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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
БНР 
 
√ Васил Велев: Ще поискаме да се икономизира политиката, а не да се политизира икономиката 
"Да правят това, което е най-добре за България, а не това, което е най-добре за новия голям брат, още по-малко 
това, което е най-зле за предишния голям брат" 
"Ще поискаме да си изпълняват клетвата, да спазват клетвата – във всички свои действия да се ръководят от интересите 
на народа. Да правят това, което е най-добре за България, за българския народ, а не това, което е най-добре за новия голям 
брат, още по-малко това, което е най-зле за предишния голям брат." 
Това заяви в интервю за БНР председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев за претенциите на 
бизнеса към новата власт на служебното правителство.  
"Ще поискаме да се икономизира политиката, а не да се политизира икономиката и българските интереси да се отстояват 
навсякъде, където България участва – в ЕС, в НАТО." 
Велев посочи 5 конкретни задачи, които бизнесът ще постави. Сред тях са програмата за компенсации за високите цени на 
електроенергията за небитовите потребители, чието изпълнение според него не е гарантирано, както и сигурността и 
цената на доставките на природен газ, защото по думите му осигуреността с газ към момента е 28% от потребностите. 
При запазване на подаването на газ, но при високи цени, дейността на предприятията ще се ограничи, предупреди Велев. 
"До съкращения се прибягва в краен случай. Най-напред ще има отпуски, намаляване на възнагражденията. Съкращението 
е малко преди фалита. Ние не искаме да се стига дотам и има начини това да бъде избегнато." 
Друга задача е Планът за възстановяване и оперативните програми, защото в последните 2 години имаме срив на 
инвестициите в страната, отбеляза Васил Велев. 
Четвъртата и петата задача касаят най-пострадалите поради недобро управление браншове – инфраструктурното 
строителство и транспортния бранш, уточни той. 
Тези танкери са мираж, потвърди позицията си Васил Велев за анонсираните в последните дни н астария кабинет танкери 
с втечнен газ. 
Протестите не са обичайно занятие за работодателите, рядко стигаме до протести, коментира председателят на АИКБ в 
предаването "Преди всички", който обаче не изключи и такъв вариант. 
Според Велев със синдикатите са "силно обединени в сектор енергетика" и нямат различия. 
С подготовката на проектобюджета за следващата година би могло да се направят и някои актуализации на текущия 
бюджет, смята Васил Велев. 
Цялото интервю слушайте в звуковия файл. 
 
24 часа 
 
√ Васил Велев: До съкращения се прибягва в краен случай, малко преди фалита 
Танкерите са мираж, казва председателят на Асоциацията на индустриалния капитал  
"Ще поискаме министрите да си изпълняват клетвата – във всички свои действия да се ръководят от интересите на народа. 
Да правят това, което е най-добре за България, за българския народ, а не това, което е най-добре за новия голям брат." 
Това заяви в интервю за БНР председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев за претенциите на 
бизнеса към новата власт на служебното правителство. 
"Ще поискаме да се икономизира политиката, а не да се политизира икономиката и българските интереси да се отстояват 
навсякъде, където България участва – в ЕС, в НАТО." 
Велев посочи 5 конкретни задачи, които бизнесът ще постави. Сред тях са програмата за компенсации за високите цени на 
електроенергията за небитовите потребители, чието изпълнение според него не е гарантирано, както и сигурността и 
цената на доставките на природен газ, защото по думите му осигуреността с газ към момента е 28% от потребностите.  
При запазване на подаването на газ, но при високи цени, дейността на предприятията ще се ограничи, предупреди Велев. 
"До съкращения се прибягва в краен случай. Най-напред ще има отпуски, намаляване на възнагражденията. Съкращението 
е малко преди фалита. Ние не искаме да се стига дотам и има начини това да бъде избегнато." 
Друга задача е Планът за възстановяване и оперативните програми, защото в последните 2 години имаме срив на 
инвестициите в страната. 
Четвъртата и петата задача касаят най-пострадалите поради недобро управление браншове – инфраструктурното 
строителство и транспортния бранш, уточни Велев. 
Тези танкери са мираж, твърди Васил Велев за анонсираните в последните дни на стария кабинет танкери с втечнен газ. 
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В. Банкеръ 
 
√ Васил Велев: Танкерите с втечнен газ са мираж  
"Ще поискаме да се икономизира политиката, а не да се политизира икономиката и българските интереси да се отстояват 
навсякъде, където България участва – в ЕС, в НАТО." 
Това заяви в интервю за БНР председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев за 
претенциите на бизнеса към новата власт на служебното правителство.  
"Ще поискаме да си изпълняват клетвата, да спазват клетвата – във всички свои действия да се ръководят от интересите 
на народа. Да правят това, което е най-добре за България, за българския народ, а не това, което е най-добре за новия голям 
брат, още по-малко това, което е най-зле за предишния голям брат." 
Велев посочи пет конкретни задачи, които бизнесът ще постави. Сред тях са програмата за компенсации за високите цени 
на електроенергията за небитовите потребители, чието изпълнение според него не е гарантирано, както и сигурността и 
цената на доставките на природен газ, защото по думите му осигуреността с газ към момента е 28% от потребностите. 
При запазване на подаването на газ, но при високи цени дейността на предприятията ще се ограничи, предупреди Велев. 
"До съкращения се прибягва в краен случай. Най-напред ще има отпуски, намаляване на възнагражденията. Съкращението 
е малко преди фалита. Ние не искаме да се стига дотам и има начини това да бъде избегнато." 
Друга задача е Планът за възстановяване и оперативните програми, защото в последните две години имаме срив на 
инвестициите в страната, отбеляза Васил Велев. 
Четвъртата и петата задача касаят най-пострадалите поради недобро управление браншове – инфраструктурното 
строителство и транспортния бранш, уточни той. 
Тези танкери са мираж, потвърди позицията си Васил Велев за анонсираните в последните дни на стария кабинет танкери 
с втечнен газ. 
Протестите не са обичайно занятие за работодателите, рядко стигаме до протести, коментира председателят на АИКБ, но 
не изключи и такъв вариант. Според Велев със синдикатите са "силно обединени в сектор енергетика" и нямат различия. 
С подготовката на проектобюджета за следващата година би могло да се направят и някои актуализации на текущия 
бюджет, смята Васил Велев. 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
БНТ 
 
√ Стотното правителство на България встъпи в длъжност 
Стотното правителство на България встъпи в длъжност. То обаче е служебно и животът му е ограничен от Конституцията. 
Президентът описа тежко наследство за служебния кабинет - третият, който той съставя в рамките на година и три месеца. 
Президентът Румен Радев представи служебното правителство и отбеляза, че то встъпва в длъжност в труден момент за 
страната. 
"Обществена умора от острото политическо противопоставяне, вихреща се инфлация и обедняване, непосилни цени 
на горива и енергоносители, липса на газ за зимата и тежко задлъжнял обществен доставчик, нормативен блокаж и 
разпадаща се пътна мрежа, засилващи се протести на различни браншови организации, липса на подготвени закони 
за Плана за възстановяване и устойчивост, забуксувала правосъдна реформа и важни дейности за пълноценната ни 
интеграция в Европейския съюз", заяви президентът Румен Радев. 
Според него основното предизвикателство е свързано със сигурността. Румен Радев напомни, че близо до България бушува 
война, а напрежението на Балканите отново се покачва. Смята, че рискът войната да обхване нови територии е реален. 
"Ваш първи приоритет трябва да бъде да не се допусне въвличането на България в конфликта. Да предотвратите 
рисковете пред националната сигурност, да ускорите работата по модернизацията на въоръжените ни сили и 
повишаване на тяхната оперативна съвместимост със съюзниците от Алианса", допълни Румен Радев.  
Глобалната енергийна криза е пряко следствие от войната, отбеляза президентът. Според него рискът е тя неизбежно да 
изостри социалното напрежение с потенциал за нови политически и управленски кризи в следващите месеци. 
"Служебният кабинет и следващите правителства трябва да се водят в дейността си от два приоритета: 
Сигурност на доставките и цена на енергоносителите. В центъра на вашата дейност трябва да са интересите на 
обикновения потребител и на българската икономика. Гражданите очакват от изпълнителната власт рационални 
решения", добави държавният глава. 
Румен Радев посочи, че продоволствената криза, която е резултат от войната, настъпва с постепенно повишаване на 
цените. 
"Важен приоритет пред вас е да осигурите предвидимост и ясен хоризонт на земеделските производители, 
продоволствена осигуреност на държавата и овладяването на ръста на цените", заяви Румен Радев. 
По думите на президента обществото очаква цялата истина за автомагистрала "Хемус", ремонтите на язовирите, както и 
неотложни действия за безопасно движение по пътищата. Като важни задачи посочи: Разработване на липсващите закони 
по Плана за възстановяване, членството на България в Шенген. 
И основната задача на всеки служебен кабинет - организирането на изборите. Управлението на страната в кризисна 
ситуация изисква компетентност, опит, отговорност, самообладание и диалогичност, каза президентът и обясни, че точно 
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за това се е спрял на Гълъб Донев за премиер. Румен Радев благодари на всички министри за куража да поемат страната в 
този труден за всички момент. 
"Вярвам, че ще получите подкрепа в тежки моменти от българското общество, което иска да види управление, 
водено не от тяснопартийни сметки, а обединено около обществения интерес", допълни Румен Радев.  
Напомни, че двете служебни правителства от миналата година са доказали, че е възможно единение на политици с 
различни политически убеждения в името на България. 
"Този модел не беше продължен от последвалото редовно правителство и това е една от причините за провали във 
външната и вътрешната политика по отношение на отстояването на националния интерес, суверенитета и 
благосъстоянието на България", коментира Румен Радев. 
Президентът Радев призова наесен да гласуваме мъдро, за да изберем устойчиво и отговорно мнозинство. 
"Вярвам, че националното единение е изборът, който политици и граждани трябва да осмислим и направим и който 
трябва да следваме неотклонно в тези трудни за Европа и България времена", добави Румен Радев. 
В първото си официално изявление като служебен премиер Гълъб Донев благодари на президента за доверието да 
управлява страната във време натежало от кризи, а за себе си каза: 
"Не губя равновесие от високото. И не търся "вратичката" на закона", заяви Гълъб Донев, служебен министър-
председател. 
Подчерта, че тяхното 100-но правителство няма да разполага със 100 дни толеранс, но от колегите си очаква 100 процента 
работа по важните теми. 
"Служебното правителство не е Б отбор в управлението на държавата. И това не е някаква моя маркетингова 
приумица. Това отсъжда основният закон", каза още Гълъб Донев. 
Той призова колегите си да следват думите в клетвата, че ще спазват Конституцията и законите на страната и във всичките 
си действия да се ръководят от интересите на народа. 
 
√ Как политическите партии реагираха на служебния кабинет? 
Какви бяха реакциите на политическите партии за служебния кабинет на Гълъб Донев? От доскорошната опозиция 
обявиха, че очакват ревизия на свършеното от кабинета "Петков". Досегашните управляващи отговориха, че това не ги 
притеснява. 
От "Продължаваме промяната" не се притесняват, ако служебното правителство реши да прави ревизия на кабинета 
"Петков", обяви в "Денят започва" Александър Ракшиев. 
"На мен ми прави впечатление, че президентът се е спрял на състав предимно от експерти, което за мен е една добра 
индикация, че това служебно правителство ще се занимава с решаване на продължаващите кризи, което всъщност е 
отговорното държавническо поведение, а не толкова в създаване на компромати и ровене в гардероба за скелети.", 
посочи Александър Ракшиев от "Продължаваме промяната". 
От ГЕРБ смятат, че ревизия на правителството на Кирил Петков ще е полезна дори само, за да се знае на какво стъпва 
новият служебен кабинет. Ще коментират правителството на Гълъб Донев, когато заработи. 
"Очакванията са да организират честни избори и там, където имаме най-големи кризи, на първо място 
енергетиката, да направи първите стъпки за стабилизация на тези системи.", каза Томислав Дончев от ГЕРБ. 
В "Още от деня" Мартин Димитров от "Демократична България" каза, че според него кампанията все още не е започнала. 
"Ние добронамерено поканихме колегите от "Продължаваме промяната" за съвместно явяване, защото търсим 
начин двете партии заедно първо да спечелят убедително изборите с разлика, така че да се отвори перспектива за 
създаване на правителство.", заяви Мартин Димитров от "Демократична България". 
Провеждането на честни избори е единствената работа на служебния кабинет, посочи лидерът на "Възраждане" Костадин 
Костадинов. 
"Второто нещо, което трябва да направи, е да не допусне да има масово купуване и продаване на гласове. Нещо, което 
предишните кабинети на Радев успяха да направят. Ако можем да очакваме нещо, то ще бъде свързано с вдигане 
малко на завесата върху сделките и начина на вземане на решения на предишния кабинет на Кирил Петков.", подчерта 
Костадин Костадинов. 
А точно след месец ще започне и предизборната кампания. 
 
√ Гълъб Донев: Служебното правителство не е Б отбор в управлението на държавата 
"В такъв момент обикновено се изказва благодарност за доверието и се заявява готовност за справянето с огромната 
отговорност, с която е свързан постът на министър -председателя. И аз ще го направя, защото знам от личен опит, че 
отговорността на хората и доверието на хората те пазят от загуба на равновесие, без значение колко високо в 
управленската йерархия се намираш". Това бяха първите думи на служебния премиер Гълъб Донев по време на 
официалната церемония по встъпване в длъжност в президентството. 
"Не губя равновесие от високото и не търся вратичката на закона. Президентът е гарант за премиера и министрите, на 
които дава своя кредит на доверие. Господин президент, благодаря за доверието, че поверихте управлението на 
държавата във време, натежало от кризи", добави Донев. 
"Убедено твърдя, че служебното правителство не е Б отбор в управлението на държавата. И това не е някаква моя 
маркетингова приумица, това отсъжда основният закон", каза той. 
"Предстои встъпване в длъжност на 100-тното правителство на България, което няма да разполага със 100 дни толеранс. 
Очаквам работа на 100% от колегите министри. На нас се пада нелеката задача да търсим решения за наследените кризи 
без да разполагаме с механизмите на работещо НС". 
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Донев заяви, че очаква работа от министрите по следните направления: 
- организирането и провеждането на честни избори; 
- възстановяване на доверието между институциите, които управляват държавата; 
- намиране на изход от всички завещани кризи; 
- сваляне на политическото напрежение; 
- продължаване на работата по Плана за възстановяване и устойчивост. 
 
