото предложение на ПП, Табутов отговори: "нямаме никакви предпоставки да предложим друга 
кандидатура". По повод обвиненията на опозицията и "Има такъв народ" депутатът заяви, че ПП не са извивали ръцете на 
коалиционните партньори относно назначението. 
"На 15 февруари за пръв път в комисия по енергетика влезе точка за определяне на правилата. Ние не я гласувахме, 
защото не бяхме консолидирали становището си с коалиционните партньори - всичко дотогава е било съгласувано с 
тях", заяви Табутов. 
Опозицията е обвинила управляващите в дирижиране и е споменала имена, които нямат общо със сегашния председател 
на КЕВР, каза още той. Самата опозиция, както и коалиционните партньори са имали шанс да предложат свой кандидат, 
но не са го направили, подчерта депутатът. 
Меморандумът с "Джемкорп" е тристранно споразумение с Министерството на енергетиката и IP3 Corporation, в чиито 
клаузи съществуват задължения на страните, които нямат финансов характер. 
Държавата не е била ощетявана досега, няма и да бъде - категоричен е Владимир Табутов - в меморандума е ясно 
разписано, че всяка страна може да прекрати отношенията с месец предизвестие и без неустойки. 
На въпрос дали "Джемкорп" е свързана с руски олигарси или пране на пари, депутатът отговори: 
"Това беше един от въпросите, които зададох на шефа на ДАНС на закритото заседание на енергийната комисия. 
Инициативата идва или от стана на "Джемкорп", или от страна на IP3 Corporation. Втората е компания, инвестирала 
десетки милиарди в сферата на енергетиката и оттам може да се твърди, че те са доста легитимни. От страна на 
"Джемкорп" нещата са малко по-неизвестни - надяваме се утре да проведем поредно закрито заседание на 
енергийната комисия, за да изслушаме министъра на енергетиката, министъра на финансите." 
Енергийният министър е положил подпис под този меморандум, така че той трябва да знае всиички подробности, заяви 
депутатът. 
Условията на "Продължаваме промяната" в преговорите за кабинет - антикорупционното законодателство и 
назначаването на Бойко Рашков за шеф на КПКОНПИ, са 100% в унисон предложенията по време на първия мандат. 
"За нас най-важна е борбата срещу корупцията и статуквото. Ако някой е преосмислил позицията си е готов да 
застане зад ясно разписана програма - това ще се разбере още в първата седмица", коментира Табутов евентуална 
нова коалиция с ИТН. 
 
√ Отпадат месечните карти за градския транспорт в София - остават годишните 
Нова тарифна политика за градския транспорт в София. От догодина отпада месечната карта за една линия, 
въвеждат се обаче билети за време. И още една промяна. Билетчето, купено от шофьора, вече ще струва два лева.  
Теодора често купува талон за 10 пътувания за 12 лева. С промените в наредбата това вече няма да е възможно. 
Отпада месечната карта за една линия. Според вносителите на наредбата - за да се стимулира ползването на градски 
транспорт. 
"Картата за една линия всъщност стимулира ползването само по една линия. В градския транспорт са заети над 
8000 души, които осигуряват нашето придвижване в града, имаме ръст на газа и електроенергията или иначе казано 
разходи в които самите ползватели на услугата трябва да участват", заяви Зафир Зарков, заместник-председател 
на Комисията по транспорт и пътна безопасност от ГЕРБ. 
"С повишаването на цените на някои от превозните документи ние по никой начин не стимулираме хората да се возят в 
градския транспорт", допълни Иван Таков, общински съветник от БСП. 
Цената на годишната карта за всички линии се запазва, може да се плаща разсрочено и вече включва нощния транспорт и 
безплатно паркиране в буферните паркинги. 
Въвеждат се билети 30 плюс и 60 плюс. В рамките на съответно 30 или 60 минути те позволяват прекачване в неограничен 
брой превозни средства без ограничаване на времето в последното превозно средство. 
 
√ Лукашенко пред Франс прес: Беларус е авторитарна държава 
В специално интервю за Франс прес президентът на Беларус Александър Лукашенко заяви, че Русия вече разполага с 
две френски оръдия "Сезар", доставени на Украйна. 
Според него те са били продадени на руската страна от украинските власти. Оръдията са разглобени и проучени в руски 
танков завод, уточни Лукашенко. Франс прес не може да потвърди информацията. 
Франция вече е доставила 12 системи "Сезар" на Украйна, напът са още 6. Беларуският лидер призова Запада, Украйна и 
Русия да прекратят конфликта. Като единствено решение на кризата Лукашенко вижда Киев да се съгласи на отстъпки и да 
започне преговори. 
Според Лукашенко в Украйна Русия е изпреварила удар срещу себе си от страна на НАТО. Войната е предизвикана от 
Запада и той я продължава, обвини беларуският президент. Той призна, че управлява авторитарна държава, но отрече в 
нея да има политически затворници. 
"Нашата система е по-твърда, дори не изключвам думата "авторитарна", но това не е диктатура. Казвате, че 
хиляди хора са в затвора. Но ако говорите за така наречената "политическа опозиция", която споменахте, то те 
нямат нищо общо с политическа опозиция. Това са хора, които говорят срещу държавата, не срещу властите, а срещу 
държавата и срещу собствения си народ", заяви президентът. 
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БНР 
 
√ Дебати в НС по правилата за избор на шеф на КПКОНПИ 
Пленарното заседание на Народното събрание ще започне с дебати по приемането на процедурни правила за предлагане 
на кандидати и за избор на председател на антикорупционната комисия КПКОНПИ. 
Има предложение кандидатите да бъдат проверявани за принадлежност към службите на "Държавна сигурност" и 
Българската народна армия.  
Въпросът за евентуалния избор на вътрешния министър в оставка Бойко Рашков за председател на държавната 
антикорупционна комисия КПКОНПИ все още не намира категорична подкрепа от партиите, които преговарят с 
мандатоносителя БСП за съставяне на правителство.  
В дневния ред е и провеждането на редовен петъчен парламентарен контрол. Трима министри в оставка ще участват в 
него.  
Заместник-министър председателят по икономиката и индустрията и министър на икономиката Корнелия Нинова ще 
отговори на въпрос, относно спешната процедура за назначаване на новите членове на Съвета на директорите в "Държавна 
консолидационна компания" ЕАД, "Национална компания индустриални зони" ЕАД и Надзорния съвет на "Българската 
агенция за експортно застраховане" ЕАД. Пет въпроса са отправени към министърът на вътрешните работи в оставка Бойко 
Рашков, на депутатски въпроси ще отговори и министърът на културата Атанас Атанасов.  
 
√ 1,32 милиарда долара ще струват на България новите 8 изтребителя Ф-16 
Милиард и 320 милиона долара ще струват новите 8 изтребителя Ф-16 на България. Това каза пред депутатите в ресорната 
комисия министърът на отбраната в оставка Драгомир Заков, който даде подробности за полученото предложение за 
новите осем Ф-16.  
Цената е по-ниска, в сравнение с първите осем, но има повече въоръжение, стана ясно от думите на Заков. 
4 едноместни и 4 двуместни е предложението за новите осем самолета. Резервните двигатели са с два повече. Повече са 
снарядите за бордовото оръдие, ракетите за близка и за средна дистанция. Като за средна дистанция е предложен и по-
нов вариант. 
С вторите осем изтребителя е предложено цялото количество планиращи и управляеми бомби, каза още Заков. 
Предложено е обучение на 4 пилоти повече. Плащането на милиард и 320 милиона долара може да бъде разсрочено за 
8-9 години, обясни министърът в оставка:   
"Първата вноска – много ниска, която дори ще бъде абсорбирана в рамките на текущия бюджет, който има за капиталови 
разходи, няма да се търси всъщност допълнително финансиране с решение на Народното събрание. И тука става дума за 
сума от порядъка на 16 милиона". 
Така - до идването на част от машите от първата поръчка, през 2025 година се очаква по втория договор ще бъдат платени 
80 милиона долара, пресметна Драгомир Заков. А това ще улесни евентуалното стартиране на другите проекти – за 
Сухопътните войски и 3D радарите. 
Министърът в оставка се надява решението за втория договор парламентът да вземе в следващите две седмици.  
"Ако имаме потенциални избори в средата на октомври, дори трудно ще имаме и парламент, който да се справи. Още 
повече, че някои от въоръженията, ако не ги доставим с втория договор, първият "увисва". 
За покупката на новите осем самолета ще трябва нов проект за инвестиционен разход. 
Срокът за отговор по офертата е първи ноември. 
 Драгомир Заков вече предупреди, че политическата нестабилност може да повлияе на вземането на решението.  
 
