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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
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√ Васил Велев: Призоваваме депутатите да гласуват текстове в актуализацията на бюджета в едно с промените в Закона 
за енергетика така, че България да има конкуренти цени на електроенергията, да има ръст на икономиката и на 
доходите на хората 
Васил Велев, председател на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България 
Интервюто е дадено на 10.06, петък, в 19.10 часа. 
Водещ: Във вторник Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) не подкрепи на Тристранния съвет нито 
един от трите бюджета. В сряда лидерът на „Има такъв народ“ оттегли министрите си от правителството и напусна 
коалицията. Вече три дена държавата е в реална правителствена криза и въпреки, че актуализацията на бюджета бе 
отхвърлена от социалните партньори и от ресорната парламентарна Бюджетна комисия, тя бе внесена за разглеждане на 
първо четене в парламента. Как се чувства бизнесът в настъпилия управленски хаос, в който всеки очевидно прави каквото 
си прецени? Наш гост е Васил Велев – председател на Управителния съвет на АИКБ. Г-н Велев, до неотдавна вие се 
тревожихте от бизнеса, че обстановката е непрогнозируема. А какво бихте казали в момента, когато краят на нищо не се 
вижда? 
Васил Велев: За което бизнесът настоява и поради което не подкрепи проектите за актуализация на бюджета е да има 
прогнозируемост за цените на енергоресурсите, на електроенергия и програма за тяхното компенсиране, като ние сме 
представили ясни, подробни разчети как това може да се направи с част от надвзетите от предприятията средства за 
същите тези цени на електроенергията. Това е първостепенна задача, задача от първостепенна важност, защото причината 
за високата инфлация, съответно за обедняването на хората, намаляване на покупателната способност, стопяване на 
спестяванията им е инфлацията. А причината за тази инфлация, първата и най-важната причина е високата цена на 
електроенергията за предприятията. Тази висока цена всъщност прави така, че инфлацията в България е два пъти по-голяма 
отколкото е в Еврозоната, към която ние сме привързани с валутен борд. Тоест, привнесената отвън инфлация е 
приблизително половината от инфлацията, която има в България. Затова за нас е, пак повтарям, от първостепенна важност 
програмата за компенсиране на небитовите потребители не да идва постфактум, не месец за месец след протести или 
закани за протести, а да има такава средносрочна програма и тя да намери място в бюджета – ние сме предложили 
текстове. Защото законопроектът за изменение и допълнение на Закона за енергетиката може да помогне за приходната 
част, но той не гарантира самата програма, както и не гарантира приходната част във вида, в който е разписана, оставена 
е на преценката на министъра на енергетиката за разлика от страните около нас – Гърция, Румъния, страни, като Испания 
и много други, където очакваните печалби, тези свръхпечалби от високите цени на електроенергията, над определено 
ниво се изземват, и с тях се компенсират потребителите. 
Водещ: Добре, г-н Велев, но нали вие, работодателските организации, уж постигнахте с правителството споразумение за 
компенсиране високите цени на електроенергията в средносрочен план. Това споразумение изпълнява ли се? Вие виждате 
ли гаранции за него? Правителството нещо като продължение прави ли по въпроса? Тъй като в актуализацията на бюджета 
няма нищо, но може би нещо друго да прави? 
Васил Велев: Ние постигнахме споразумение май и юни за схемата за компенсиране – 200 лева под и над него 20% от 
горницата се плаща от бизнеса. Само за сравнение съответната цена, която е за бита, е 82 лева в новото ценово решение 
на КЕВР за мегаватчаса. Ние постигнахме споразумение за 200 плюс 20% от горницата. Тоест, тръгваме от 2.5 пъти по-
висока цена отколкото е за бита. Въпреки тази висока 2.5 пъти цена отколкото е за бита, средства от печалбите на 
енергийните компании при тези допускания, при които всичките изчисления прави КЕВР, има. Но те не са гарантирани, не 
са включени в закона, и това не дава сигурност на индустрията, на икономиката, на предприятията даже в краткосрочен 
план, а какво остава в средносрочен, какво остава за инвестиции. И това е и причината всъщност ръстът на БВП у нас да е 
под потенциала, да е един от най-слабите в Европейския съюз. А такива възможности за ускоряван на растежа, съответно 
увеличаване на продажбите и на заплатите на хора, има прекрасни. Те започнаха още от Ковида – със скъсяване на 
веригите на доставки много клиенти от Западна Европа се пренасочиха от Китай към Източна Европа. А след конфликта в 
Украйна, тази тенденция се задълбочи и увеличи и с пренасочване на такива поръчки вместо към воюващите страни и 
региона, към страни, като България. И една конкурентна цена на електроенергията – ние не искаме по-добра от тази, която 
имат нашите конкуренти – би помогнала за ускоряване на растежа, за увеличаване на доходите на хората и също така за 
стопиране, даже връщане на инфлацията. Това за нас е първата главна, най-важна антикризисна мярка, която в бюджета я 
няма. Забележете, парите идват от свръхпечалбата на предприятията в енергетиката, но този механизъм и този 
ангажимент за правителството трябва да намери място в бюджета. Законът за енергетиката не е мястото, няма и такива 



2 

 