√ Високата цена на газа и проблемът с доставките - каква ще е реакцията на новия министър на енергетиката? 
Голямото предизвикателство пред служебния кабинет е енергетиката - цените на горивата и доставките на природен газ. 
Този тежък ресор се падна на Росен Христов. Влизането му във властта съвпадна с новината, че Булгаргаз поиска от КЕВР 
рекордно поскъпване на газа през август - с 60%. Мотивът за това е скокът на европейските борси и липсата на доставки за 
България. Енергийният регулатор все още не е казал последната си дума по искането. Бизнесът прогнозира масови фалити 
и поиска незабавна държавна подкрепа. 
Новият служебен министър Росен Христов обеща възстановяване на доставките за бита и индустрията, а последната дума 
за цената ще има енергийния регулатор. 
Спешно осигуряване на газови доставки до края на годината, запълването на хранилището в Чирен преди есента, 
незабавна компенсация на бизнеса заради ценовия скок на синьото гориво и защита на бита от непосилни сметки през 
зимата. Това са неотложните задачи, пред които е изправен служебният министър на енергетиката. На въпроса как ще се 
справи, той отговори така: 
"Имаме някакви наработки, които трябва да проверим, да валидираме информацията, да обмислим всички решения и 
тогава ще направим прес изявление. Ще работя плътно с пресата", каза Росен Христов. 
След това на кратка церемония в Министерството на енергетиката без присъствието на журналисти Росен Николов заяви, 
че основният фокус трябва да бъде сигурността на енергийните доставките за икономиката и бита. Александър Николов 
предаде поста с думите, че му завещава програми за компенсации на потребителите, както и договорни възможности за 
внос на втечнен природен газ 
Драстичното увеличение на цената на природния газ на европейските борси, достигнало до 254 евро за мегаватчас 
принуди "Булгаргаз" да промени първоначалното си искане за поскъпване на синьото гориво през август, внесено в КЕВР 
преди 2 седмици и предвиждащо 54% увеличение или 287 лв. мегават час. Новото искане е за 297 лв. на мегаватчас или 
рекордното за страната поскъпване от 60%. 
На този фон бизнесът предупреди, че ако няма държавна помощ, предстоят фалити и масови уволнения. Станимир 
Спириев е собственик на транспортна фирма. Изчислил е, че с новото поскъпване разходите му за гориво ще скочат от 13 
000 на 40 000 месечно, тъй като всичките му 20 камиона са на природен газ. 
"Каква ми е първата реакция? Избухнах във… ядосах се. Какво друго да бъде? Нервираш се и се чудиш как ще изкараш 
занапред при тази цена.", казва Станимир Спириев- собственик на фирма за снабдяване. 
От брат си в Германия научил, че там цената е в пъти по-ниска. 
"Той управлява същия ТИР като този на природен газ и цената, която ми изпраща за вчера, първи август, е 99 
евроцента на компресираната газ, а при нас 5.41лв. За мен това е недобро държавно управление.", казва Станимир 
Спириев. 
Работодателите поискаха незабавна държавна подкрепа. 
"Прогнозата на бизнеса е за сериозни съкращения. Спрямо референтната цена от април от 142 лв., която бизнесът 
приема и за която бизнесът искаше допълнително подпомагане от страна на държавата, всъщност, увеличението, 
предлагано от "Булгаргаз" е 100%. Тоест, това са 298 лв. Като представете си какво означава това за бизнеса и на 
следващо място - не е ясно каква ще е цената за септември", каза Щерьо Ножаров- икономически съветник, 
Българската стопанска камара. 
Вчера на закрито заседание Комисията за енергийно и водно регулиране разгледа доклада на "Булгаргаз". До седмица 
председателят на КЕВР Иван Иванов трябва да насрочи открито заседание, на което трябва да бъде обсъдено поисканото 
поскъпване, преди да бъде взето окончателното решение. 
 
√ Иван Иванов: "Булгаргаз" са купили руски газ чрез посредник и ни го препродават с 20 евро по-скъпо 
Връщането ми в КЕВР беше неочаквано за мен и се дължи на недостатъчната юридическа компетентност на екипа на 
управляващите, които допуснаха груба грешка тъй като по време на висяща процедура за избор на председател промениха 
закона за енергетиката. Това заяви в "Денят започва" председателят на КЕВР Иван Иванов. 
"Заявих пред депутатите, че мога да се върна само при едно категорично условие - ако има решение на Народното 
събрание. Върнах се с чувство да изпълня дълг и да нося отговорност като председател на КЕВР", категоричен бе той. 
Енергетиката както у нас, така и в ЕС изпитва изключителни трудности и доминиращият факт е руската агресия в Украйна, 
заяви Иванов. КЕВР е само една от институциите, които имат отношение към енергетиката и цените, а специално към 
природния газ има ограничени правомощия, защото не определя, а единствено утвърждава цените. От думите на 
председателя на КЕВР стана ясно, че регулаторът вероятно ще утвърди предложената от "Булгаргаз" цена на газа за август. 
"При цена от почти 300 лв./MWh започваме дейност да търсим нормативна промяна, която да гарантира изпълнение 
функциите на обществения доставчик "Булгаргаз" до регулирания пазар - където са топлофикациите и 
газоразпеделителните дружества. За тях категорично доставките трябва да бъдат на принципа на минимални 
разходи", каза той. 



5 

 

Иванов съобщи, че "Булгаргаз" са купили руски газ чрез посредник и ни го препродават с 20 евро по-скъпо, като това може 
да се докаже с документи. По думите му и това е обяснението как за 3-4 месеца дружеството е натрупало 500 млн. лв. 
загуба. 
"Отговор на този въпрос не се дава нито от "Булгаргаз", нито от енергийния министър или правителството. Вместо 
още след 31 март да се организира да закупи капацитет, да излезе на борсата, - има издаден от КЕВР лиценз за 
търговия природен газ - вместо да закупи количества, "Булгаргаз" не предприе нищо и се наложи чрез други търговци 
да препродават на Булгаргаз, което силно повиши цената у нас." 
Засега цената на топлинната енергия, определена на 1 юли остава непроменена, но ако има драматична промяна в цената 
на компонентите и на природния газ, е възможно да се стигне до актуализиране на 1 януари догодина. 
"Голям проблем е обвързаността на топлофикациите с природния газ. "Топлофикация София" употребява почти 30% 
- почти 1/3 от целия природен газ, който влиза в страната. Същевременно заложената прогнозна годишна цена на 
природния газ за миналия месец е 120 лв./MWh, а виждате, че решението, което ще вземем за м. август е почти 300 
лв.", коментира Иван Иванов. 
По думите му е трябвало още от 31 март, след издаването на указа на Владимир Путин за плащанията в рубли, "Булгаргаз" 
и правителството да започнат разговори за подписване на дългосрочен договор за доставки на природен газ. Подчерта, че 
възможно най-скоро трябва да се пусне в експлоатация интерконекторът Комотини - Стара Загора. 
"Има подписан Акт 14, предстои подписването на актовете 15 и 16. Цените там са изключително атрактивни за 
България, много по-ниски от спот пазара, включително и цените на втечнения природен газ. Ако това се случи, 
българските граждани още през октомври ще усетят намаление на цените", заяви Иванов. 
Другото важно за страната ни е завършването на терминала в Александруполис до края на 2023 - тъй като участваме в него 
с 20%. 
"Тогава няма както сега да се казва, че няма слотове, където да се разтоварят танкерите, а България ще има 
гарантирани доставки именно на базата на този терминал с регазификация." 
Цените на тока за бита ще останат на сегашните си нива до 30 юни другата година. Хората трябва да са спокойни за цените 
на електроенергията, тъй като България не само произвежда ток, но и е един от най-големите износители в региона, заяви 
Иван Иванов. За бизнеса обаче цената на борсата е с рекордни нива. 
"Само преди седмица цената беше 912 лв./MWh, за него действа принципът на компенсация. Това обаче е оръжие с 
двустранно действие. В момент, когато се изпитва недостиг на енергоресурси, с тази компенсация до голяма степен 
бизнесът е демотивиран да търси решение за енегийнта ефективост, защото знае, че ще бъде компенсиран", уточни 
председателят на КЕВР. 
По дмите му трябва да има справедливо разпределение на компенсациите за ток за бизнеса. 
В КЕВР още не са получени документи за поръчаните 7 карго кораба с втечнен газ от правителството на Кирил Петков, каза 
Иван Иванов. По думите му танкерите са по-леката страна на доставките, а КЕВР още днес ще поиска спешна среща със 
служебния министър на енергетиката, тъй като проблемът с газа е най-важният въпрос. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
БНР 
 
√ Цветан Цветков: Партиите получават финансиране и след приключване на предизборната кампания 
Интервю на Лора Търколева с Цветан Цветков 
"Установяваме, че партиите продължават да получават финансиране и след приключването на предизборната кампания, и 
след провеждането на изборите. В някои от случаите се касае за значително финансиране след приключването на 
кампанията. В порядъка на десетки хиляди левове." 
Това каза в интервю за БНР председателят на Сметната палата Цветан Цветков. 
Сметната палата е направила няколко предложения за промяна на изборното законодателство – за уреждане на 
неразплатените с приключването на предизборната кампания задължения, за да не се стига до скрито незаконно 
финансиране, както и за определяне на крайна дата на финансиране. 
Друга промяна засяга точното определяне на вида на разходите, на които партиите имат право, посочи Цветков. 
"Защото формулировката е изключително обща, доста широка и позволява да се извършват различни видове разходи." 
От 20 участници в предизборната кампания преди парламентарните избори през юли миналата година 11 са нарушили 
Изборния кодекс в разпоредбите му за финансирането на кампаниите и разходите, на които имат право - тези данни изнесе 
Сметната палата след направен одит на кампанията за юлския вот. 
Част от направения от Сметната палата одит отива в прокуратурата заради съмнения за извършено документално 
престъпление, стана ясно от думите на Цветков. 
Най-често нарушения се допускат от нови участници в изборния процес и в коалиции, където е по-трудна 
координацията между участниците, уточни председателят на Сметната палата. 
Едната група нарушения подлежат на административни наказания. Такова нарушение е неподаването на декларация за 
получени дарения или предоставянето ѝ със закъснение, както и непредставянето на декларация за произхода на 
средствата от дарението, поясни Цветков. 
Друго констатирано нарушение е липсата на информация за две рекламни агенции, с които е работила една от 
политическите партии, друга коалиция е подала късно подобна информация. 
Има две слабости в предизборните кампании, смята Цветан Цветков. 

https://bntnews.bg/news/ivan-ivanov-bulgargaz-sa-kupili-ruski-gaz-chrez-posrednik-i-ni-go-preprodavat-s-20-evro-po-skapo-1203418news.html
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Първата е липсата на ясно разписани правила как се прилагат разпоредбите на Изборния кодекс, а втората – че няма 
конкретно определени лица за извършването на тези дейности, което създава предпоставки за допускане на нарушения. 
Проверени са били 142 дарители за съответствия на доходите им с размера на направеното дарение, като при 39 са 
установени несъответствия. Изпратена е информация към НАП, за да бъдат проверени, каза Цветан Цветков. 
Цялото интервю чуйте в звуковия файл. 
 
√ ЦИК определи срок за консултации за РИК 
Централната избирателна комисия (ЦИК) реши, че до 7 август при областните управители трябва да се проведат 
консултации за съставите на Районните избирателни комисии (РИК), срокът е законоустановен - 55 дни преди 
провеждането на изборите на 2 октомври. 
Консултациите са публични и в тях участват представители на партиите и коалициите от 47-ото Народно събрание. 
Районните комисии трябва да заработят от 13 август. 
 
√ Лъчезар Костов: АЕЦ "Козлодуй" е гарантирана с гориво за три години 
Интервю на Диана Янкулова с Лъчезар Костов в предаването ''12+3'' 
"От години наблюдавам атаките към АЕЦ "Козлодуй" от различни кръгове. Посещението на бившия премиер Кирил Петков 
в централата и начина, по който се опита да разпореди сключване на договор с "Уестингхаус", мога да определя като 
безпрецедентен акт на управленски нихилизъм". 
Това каза пред БНР Лъчезар Костов, председател на Агенцията за ядрено регулиране в продължение на 15 години, днес 
зам.-директор на Обединения институт за ядрени изследвания в руския град Дубна. 
Той поясни, че ядреното гориво е особен вид чувствителен компонент от ядрено-горивния цикъл и от производството на 
електроенергия, затова когато се говори за диверсификация, не трябва да се има предвид примитивна стока като бензин 
или природен газ и посочи, че ядреното гориво не се брои за вносна суровина, а за местна: 
"Нашата централа е гарантирана с ядрено гориво за три години напред. Диверсификация не означава да заменим един 
доставчик с друг и не означава разбиване на монопола". 
В предаването "12+3" Костов подчерта, че ако през последните години политиците не са били толкова късогледи, двата 
блока на площадката Белене отдавна са щели да доставят електроенергия и за нашия, и за пазарите в съседните страни. 
Интервюто с Лъчезар Костов можете да чуете в звуковия файл. 
 