√ Демонстрационният ВИП ден на военноморското учение "Бриз 2022" е днес 
Днес е демонстрационният ВИП ден на военноморското учение с чуждестранно участие „Бриз 2022“.  
На море ще бъдат отработени 13 епизода с различна интензивност и сложност. На кораба-наблюдател се очаква да бъде 
президентът Румен Радев.  
Денят ще започне с овладяване с пожар на пасажерски кораб в пристанище и продължи в открито море, поясни 
командирът на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов, главен командващ и на учението.  
"Спасяване на човешки живот на море, борба с нефтени разливи и различни друго сфери на взаимодействие, а също така 
някои характерни действия на море - демонстрации на отразяване на атаки на въздушен противник, борба с минна 
опасност, фактически артилерийски стрелби", посочи контраадмирал Кирил Михайлов.  
И още - спасяване на бедстващи хора от търговски кораб, отразяване на асиметрични атаки от малка лодка и овладяване 
на хора, превзет от терористи и други.  
В тазгодишното учение участват 24 бойни и спомагателни кораби и катери, 5 самолета, 4 вертолета и общо 1390 
военнослужещи. 
 
√ Русия и Украйна подписват споразумение за износ на зърно 
Очаква се Русия и Украйна да подпишат днес следобед споразумение за износ на зърно, съобщи Турция - обнадеждаващ 
знак, че международната хранителна криза, причинена от руската инвазия в Украйна, може да бъде облекчена. По-рано 
руското външно министерство обяви последния кръг от санкциите на Европейския съюз за нелегитимни. 
Русия, Украйна и Турция ще се съберат по-късно днес в Истанбул, за да подпишат предложено от ООН споразумение за 
освобождаване на износа на зърно от обсадените черноморски пристанища на Украйна, съобщи турското президентство. 
Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш ще присъства на събитието заедно с турския президент Ердоган и 
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представителите на Русия и Украйна. Очаква се освен деблокирането на зърнения износ от Украйна споразумението да 
включва и разрешение за износа на зърно и торове от Русия. Принципно споразумение по плана беше постигнато миналата 
седмица. 
С нелегитимните си едностранни санкции Европейският съюз упорито продължава да се забива в задънена улица, а 
съответните мерки довеждат до пагубни последици за глобалната икономика и сигурност, се казва в изявление на 
говорителката на руското външно министерство Мария Захарова.  
Наред с пандемията от Covid-19 основна причина за ръста на цените на селскостопанската продукция и въглеводородите 
е недалновидната икономическа и енергийна политика на Запада. За изостряне на ситуацията допринасят антируските 
мерки на ЕС, които открито преследват целта за подкопаване на външноикономическата дейност на нашата страна, 
включително в селскостопанския сектор", каза Захарова. 
На бойното поле - руските сили изглежда се приближават към втората по големина украинска електроцентрала ТЕЦ 
Углегорск, на 50 км североизточно от Донецк, с цел да завземат критична инфраструктура и градовете Краматорск и 
Славянск, съобщи британското разузнаване. Един от най-гъсто населените райони на украинския град Харков беше 
подложен на обстрел вчера, каза кметът на града Игор Терехов и отправи призив към цивилните да не напускат укритията 
си. Имаше съобщения за сериозен обстрел и в Николаев. 
САЩ биха приветствали евентуално споразумение, но подчертават ролята на Русия за продоволствената криза. 
Говорителят на Държавния департамент Нед Прайс изрази позцията на Вашингтон:  
"Ние приветстваме по принцип обявяването на това споразумуение , но нашият фокус е върху това да държим Русия 
отговорна за изпълнението на споразумението. Това, което чухме през изминалите няколко часа, е достойно за 
адмирации, но онова, което наистина ще има значение, е изпълнението. Това беше умишлено решение от страна на 
Руската федерация да превърне храната в оръжие". 
Русия: Обвиненията в "износ на глад" целят да прехвърлят проблема 
Западът и Украйна, обвинявайки Русия в „износ на глад“, се опитват да прехвърлят отговорността „от болна глава върху 
здрава“. Това се казва в статия на руския външен министър Сергей Лавров, публикувана на сайта на руското външно 
министерство. Министърът припомня, че дори по време на кризата, причинена от пандемията. 
„Западът, използвайки механизма на валутна емисия, е „издърпал“ стокови и хранителни потоци, което е влошило 
ситуацията в развиващите се страни, зависими от вноса на храни. Тогава започна да се оформя трудна ситуация на пазара 
на храни. Западните санкции, наложени срещу Русия през последните месеци, допълнително изостриха негативните 
тенденции", каза Лавров. 
 