√ В сезона на дините: Родната продукция остана неприбрана, гръцка реколта залива пазара 
Интервю на Таня Балабанова с Янко Янев 
Тонове дини останаха по полето заради липса на пазари. Евтина гръцка продукция измества трайно родното производство. 
Няма контрол на вноса от страна на държавата, разходите са скочили с 30-40% при двойно по-ниски изкупни цени. Такава 
е равносметката в разгара на лятото на Янко Янев, един от големите производители в Любимец. Той обработва 110 дка 
площи, засети със сортовете „Соренто“ и „Романза“. Стопанинът, който е в бизнеса от 10 години, разказа, че през миналата 
година изкупната цена на дините е била 30 стотинки за килограм, а сега е 10-15 стотинки. Той пресмята, че средните 
разходи за декар възлизат на 1000 лева, което означава, че изкупната цена за килограм трябва да е поне 25 стотинки, а 
сега се продава на загуба.  
Въпреки сложната ситуация в сектора Янев успява да реализира около 500 – 600 тона собствена продукция на вътрешния 
пазар, основно по борсите в Пловдив и Пазарджик, при среден добив 5 тона от дка. 
"В София няма дини от Любимец, няма родно производство, всичко е от Гърция от години. Къде са търговските вериги, 
къде е държавата", пита стопанинът. 
Евросубсидиите за производство на плодове и зеленчуци у нас са изключително ниски. В същото време в съседна Гърция 
получават много повече средства от ЕС за развитие на сектора, подчерта Янев.  
Събеседникът акцентира и върху друг сериозен проблем, за който държавата нехае. Той е един от малцината регистрирани 
земеделски производители в Любимец, като в същото време има много други в сивата икономика, които "нито плащат 
данъци, нито осигуровки".  
Някога сладките дини и пъпеши бяха запазена марка за плодородните земи на Любимец и основен поминък за местните 
хора. Днес ситуацията е коренно различна. Пъпеши почти не се отглеждат, а бизнесът с дини става все по-труден. Янко 
Янев обмисля да намали наполовина обработваемите площи догодина. 
В Световния ден на динята, 3 август, чуйте разговора с Янко Янев в звуковия файл. 
 
√ ЕЦБ: Еврозоната ще си върне едва половината от това, което харчи за последиците от войната в Украйна 
Страните от еврозоната харчат повече, отколкото ще си върнат, за да смекчат икономическия удар от войната в Украйна 
чрез субсидии за горива и други мерки за подпомагане, съобщи във вторник Европейската централна банка, като поиска 
от правителствата да използват средствата си по-ефективно. 
19-те държави, които споделят еврото, одобриха мерки за подкрепа на стойност 0,9% от техния общ брутен вътрешен 
продукт, предимно за компенсиране на скока в цените на енергията. Но това би трябвало да увеличи растежа на БВП на 
еврозоната само с около 0,4 процентни пункта тази година и да намали инфлацията с по-малко от този процентен пункт, 
главно чрез по-ниски цени на енергията, посочва ЕЦБ. 
В проучването, което беше използвано за икономическите прогнози на ЕЦБ за 2022-2024 г., банката изчисли, че 
въздействието върху растежа ще отслабне през следващата година, а това върху инфлацията ще обърне настоящата 
възходяща посока. 

https://bnr.bg/post/101685536/cvetan-cvetkov
https://bnr.bg/post/101685382/lachezar-kostov
https://bnr.bg/post/101685115
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През 2022-2024 г. се очаква мерките за стимулиране, одобрени в отговор на войната, да добавят малко по-малко от 0,4 
процентни пункта към икономическия растеж и да ограничат инфлацията с малко над 0,1 процентни пункта, прогнозира 
ЕЦБ. 
Централната банка също така установи, че половината от фискалните стимули са били насочени към подкрепа на 
краткосрочното потребление на изкопаеми горива, докато само минимална част е допринесла пряко за зеления преход. 
"Гледайки напред, трябва да се положат усилия за все по-голямо насочване на компенсаторните мерки, свързани с 
енергията, към най-уязвимите домакинства“, посочи ЕЦБ и добави: 
"Нещо повече, стимулите трябва да бъдат насочени към намаляване на използването на изкопаеми горива и зависимостта 
от руската енергия, като същевременно се поддържат стабилни публични финанси". 
 
√ Предупреждение за кибератаки бави вота за наследник на Борис Джонсън 
Гласуването в британската Консервативна партия за избор на наследник на Борис Джонсън като лидер на торите и премиер 
беше забавено след предупреждение на разузнаването, че кибератаки могат да променят вота на членовете ѝ, съобщава 
вестник "Дейли телеграф". 
Според изданието няма специфична заплаха от конкретна неприятелска страна, а съветът е общ и се отнася за самия 
процес и уязвимите му места. 
Все още не са издадени бюлетини за 160 000 членове, които трябва да бъдат изпратени по пощата и хората са 
предупредени, че те могат да пристигнат до средата на следващата седмица. Разпращането на бюлетините трябваше да 
започне в понеделник. 
Бившият министър на финансите Риши Сунак и външният министър Лиз Тръс се състезават за лидерското място. Според 
проучванията Тръс води пред опонента си сред членовете на партията. Резултатът трябва да стане ясен на 5 септември.  
 
√ Г-7 обмисля варианти за ограничаване на печалбите на Москва от руския петрол 
Външните министри от групата на силно развитите икономики, Г-7, заявиха във вторник, че "продължават да проучват по-
нататъшни мерки"“, за да попречат на Москва да печели от скока на енергийните цени и да използва тези приходи за 
финансиране на войната си в Украйна. 
Разглеждат се всички възможности, за да попречи на Русия да печели от високите цени на енергията, включително 
блокиране на транспортирането на руски петрол, освен ако не е закупен на или под определена цена, посочи във вторник 
нейните външни министри, предаде Ройтерс. 
В изявление, публикувано от Великобритания, те казаха: 
"Оставаме ангажирани да обмислим набор от подходи, включително опции за цялостна забрана на всички услуги, които 
позволяват транспортирането на руски морски суров петрол и петролни продукти в световен мащаб, освен ако петролът 
не се закупува на или под цена, която трябва да бъде договорена след консултация с международни партньори". 
В изявлението министрите казаха още, че ще въведат "мерки за смекчаване" за страните със среден до нисък доход, които 
са най-засегнати от внезапни прекъсвания на доставките на енергия или високи цени. 
"При разглеждането на този и други варианти, ние също така ще обмислим механизми за смекчаване, заедно с нашите 
ограничителни мерки, за да гарантираме, че най-уязвимите и засегнати страни ще запазят достъп до енергийни пазари, 
включително от Русия". 
Групата G7 на богатите развити икономики се състои от Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и 
Съединените щати. 
Те добавиха, че Г-7 ще работи за намаляване на зависимостта на Запада от руските ядрени технологии "и свързаните с тях 
стоки" и насърчиха други страни да превърнат енергийната ефективност в приоритет за следващите месеци. 
Страните членки на Г-7 се мъчат да намерят начини да запълнят енергийния недостиг и да се справят с растящите цени, 
като същевременно спазват ангажиментите си за климата, като всичко това става на фона на противопоставянето им с 
Русия след нейното нахлуване в Украйна. 
"Докато постепенно премахваме руската енергия от нашите вътрешни пазари, ние ще се стремим да разработим решения, 
които намаляват руските приходи от въглеводороди, поддържат стабилността на световните енергийни пазари и 
минимизират отрицателните икономически въздействия, особено върху страните с ниски и средни доходи“, се казва още 
в изявлението на външните министри на Г-7. 
Таван на цените на руския петрол беше предложен на срещата на върха на Г-7 в Германия през юни, но много анализатори 
и ръководители на петролната индустрия казват, че би било невъзможно да се приложи, тъй като ще се нуждае от широко 
участие от страните по света. 
 
3e-news.net 
 
√ Енергийната криза, сигурността на доставките и продоволствената сигурност са сред основните приоритети на новото 
служебно правителство 
На вас се пада отговорността да се справите с предизвикателства, които бяха спестени на предишните три 
служебни кабинета, заяви президентът Румен Радев 
Да не се допусне въвличането на страната ни във военен конфликт, сигурност в доставките и цената на енергоносителите, 
продоволствена осигуреност на държавата и овладяване ръста на цените - това са основните приоритети, които 
държавният глава Румен Радев постави пред четвъртия служебен кабинет.  
На церемония в Гербовата зала на "Дондуков" 2 той описа трудностите, пред които този кабинет ще бъде изправен. 
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"На вас се пада отговорността да се справите с предизвикателства, които бяха спестени на предишните три служебни 
кабинета. Вие поемате отговорност за управлението на България в труден момент за страната, обществена умора от 
острото политическо противопоставяне, вихрещи се инфлация и обедняване, непосилни цени на горива и енергоносители, 
липса на газ за зимата и тежко задлъжнял обществен доставчик, нормативен блокаж и разпадаща се пътна мрежа, 
засилващи се протести на различни браншови организации, липса на подготвени закони по Плана за възстановяване и 
устойчивост и забуксувала съдебна реформа и важни дейности за пълноценната ни интеграция в Европейския съюз. 
На този тревожен фон, вашето основно предизвикателство е свързано и със сигурността. В непосредствена близост до 
България бушува война, чиито последици се усещат пряко у нас и по света. Напрежението на Балканите отново се покачва. 
Рискът войната да обхване нови територии е реален. И ваш първи приоритет трябва да бъде да не се допусне въвличането 
на страната ни в конфликт. Да предотвратите рисковете пред националната сигурност, да ускорите работата по 
модернизация на въоръжените ни сили и повишаване на тяхната оперативна съвместимост със съюзниците от Алианса", 
обобщи Радев.  
Като пряко следствие на войната той посочи и глобалната енергийна криза. "Тя неизбежно ще изостри социалното 
напрежение с потенциал за нови политически и управленски кризи в идните месеци. Служебният кабинет и следващите 
правителства трябва да се водят в дейността си от два важни приоритета - сигурност на доставките и цена на 
енергоносителите". Според държавния глава в центъра на дейността на служебния кабинет трябва да бъдат интересите на 
обикновения потребител и на българската икономика, защото "гражданите очакват рационални решения от 
изпълнителната власт". 
Друга пагубна последица от войната е продоволствената криза, изтъкна Радев. "Тя настъпва постепенно с повишаване на 
цените, с разстройването на производствения и търговски цикъл в земеделието. Важен приоритет пред вас е да осигурите 
предвидимост и ясен хоризонт пред земеделските производители, продоволствена осигуреност на държавата и 
овладяване ръста на цените", отбеляза президентът. 
По думите му обществото очаква да чуе и "цялата истина за т. нар. строителство на автомагистрала "Хемус", ремонтите на 
язовирите и други крупни корупционни проекти". Но очаква и неотложни действия за гарантиране на безопасно движение 
по пътищата, "въпреки нормативния блокаж, въпреки тежките проблеми, с които ще се сблъскате още от първия ден на 
вашето управление и които, съм убеден, ще поглъщат цялото ви време", добави Румен Радев. 
Пред служебните министри стоят и други важни според Радев задачи. Сред тях да разработят липсващите закони по Плана 
за възстановяване и устойчивост, да се направи последната, решителна крачка за членството на България в Шенгенското 
пространство. "Ние не можем повече да си позволим да пилеем време и ресурси, не можем да си позволим риска България 
да остане в периферията на ЕС", категоричен е държавният глава.  
Разбира се, основната задача е и организирането на изброите, подчерта Радев, като изрази увереност, че министрите, 
избрани от него, ще се справят така добре, както и предишните три служебни кабинета. 
Държавният глава аргументира и избора си на министър-председател: 
"Предстои ви да управлявате в условията на дълбока криза, без подкрепата на работещ парламент и в рамките на 
действащото в момента законодателство, което често е поставяно на изпитание от динамиката на събитията. Управлението 
на страната в кризисна ситуация при големи обществени очаквания и нужди, изисква компетентност, опит, отговорност, 
самообладание и диалогичност. Затова и моят избор за служебен министър председател се спря на г-н Гълъб Донев. Той 
неизменно е бил в моите служебни правителства министър на труда и социалната политика и вицепремиер и в цялата си 
дейност е демонстрирал качества и компетентност за отговорни държавни позиции". 
След като изброи министрите в служебния кабинет, президентът им благодари за куража и не пропусна да критикува 
досегашното управление: 
"Благодаря ви куража да поемете отговорност за управлението на страната в труден за всички ни момент. Вярвам, че ще 
получите подкрепа в тежки моменти от българското общество, което иска да види управление, водено не от тясно 
партийни сметки, а обединено около обществения интерес. Двете служебни правителства от миналата година доказаха, 
че е възможно единение на политици от различни хоризонти в името на България. Този модел не беше продължен от 
последвалото редовно правителство и това е една от причините за провали във външната и вътрешната политика по 
отношение отстояване на националния интерес, суверенитета и благосъстоянието на България".  
"На eсен българите трябва да гласуваме мъдро, за да изберем устойчиво и отговорно мнозинство. То ще решава 
стратегическите въпроси. Вярвам, че националното единение е изборът, който политици и граждани трябва да осмислим 
и направим, и който трябва да следваме неотклонно в тези трудни времена за Европа и България", завърши Радев.  
 
√ Серия от административни и екологични нарушения при строежа на "Балкански поток" установи правителството 
ДАНС е предоставил копие на Пътната карта за развитие на газопреносната инфраструктура 
Поредица от административни нарушения са открити при строителството на "Балкански поток" у нас. Това съобщиха от 
правителствената информационна служба по повод на проверката, извършена от две експертни групи, сформирани от 
правителството на Кирил Петков пред два месеца. 
Премиерът в оставка възложи на две междуведомствени работни групи да извършат задълбочени проверки на 
административните процедури при проектирането, изграждането и въвеждането в експлоатация на разширението на 
газопреносната инфраструктура между българо-турската и българо-сръбската граница („Балкански поток“), проведени от 
държавните институции. Проверени са също така обществените поръчки, проведени от „Булгартрансгаз“ ЕАД във връзка с 
проектирането и изграждането на газопровода „Балкански поток“ и доставка и въвеждането в експлоатация на 
компресорни станции „Расово“ и „Нова Провадия“, както и на изпълнението на сключените договори за обществени 
поръчки. 
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Резултатите от проверката сочат редица нарушения, включително на екологичното и трудовото законодателство, 
нарушения при възлагането и провеждането на обществени поръчки, нарушения при финансирането на дейности и др. 
Веднага след като се запозна с констатираните от двете междуведомствени работни групи нередности, на свой ред 
премиерът Кирил Петков разпореди в рамките на вчерашния ден да бъдат сезирани МВР, ДАНС и МОСВ за последващи 
действия.  
При извършените проверки от членовете на двете междуведомствени работни групи са установени: 
1. Нарушение при регистриране и отчитане на наличността на Пътна карта: 
а) Не е спазена разпоредбата на чл. 7, ал. 1, т. 1 от Закона за Националния архивен фонд, която установява изискването за 
регистриране и отчитане наличността на документите, в резултат на което в деловодните регистри на Министерството на 
енергетиката не е налична Пътна карта; 
б) С оглед използването на различни наименования на Пътната карта в представените документи („за развитие“, „за 
реализация“, „за проучване“), както и липсата на оригинален документ, създаден и съхраняван от българска държавна 
институция, не може да се определи по категоричен начин характера на                   документа – дали по своята същност и 
съдържание той представлява международен договор по смисъла на Закона за международните договори на Република 
България или писмо за намерение; 
в) Представеното от Държава агенция „Национална сигурност“ копие на Пътна карта не дава основание за юридически 
изводи относно нейното съдържание като вид документ, съобразно действащото законодателството.  
2. Нарушения на екологичното законодателство: 
а) Компетентният орган (МОСВ) не е взел предвид промяната в определени обстоятелства, свързани с природозащитното 
състояние на природните местообитания, местообитанията и популациите на защитените видове, защитените зони от 
Националната екологична мрежа НАТУРА 2000, през които преминава трасето, промяната в състоянието на околната 
среда, промяната в земеползването, устройството на територията и други, в периода между издаване на Решение № 7-5 
от 2013 г. или положителното становище по проучването за оценка на въздействието върху околната среда на „Южен 
поток“ и датата на започване на строителството на ИП „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ 
ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“ („Балкански поток“). 
б) Компетентният орган (МОСВ) не е провел задължителните процедури по преценка необходимостта от оценка на 
въздействието върху околната среда и човешкото здраве, въпреки че е бил информиран от възложителя за 
необходимостта за промяна на сондажните дейности чрез преминаване от безизкопен метод (насочен сондаж) към друг 
алтернативен метод – пресичане с изкоп през воден обект (траншейно преминаване). В нарушение на чл. 93, ал. 1, т. 3 от 
ЗООС възложителят е уведомен с писмо от МОСВ, че промяната в метода на пресичане на големи реки е оценен в рамките 
на ОВОС на Инвестиционно предложение „Изграждане на газопровод „Южен поток““, както и че изменението на 
инвестиционното предложение и инвестиционния проект по смисъла на ЗУТ не подлежи на оценка. По този начин не е 
спазена процедурата по чл. 93, ал. 1, т. 3 от ЗООС – процедура по преценяване от необходимостта от ОВОС. 
в) Уведомление за изменение на инвестиционния проект с вх. № ОВОС-5 от 09.09.2020 г. на „Булгартрансгаз“ ЕАД за 
пресичане на газопровода в р. Вит и р. Цибрица, които попадат в защитени зони от НАТУРА 2000, е съгласувано от 
заместник-министър на околната среда и водите при липса на мотиви за значително отрицателно въздействие по смисъла 
на чл. 93, ал. 1, т. 3 от ЗООС. 
г) От страна на МОСВ и съответните басейнови дирекции и регионални инспекции по околна среда не е осъществяван 
последващ контрол на място по изпълнение на условията по издадените от министъра на околната среда и водите решения 
по ОВОС. 
д) Строителство на КС „Нова Провадия“ (ИП „Проектиране и изграждане на компресорна станция КС „Нова Провадия““) е 
стартирало преди да е издадено и влязло в сила решение по ОВОС. 
3. Нарушения при финансирането на дейностите по проект „Разширения на газопреносната инфраструктура на 
„Булгартрансгаз“ ЕАД от българо-турската до българо-сръбската граница“: 
а) Договорите с кредитните институции за финансиране при реализацията на проекта са сключени, без да е получено 
съответното разрешение от Комисията за енергийно и водно регулиране преди датата на сключването им; 
б) Условията, при които са сключени договорите с изпълнителите по проекта и с кредитните институции, които са осигурили 
финансирането, обуславят необходимост от преценка дали сключването на договорите води или е възможно да доведе 
до нарушаване на сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на ,,Булгартрансгаз” ЕАД. 
4. Нарушения на обществени поръчки, проведени във връзка с изпълнението на проекта: 
а) При сключване на договор № 4156 от 18.09.2019 г. с Обединение ,,Консорциум Аркад” не са спазени изискванията на 
чл. 112, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 58, ал. 1, т. 1 - 3 от ЗОП – при подписване на договора определеният изпълнител не е 
представил документи по чл. 58, ал. 1, т. 1, т. 1-3 от ЗОП; 
б) При сключване на е договор № 4156 от 18.09.2019 г. с Обединение ,,Консорциум Аркад”, гр. София не са спазени 
изискванията на чл. 27 във връзка с чл. 36, ал. 1, т. 3 от ЗОП – обявлението за изменение на договор за обществена поръчка 
(ДС № 2 от 11.11.2020 г.) не е изпратено за публикуване РОП в законоустановения срок. 
в) При сключването на договор № 4183 от 03.10.2019 г. с ДЗЗД ,,Ферощал Балкангаз”, гр. София, не са спазени изискванията 
чл. 27 във връзка с чл. 36, ал. 1, т. 3 от ЗОП – обявлението за изменение на договор за обществена поръчка (ДС № 1 от 
18.12.2020 г.) не е изпратено за публикуване в РОП в законоустановения срок. 
г) При сключване на договор № 4138 от 01.09.2019 г. с ДЗЗД ,,ГИН Консорциум” не са спазени изискванията  на чл. 27 във 
връзка с чл. 36, ал. 1, т. 3 от ЗОП – обявление за изменение на договор за обществена поръчка (ДС № 1 от 28.09.2020 г.) не 
е изпратено за публикуване в РОП в законоустановения срок. 
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д) При сключване на договор № 4467 от 13.03.2020 г. с Обединение ,,КС Нова Провадия”, гр. София не са спазени 
изискванията на чл. 112, ал 1, т. 2 във връзка с чл. 58, ал 1, т. 2 и  3 от ЗОП – при подписване на договора определеният 
изпълнител не е представил документи по чл. 58, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗОП. 
е) При сключване на договор № 4467 от 13.03.2020 г. с Обединение ,,КС Нова Провадия”, гр. София, не са спазени 
изискванията чл. 29, ал. 3 във връзка с чл. 29, ал. 1, т. 1 и с чл. 36, ал. 1, т. 6 от  ЗОП – обявление за приключване на договор 
не е изпратено за публикуване в РОП в законоустановения срок. 
ж) Не са проведени две обществени поръчки по реда на ЗОП, в резултат на което е нарушена разпоредбата на чл. 17, ал. 1 
във връзка с чл. 20, ал, 3, т. 2 и чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП – възложителят не е спазил предвидения в ЗОП ред за възлагане на 
обществени поръчки, когато са налице основания за това. 
з) Въпреки предоставения от „Булгатрансгаз“ ЕАД допълнителен срок (повече от един месец) за представяне на 
документите, необходими за сключване на договор с избрания изпълнител – ДЗЗД Обединение „Консорциум АРКАД“, при 
извършената финансова инспекция от органите на Агенцията за държавна финансова инспекция (18 март 2022 г.) е 
констатирано, че при сключване на договора (18 септември 2019 г.) е допуснато нарушение на Закона за обществените 
поръчки, като изпълнителят не е представил част от изискуемите документи. 
5. Нарушения при възлагане на обществени поръчки 
а) В процеса по избор на изпълнител и сключване на договор с ДЗЗД Обединение „Консорциум АРКАД“ е допусната намеса 
от страна на министъра на енергетиката (без същият да е едноличен собственик на капитала на дружеството) чрез даване 
на конкретни писмени указания на изпълнителния директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД (секторен възложител по смисъла на 
ЗОП), което не съответства на разпоредбата на чл. 5, ал. 1 от ЗОП – възложителите отговарят за правилното прогнозиране, 
планиране, провеждане, приключване и отчитане за резултатите от обществените поръчки. 
б) Независимо, че правото на жалба е въпрос на преценка, предвид значимостта на проекта и финансовите интересите, 
липсата на обжалване от страна на възложителя, респективно оттеглянето на жалбата от заинтересована страна, се явява 
в противоречие с естествената пазарна и икономическа логика, което би могло да се разглежда като индикация за влияние 
на външни фактори. 
6. Нарушения на трудовото законодателството 
а) В сключените трудови договори не се съдържат всички задължителни реквизити по чл. 66, ал. 1 от Кодекса на труда 
(място на работа, времетраене на трудовия договор и др.). 
б) В трудовите договори, сключени с лица заемащи длъжността „шофьор на тежкотоварен автомобил (над 12 тона)“ не е 
договорено ползването на допълнителен пратен годишен отпуск. 
в) Работодателите не държат на разположение на контролните органи в предприятията екземпляр от правилника за 
вътрешния трудов ред и документи, свързани с разпределението на работното време и организацията на работа. 
г) Не са определени писмено длъжностни лица в предприятието, които да представляват работодателя пред контролните 
органи на инспекцията по труда. 
д) Работодателите не са изпълнили задължението си да декларират по електронен път чрез единния национален уебсайт 
по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на 
предоставяне на услуги, данни за командированите работници на територията на Република България.  
Общите  предложения на двете междуведомствени работни групи са: 
1.   С оглед на констатираните нарушения на законодателството в областта на опазване на околната среда министърът на 
околната среда и водите да възложи цялостна проверка за спазване на екологичното законодателство при проектирането, 
изграждането и въвеждането в експлоатация на разширението на газопреносната инфраструктура между българо-турската 
и българо-сръбската граница („Балкански поток“). 
2.   Предвид съдържанието на събраните в хода на проверката документи и нормативно определените функции на 
членовете на двете междуведомствени работни групи (съгласно заповедта на министър-председателя) за осъществяване 
на административен контрол, обобщеният доклад, ведно с приложенията към него да бъдат изпратени по компетентност 
в Държавна агенция „Национална сигурност“. 
3.   Да се проследи движението на образуваната прокурорска преписка № 2285 от 2020 г., предвид изпращането на Доклад 
№ ДИД2-СФ-40 от 18.03. 2022 г. на Агенцията за държавна финансова инспекция в Специализираната прокуратура. 
 
√ БФБ ще помага на българските публични компании да станат по-разпознаваеми за света 
Борсата обяви партньорството си с глобалния доставчик на данни Refinitiv, което ще ускори създаването на борсов 
ESG индекс 
Българска фондова борса (БФБ) обяви партньорството си с един от водещите световни доставчици на данни и 
инфраструктура за финансовите пазари – Refinitiv, част от Групата на Лондонската фондова борса (London Stock Exchange 
Group), съобщи БФБ. 
Refinitiv ще управлява и предоставя данни за устойчивото представяне на българските публични компании. Тези данни във 
вид на рейтинги ще служат за подбор на компаниите, които ще влязат в бъдещия ESG индекс на БФБ, чиято методология 
се очаква да бъде приета до края на 2022 г. 
„Радваме се, че успяхме да установим това партньорство с Refinitiv преди стартирането на ESG индекса. Новият индекс ще 
бъде изграден върху солидни показатели, които са признати като глобален опит и методология. Вярваме, че това ще 
помогне на българските публични компании да подобрят своите ESG резултати в съответствие със световните стандарти и 
ще им позволи да допринесат за устойчивото икономическо развитие на България“, каза доц. д-р Маню Моравенов, 
изпълнителен директор на БФБ. 
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„Горди сме да си сътрудничим с БФБ и да подкрепим стартирането на нов индекс за устойчивост в България. Тъй като 
правителствата в глобален аспект следват активни устойчиви икономически програми, ESG е основен приоритет за борсите 
и компаниите. 
Нашето сътрудничество осигурява надежден измерител на ефективността на ESG практиките на местните компании, като 
им позволява да работят за дългосрочна устойчива икономика в страната.“, добави Антонио Де Грегорио, управляващ 
директор за Централна и Източна Европа в Refinitiv. 
БФБ дава възможност на българските публични компании да предоставят своите ESG данни и чрез Oxygen, специалната 
дигитална платформа, представена наскоро от Financial Market Services, дъщерна компания на Борсата. 
През 2020 г. Refinitiv дебютира с Fund ESG Scores, за да улесни прехода на индустрията към устойчиво инвестиране, 
последван от Refinitiv Deals Intelligence Sustainable Finance League Table Rankings – първото и единствено ранкиране, което 
комбинира както устойчиви продукти, така и устойчиви компании, като така води до създаването на най-изчерпателните 
класации за устойчивост, познати на пазара. Като член на Глобалния договор на ООН, Refinitiv е част от общност от над 
9000 компании в 135 страни, които са се ангажирали да прилагат отговорни бизнес практики. 
Refinitiv, част от Групата на Лондонската фондова борса е един от най-големите доставчици на данни и инфраструктура за 
финансовите пазари в света. С над 40 000 клиенти и 400 000 крайни потребители в 190 страни, Refinitiv захранва 
участниците в глобалния финансов пазар. Компанията предоставя информация, данни и технологии, които позволяват на 
клиентите да вземат инвестиционни, търговски и рискови решения с увереност. Чрез комбиниране на уникална отворена 
платформа с най-добрите в класа си данни и опит, Refinitiv свързва хората с избор и възможности – стимулирайки 
ефективност, иновации и растеж за своите клиенти и партньори. 
 