√ Лагард, ЕЦБ: "По-мрачни" перспективи за второто полугодие, инфлацията ще остане висока 
На пресконференция след края на вчерашното заседание, на което ЕЦБ повиши лихвите с 50 базисни пункта, председателят 
на банка Кристин Лагард посочи, че икономическите перспективи за втората половина на тази година, а и след това, са 
доста "по-мрачни". 
Последствията от войната на Русия в Украйна и растящата инфлация помрачиха икономическите перспективи на 
еврозоната, отбеляза тя. 
"Неоправданата агресия на Русия към Украйна продължава да възпира растежа. Въздействието на високата инфлация и 
по-голямата несигурност оказват забавящ ефект върху икономиката“, каза Лагард, добавяйки, че тези фактори "значително 
помрачават перспективите за втората половина на 2022 г.". 
Според основния сценарий на ЕЦБ еврозоната няма да бъде изправена пред рецесия тази година или през следващата 
година, посочи Кристин Лагард, но отново подчерта, че "хоризонтът е помрачен". 
Инфлацията в еврозоната "продължава да бъде нежелано висока и се очаква да остане над нашата цел за известно време", 
каза още тя. 
"Икономическата активност се забавя. Въздействието на високата инфлация върху покупателната способност, 
продължаващите ограничения на предлагането и по-голямата несигурност оказват забавящ ефект върху икономиката“, 
отбеляза Лагард. 
Въпреки това тя също така подчерта, че "има предварителни признаци", че някои от затрудненията във веригите на 
доставки "отслабват". 
Според Лагард се очаква инфлацията "да остане нежелано висока за известно време", тъй като световните цени на 
енергията ще останат високи в близко бъдеще. Тя обаче предупреди, че натискът върху цените се разпространява в повече 
сектори отчасти поради натиска, предизвикан от растящите енергийни цени. 
Въпреки това шефът на ЕЦБ отбеляза, че "при липса на нови смущения", разходите за енергия трябва да се стабилизират и 
затрудненията в доставките трябва да отслабнат, подпомогнати от нормализирането на паричната политика. 
Лагард отбеляза, че ЕЦБ е "много внимателна" към развитието на енергийната криза, по-специално на газовия фронт, 
"защото оказва влияние върху цените на електроенергията“. Тя заяви, че централната банка взема предвид последните 
развития, включително доставките от Русия по газопровода "Северен поток 1" и решението на Европейския съюз да намали 
използването на газ с 15%, тъй като те оказват влияние както върху инфлацията, така и върху растежа на еврозоната. 
Кристин Лагард заяви, че пазарът на труда остава силен, със "силно търсене на работна ръка". Растежът на заплатите 
продължи да се увеличава постепенно през последните няколко месеца, но "все още остава като цяло ограничен", въпреки 
че се очаква по-бърз растеж на заплатите с течение на времето, когато икономиката се засили. 
"Повечето измерители за дългосрочни инфлационни очаквания в момента са около 2%, въпреки че последните ревизии 
над целта на някои показатели изискват непрекъснато наблюдение“, каза още тя. 
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Според нея решенията на ЕЦБ за лихвените проценти на следващото заседание през септември ще се основават на 
икономическите данни към момента, подчертавайки, че банката е на "пътя на нормализиране" на паричната си политика. 
Кристин Лагард подчерта, че одобрението на Инструмента за защита на трансмисионния механизъм (TPI), което беше 
единодушно подкрепено на днешното заседание на ЕЦБ, позволи на централната банка да предприеме по-агресивно 
увеличение на лихвения процент, отколкото беше сигнализирано по-рано. 
"TPI е инструмент, който ще ни помогне да изпълним мандата си за ценова стабилност, като върнем инфлацията в 
средносрочен план до 2%“, подчерта Лагард. 
Тя отбеляза, че Управителният съвет ще определи, въз основа на показателите за допустимост, "които ще сигнализират 
или не за необоснована хаотична пазарна динамика", дали дадена страна членка на еврозоната трябва да активира 
инструмента TPI. 
Лагард обясни, че всички държави от еврозоната ще отговарят на условията за TPI, но че ще бъдат извършени "задълбочени 
оценки" и ще бъдат обсъдени "множество показатели", за да се определи кои икономики се нуждаят най-вече от помощта 
по този нов финансова инструмент. 
Тя очерта четири критерия, по които дадена страна членка на еврозоната може да се възползва от новия Инструмент за 
защита на трансмисионния механизъм (TPI): съответствие с фискалната рамка на ЕС; липса на сериозни 
макроикономически дисбаланси; фискална устойчивост; стабилни и устойчиви макроикономически политики. 
Програмата TPI може да се активира, за да се противопостави на неоправдана, хаотична пазарна динамика, която 
представлява сериозна заплаха за трансмисията на паричната политика в еврозоната. Чрез TPI ЕЦБ може да купува 
еврооблигации "в юрисдикции, в които се наблюдава влошаване на условията на финансиране, което не е оправдано от 
специфичните за държавата фундаменти". 
Програмата ще се осъществява чрез покупки на дългови книжа с падеж от 1 до 10 години. 
Решението на Управителния съвет за активиране на TPI ще се основава на цялостна оценка на пазара и трансмисионни 
индикатори, като самите покупки ще бъдат прекратени или при трайно подобрение на трансмисионната картина, или въз 
основа на оценка, че постоянното напрежение се дължи на фундаментите на съответната държава. 
 
√ Предсрочните парламентарни избори в Италия ще бъдат на 25 септември 
Марио Драги остава начело на изпълнителната власт в служебна функция до изборите 
Предсрочните парламентарни избори в Италия ще се проведат на 25 септември, стана ясно след като президентът на 
страната разпусна парламента заради разпадането на широката коалиция, която подкрепяше правителството на 
националното единство, начело с Марио Драги.  
В парламента няма предпоставки за създаване на нов кабинет след случилото се в Сената вчера: "Пет звезди" не гласуваха, 
"Лига” и "Форца Италия" също, като поставиха условия за вота на доверие.  
Президентът на Италия Серджо Матарела представи днес решението си да разпусне парламента, като обясни, че липсват 
перспективи за мнозинство след политическата ситуация в Сената вчера. 
Той уточни, че едно такова решение е винаги последно, но в случая без друг изход. 
Матарела посочи, че правителството в оставка има необходимите средства за работа по текущите дела. 
Обърна внимание на различните кризисни ситуации като енергийната, инфлацията, пандемията, конфликта в Украйна и 
др., и изрично се обърна към политическите партии да не злоупотребяват с тях в предизборната си кампания, а да направят 
така, че да имат конструктивен принос в интерес на страната. 
Мандатът на настоящия парламент започна през март 2018 година и трябваше да приключи догодина. Изборите тогава 
спечели "Пет звезди". 
 
√ Еврото поскъпна с близо 1% след решението на ЕЦБ да повиши по-агресивно основните си лихви 
Еврото поскъпва спрямо долара и останалите основни валути с около 1%, след като Европейската централна банка 
прибегне до по-агресивно от първоначално планираното повишение на основните си лихвени ставки с по 50 базисни 
пункта. 
След днешното решение на ЕЦБ еврото се повишава с 0,9% към 1,0275 долара, тествайки върховете от предходните две 
сесии на търговия около и след като през миналата седмица падна за кратко под нивото на паритет от 1,0000 долара за 
пръв път от 20 години насам. 
Еврото се повишава с 0,8% към 0,8570 британски лири, с малко над 1% към 142,13 японски йени, с 0,51% към 0,9938 
швейцарски франка и с близо 1% спрямо австралийския, канадския и новозеландския долари. 
Подкрепа за днешното поскъпване на еврото оказват и подновените от "Газпром" доставки на природен газ за Европа по 
тръбопровода "Северен поток 1". 
В същото време обаче политическата криза в Италия след оставката на премиер Марио Драги е негативен фактор за 
единната европейска валута. 
Президентът Серджо Матарела вероятно ще обяви предсрочни избори за октомври. 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2022/html/ecb.pr220721~973e6e7273.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2022/html/ecb.pr220721~973e6e7273.en.html


10 

 

Графика евро/долар 

 
 
 
 
√ Европейски страни с различни мерки заради проблемите с газа 
Унгарският министър на външните работи Петер Сиярто е в Москва за среща с Александър Новак и с руския външен 
министър Сергей Лавров с надежда да договори допълнителни доставки на газ за Унгария. 
Ройтерс цитира съобщение на управляващата партия ФИДЕС, според която Сиярто ще иска допълнителни 700 милиона 
кубически метра тази година. Съгласно подписания през 2021-lа 15-годишен договор с "Газпром" Унгария трябва да получи 
3,5 милиарда кубически метра по газопровода през Турция, България и Сърбия. 
Днес правителството на Виктор Орбан реши, че частично отменя от 1 август финансовите облекчения за крайните 
потребители на синьо гориво в Унгария. Домакинствата ще продължат да се възползват от въведения таван на цената, но 
до средното ниво на потребление - 1729 кубически метра на година. Когато надхвърлят това ниво, всичко отгоре ще е на 
цените на спотовите пазари, които в момента са 7 пъти по-високи. 
Правителството на Испания няма да задължава потребителите на газ да ограничат използваните от тях количества, обяви 
министъра на енергетиката Тереза Рибера. Тя беше категорична, че Мадрид ще се противопостави на приемането на 
предложението на Еврокомисията за доброволно съкращаване на потреблението с 15 процента, което обаче може и да 
стане задължително, ако Брюксел реши, че има опасност от остър недостиг на газ заради пълно прекратяване на 
доставките от Русия. 
Гърция също се противопоставя на предложението на Еврокомисията, заяви енергийният министър Костас Скрекас. Според 
него на същата позиция са и правителствата на Италия, Франция, Португалия, Малта и Кипър. 
 