√ Производството на електроенергия за първите седем месеца на годината нараства с 16.45 % 
Спрямо аналогичния период на 2021 г. потреблението на ток се увеличава с 0.61 на сто 
Производството на електроенергия продължава да държи достатъчно добро ниво. Потреблението на електроенергия 
остава на плюс. Все още се отчита доста добър дял в процентно отношение при салдото (износ-внос) на електроенергия. 
Що се отнася до участието на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), в преносната мрежа се отчита леко увеличение, 
докато в разпределителната - несъществен спад.  Затова пък делът на водноелектрическите централи (ВЕЦ) се подобрява, 
въпреки че все още остава на минус. В същото време, ако се проследят данните от по-ранните отчетни периоди се 
наблюдават разлики, които дават достатъчно добра информация. Това сочат данните от оперативната справка на 
Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на страната за времето от 1 януари до 31 юли 
(01.01.2022 г. – 31.07.2022 г.) в сравнение с аналогичния период на предходната 2021 г. 
Производството на електроенергия за първите седем месеца на годината, или от началото на месец януари до тридесет и 
първия ден на юли се повишава. Ако през посоченото време на миналата година то е било в обем от 26 425 414 MWh, то 
през същите дни на настоящата 2022 г. нараства до 30 772 009 MWh. Това представлява ръст с 16.45 % (плюс 16.66 % 
отчетени седмица по-рано за сравнявания период до 24 юли). 
Потреблението на електроенергия остава положително и за сравняваните седем месеца от настоящата 2022 г. нараства до 
обем от 22 866 194 MWh. Това представлява увеличение с 0.61 % (плюс 0.71 на сто отчетени седмица по-рано). За 
сравнение, през аналогичния период на 2021 г. потреблението на електроенергия е възлизало на 22 726 541 MWh. 
Салдото (износ-внос) отново запазва висок положителен дял в процентно отношение и за времето от първия ден на януари 
до последния ден на месец юли (01.01 – 31.07) тази година е в обем от 7 905 815 MWh, което е скок със 113.74 % (плюс 
115.15 % отчетени за сравнявания период до 24 юли). Година по-рано за посочените седем месеца салдото (износ-внос) и 
било от порядъка на 3 698 873 MWh. 
Високо остава и участието на базовите централи. Така за първите седем месеца то нараства до обем от 25 871 838 MWh – 
ръст с 24.45 % спрямо аналогичното време на предходната 2021 г. (плюс 25.10 % отчетени седмица по-рано). Според 
данните на системния оператор, през сравнявания период на предходната 2021 г. делът на базовите централи е достигал 
до 20 774 395 MWh. 
Делът на ВЕИ в преносната мрежа расте, а в разпределителната изменението не е съществено и положителното ниво се 
запазва. 
Участието на ВЕИ в преносната мрежа за времето от първия ден на януари до тридесет и първия ден на месец юли се 
повишава и достига до обем от 936 203 MWh. Това представлява скок с 21.85 % спрямо аналогичните дни на миналата 
година (плюс 21.29 % седмица по-рано). Тогава ВЕИ са участвали в преносната мрежа с обем от 768 323 MWh. В частност 
по-добрите данни са в резултат на добрия дял на вятърните (плюс 12.39 %) и фотоволтаични централи (плюс 44.77 %), както 
и на биомасата (плюс 1.16 %). 
Делът на ВЕИ в разпределителната мрежа също нараства и за първите седем месеца на тази година се покачва до обем от 
1 361 809 MWh, или с 15.76 % (плюс 15.83 % отчетени преди седмица за предходния отчетен период). За сравнение, през 
аналогичните седем месеца на 2021 г. ВЕИ са участвали в разпределителната мрежа  с 1 176 380 MWh. По-добрите 
показатели, според данните на ЕСО са в резултат на по-доброто участие на вятърните (плюс 16.80 %) и фотоволтаични (плюс 
20.27 %) и въпреки спада при биомасата (минус 20.02 %). 
Водноелектрическите централи (ВЕЦ) остават на минус. Въпреки че този дял все още доста висок, ако се погледнат 
показателите от по-ранни сравнявани периоди няма как да не се отчете подобрение. Така за първите седем месеца на 
настоящата година или от първия ден на януари до края на месец юли участието на ВЕЦ е в обем от 2 602 159 MWh. Това 
представлява спад (минус) с 29.79 % (минус 30.54 % отчетени седмица по-рано) спрямо същите дни на миналата година, 
когато ВЕЦ са участвали с обем от порядъка на 3 706 316 MWh. 
 

http://oxygen.x3news.com/bg/
https://fms.capital/bg/
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√ Спад с 2%:Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от768.51 лв. за MWh с ден за доставка 3 август 2022 
г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 768.51 лв. за MWh с ден за доставка  3 август 2022 г. и обем от 78 135.40 MWh, сочат данните от търговията. Това е 
понижение с 2.0 % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 769.57 лв. за MWh, при количество от 40 572.60 MWh. 
Извънпиковата енергия (37 562.80 MWh) е на цена от 767.46 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 852.11 лв. за MWh и количество от 3043.7 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 07, както и за 11 часа – 361.1 лв. за MWh (3297.3 и 3618.8 MWh съответно). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за времето 19-20 часа – 
1054.86 – 1053.84 лв. за MWh (3307.6 – 3295.1 MWh). 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 893.7 лв. за MWh при количество от 2912.2 MWh. 
(https://ibex.bg/) 
Спрямо стойността от 784.19 лв. (400.95 евро) за MWh за 2 август 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за 
доставка 3 август 2022 г. се понижава до 768.51 за MWh ( спад с 2 %) по данни на БНЕБ или 392.93 евро за MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 2 август 2022 г. общият търгуван обем към часа на публикуване 
на информацията е 1 730.90 MWh при средно претеглена дневна цена от 642.66 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     38,93%    2097.84 
Кондензационни ТЕЦ   42,23%    2275.66 
Топлофикационни ТЕЦ   3,82%    206.03 
Заводски ТЕЦ    1,79%    96.69 
ВЕЦ     0,18%    9.72 
Малки ВЕЦ    1,82%    98.08 
ВяЕЦ     1,95%    104.95 
ФЕЦ     8,73%    470.46 
Био ЕЦ      0,55%     29.44 
Товар на РБ         4187.18 
 
√ Слабо понижение до под 400 евро/мвтч на цените по електроенергийните борси в региона за сряда 3 август 
Румънската OPCOM затвори при цена от 398,89 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 412,41 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 398,89 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 3 август 2022 г. Цената за пиковата енергия е 398,22 евро/мвтч, а извънпиковата енергия е 
399,56 евро/мвтч. Най-високата цена от 539,34 евро/мвтч ще бъде в 20 ч. Най-ниска ще бъде цената в 7 ч и тя ще бъде 
184,63 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 69 061,4 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за базова енергия нa 3 август ще бъде 412,41 евро/мвтч. Общият 
изтъргуван обем електроенергия е за 173,17 гвтч. Максималната цена ще бъде 539,34 евро/мвтч и тя ще бъде в 20. 
Минималната цена ще бъде в 11 ч и тя ще бъде 341,00 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 3 август е 423,37 евро/мвтч. Пиковата енергия пък се 
търгува за 425,45 евро/мвтч. Най-високата цена от 539,58 евро/мвтч ще бъде в 20 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 12 ч 
тя ще бъде 308,77 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 55 600,2 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 3 август на Словашката енергийна борса е 423,89 евро/мвтч. Най-високата цена ще 
бъде в 21 ч и  тя ще е 541,67 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 326,30 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 401,80 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 21 ч и 
тя ще е 549,28 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 15 ч и тя ще бъде 280,47 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 3 август е 427,55 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
433,65 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 49 060,7 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 20 ч и тя 
ще достигне 535,07 евро/мвтч. Най-ниската цена се очаква в 4 ч и тя ще бъде 326,30 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 384,83 евро/мвтч на 3 август. Пиковата цена  ще бъде 345,37 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 500 330,7 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 21 ч и тя ще 
достигне 566,89 евро/мвтч. В 14 ч се очаква и най-ниската цена от 182,52 евро/мвтч. 
Италианският енергиен пазар е с най-високи цени на електроенергията на сегмента „Ден напред“. За 3 август средната 
базова цена за страната е 515.89 евро/мвтч. В северната част на страната цената ще е най-висока – 517,15 евро/мвтч. На 
юг и по островите цената ще е най-ниска – 513,75 евро/мвтч. 
 
√ Борел: ЕС наближава предела на възможностите си за покупка на неруски газ 
Върховният комисар на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Жозеп Борел заяви, че 
възможностите на ЕС да купува газ от неруски източници наближават своя предел. 

https://ibex.bg/
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Що се отнася до енергията, Европа е изправена пред дилема: тя трябва да балансира между краткосрочните си цели - да 
се откаже от руския нефт и газ и да изкара зимата - и дългосрочните си цели за нулево нетно потребление в рамките на 
Зелената сделка. Освен това тя трябва да гарантира, че вътрешният ѝ избор е съвместим с външните ѝ ангажименти, пише 
Борел в блога си. 
Няма смисъл да се преструваме, че това е лесно, евтино или без компромиси. Но това е възможно, ако инвестираме 
сериозно в енергоспестяване, възобновяеми енергийни източници и солидарност, както у дома, така и по света. 
Зимата настъпва всяка година, но тази, която ни предстои, се очертава да бъде изключителна. Съществува реална 
несигурност относно това дали ЕС ще разполага с достатъчно газ (т.е. количество) и дали той ще бъде достъпен (т.е. на 
каква цена). Въпреки че цените на петрола се понижиха до нивото от началото на войната в Украйна, цените на газа са 
повече от четири пъти по-високи от тези в края на февруари и почти десет пъти по-високи от тези преди година. 
Причината е известна. Повишаването на цените на енергията не започна на 24 февруари, но както и при много други 
въпроси, агресията на Русия го влоши много повече. Русия използва енергията като оръжие: тя вече е прекъснала или 
намалила доставките за 12 държави членки, което е явно нарушение на договорите. Миналата седмица тя намали 
доставките по "Северен поток 1" до едва 20 % от нормалния му капацитет. Създавайки недостиг и нервност на пазара, тя 
гарантира точно това покачване на цените, от което печели сама. Трябва да се подготвим за всички сценарии, включително 
и за такъв, при който Русия напълно прекратява доставките в избран от нея момент. 
Вече успяхме да се справим с цялостното намаляване на дела на руския внос на газ от 40 % в началото на годината до 
около 20 % днес, главно чрез закупуване на повече втечнен природен газ, чийто дял в потреблението на газ се удвои от 19 
% на 37 %. Постигнахме напредък и в закупуването на повече тръбопроводен газ от Норвегия, Алжир и Азербайджан. 
През юли бях съпредседател на Съвета за сътрудничество ЕС-Азербайджан, където приветствахме неотдавнашното 
подписване на Меморандум за разбирателство за стратегическо партньорство в областта на енергетиката. В по-
дългосрочен план можем да очакваме по-голям напредък в стремежа към диверсификация. Но суровата истина е, че за 
тази зима се приближаваме до границата на количествата допълнителен газ, които можем да закупим от неруски 
източници. Така че по-голямата част ще трябва да дойде от икономии на енергия, т.е. от намаляване на търсенето. 
Експертите смятат, че ще е необходимо общо намаление на потреблението на газ в ЕС с 15 %, за да се справим с пълното 
спиране на руските доставки. Разбира се, съществуват значителни разлики между страните от ЕС по отношение на тяхната 
уязвимост към евентуално спиране на доставките от Русия. 
На 26 юли Съветът прие важен набор от мерки. Основната му част е тази обща цел за икономия на газ от 15 %. Но тя ще 
вземе предвид различните национални обстоятелства и усилия, например степента на съществуване на инфраструктура, 
която свързва отделните държави с техните съседи. Засега това е доброволна цел, но ако обстоятелствата го налагат, 
държавите-членки могат да решат да направят икономиите задължителни. 
В същността си това е въпрос на това как да се подготвим за една тежка зима и как да организираме солидарността 
помежду си, обединявайки рискове и ресурси. Това е познат дебат за нас, европейците: в началото на пандемията 
преминахме през подобен процес. Първоначално тенденцията беше всяка страна да действа сама, но след това, съвсем 
правилно и успешно, страните от ЕС избраха съвместно закупуване на ваксини, което гарантира, че всички граждани на ЕС 
имат равен достъп до животоспасяващи ваксини. 
След анексирането на Крим от Русия трябваше, но не успяхме да развием истински енергиен съюз на ЕС, изграден на базата 
на диверсификация от Русия и инвестиране в енергийна ефективност и местни и щадящи климата възобновяеми енергийни 
източници. Този път залогът е още по-голям: не можем да си позволим да направим същата грешка отново. 
Докато ние в Европа мислим за настоящите си енергийни дилеми и се фокусираме върху икономиите, трябва да помним, 
че за по-голямата част от човечеството предизвикателството е как да се сдобие с повече енергия: по данни на МАЕ 600 
милиона африканци нямат сигурен достъп до електричество. 
Демографските и икономическите тенденции ясно показват, че се нуждаем от масирано ускоряване на енергийната 
ефективност и възобновяемите енергийни източници, за да отговорим на нарастващото търсене на енергия в световен 
мащаб и същевременно да избегнем рязкото изменение на климата. Именно това е целта на дипломацията на ЕС в 
областта на енергетиката и климата от много години насам: създаване на дългосрочни партньорства с инвестиции, 
технологии и финансиране, пише още Борел. 
 