Investor.bg 
 
√ Няма да се затварят бизнеси, за разлика от предходни пандемични вълни 
Възможно е да се стигне до връщане на маски в градския транспорт, заявиха от здравното министерство 
Цялостно преустановяване на дейността на бизнеси в туристическия сектор не се планира и няма да се случи. Няма да има 
затваряне на бизнеси, както беше при предходни пандемични вълни. Това увериха от Министерството на 
здравеопазването. Експерти от ведомството дадоха разяснения във връзка с повишената заболеваемост от коронавирус и 
очаквания пик на настоящата ковид вълна. Те обясниха мерките и планираните действия на здравните власти в контекста 
на туристическия сезон в рамките на парламентарната Комисия по туризъм. 
До затваряне на бизнеси, както се е случвало при предходни пандемични вълни, не е възможно да се стигне заради 
изискването, записано в Закона за здравето от май тази година, поясни Илия Тасев от Дирекция "Опазване на 
общественото здраве и здравен контрол" в министерството. 
Според приетите промени в Закона за здравето не могат да се затварят обекти, бизнеси и дейности, уточни Тасев и изтъкна, 
че до тази мярка не може да се стигне дори и по приетия план. Могат да бъдат ограничавани определен обем от дейности 
или да се въведат изисквания като носене на маска или спазване на дистанция, дезинфекция на ръце. 
Възможно е да се стигне до връщане на маски в градския транспорт и да се преформатира легловата база в болниците – 
това е, ако се стигне до етап две, уточниха здравните експерти.  
По Черноморието – включително ресторанти, плажове и други места, където се струпват хора на открито, не се предвижда 
въвеждане на ограничителни мерки. На закритите места за хранене в хотелите също няма как да стане задължително 
носенето на маски, препоръчително може да е за персонала. 
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Към 19 юли общо девет области - Бургас, Варна, Враца, Габрово, Добрич, Перник, София-град, София област и Ямбол, са в 
етап едно според плана за справяне с пандемията, като в тези области са въведени временни противоепидемични мерки, 
сред които са носене на маски в лечебните и здравните заведения, в обекти за социални услуги, спазване на физическа 
дистанция от минимум 1,5 метра в местата със струпване на хора, работа от разстояние, където това е възможно. 
С решение на Министерския съвет от 14 юли са приети Национален план за готовност при пандемия и Национален 
оперативен план за справяне с пандемията от Covid-19, припомни Любомир Бакаливанов, заместник-министър на 
здравеопазването. 
В рамките на заседанието парламентарната Комисия по здравеопазването прие на първо четене помощник-фармацевтите 
и фелдшерите да имат свои съсловни организации. 
Законопроектът за промени в Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните 
медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите е внесен от „Има такъв народ“, като беше 
подкрепен и от депутатите от "БСП за България", „Демократична България“ и „Продължаваме Промяната“ в отсъствието 
на депутати от опозицията. 
Заместник-министърът на здравеопазването Петър Грибнев изрази отрицателното становище на Министерството на 
здравеопазването за създаване на тези съсловни организации. Подуправителят на НЗОК Йорданка Пенкова изрази 
подкрепата на институцията за възможността да има съсловни организации на фелдшерите и помощник-фармацевтите и 
уточни, че според сегашната законова уредба те не участват в преговорния процес по националните рамкови договори. 
 
√ Посещенията на чужди туристи у нас се доближават до нивата на успешната 2019 г. 
В края на август приключва действащата програма за настаняване на украински бежанци, каза зам.-министърът на 
туризма Ирена Георгиева 
Летният туристически сезон се развива по-добре от същия период на миналата година, но малко по-зле от 
предпандемичната 2019 г. Все пак се доближаваме до успешната 2019 г. Това каза зам.-министърът на туризма Ирена 
Георгиева по БНТ. 
През май по морето сме посрещнали близо 500 хиляди туристи, предимно български, което е с 41% повече от май 2021 г. 
и с 16% по-малко от 2019 г., посочи тя, позовавайки се на данни на Фрапорт - операторът на летищата във Варна и Бургас. 
За юни се очаква да имаме 800 хиляди регистрации на туристи - за сравнение през 2019 г. те бяха около един милион. 
Българи и румънци са основните посетители у нас, посочи Георгиева. Тя цитира и данни за ключови за страната ни 
европейски пазари.  
Спрямо 2021 г. посещенията от Великобритания са с 6,5 пъти повече, два пъти повече са посещенията от другите основни 
пазари – Чехия, Полша, Израел. От Германия са с 3,2 пъти повече спрямо същия период на миналата година. 
Ирена Георгиева отбеляза, че тези пазари не могат да компенсират липсата на руски и украински туристи. Но фактът, че се 
доближаваме до успешната 2019 г. дава оптимизъм, посочи тя. 
До края на лятото за двете морски летища са заявени 7500 пристигащи полета, допълни заместник-министърът. 
Действащата програма за настаняване на бежанци от Украйна приключва на 31 август, но все още не е ясно какво ще се 
случи с настанените около 26 хиляди души след този период, стана ясно от думите на Георгиева.  
"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 решение на координационна група", каза зам.-министърът. Тя допълни, че пари има, тъй 
като има неусвоени средства по европейски програми. 
Около 26 хиляди 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. 
Правителството вчера одобри 80 млн. лева за хотелиерите, които да бъдат платени от европейски средства за украинските 
бежанци. 
Ирена Георгиева очаква документите са следавщите месеци - юни, юли и август да се обработват по-бързо. 
 