√ ЕК одбри плана на Германия за 3 млрд. евро инвестиции във ВЕИ топлоснабдяване 
ЕК е одобрила план на германското правителство за 3 млрд. евро за подкрепа на програми за централно отопление, 
базирани на възобновяема енергия и отпадъчна топлина. Това ще помогне на Германия и ЕС да постигнат целите си по 
отношение на климатичните промени, съобщават от Брюксел цитирани от БНР. 
Схемата на стойност 2,98 милиарда евро ще насърчи зелената енергия чрез предлагане на правителствени безвъзмездни 
средства до 2028 г. за нови мрежи за централно отопление, работещи с поне 75% възобновяема енергия и отпадна 
топлина, или за проекти, декарбонизиращи съществуващи мрежи. 
Комисията каза, че схемата е в съответствие с правилата на ЕС, които изискват държавната помощ да бъде "необходима и 
подходяща", тъй като без нея новите централни отоплителни съоръжения вероятно биха били базирани на замърсяващи 
изкопаеми горива или такива инвестиции не би трябвало да се осъществят поради високите им инвестиционни нужди и 
ниски приходи. 
"С тази мярка Германия ще може да увеличи дела на възобновяемата енергия и отпадъчната топлина в отоплителния 
сектор, като по този начин значително намали своите емисии“, посочи еврокомисарят по политиката за конкуренция 
Маргрете Вестагер. 
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Очаква се германската схема да подпомогне инсталирането на 681 мегавата (MW) възобновяеми топлинни мощности 
годишно и ще покрие до 40% от допустимите инвестиционни разходи на проектите. 
 
√ Загубите на повечето европейски фондови пазари се задълбочиха във вторник 
С най-голям дневен спад затвори френският индекс САС 40, а eдинствен с повишение приключи испанският IBEX 35 
Повечето европейски фондови пазари завършиха във вторник с преобладаващи загуби, тъй като пазарните участници в 
региона се отдръпнаха леко от активна търговия, проследявайки внимателно какви са настроенията за избягване на риска 
в световен мащаб, а инвеститорите оценяваха дали има логика ралито от миналия месец да продължи и през настоящия, 
след като все повече се говори за задаваща се и неизбежна рецесия. 
Пазарните участници продължават да оценяват отчетите на компаниите, за да преценят състоянието на бизнеса в 
условията на нарастваща инфлация. В т.нар. сезон на отчетите, когато публичните компании представят междинните си 
отчети за първото полугодие, печалбите и загубите остават ключов двигател за търговията с отделните акции. 
Освен това, геополитическото напрежение между САЩ и Китай оказва натиск върху пазарите и в Западна Европа, пише 
Trading Economics. 
Китай ще предприеме "строги и решителни мерки", ако председателят на Камарата на представителите на САЩ Нанси 
Пелоси посети Тайван, съобщи „Блумбърг“ във вторник, позовавайки се на китайското външно министерство. В момента 
Пелоси е в Малайзия, за да се срещне с премиера Исмаил Сабри Якоб и председателя на парламента Азхар Азизан Харун. 
Въпреки силните протести на Пекин, тя възнамерява да посети и Тайван. Тайванските медии съобщиха, че Пелоси ще 
пристигне в Тайпе във вторник вечерта след посещение в Малайзия. 
Говорител на китайското министерство на отбраната по-рано предупреди, че пътуването на председателя на Камарата на 
представителите на САЩ трябва да бъде отменено, в противен случай китайската армия „няма да седи със скръстени ръце“ 
и „решително ще защитава националния суверенитет на Китай“. 
До обед общият индекс на най-големите компании в региона Stoxx 600 се понижи с 0.67%, а от националните измерители 
на „сините чипове“ с най-голям спад беше италианският FTSE MIB (-0.76%), следван от германския DAX (+0.6%), френския 
CAC 40 (-0.51%) и испанския IBEX 35 (-0.04%). И само британският FTSE 100 беше с минимално повишение с 0.07%. В края 
на търговията в зелената зона остана само борсата в Мадрид. 
 

 
Източник: MarketWatch 

 
От таблицата по-горе е видно, че с най-голям дневен спад затвори френският индекс САС 40, а eдинствен с повишение 
приключи испанският IBEX 35. 
Акциите на компаниите за пътувания и развлечения загубиха 2.3%, за да поведат секторните индекси, които завършиха със 
загуби. Изключения правят книжата на добиващите и преработващите компании на петрол и природен газ, които се 
повишиха с 1.7 на сто. 
Акциите на Assicurazioni Generali SpA спаднаха с 1.91%. Италианската застрахователна компания отписа 138 милиона евро 
през първата половина на 2022 г. поради обезценка на инвестиции в Русия. 
Цената на акциите на Genel Energy PLC се понижи с 4.50%, въпреки че британската петролна компания увеличи нетната си 
печалба и приходи през първата половина на тази година на фона на високите цени на петрола. 
Печалбата на BP за второто тримесечие скочи до 8.45 милиарда долара, което е най-високата стойност от 14 години, тъй 
като силните маржове при рафинирането и търговията накараха борда на дирексторите да увеличи дивидента си и 
разходите за ново производство на петрол и природен газ. След новината цената на акциите на BP поскъпнаха с 2.17% на 
борсата в Лондон. 
Сред поскъпващите са и книжата на Raiffeisen Bank International AG, които прибавиха 4.50%. Австрийската банкова група 
увеличи значително нетната си печалба през първото полугодие, включително чрез продажба на бизнеса си в България. 
Акциите на Wizz Air Holdings PLC се повишиха с 1.95%. Европейската нискотарифна авиокомпания е увеличила броя на 
превозените пътници през юли 2022 г. спрямо същия месец година по-рано. Показателят е нараснал до 4.8 милиона души 
от 3 милиона души, съобщиха от компанията. 
Базираната в Копенхаген корпорация с бизнеси в транспорта и логистиката, банкирането,  търговията и 
енергетиката Maersk повиши прогнозата си печалбата за 2022 г. за втори път, след като приходите за тримесечието 
надминаха очакваният, заради претоварените глобални вериги за доставки, които повишиха тарифите за товари. Новата 
прогноза е за около 37 млрд. долара спрямо почакваните по по-рано 30 млрд. долара. В резултат книжата на датската 
Maersk поскъпнаха с 2.07%. 
На върха на Stoxx 600 се изкачиха акциите на нидерландската химическа компания OCI, които спечелиха 7.30% след силен 
отчет за приходите за второто тримесечие. В дъното на общия индекс на най-големите компании в региона слязоха 
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книжата на британския строителен търговец Travis Perkins, които се понижиха с 9.24%, след като компанията отчете спад 
в печалбата за първото полугодие. 
 
√ Глобалните инвестиции във ВЕИ достигнаха рекордните $ 226 млрд., стимулирани от слънчеви и офшорни проекти 
BNEF: апетитът на инвеститорите към слънчеви и вятърни проекти е по-силен от всякога 
Глобалните инвестиции във възобновяема енергия достигнаха рекордните 226 милиарда щатски долара през първите 
шест месеца на 2022 г. Това е 11% увеличение на годишна база и се противопоставя категорично на предизвикателствата 
при веригата за доставки и инфлацията на разходите, за да подчертае нарастващото търсене на чиста енергия. 
Според последния доклад Renewable Energy Investment Tracker 2H 2022 от BloombergNEF (BNEF), по-голямата част от 
рекордната инвестиция за първото полугодие е насочена към внедряване на проекти, като 206 милиарда щатски долара 
отиват за финансиране на активи и малки соларни проекти. 
Инвестициите в нови големи и малки слънчеви проекти нараснаха до рекордните 120 милиарда щатски долара през 
първата половина на годината. Те са с 33% повече от същия период на предходната година. Междувременно 
финансирането на проекти за вятърна енергия се е увеличило с 16% до 84 милиарда щатски долара. 
Това, което е най-впечатляващо в тези цифри обаче, е фактът, че и двата сектора бяха изправени пред неблагоприятни 
предизвикателства от нарастващите разходи за влагане на ключови материали като стомана и полисилиций, както и че и 
двете производства страдаха от прекъсвания на веригата за доставки и нарастващи финансови разходи. 

 
 
Въпреки тези предизвикателства, новите данни на BNEF показват, че апетитът на инвеститорите към слънчеви и вятърни 
проекти е по-силен от всякога. Това все пак е подпомогнато от много високите цени на енергията, наблюдавани в момента 
на много световни пазари. 
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„Политиците все повече признават, че възобновяемата енергия е ключът към постигането на целите за енергийна 
сигурност и намаляване на зависимостта от нестабилните енергийни доставки“, смята Алберт Чеунг, ръководител на 
анализите в BloombergNEF. 
„Въпреки насрещните пречки, причинени от продължаващата инфлация на разходите и предизвикателствата във веригата 
на доставки, търсенето на чисти енергийни източници никога не е било по-високо и очакваме глобалната енергийна криза 
да продължи да действа като ускорител за прехода към чиста енергия.“ 
Въпреки че по-голямата част от инвестициите във ВЕИ бяха насочени към инвестиции в проекти, първата половина на 2022 
г. също отбеляза рекорд за всички времена за инвестиции на рисков капитал и частни капиталови инвестиции във 
възобновяема енергия и съхранение на енергия. Така бяха набрани 9,6 милиарда щатски долара, което е повече от 63 % 
спрямо същия период на 2021 г. 
Не е изненадващо, че Китай е доминиращ с присъствието си в броя на инвестициите за първата половина на 2022 г., с 
широкомащабни соларни вложения на обща стойност 41 милиарда щатски долара – ръст от 173% спрямо предходната 
година. Инвестициите в нови вятърни проекти, нарастват със 107% до 58 милиарда щатски долара. 
„Зелената инфраструктура е най-важната инвестиционна област, на която Китай разчита, за да даде тласък на слабата си 
икономика през втората половина на 2022 г.“, каза Нанан Коу, ръководител на анализите за Китай на BNEF. „Тенденцията 
за нарастване на инвестициите следва стратегията на Китай за изграждане на нов капацитет за производство на 
възобновяеми източници, така че да може да замени съществуващите въглищни централи.  Китай е на път да постигне 
целта си от 1200 GW вятърни и слънчеви мощности до 2030 г.“ 
Независимо че слънчевата енергия доминираше в световен мащаб, инвестициите в офшорна вятърна енергия също са се 
увеличили с 52% през първата половина на 2021 г., достигайки 32 милиарда щатски долара. 
 

 
 
„Инвестициите през 2022 г. ще се влеят в проекти, които ще бъдат пуснати в експлоатация през следващите няколко 
години, тъй като офшорната вятърна инсталирана база ще нарасне десетократно от 53 GW през 2021 г. до 504 GW през 
2035 г.“, обяснява Челси Жан-Мишел, анализатор на офшорна вятърна енергия в BNEF. 
„Офшорните вятърни проекти дават възможност на компаниите и правителствата да постигнат напредък към своите цели 
за декарбонизация и то в значими мащаби. „Обединеното кралство, Франция и Германия са само някои от страните, които 
увеличиха своите цели за офшорна вятърна енергия през първата половина на 2022 г., сигнализирайки за допълнителна 
подкрепа за инвестиции в технологията.“ 
 
Мениджър 
 
√ Митниците отчeтоха ръст на приходите от милиард и половина лв. 
6335,6 млн. лева. са приходите от акцизи, ДДС при внос, мита и глоби, администрирани от Агенция „Митници” през 
първите шест месеца на 2022 г., които са общо с 1551,5 млрд. лева (32,4%) повече през същия период на 2021 година, 
съобщиха от Агенцията. 



17 

 

За първото полугодие на 2022 г. Агенция „Митници“ е събрала от ДДС при внос, акцизи и мита, общо 42,3 % от данъчните 
приходи в държавния бюджет. Приходите от ДДС от внос за полугодието отбелязват рекордна стойност като за първи път 
преминават над 3 милиарда лева и достигат размер от 3357,1 млн. лв. или 64,1% повече спрямо първата половина на 2021 
г.  
Постъпленията от мита също изпреварват значително миналогодишните и отбелязват ръст от 79,6%  до 218,5 млн. лв. С 
тази стойност приходите от мита за първата половина от 2022 г. надвишават общия приход от мита на годишна база за 
2020 г. (209.9 млн. лв.) 
Приходите от акцизи достигат исторически най-високи нива (с изключение на 2019 г. поради въведени нормативни 
промени*) и са в размер на 2758,0 млн. лв., което е с 5,6% повече от същия период на миналата година. Само за месец юни 
2022 общите месечни приходи са в размер на 1264,9 млн. лева и превишават приходите през същия месец на предходната 
календарна година с 376,2 млн. лева (42,3%), като най-значим е отчетеният ръст на ДДС при внос и мита. Приходите от ДДС 
при внос възлизат на 687,6 млн. лева и регистрират ръст от 80,0% или с 305,5 млн. лева повече в сравнение с месец юни 
2021 година като така достигат най-високата си месечна стойност от този приходоизточник.  
През юни 2022 г. постъпленията от мита се увеличават значително с 66,2% и са 39,5 млн. лева, което е с 15,7 млн. лева 
повече в сравнение с месец юни 2021 година. 537,5 млн. лева са касовите приходи от акцизи през юни 2022 г., с 55,6 млн. 
лева (11,5%) повече от отчетените през същия месец на предходната година.  По прогнозни данни общите приходи на 
Агенция „Митници“ за юли 2022 г. се очаква да постигнат ръст от около 30% спрямо месец юли на миналата година. 
 
√ Общата стойност на инвестиционните сделки в България през първото полугодие e близо 67 млн. евро 
През първата половина на 2022 г. общата стойност на инвестиционните сделки в България е почти 67 млн. евро. Този обем 
е по-висок като стойност спрямо същото полугодие на 2021 г., но остава по-нисък от нивата, достигани преди пандемията, 
пише в доклад на компанията "Колиърс" (Colliers), цитирана от БТА. 
Войната в Украйна забави някои сделки, което доведе до намаляване на общия обем. Въпреки тази прекъсната инерция, 
продължаваща от първото тримесечие, наблюдаваме известно подобряване на ликвидността на търговските площи - 
тенденция, която очакваме да се запази. Разпределението по сектори е както следва: 41 на сто от обема се дължи на 
сделки с търговски площи, следвани от индустриални и логистични площи (23 на сто), офис площи (14 на сто), площи със 
смесено предназначение (13 на сто) и парцели за строеж (9 на сто). 
За първите шест месеца на 2022 г. инвестиционният обем от сделки с имоти, генериращи доход, е значително по-голям (67 
на сто) от този на активите, закупени за собствено ползване (24 на сто), и спекулативните имоти (9 на сто). 
Нивата на възвръщаемост остават стабилни и запазват стойностите си от края на 2021 г., а именно за офиси и търговски 
площи – 7,75 на сто, индустриални и логистични площи – 8,5 на сто. 
Пазарът на инвестиционни имоти в България се характеризира с обичайни обеми между 200 и 250 млн. евро годишно. 
Инвеститорите не се разделят стриктно на такива, които строят и такива, които само продават имоти, повечето пазарни 
субекти са активни и в двете насоки. По-този начин те имат пасивни инвестиции и активи с риск, което ги прави добре 
балансирани. 
През втората половина на 2022 г. на инвестиционния пазар се очаква да се приключат по-големи сделки и обемите да се 
повишат до традиционните средногодишни нива на българския пазар. Това покачване се очаква да бъде свързано и с по-
голям дял на чуждите инвестиции. 
След вдигане на лихвите от страна на Федералния резерв на САЩ и Европейската централна банка, се прогнозира 
успокояване на пазара и в краткосрочен план - леко покачване на нивата на възвръщаемост, пише в доклада. 
 