√ Икономически, а не геополитически причини диктуват валутните резерви на банките 
Определящо за състава им ще е дали нови валути не започват да играят важна роля в международната търговия, 
пише за Financial Times Изабел Матеос и Лаго 
Дни след като руските войски нахлуха в Украйна, Г-7 и множество съюзници в Европа и Азия обявиха замразяване на 
активите на Руската централна банка. Ходът, безпрецедентен по своята бързина и мащаб, мигновено извади от строя около 
половината от нейните международни резерви на стойност 630 млрд.долара. До този момент резерви на централни банки 
бяха замразявани само след внезапна смяна на режима - например болшевишката и китайската революции или, по-скоро, 
Венецуела на Уго Чавес, пише за Financial Times Изабел Матеос и Лаго, ръководител в компанията за управление на активи 
BlackRock и бивш служител на МВФ. 
Веднага след хода имаше изразени предупреждения за непредвидени последици, по-специално за стабилността на 
щатския долар в международната валутна система. Както мнозина убедително заявиха, самото замразяване на руските 
резерви едва ли ще сложи край на доминиращата роля на щатския долар. 
Но с течение на времето, това може да предизвика големи промени в глобалните монетарни отношения, заедно с по-
широко пренастройване на глобализацията, правейки последните 30 години да изглеждат като изгубен златен век. 
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Благоразумието и обмислянето са в ДНК-то на централните банки. Те не вземат прибързани решения. Така че докато много 
централни банкери насаме се чувстваха шокирани или ужасени от замразяването на руските резерви, те не изглежда да 
са преразпределили значителни активи далеч от долара или еврото. 
Но има консенсус сред мениджърите на резервите на централните банки, че нещо фундаментално се е променило: сега 
вече трябва да се вземат предвид геополитическите съображения, когато се оценява сигурността и ликвидността на 
резервен актив. За повечето мениджъри това е аргумент в полза на валутната диверсификация, тенденция, която се 
наблюдава през последните 20 години за сметка на щатския долар и в полза на по-малките валути на развитите икономики, 
като канадския долар или корейския вон. Сега това може да се ускори и евентуално да обхване допълнителни валути. 
Възможно ли е китайският юан да бъде един от бенефициентите, както предполага скорошно проучване? Всъщност, когато 
става въпрос за привлекателността на китайските държавни ценни книжа (ДЦК) в резервните портфейли след санкциите 
срещу Русия, геополитиката е ясна разделителна линия. Като цяло централните банкери, с които разговарям в страни от 
или близо до санкциониращата коалиция, преразглеждат - но все още не се оттеглят от - каквато и да е (планирана) 
експозиция към юана. Други изглеждат по-склонни да се придържат към вложенията си и плановете да ги увеличат още 
повече с течение на времето. 
Но в крайна сметка международните резерви се държат поради конкретни икономически, а не геополитически причини: 
фиксиране или управление на обменния курс спрямо друга валута; заплащане на вноса и обслужване на международния 
дълг; предоставяне на валутна ликвидност от последна инстанция на местните банки. Така че това, което ще определи 
степента на евентуална промяна в разпределението на глобалните резерви, не са портфейлните предпочитания на 
централните банкери или характеристиките на алтернативите на щатския долар. 
Определящо ще е това дали нови валути започват да играят важна роля в международната търговия и финансовите 
отношения. Неотдавнашната новина, че Китай преговаря със Саудитска Арабия да плаща за петрола в юани, сама по себе 
си не променя играта. Но ако това се реализира и повече импортни и експортни търговски партньори на Китай последват 
примера, то може да се случи. 
В близко бъдеще има малко практически възможности за преразглеждане на моделите на търговия и финансиране, дори 
ако някои държави искат. Но могат да се развият и други форми на преконфигуриране. Страни, които се смятат за 
политически обвързани, могат да се опитат да създадат система за взаимопомощ, отделна от санкциониращата коалиция. 
Наскоро създаденият от Китай инструмент за ликвидност в юани към Банката за международни разплащания (БМР) може 
да се разглежда в тази светлина. Могат също да се възобновят дискусиите между големите притежатели на резерви от 
глобалния юг относно споразуменията за суапови линии, като тези между Федералния резрев, Европейската централна 
банка (ЕЦБ), Английската централна банка (АЦБ) и някои други през финансовата криза от 2008 г. Системите за 
трансгранични плащания, съперничещи на Swift, вероятно ще продължат да се разрастват. 
Може също така да има изкушение да се прибегне до много по-малко прозрачни договорености за попечителство на 
резервните активи и много по-малко прозрачност в тяхната валутна структура. Забележително постижение на последните 
10 години беше, че делът на глобалните резерви, отчитани в базата данни за валутния състав на МВФ, се увеличи от 55% 
на 93%. Сега това а напълно възможно да се обърне. 
Онези, които се страхуват, че подобно цялостно пренастройване на глобализацията ще навреди повече, отколкото ще 
помогне на глобалния просперитет, призоваха за нови правила. Това изглежда си струва да се опита, но с широко отворени 
очи за рисковете от предизвикване на нов кръг от неблагоприятни последици. Член 16 от договора за Обществото на 
народите, който кодифицира използването на икономически санкции след Първата световна война, не само не успя да 
попречи на света да се раздели на съперничещи си блокове, но може би дори ускори разрива. 
 
В. 24 часа 
 
√ Изслушват Кирил Петков и Асен Василев на комисия в НС  
Премиерът ще дава обяснения за меморандума с Gemcorp, съобщи Нова тв.  
След скандала в парламента заради прекратяването на меморандума с Gemcorp - викат за изслушване Кирил Петков, Асен 
Василев и енергийният министър Александър Николов на комисия в Народното събрание. 
От ГЕРБ поискаха обяснение от премиера в оставка какво е довело до това решение, както и крити ли са доклади от ДАНС. 
Отговорът дойде от "Продължаваме промяната" - документът не бил обвързващ и от него не следвало нищо за страната 
ни. Меморандумът беше подписан през април, но скоро след това се появиха съмнения за руска връзка в ръководството 
на Gemcorp. 
 
√ Какво може да направи Европа, ако все пак газът спре?  
Газопроводът "Северен поток-1" заработи вчера, макар и с непълен капацитет, но опасенията, че Кремъл може да врътне 
кранчето, когато пожелае, остават. Европейската комисия представи план за действие при извънредна ситуация, включващ 
доброволно или задължително ограничаване на консумацията, което беше посрещнато с неодобрение от много страни 
членки на ЕС. 
ЕС, както и членките на съюза, имат разработени тристепенни планове за действие в случай на трайно прекъсване на 
газовите доставки. Единадесет държави - Австрия, Дания, Естония, Италия, Латвия, Нидерландия, Словения, Унгария, 
Финландия, Хърватия и Швеция, вече са задействали първия етап, а Германия се намира във фаза 2, предава БТА.  
Ройтерс обобщава какво вече са предприели някои страни членки и какво още могат да направят. 
Австрия 
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Страната, която получава около 80 на сто от газа си от Русия, е задействала първата степен от плана за действие при 
извънредна ситуация. По силата на този план Виена разпорежда на промишлеността и комуналните компании да заменят 
природния газ с алтернативни горива, където е възможно. 
България 
Страната, която доскоро получаваше над 90 на сто от газа си от Русия, е договорила покупки на американски втечнен газ и 
е ускорила преговорите с Азербайджан за увеличение на газовите доставки. 
Гърция 
Страната използва газ най-вече за производство на електричество. По силата на плановете си за действие в извънредна 
ситуация Атина купува допълнителни количества втечнен природен газ, а четири електроцентрали минават на дизел. 
Предвижда се освен това през следващите две години добивът и употребата на въглища да се увеличи. Дълго бавеният 
интерконектор, свързващ я с България, вече е завършен и може да заработи в близките дни. 
Германия 
Страната, която доскоро получаваше над 50 на сто от потребявания газ от Русия, влезе във фаза 2 от плана за действие в 
извънредна ситуация. Според тази степен налице е риск от дълосрочен недостиг на синьо гориво. Берлин отпуска кредитна 
линия в размер на 15 милиарда евро за запълването на газохранилищата в страната. През лятото ще бъде представен 
модел за търгове за газ, който да окуражи индустриалните потребители да пестят гориво. 
Дания 
Копенхаген обяви първа степен за действие при извънредна ситуация и призова домакинствата и компаниите да намалят 
потреблението на природен газ. 
Италия 
Страната получава около 40 на сто от газа си от Русия и вече обяви първа степен от плана за действие при извънредни 
ситуации. Рим договори допълнителни доставки на газ от Алжир в обем от около 4 милиарда куб. м към вече планираните 
за получаване 21 милиарда куб м. 
Испания и Португалия 
И за двете страни Русия не е важен доставчик на газ, поради което те бяха първите, противопоставили се на идеята на 
Европейската комисия са ограничаване на потреблението на газ от домакинствата и промишлеността с цел пестене на 
енергия. Португалското пристанище Синеш е готово да помага на страните членки в доставките на втечнен природен газ.  
Нидерландия 
Страната, която внася около 15 на сто от газа си от Русия, активира първата степен от плана си за действие при извънредни 
ситуации и вдигна тавана за производството на електричество от въглищни централи. Обмисля се и временно увеличаване 
на добива от газовото поле Грьонинген, въпреки че това създава рискове от локални земетръси. 
Полша 
Варшава не възнамерява засега да активира 12-степенния план за действие при извънредни ситуации. Балтийският 
тръбопровод, който свързва страната с Норвегия, ще бъде запълнен до капацитета си от 10 милиарда куб. м газ през 2023 
г. 
Финландия 
Финландия и балтийските й съседи Литва, Латвия и Естония ще отложат планираната за лятото профилактика на 
свързващия ги газопровод, за да си гарантират необходимите доставки до зимата. 
Франция 
Париж разработва планове за действие при спиране на руските газови доставки, а шефовете на големите енергийни 
компании призовават домакинствата и бизнесите да намалят потреблението. Франция получава не повече от 17 на сто от 
потребявания газ от Русия. 
Чехия 
Прага прие закон, по силата на който могат да бъде предприети извънредни действия за осигуряването на енергия през 
зимата. Една от мерките предвижда нарочените за затваряне догодина въглищни електроцентрали да продължат да 
работят, колкото е необходимо. 
Швеция 
Стокхолм активира първата степен от плана за действие при извънредни ситуации. 
 
3e-news.net 
 
√ Премиерът в оставка: Стратегическото партньорство между България и Азербайджан ще продължи 
Специален фокус е поставен върху разширяването на енергийните и транспортните отношения между двете 
страни, стана ясно на срещата на Кирил Петков с президентът Илхам Алиев в Баку 
Стратегическото партньорство между България и Азербайджан ще продължи да се развива активно със специален фокус 
върху разширяването на енергийните и транспортните отношения. Това обсъди премиерът в оставка Кирил Петков на 
среща с президента на Азербайджан Илхам Алиев, която се проведе в президентската резиденция в Баку – „Загулба“. 
Съобщението бе изпратено от правителствената информационна служба. 
Министър-председателят подчерта, че икономическото сътрудничество между двете страни и енергийните въпроси 
заемат основно място в общия ни дневен ред. „Разглеждаме Азербайджан като важен партньор за диверсификацията на 
доставките на природен газ и за повишаване на енергийната сигурност в Източна и Югоизточна Европа“, подчерта Кирил 
Петков. По думите му заради своето геостратегическо положение България има важно участие в процеса на улесняване на 
енергийните, транспортните и търговските връзки в региона. В тази връзка бе изтъкната ключовата роля на завършването 
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на интерконектора Гърция-България, усилията, които положи настоящото правителство в тази посока, както и важността 
на LNG терминала до Александруполис, в който България участва с дял от 20%. 
Министър-председателят Петков и президентът Алиев проведоха разговора в Баку в контекста на отбелязването преди 
няколко седмици на 30 години от установяването на дипломатически отношения между България и Азербайджан. 
 
√ Министърът в оставка Лорер подписа Меморандум за разбирателство между България и Amazon  
Министърът на иновациите и растежа в оставка Даниел Лорер подписа Меморандум за разбирателство между 
правителството на Република България и лидера в облачните изчисления Amazon Web Services EMEA SARL (AWS). По време 
на подписването присъства и заместник-министъра в оставка Десислава Бонева, съобщиха от ведомството. 
Меморандумът ще насърчи сътрудничеството между правителството и AWS в областта на иновациите и икономическото 
развитие чрез обучение на дигиталните умения на бъдещите поколения, насърчаване на облачно базирани бизнеси в 
България и оказване на подкрепа на правителството в цифровата трансформация и киберсигурността. 
Министър Лорер приветства тази нова стъпка в сътрудничеството с Amazon и заяви, че партньорството с компанията ще 
постави на по-високо ниво дигиталните умения и цифровата трансформация в частния сектор и в публичната 
администрация у нас. „Това е важно не само за икономическото развитие, но и за прозрачността и нивото на дигитализация 
в държавното управление, както и за подобряване на ефикасността“, допълни той по време на дигиталното подписване. 
„Щастливи сме да подпишем този Mеморандум за разбирателство с правителството на България, страна с впечатляващи 
амбиции за дигитална трансформация. Очакваме с нетърпение да въведем в страната нашите фокусирани върху 
иновациите и базирани на умения програми, за да подкрепим както публичната администрация, така и частния сектор в 
техния път към дигитализация и растеж“, каза Изабела Грегор-Чехович, вицепрезидент на публичния сектор EMEA в 
Amazon Web Services. 
Меморандумът за разбирателство има за цел още да активизира развитието на редица програми, насочени към 
създаването на умения за работа с облачни услуги и да подкрепи изпълнението на националните приоритети за 
цифровизация и иновации на стартиращите предприятия, публичната администрация и ключови изследователски 
инициативи. 
Amazon ще си сътрудничи с българското правителство и с цел предоставяне на образователните институции на достъп до 
AWS Educate и AWS Academy, програми, които въвеждат студенти и преподаватели в технологиите за облачни изчисления. 
Страните ще си сътрудничат също за оказване на подкрепа на общността на стартъп компаниите като им предоставят 
достъп до ресурси за бързо стартиране и развитие на техния бизнес в облака – включително AWS кредити, обучение и 
поддръжка, осигурени от програмата AWS Activate. 
Меморандумът за разбирателство увеличава инвестиционните намерения на AWS в България, след като през април 
компанията обяви инвестиция от $3,75 милиона в първия институт за изкуствен интелект в Югоизточна Европа, открит в 
София – Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT). 
 
√ Батериите вече помагат на електрическите мрежи да издържат по-лесно на горещините 
В Калифорния системите за съхранение сега допринасят 60 пъти повече в пиковите часове, отколкото през 2017 г. – 
знак, че нещата предстоят да се случат и на други места 
Докато пиша този бюлетин, топлинните рекорди се чупят по целия свят. Във вторник Метеорологичната служба на 
Обединеното кралство регистрира първата по рода си температура в страната над 40 градуса по Целзий на лондонското 
летище Хийтроу малко преди 13:00 часа, a температурите все още се покачваха. Голямото търсене повиши цените на 
електроенергията в Обединеното кралство с 5% за един ден. 
От другата страна на Ламанша нещата са още по-променливи. Горещата вълна в Европа намали наличната мощност на 
атомната енергетика на Франция, тъй като речната вода, използвана за охлаждане на атомни централи, стана твърде 
гореща, за да бъде ефективна. В резултат цените на базовата енергия на пазара „Ден напред „се установиха на 610 
евро/мвтч – или около 10 пъти по-високи от цените от 2017 до 2021 г. 
Междувременно в Тексас операторът на главната електрическа мрежа на щата отчете рекордно търсене на 
електроенергия във вторник, благодарение на температурите над 100 градуса по Фаренхайт (37,7 по Целзий). Това е 
десетото рекордно събитие за 2022 г. 
Тексаските електроцентрали работят безотказно. Поддръжката се отлага, за да се осигури достатъчен капацитет, но това 
само допълнително натоварва системата. Възобновяемите енергийни източници дават известна помощ – по-специално 
слънчевата, която генерира почти 40 пъти повече енергия през 2022 г., отколкото през 2016 г. – но мощността на вятъра 
обикновено е ниска по време на екстремни горещини. Така преносната мрежа и консумация остават под натиск и ще 
остане така това лято. 
Това важи и за Калифорния (Долината на смъртта достигна 122°F (50 градуса по Целзий) през юни). Но основната им 
енергийна мрежа може все повече да черпи енергия от решаващ източник, който беше незначителен само преди няколко 
години. Калифорния има много по-различен енергиен микс от Франция или Тексас. От една страна, тя внася значително 
количество енергия от тихоокеанския северозапад и други съседни щати. От друга страна, нейната мрежа вече черпи от 
възобновяеми енергийни източници толкова много, че кривата на потреблението на енергия има напълно различна форма 
от тази на Тексас. 
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Вятърът и особено слънчевата енергия генерират достатъчно енергия през деня, така че през лятото производството от 
други видове електроцентрали достига най-ниската си точка късно сутрин и не достига пика си почти до 20 часа. Този модел 
е известен като калифорнийската „крива на патицата“, защото, добре, изглежда като патица. 