√ Германските пивовари се опасяват от спиране на производството при недостиг на газ 
Потреблението на бира в Германия се възстанови през първото шестмесечие след трезвия период през covid-кризата, но 
опасността от спиране на газовите доставки витае над пивоварните, които се опасяват от спиране на производството, 
предаде Франс прес.  
"Без газ, рафтовете в супермаркетите остават празни", предупреди германската федерация на пивоварите.  
Хранителната промишленост е сред най-големите потребители на газ, след химическата индустрия. Той се използва най-
вече при малцуването, първия етап в производството на алкохолни напитки. След драстичния спад на потреблението по 
време на здравната криза, търсенето на бира се възобнови: между януари и юни германците са изпили 3,6 милиарда литра, 
което е с 6,4% повече в сравнение със същия период на миналата година. Износът обаче се е свил с 19 процента, което е 
довело до спад на продажбите в бранша от 3,8 на сто, по данни на Федералната статистическа служба Дестатис (Destatis), 
предава БТА.  
Няколко дни преди празника на бирата в петък, Destatis публикува данните за производството на пиво в страната. 
Резултатите сочат силен подем при безалкохолната бира, чието производство е скочило със 74 на сто за десет години.  
В сравнение с 2019 г., преди въздействието на пандемията, продажбите на германските пивовари са с 5,5 на сто по-малко 
през първото шестмесечие. Пивоварният сектор продължава да работи в кризисен режим, предупреди Холдер Айхеле, 
председател на федерацията на пивоварите. По думите му, в момента е невъзможно да се замени газът като основен 
източник на енергия и мащабите на енергийния шок все още не могат да бъдат оценени.  
Много пивоварни вече увеличиха цените си в отговор на покачването на производствените разходи преди войната в 
Украйна. След руската инвазия много суровини, начело със зърното, поскъпнаха още повече. Пострадаха и доставчиците 
на пивоварните, сред които производителите на стъклени бутилки, чието производство също зависи от газа.  
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√ Италианската икономика записа 1% ръст през второто тримесечие 
Италианската икономика отчете 1% ръст през второто тримесечие на годината. Така тя възвърна позициите, които загуби 
след пандемията от COVID-19, и отчете ръст над средния за 2019 г., съобщи Министерството на икономиката, цитирано от 
Агенция ANSA. 
Според Италианската статистическа агенция (ISTAT) БВП на страната се ускорява през второто тримесечие с 1% спрямо 
първите три месеца на годината и е с 4,6% по-високо в сравнение със същия период на 2021 г.  БВП на Италия се е повишил 
само с 0,1% през първото тримесечие спрямо четвъртото тримесечие на миналата година. 
 По-доброто от очакваното представяне на италианската икономика накара Националната статистическа агенция да 
повиши прогнозата си за растеж за 2022 г. до 2,6%, което е с 0,1 пр.п. повече от прогнозата, която направи през май. 
 
√ Индустриалното производство в Сърбия се забави през юни 
Ръстът на промишленото производство намаля до 3,7% на годишна база през юни, което е спад спрямо  увеличението от 
8,7% през май. Този резултат отразява по-слабите експанзии в добивната промишленост и производствения сектор, 
коментира Focus Economics. 
Свиването на производството на енергия се забавя. Междувременно средният годишен ръст на промишленото 
производство се стабилизира през юни на майския резултат от 2,8 на сто. 
Индустриалното производство се сви с 0,2% на месечна база през юни спрямо това през май от 2,0%. 
Участниците в консенсусната прогноза на Focus Economics очакват индустриалното производство да нарасне с 2,4% през 
2022 г., което е с 0,1 пр. п. повече от оценката от миналия месец. Анализатори предвиждат то да се повиши с 3,2% през 
2023 г. 
 
√ Червена вълна заля световните борси на фона на напрежението между САЩ и Китай 
Европейските акции се понижиха в ранната търговия във вторник, след като данните за производствената активност по 
света разпалиха опасенията за икономическо забавяне, а геополитическото напрежение между САЩ и Китай накара 
инвеститорите да бъдат по-предпазливи. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете спад от 2,74 пункта, или 0,63%, до 434,72 пункта. Немският показател DAX се 
понижи със 100,69 пункта, или 0,75%, до 13 378,94 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE изтри 10,74 пункта 
от стойността си, или 0,14%, достигайки ниво от 7 402,68 пункта. Френският измерител CAC 40 регистрира спад от 41,61 
пункта, или 0,65%, до 6 395,25 пункта. 
Основен източник на напрежение е потенциалната визита на  председателя на Камарата на представителите в САЩ Нанси 
Пелоси в Тайван, която според запознати източници ще се състои днес. Вашингтон няма да позволи да бъде сплашен, заяви 
Белият дом, визирайки предупрежденията на Пекин срещу посещението на Пелоси. 
„След като през юли STOXX 600 записа най-доброто си месечно представяне от ноември 2020 г. , европейските акции 
изгубиха част от тези печалби в началото на август, което предполага, че възхода е леко пресилен“, каза Виктория Шолар, 
ръководител на инвестициите в Interactive Investor. 
„Макар че посещението на Пелоси може да създаде по-дълбоко напрежение между Пекин и Вашингтон, малко вероятно 
е да доведе до действителен военен конфликт“, добави тя. 
В Европа акциите на компаниите от сектора на производство на чипове, в който Тайван играе ключова роля, поевтиняха. 
Цените на книжата на ASML Holding, ASM International, BE Semiconductor и STMicroelectronics се понижиха съответно с 
2,65%, 2,50%, 3,63% и 0,94% 
„По-голямата част от производството на чипове се случва в Азия. Ако възникне конфликт между Китай и САЩ, това ще 
увеличи геополитическата несигурност в този регион“, каза Майкъл Хюсън, главен пазарен анализатор в CMC Markets UK. 
Междувременно Moody's Investors Service отбеляза повишен риск от стагфлация в страните от Европейския съюз. 
Европейските акции завършиха с понижение през предишната сесия, тъй като енергийните акции паднаха след 
понижението на цените на суровия петрол на фона на слабите фабрични данни в Съединените щати, Европа и Азия, които 
отново разпалиха опасенията за търсенето. 
Спад на Уолстрийт 
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса започнаха месец август с понижения, докато инвеститорите се чудят 
дали скорошният възход на акциите може да продължи, след като през юли Уолстирйт записа най-доброто си месечно 
представяне от 2020 г. насам, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете спад от 46,73 пункта, или 0,14%, до 32 798,4 пункта, въпреки че акциите на Boeing 
поскъпнаха с 6,07% на фона на новината, че САЩ одобриха план за възобновяване на доставките на модела 787. 
Широкообхватният показател Standard & Poor’s 500 се понижи с 11,66 пункта, или 0,28% ,до 4 118,63 пункта. Индексът на 
високотехнологичните дружества Nasdaq изтри 21,71 пункта от стойността си, или 0,18%, достигайки ниво от 12 368,98 
пункта. Така и трите индекса сложиха край на серията си от три дни на ръст. 
Сред най-големите губещи на пазара в понеделник бяха компаниите от енергийния сектор, след като цените на петрола 
паднаха. Акциите на Diamondback Energy, ExxonMobil, Chevron и Devon Energy поевтиняха съответно с 1,64%, 2,53%, 2,07% 
и 2,04%. 
Пазара намери обаче подкрепа в по-добрите от очакваното данни за производствения сектор в САЩ. Индексът ISM, 
измерващ активността в промишлеността, се понижи до 52,8 пункта, което е най-ниското му ниво от юни 2020 г. насам. 
Прогнозите обаче бяха за спад до 52,1 пункта. Границата от 50 пункта разделя свиването от растежа. 
Акциите на производителите на чипове също успяха да се възстановят в известна степен, като тези на AMD и Nvidia 
поскъпнаха с 2,45% и 1,53%. 
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В петък всички основни индекси напреднаха и записаха най-доброто си месечно представяне. Dow завърши месец юли с 
ръст от 6,7%, докато S&P 500 прибави 9,1% към стойността си. Nasdaq се повиши с цели 12,4%, макар още да е на меча 
територия. 
„Пазарите може да поставят на изпитание възхода от миналата седмица, тъй като отчитат напредъка, Федералният резерв 
е постигнал досега, за да спре ръста на инфлацията“, пише в бележка Джон Столцфус, главен инвестиционен стратег на 
Oppenheimer. 
Тази седмица инвеститорите разполагат с повече икономически данни и корпоративни отчети. Докладът за заплатите в 
неселскостопански сектор за юли от Бюрото по трудова статистика ще даде по-добра представа за състоянието на пазара 
на труда. Очакват се и отчетите на Caterpillar, PayPal и Starbucks. 
Загуби в Азия 
Основните индекси на водещите фондови борси в Азиатско-тихоокеанския регион регистрираха понижениявъв вторник на 
фона на геополитическото напрежение между Вашингтон и Пекин във връзка с потенциалното посещение на председателя 
на Камарата на представителите в САЩ Нанси Пелоси в Тайван, предаде Си Ен Би Си. 
Загубите поведе хонконгският бенчмарк Hang Seng, който отчете спад от 476,63 пункта, или 2,36%, до 19 689,21 пункта. 
Акциите на Alibaba и Meituan поевтиняха съответно с 2,85% и 2,11%. 
Тайванските медии съобщават, че Пелоси ще посети острова след визитата си в Малайзия. 
Пекин предупреди, че подобен ход може да доведе до сериозни последствия. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite се понижи с 293,85 пункта, или 2,375, до 12 120,02 пункта, докато 
индексът Shenzhen Componentе изтри 64,32 пункта от стойността си, или 2,92%, достигайки до 2 138,17 пункта. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 регистрира спад от 398,62 пункта, или 1,42%, до 27 594,73 пункта. 
Южнокорейския бенчмарк Kospi се понижи с 12,63 пункта, или 0,52%, до 2 439,62 пункта. 
Австралийският измерител ASX 200 не последва негативната тенденция и напредна с 5,1 пункта, или 0,07%, до 6 998,1 
пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха повишения в ранната търговия. Основният индекс SOFIX 
отчете ръст от 0,48 пункта, или 0,08%, до 602,55 пункта. BGBX40 се повиши с 0,02 пункта, или 0,01%, до 140,62 пункта. 
BGTR30 напредна с 0,09 пункта, или 0,01%, до 730,59 пункта, или 0,17%, до 731,31 пункта. BGREIT записа ръст от 0,95 пункта, 
или 0,52%, до 185,35 пункта. 
 