 
 
Трябва да се отбележи нещо важно за тази диаграма. Докато общото търсене на електричество в Калифорния нараства 
сравнително плавно от обяд до вечерта, нетното търсене – т.е. минус вятъра и слънчевата енергия – нараства много по-
бързо, а в същото време слънчевото производство намалява. На 15 юли, например, общото търсене в 19:30 ч. беше същото 
като в 16:30ч. През същото време обаче нетното търсене се е увеличило с повече от девет гигавата – или покачване с повече 
от 30%. 
Това бързо, ако се очаква, „нарастване“ на електрозахранването е причината Калифорнийският независим системен 
оператор (CAISO) внимателно да следи лятното електрическо натоварване на мрежата и наличните ресурси за посрещане 
на това търсене. В края на годишния си отчет той прави диаграми за всяка година „Летен максимален наличен капацитет 
в пиковите часове“ – общото налично предлагане – по технология и гориво. 
Прочетох много от тези оценки, но нещо ми направи впечатление за 2022 г.: батериите. Мрежовият оператор на 
Калифорния сега казва, че батериите съставляват 6% от максималния пиков капацитет на щата. Прегледах неговите оценки 
от 2017 г., когато батериите се появиха за първи път, за да видя промяната. Батериите са били 0,1% от летния пиков 
капацитет през 2017 г., което означава, че приносът им днес е 60 пъти по-голям днес. 
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Също така си струва да сравните батериите с другите технологии в електрическата система на Калифорния. Батериите са 
по-голям компонент от летния максимален пиков капацитет от вятъра (който, както показва Тексас, генерира малко през 
най-горещите часове на деня) и геотермалната енергия взети заедно. Те също са по-голям компонент от ядрената енергия. 
CAISO публикува това проучване през май. По това време констатациите на системния оператор показваха, че в някакъв 
момент през 2022 г. батериите в Калифорния биха могли да имат по-голям принос за пиковото търсене на 
електроенергийната система, отколкото работещата ядрена централа в щата. Вече можем да кажем, че това не е просто 
предложение - това е реалност. 
На 15 юли акумулаторният парк на Калифорния се зареди сутринта. В началото около 18:00 часа слънчевото производство 
започна да намалява и батериите от своя страна започнаха бързо да доставят електричество към мрежата. От 7:25 до 7:55 
батериите доставят повече към мрежата, отколкото ядрената централа Diablo Canyon. 
 

 
 
Това събитие беше първото за Калифорния, но както при толкова много неща в енергийния сектор на щата, почти сигурно 
е, че ще се случи още много пъти.  През следващата година ще има повече батерии, докато ядрената енергия не се очаква 
да нараства скоро. 
Това също може би е знак за това, което предстои за други мрежи. Тексас има около 2300 мегавата инсталирани батерии 
в момента. До юни 2023 г. цифрата може да надхвърли 7000. Това, плюс потенциално удвояване на инсталирания слънчев 
капацитет до следващия юни, може да направи екстремните горещини малко по-леко поносими - поне за 
електроенергийната мрежа.            



17 

 

Анализ на Нат Булард, старши сътрудник на BloombergNEF и Bloomberg Green. Той е партньор във фонда за риско 
капитал Voyager - инвеститор в климатични стартъп технологии. 
 
Мениджър 
 
√ КС не постигна съгласие за бюджета на прокуратурата 
Конституционният съд се произнесе по делото, образуване по искане на главния прокурор Иван Гешев срещу орязания 
бюджет на прокуратурата с 20 млн. лева. При проведеното гласуване, не се постигна изискуемото от конституцията 
мнозинство от гласовете на повече от половината съдии от състава на съда (най- малко 7 гласа), поради което искането е 
отхвърлено. 
Според съдиите Мариана Карагьозова – Финкова, Таня Райковска, Атанас Семов, Янаки Стоилов и Соня Янкулова искането 
е неоснователно и следва да бъде отхвърлено. Според съдиите Павлина Панова, Константин Пенчев, Филип Димитров, 
Надежда Джелепова и Красимир Влахов искането е основателно и следва да бъде уважено. 
 
√ Потреблението пада, но високите цени остават 
ЕЦБ разби очакванията на пазарите и вдигна лихвата си половин процентен пункт. Този ход е първото увеличение на 
лихвения процент на ЕЦБ от 11 години и идва, след като официални лица сигнализираха седмици наред, че възнамеряват 
да повишат лихвените проценти само с една четвърт от процентния пункт. След това решение лихвата на ЕЦБ става 0%, 
което не би трябвало да създаде някакви сериозни икономически турбуленции само по себе си, въпреки че този по-голям 
от очакванията скок ще бъде калкулиран в очакваните цени на активите за вбъдеще и може да допринесе за допълнително 
икономическо подтискане към това, което вече съществува в момента! 
Затягането на паричната политика на централните банки води и вече доведе до намаляване на потреблението. 
Проблемите с високите цени обаче, остават вследствие на проблемите с енергийните доставки, инспирирани от войната 
на Русия със света. Ако все пак инфлацията се окаже по-упорита, номиналните и реалните лихвени проценти вероятно ще 
трябва да бъдат много по-високи, отколкото се предполага.  
Това е първият цикъл на затягане от началото на 90-те години, когато инфлацията започна доста над целта на Фед. За да 
бъде натисната обратно надолу, на теория би изисквало значителни положителни реални лихви. Какво означава това за 
краткосрочната цел на Фед относно лихвените проценти е неясно, тъй като зависи къде ще завърши основната инфлация, 
след като настоящите проблеми и прекъсвания на енергийните доставки се решат. Според доклад на Фед от юни, 
номинална лихва трябва да се вдигне до 7%. Това би било грубо разтърсване на пазарите. 
Банката за международни разплащания наскоро оцени какво би се случило, ако централните банки на развитите 
икономики повишат своите лихвени проценти с 4,25 процентни пункта, колкото Фед затегна паричната си политика през 
2004-2006 г.  Цените на жилищата и акциите ще бъдат с 5% по-ниски, след като се коригират с инфлацията, през 2025 г., 
отколкото сега, а обслужването на дълга на частния сектор ще погълне допълнителни 3% от дохода. 
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По-високата инфлация увеличава номиналния БВП, знаменателят в съотношението дълг към БВП. Тъй като инфлацията 
през изминалата година беше много по-висока от лихвените проценти, съотношението дълг към БВП всъщност спадна. Ако 
лихвените проценти обаче се покачат над инфлацията, тази динамика се обръща. Разходите за обслужването на дълга ще 
скочат драстично, а това е предпоставка за множество фалити на много задлъжнели икономики. Списъкът е дълъг. Украйна 
вече обяви, че иска отлагане на плащанията по външния си дълг, въпреки че при нея причините са от по-друго естество. Но 
за няколко латиноамерикански и северноафрикански страни ситуацията се влошава бързо. 
 
√ Цените на петрола се повишиха в края на седмицата 
Цените на петрола се повишиха в ранната търговия в петък, възстановявайки се от предишните спадове поради 
ограниченото предлагане и геополитическото напрежение, въпреки че отслабеното търсене в Съединените щати 
продължава да хвърли сянка върху пазара тази седмица, пише Ройтерс. 
Към 9:00 часа българско време сортът Брент поскъпна с 1,12 долара, или 1,08%, до 105 долара за барел. Цената на 
американския лек суров петрол WTI се повиши с 0,96 долара, или 1%, до 97,31 долара за барел. 
„Нещата все още са негативни на икономическия фронт, но сме в структурен дефицит за бърз петрол и това означава, че 
физическите купувачи ще бъдат там, за да подкрепят цените, знаейки за несигурността, предстояща на геополитическия 
фронт“, каза Стивън Инес, управител партньор в SPI Asset Management. 
Инес каза, че вниманието на инвеститорите е фокусирано върху решението на Федералния резерв на САЩ за лихвените 
проценти през следващата седмица. Служители на Фед посочиха, че централната банка вероятно ще повиши лихвените 
проценти със 75 базисни пункта на заседанието си на 26-27 юли. 
„Докато увеличението със 75 базисни пункта е на масата, всяко смекчаване на перспективите за повишаване на лихвите 
би било чудесно за глобалния растеж“, добави Инес. 
Макар че признаците за смекчаване на търсенето в САЩ натежаха върху цените на петрола предходната сесия, 
ограничените глобални доставки продължиха да поддържат оптимизма на пазара. 
„Въпреки резкия спад на цените на петрола, перспективите за проблема с доставките остават проблематични. Докато не 
се появят истински доказателства за смекченото търсене, засиленият от войната в Украйна недостиг на доставки ще 
поддържа цените на петрола стабилни“, каза Тина Тенг, анализатор в CMC Markets. 
Цената на еталона WTI се понижи сериозно през последните две сесии на фона на данните, че търсенето на бензин в САЩ 
е спаднало с близо 8% спрямо година по-рано в разгара на пиковия летен сезон на шофиране, заради рекордните цени на 
бензиностанциите. 
Същевременно с това сигналите за силно търсене в Азия подкрепиха бенчмарка Брент, като го насочиха към първото му 
седмично повишение от шест седмици. 
Търсенето в Индия на бензин и дестилати се повиши до рекордни нива през юни, въпреки по-високите цени, като общото 
потребление на рафинирани продукти е с 18% повече от преди година, а индийските рафинерии работят близо до най-
натоварените си нива досега, казаха анализатори на RBC. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите  
БНТ „Денят започва“ 

- След отстраняването на Станислав Тодоров от ръководството на КЕВР – какви ще са последиците за енергетиката? 
Гост: Рамадан Аталай от ДПС 

- За регулацията в енергетиката и реформата в съдебната система. Гост:  Радомир Чолаков от ГЕРБ-СДС 
- Защо рецидивисти на пътя изобщо не стигат до прокурор и съд. Гост: Бившият вътрешен министър Цветан 

Цветанов 
- Почасови билети и нововъведения в градския транспорт на столицата. Какво налага промените? Гости: Дискусия в 

студиото с общинските съветници Прошко Прошков, Иво Божков, Борис Бонев и Иван ТакевДо какви последици 
за здравето може да доведе дишането на райски газ за забавление 

Нова телевизия, „Здравей България” 
- Ще подкрепи ли ДБ и при какви условия кабинет с мандата на БСП? 
- След решението на Конституционния съд за председателя на Кевр, ще се блокира ли работата на регулатора в 

условията на енергийна криза и какво ще стане с цените на тока, парното и газа? Гости:  Владимир Табутов от 
„Продължаваме промяната“ и Теменужка Петкова от ГЕРБ-СДС.  

- Бракониери пребиха жестоко горски служител край Кричим 
 
√ Преглед на печата  
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Ще спират мръсния бизнес с кръвта – по 42 лв. + 35 лв. за всеки дарител 
в. Труд – Погром в болница "Света Екатерина" 
в. Телеграф - Пестим по милион на ден с отстъпка за гориво  
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа – Безпрецедентно! КЕВР спира, няма кой да каже цената на газа за август 
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в. 24 часа  - Питат Гешев за кюлчета и Петков, той пита депутатите какво би станало в Италия, ако политик се качи в джипа 
на подсъдим 
в. Труд - Заради тежката икономическа обстановка председателят на СОС Георги Георгиев предложи: Разсрочват сметки 
за парно на бедни до 3 г. 
в. Труд - Акад. Ваньо Митев, бивш ректор на МУ-София, пред "Труд":Близо 5 пъти пада смъртността от COVID-19, ако се 
взима бромхескин и колхецин 
в. Телеграф  - Проверяват депутат от ПП за точене на европари 
в. Телеграф - Всяко пето школо с нов директор наесен 
Водещи интервюта 
в. Сега - Тихомир Тошев, кредитен консултант, управител на КредитЦентър - компания за професионални консултации в 
банковата и застрахователната сфера: България все още е остров на ниските лихви 
в. 24 часа - Д-р Юри Кацаров клиничен психолог: Децата и юношите посягат към дрогата, за да не ги мислят за лузъри 
в. Труд - Енергийният експерт Явор Куюмджиев пред "Труд": Отказът от руски газ е край на европейската икономика, 
каквато я познаваме 
в. Телеграф - Иван Френкев, шеф на комисията за защита на потребителите: Следим нонстоп цените на 12 храни от първа 
необходимост 
Водещи анализи 
в. Сега  - Преговорите за правителство са пълна бутафория 
в. Сега - Радев играе за служебен кабинет 
в. Сега  - Най-голямата тайна в държавата? Кой съветва министрите 
в. 24 часа - Малко по на запад извратеното явление Семерджиев нямаше да го има, а Токев щеше да си кара трезвен 
в. Труд - Киев нанася ракетни удари по Запорожката АЕЦ 
в. Телеграф - Тарикат мъж не писка 
 
√ Предстоящи събития в страната на 22 юли 
София 

- От 11.00 часа в град София, Парк хотел „Витоша“ ще се проведе тържествената церемония по обявяване на 
резултатите от годишното национално проучване за определяне на Индекс на административния капацитет на 
държавната администрация в Република България. 

- От 11.00 часа в Пресклуба на БТА ще се проведе Пресконференция на тема: „Има ли детско правосъдие в 
България“.Данните са резултат от създаден и реализиран от Българското училище за политика „Димитър Паница“ 
проект „На фокус: Реформата в детското правосъдие“. Проектът цели да подпомогне въвеждането на 
възстановително правосъдие за деца в България и се финансира от оперативна програма „Добро 
управление“(ОПДУ), съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз. 

- От 14.00 часа, в Гранитна зала на Министерския съвет ще бъде представен проектът на Националния план за борба 
с рака в Република България 2030. В събитието ще участват министърът на здравеопазването проф. Асена 
Сербезова, представители на ключови организации като Българско онкологично научно дружество, Български 
лекарски съюз, Български фармацевтичен съюз, Асоциация на научноизследователските фармацевтични 
производители в България (ARPharM), Българска Генерична Фармацевтична Асоциация (БГФармА), Национална 
пациентска организация, Асоциация на пациентите с онкологични заболявания и други.  

*** 
Белоградчик. 

- Международен събор на прохода „Кадъ боаз”, ще се проведе на Българо-сръбска граница. 13.00ч. Отваряне на 
границата; 19.30ч. Оркестър „Монтана”, 23.00ч. Затваряне на границата.  

*** 
Варна. 

- От 16.00 часа в Градската художествена галерия “Борис Георгиев” - Варна, художникът Радко Мурзов ще представи 
първите екземпляри на каталога на Детската школа по живопис. 

*** 
Видин. 

- От 15.00 часа в залата на Общински съвет - Видин заместник-кметът по европейски политики и инвестиции на 
Община Видин Десислава Тодорова ще участва в среща-дискусия с екипа на Дунавска мрежа и Европейска къща, 
Будапеща и ще поднесе приветствие. По време на срещата ще бъде представен проект „По течението на река 
Дунав“ и ще ще се дискутирана темата за мястото на бизнеса в новата Транснационална програма „Дунав“. 

*** 
Добрич. 

- От 17.00 часа в Градски парк „Свети Георги“ ще се проведе Концерт на Духов оркестър – Добрич Диригент Стоян 
Монов. 

- От 19.00 часа е Младежки център – Добрич, Концертна зала ще се проведе спектакъл „Втори меден месец“ на 
Театър „Искри и сезони“. 

*** 
Перник. 
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- От 11.00 часа в заседателна зала „Струма“ на Областна администрация – Перник, ще се проведе Областен щаб за 
превенция и предотвратяване разпространението на COVID-19. 

*** 
Стара Загора. 

- От 10.00 часа в с. Бъдеще ще се проведе празника на селото, с водосвет и празнична фолклорна програма. 
- От 10.00 до 12.30 часа в Регионален исторически музей ще се проведе лекция за деца на тема „Величието на 

античния град Августа Траяна“ 

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