√ Москва предупреди, че Западът може да предизвика ядрена война заради Украйна 
Конфликтът в Украйна не дава основание на Русия да използва ядрени оръжия, но Москва може да реши да използва 
ядрения си арсенал в отговор на "директна агресия" от страните от НАТО. Това заяви руският дипломат Александър 
Трофимов на конференция за неразпространение на ядрените оръжия в централата на ООН, предаде агенция Ройтерс, 
цитирана от БТА. 
Руският дипломат отхвърли "напълно необоснованите, откъснати от реалността и неприемливи спекулации, че Русия уж 
заплашва да използва ядрени оръжия, особено в Украйна". 
Няколко дни след руската агресия на 24 февруари президентът Владимир Путин постави в повишена готовност силите за 
възпиране, които включват ядрени оръжия, позовавайки се на агресивните според него изявления на лидерите на НАТО и 
западните икономически санкции срещу Москва, припомня Ройтерс. 
Александър Трофимов, който е старши дипломат в службата за неразпространение и контрол на въоръженията в руското 
външно министерство, заяви на конференцията, че Москва би използвала ядрени оръжия само в отговор на оръжия за 
масово унищожение или нападение с конвенционални оръжия, което застрашава съществуването на руската държава. 
"Нито един от тези два хипотетични сценария не се отнася за ситуацията в Украйна", заяви Трофимов на конференцията. 
Той обаче обвини страните от НАТО в "ожесточена хибридна конфронтация" с Русия, която сега "опасно балансира на ръба 
на открит военен сблъсък". 
"Очевидно ние сме за предотвратяване на това, но ако западните страни се опитат да изпитат нашата решителност, Русия 
няма да отстъпи", заяви руският дипломат. 
Друг руски представител на конференцията - Игор Вишневецки, който е заместник-директор на службата за 
неразпространение и контрол на въоръженията в руското външно министерство, отхвърли „инсинуациите за ядрени 
заплахи и действия, насочени към подкопаване на физическата ядрена сигурност в Украйна“, предаде агенция ТАСС. 
Асошиейтед прес отбелязва, че Вишневецки два пъти е повторил новото послание на президента Владимир Путин, че 
"ядрената война не може да бъде спечелена и никога не трябва да се води". 
Вишневецки започна обръщението на страната си към конференцията като прочете послание на Путин срещу ядрена 
война. По-късно дипломатът повтори същите думи, отбелязва АП. Агенцията припомня обаче, че малко след началото на 
инвазията Путин бе предупредил, че Русия е "мощна" ядрена сила и всеки опит за намеса ще доведе до "последици, които 
никога не сте виждали". 
В речта си на откриването на конференцията американският държавен секретар Антъни Блинкън нарече 
предупрежденията на Путин след нахлуването в Украйна ,,безразсъдно, опасно ядрено дрънкане на оръжие". 
Украинският заместник-министър на външните работи Никола Точицки заяви на конференцията, че откритата заплаха на 
Путин към света за използване на ядрено оръжие е била подкрепена от „ясни призиви от руски държавни медии да 
направи това“. 
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„Мозъчни тръстове и експерти широко спорят за това какъв тип ядрени оръжия - тактически или стратегически, ще 
използва Русия по време на войната срещу Украйна", каза украинският заместник-министър на външните работи. „Това е 
фонът за нашата конференция за преглед на Договора за неразпространение на ядрените оръжия", посочи той. 
Защитавайки военната намеса на Русия в Украйна, Вишневецки се позова на разширяването на НАТО и каза, че Москва е 
принудена да се защитава. Той не спомена предупреждението и действията на Путин след нахлуването в Украйна, но 
заяви, че предвид настоящата ситуация „е по-важно от всякога ядрените сили да се държат сдържано и отговорно“.  
Руският представител припомни, че в съвместно изявление през януари петте ядрени сили - Русия, САЩ, Китай, 
Великобритания и Франция, отново заявиха, че ядрена война не трябва да се води и не може да бъде спечелена, и 
подчертаха „необходимостта да се предотврати не само ядрена конфронтация, но и всяка военна конфронтация между 
ядрени сили“. 
Конференцията за преглед на Договора за неразпространение на ядрените оръжия (ДНЯО) ще продължи до 26 август. 
Целта на договора е да се предотврати разпространението на ядрени оръжия и в крайна сметка да се постигне свят, 
свободен от ядрени оръжия. Съгласно разпоредбите на ДНЯО петте първоначални ядрени сили са се съгласили да 
преговарят за премахване на ядрените си арсенали някой ден, а държавите без ядрени оръжия са обещали да не ги 
придобиват в замяна на гаранция, че ще могат да развиват ядрена енергия за мирни цели. Сто деветдесет и една държави 
са подписали Договора за неразпространение на ядрените оръжия, припомня АП. 
Представителят на Китай на конференцията Фу Конг, ръководител на отдела за контрол на въоръженията в министерството 
на външните работи, заяви, че днес договорът е изправен пред нови и най-сериозни предизвикателства след края на 
Студената война. 
Фу призова петте ядрени сили да работят заедно за намаляване на ядрените рискове, да засилят комуникацията по 
въпросите на стратегическата стабилност и да проведат задълбочен диалог за намаляване на ролята на ядрените оръжия 
в доктрините си за национална сигурност и по широк кръг въпроси, включително противоракетна отбрана, космическо 
пространство, киберпространство и изкуствен интелект. 
Американският държавен секретар Антъни Блинкън каза, че САЩ са избрали да действат сдържано в отговор на действията 
на Русия и да избягват всичко, което би могло неволно да повиши ядреното напрежение. "В нашия свят няма място за 
ядрено възпиране, основано на принуда, сплашване или изнудване", каза Блинкън.  
На откриването на конференцията в понеделник генералният секретар на ООН Антониу Гутериш алармира, че 
„човечеството е само на едно недоразумение, на една грешна преценка от ядрено унищожение“.  
Антъни Блинкън каза, че САЩ, Обединеното кралство и Франция са публикували набор от принципи и най-добри практики, 
към които трябва да се придържат всички държави, притежаващи ядрени оръжия по ДНЯО, между които е и това, че трябва 
да се положат всички усилия, за да се гарантира, че ядрените оръжия няма да бъдат използвани отново. 
 
√ Китай осъди посещението на Пелоси в Тайван и заяви, че ще защити суверенитета и териториалната си цялост 
Китай осъжда посещението на Пелоси в Тайван и ще вземе всички необходими мерки да защити суверенитета и 
териториалната си цялост, заяви в комюнике китайското външно министерство, цитирано от агенция Синхуа, цитирана от 
БТА. 
"На 2 август председателката на Камарата на представителите на САЩ Нанси Пелоси посети китайския район Тайван, без 
да се съобразява с категоричното противопоставяне и официалните протести на Китай. Това е сериозно нарушение на 
принципа за един Китай и на положенията в трите съвместни комюникета на Китай и САЩ. То има тежко отражение върху 
политическата основа на китайско-американските отношения и сериозно нарушава суверенитета и териториалната цялост 
на Китай. То сериозно подкопава мира и стабилността в Тайванския проток и изпраща изключително погрешен сигнал към 
отцепническите сили за "независимост на Тайван". Китай категорично се противопоставя и осъжда това, изразявайки остър 
протест пред САЩ", се казва в комюникето. 
Позицията на китайското правителство и народ по въпроса за Тайван е последователна. Това е твърдият ангажимент на 
над 1,4 милиарда китайци е решително да бранят държавния суверенитет и териториална цялост, се посочва още в текста. 
По-рано днес  Пелоси пристигна в Тайван. На летището в Тайпе оглавяваната от нея американска делегация бе посрещната 
от външния министър на Тайван Джоузеф Ву. 
 
√ Вертикално земеделие: Решение за повече хранителни стоки и по-малко емисии 
Необходимостта да се увеличи производството на храни и да се намали въздействието на този процес върху околната 
среда става все по-належаща. Вертикалното земеделие си е поставило тази цел и дава възможност за 95% икономии на 
вода.  
Според ООН към 2050 година светът ще се нуждае от 60 на сто повече продоволствие, за да изхрани жителите си. По 
някакъв начин човечеството трябва да намери как да увеличи глобалното производство на хранителни стоки, но и да 
направи по-ефективни сектори като животновъдството и селското стопанство. И всичко това, разбира се, намалявайки, а 
защо не и елиминирайки напълно влиянието на тези практики върху околната среда.  
Ако подобна мисия не ви изглежда особено лесна, имате право, тъй като наистина не е: нужни са нови технологии и 
иновации, за да може това начинание да се увенчае с успех. Според много учени едно от възможните решения е 
вертикалното земеделие - начин на култивиране на закрито, при който растенията и зеленчуците се отглеждат в 
оранжерия, едни върху други, чрез използването на специални конструкции, наподобяващи пилони, предава БТА.  
Идеята за вертикално земеделие е разработена по-подробно от преподавателя в Колумбийския университет Диксън 
Депомие. Той отбелязва, че отглеждането на зеленчуци и други растения във вертикални конструкции има значителни 
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преимущества, тъй като спестява вода, нe се използват пестициди и се намалява замърсяването на околната среда. То е 
особено подходящо за страни с неблагоприятен климат, защото не се влияе от метеорологичните условия. 
Вертикалното земеделие е важно за бъдещето ни, тъй като дава възможност да се ползват по-малко площи и по-малко 
вода, потребявайки повторно всичко, което не е абсорбирано от растенията. Подробностите не са маловажни, защото този 
метод би използвал 95 на сто по-малко вода от традиционното селско стопанство. Цифрата е впечатляваща особено в 
условията на суша, засегнала голяма част от света в последно време. Отглеждането на закрито позволява да се 
възпроизвеждат идеалните условия за плодовете и зеленчуците през цялата година, увеличавайки производството им, 
например с ново поколение изкуствени светлини, които могат да намалят с 40 на сто консумираната енергия. 
Проучванията в тази сфера са в доста начален стадий, отбелязва италианското издание "Мъни". За момента основната цел 
е да се понижат цените и да се увеличи разнообразието на отглежданите продукти, за да могат те да са 
конкурентоспособни на пазара. Това обаче е въпрос на време. Инвестициите в сектора нарастват. Пример е италианската 
компания Planet Farms, на която заложи неотдавна модният предприемач Ренцо Русо - основател на Diesel.  
Целта е в бъдеще да се гарантира непрекъснато снабдяване със зеленчуци и растителни фибри за храна на растителна 
основа, използвайки малки и вертикални фабрики. Подобни структури се разработват в близост до основните градски 
центрове по света, позиционирайки се близо до огромни и постоянно разширяващи се пазари. Причината е, че по-голямата 
част от хората живее в големите градове и в бъдеще делът им ще продължи да се увеличава. Особената структура на тези 
плантации има за цел да преначертае земеделските карти и начина, по който ги възприемаме. Както пише "Дейли бийст", 
"фабриката на бъдещето" не е терен в Канзас, а склад с температура, която се контролира в Нюарк, град на няколко 
километра от мегаполиса Ню Йорк. 
Земеделието на бъдещето ще се състои от мрежа от сравнително малки съоръжения на закрито, където растенията ще се 
култивират в постоянен цикъл и на няколко крачки от мегаполисите, чието снабдяване е от ключово значение, за да може 
да се изхранва един все по-пренаселен свят. 
 
Cross.bg 
 
√ Преглед на печата  
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Болници и строежи спират без пенсионери 
в. Труд - Зелените ликвидират магистрала "Струма" 
в. Телеграф - Свиха ток като за цял град 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Нови задачи на президентската власт - влизане в Шенген и "страната да не се въвлича във война" 
в. 24 часа - Завещанието на Борислав Сандов: Рестарт за "Струма" или сбогом на магистралата 
в. Труд - Терорът с маските превзе и София 
в. Труд - 1 млрд. евро завардиха Киро и Асен на прощаване 
в. Телеграф - С маски вече и в мола 
в. Телеграф - 16 000 първолаци с помощи за раници 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Боби Бобев, бивш посланик в Албания и Косово: Едва ли за месец Сърбия и Косово ще си променят позициите, 
но война - малко вероятно 
в. Труд - Проф. Антоанета Христова, политически психолог, пред "Труд": Радев отстрелва противниците си, но изгори и 
държавата 
в. Телеграф - Константин Занков от института за анализи и оценки в туризма: Българското семейство харчи 2 бона за 
почивка 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Борисов пак сложи капан - и сам падна в него 
в. Труд - Часовникът цъка ли, цъка... 
в. Телеграф - За ползата от кражбите на ток 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите  
БНТ „Денят започва" 

- За проблемите и решенията в енергийния сектор и цената на синьото гориво. Гост: Председателят на КЕВР Иван 
Иванов; 

- Смяната на властта и приоритетите на новия служебен кабинет 
- За новите мерки срещу COVID. Какъв трябва да е контролът. Гост: Епидемиологът проф. Тодор Кантарджиев 
- Антитеростичната операция и убийството на лидера на Ал Кайда. Гост: Проф. Владимир Чуков 

бТВ, „Тази сутрин" 
- Как новата власт ще се справи с кризата. Гости: Б.Гуцанов, БСП, Искрен Митев, Продължава промяната, Деница 

Сачева, ГЕРБ 
- Поскъпване на живота и нарастване на разходите за издръжка на живот. Гост: Пламен Димитров, президент на 

КНСБ 
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√ Предстоящи събития в страната на 3 август 
София. 

- Фотоизложба „Парченца от вкъщи“ на Анна Стоева ще бъде открита на две локации в София. Експозицията е част 
от кампания на Българския хелзинкски комитет в подкрепа на украинските бежанци в България. Изложбата ще 
може да бъде разгледана на 3 август до Централните хали и на 5 август пред Централна гара. 

- От 9.00 до 13.00 часа в офиса на Българската асоциация на пострадали при катастрофи в гр. София - ул. Лайош 
Кошут №16, ет. 1, експерти ще направят безплатна индивидуална консултация на всички желаещи – може да се 
запишете на телефон 0878 400 049, до 04.08.2022г. 

- От 10.00 до 12.00 ч. в Международното висше бизнес училище в София, експертите от „Интеграл“ организират 
ориентационна среща с бъдещите студенти в чужбина.  

- От 11.00 часа в Националния дворец на децата вицепрезидентът Илияна Йотова ще отличи лауреатите в 
творческите конкурси за деца и юноши от българските общности по света, които ежегодно се организират от 
Изпълнителната агенция за българите в чужбина. 

*** 
Варна. 

- От 11,30 часа в Юнашкия салон ще се проведе традиционната годишна пресконференция, посветена на 82-рото 
издание на плувния маратон „Галата – Варна” и 6-ия плувен празник 1000 х 1000. 

 
*** 
Видин. 

- От 10.30 часа, в залата на Общинския съвет кметът на Община Видин д-р Цветан Ценков ще връчи трудовите 
договори на 12 младежи, одобрени по модула Платен стаж в рамките на Младежката програма, която Община 
Видин и Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни организират за 
втора поредна година. 

- От 18.00 часа в Драматичен театър „Владимир Трандафилов“ във Видин ще се проведе събитие от Националната 
кампания #Първа работа. От 17:40 часа във фоайето на Драматичен театър „Владимир Трандафилов“ ще се 
проведе кратък брифинг за медиите, на който ще бъдат представени целите на кампанията #Първа работа. 

*** 
Пловдив. 

- От 11.00 часа, в къща „Иван Черноземски", ул. „Цанко Лавренов" № 5, Стария град, ще се проведе 
пресконференция посветена на предстоящото турне на Софийската опера и балет в Пловдив. 

- От 20.00 часа в Античния театър ще се състои шоу от демонстративния отбор на световното таекуондо (World 
Taekwondo).  

*** 
Стара Загора. 

- От 18.00 часа в Художествената галерия, ще бъде открита изложба, посветена на 90 години от рождението на 
художника Иван Кирков (1923-2010). 

*** 
Търговище. 

- От 15.00 ч., в читалище "НАПРЕДЪК -1864", ЗАЛА 2 (кафе-театър), на адрес: пл. „Стоян Мавродиев“ 1, екип от 
експерти на омбудсмана Диана Ковачева ще проведат информационни срещи за гражданите и гражданските 
организации в гр. Търговище. 

*** 
Хасково. 

- 10.30 часа в Детски отдел към РБ „Хр. Смирненски“ ще се състоят игри във виртуалния свят чрез под „FluurMat“ 

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