разписани текстове там. Така че това е важно за бизнеса. И за да може икономиката да работи, да произвежда, да 
увеличава доходи на хората, да увеличава приходи в бюджета, докато се изясняват управляващите помежду си, 
управляващите с опозиция кой е по-корумпиран, кой е некадърен и т.н. нека да бъдат така отговорни да създадат 
нормални условия за работа на икономиката, за да може тя да произвежда и хората да не бедстват. Защото тези 
увеличения на пенсии и помощи, които се предвиждат с актуализацията на бюджета, ако не се спре инфлацията, те докато 
се гласуват и получат, те вече ще бъдат по-малко от обезценката на средствата, на спестяванията, по-малко от 
увеличението на пенсиите, и ще има следващ винт в спиралата на инфлацията. Както че ли това не се разбира или по-скоро 
популизмът пречи да се разбере и да се проведе като действие. 
Водещ: За мен е много странно при положение, че България ще спечели именно ставайки по-конкурентоспособна с 
продукцията си, че това не се разбира от правителството и не срещате отзив. Дали между първо и второ четене все пак 
няма да бъдат наложени известни корекции и да влезе като регламент вашата договореност? 
Васил Велев: Ние призоваваме депутатите и от управляваща коалиция, и от опозицията да гласуват такива текстове. Да 
гласуват такива текстове в Закона за държавния бюджет на Република България, да гласуват в едно с това и промените в 
Закона за енергетика, така че България да има конкуренти цени на електроенергията, да има конкурентна икономика, да 
има ръст на икономиката и съответно на доходите на хората. 
Водещ: Защото иначе как си представяте, че ще работите занапред? Всеки месец ли ще ходите да просите в Министерския 
съвет? Извинявам се за израза. 
Васил Велев: Точно това искаме да избегнем, защото когато няма средносрочен план и сигурност, естествена защитна 
реакция на компаниите е да калкулират по-висока цена в себестойността. Ако те могат при това положение да продадат 
стоките, ако техните такива оферти с увеличени цени се потвърдят, това ражда инфлация нов кръг, нов винт в инфлацията. 
Ако не се потвърдят и съответно не продадат тези стоки с увеличените цени, пък съответно това води до свиване на 
производството, до намаляване на заплати, съкращаване на хора. Докато една сигурност в средносрочен план на 
равнището на цените, която е за България напълно постижима, да благодарим на тези, които са построили АЕЦ „Козлодуй“ 
и другите мощности, защото в момента цената на енергията, себестойността от АЕЦ „Козлодуй“, според КЕВР, включено 
даже със съответната печалба и рентабилност, е 61 лева. Цената на ВЕЦ на НЕК е 91 лева за мегаватчаса при прогнозирана 
пазарна цена за целия ценови период от една година 431 лева за мегаватчаса. Виждате какви огромни разлики са това, 
какви огромни печалби, каква огромна рентабилност, която позволява част от нея само да компенсират от схемата, която 
коментирахме, всички потребители, не само промишлените предприятия, не само бизнеса, а и социалната сфера – 
болници, училища, читалища, детски градини, общините, уличното осветление ако щете, и т.н., манастири, църкви, всички, 
които не са домакинства – 633 000 потребителя. 
Водещ: Странно, защо не се прави, какво е вашето обяснение? Защо на вашите рационални предложения остават някак си 
глухи в правителството? 
Васил Велев: На нас ни се казва: „Ще го направим. Ето проектозаконът за енергетика, той ще го направи“ – той не го прави, 
и това ние се уморихме да го повтаряме. На само ни повтарят: „Ще го направим, не ни ли вярвате?“ Вярваме, само че нека 
да го има написано. А вие като си вярвате, че ще го направите, защо не го записвате в проекта за закон? 
Водещ: Странно поведение. И как ще работи бизнесът, особено сега като тръгва и политическа криза? 
Васил Велев: Бизнесът ще работи както и досега през последните 2 години. Той е виждал и по-тежки ситуации. Но ние 
призоваваме управляващите да изпълняват поетите ангажименти и да изпълняват договорите. И досега не е разплатено 
на строителния бранш – строителният сезон е в разгара си, сега е жътвата за строителството. В същото време ние имаме 
планирани в бюджета 8.5 милиарда публични инвестиции до последния отчет, с който разполага обществеността, до края 
на месец април, 1/3 от годината, са инвестирани 1/10 от тях. За 1/3 от времето 1/10. Тоест, очевидно тези инвестиции няма 
да се изпълнят. Виждате, в какво състояние е пътната мрежа. И в същото време има една немощ да се справи управлението 
с тези проблеми, където е имало корупция и кражби да има съответните санкции, но 50 000 строителя не са мафия, не са 
мафиоти – това са работници, това са инженери, които са си свършили работата и трябва да си получат парите за това, 
които сега трябва да работят, а не през зимата, защото през зимата не се строи. 
Водещ: С какво си обяснявате, че правителството не може да намери диалог, не може да тръгне към диалог с различни 
браншове? 
Васил Велев: Ами да вземем бранша „Транспорт“ – какъв диалог да се води с този транспортен министър? Браншът поиска 
няколко пъти оставката му. Очевидно там диалог не може да се води. Той иска да си подбира с кого да води диалог, да си 
назначи бранша. Не става така, има индустриални отношения в Европа, има правила, има представителност на съответния 
бизнес. Транспортният бранш, превозвачите е другият проблем. И спедиторите, и превозвачите са отправили конкретни 
предложения и за начина на покачване на тол таксите, и за компенсиране на пътуванията автобусните, които са 
субсидирани, свързани с отдалечени райони. А общественият транспорт в редица общини изобщо ще спре при ситуацията, 
която продължава, тъй като имаме значително увеличени разходи на входа и намалени или стопирани разходи на изхода. 
В строителния бранш нямаме актуализация на суровините – цените на суровините, на материалите са се увеличили от 
порядъка на 50 до 100%, и в същото време няма актуализация на цените. Очевидно, че при тези ситуации не могат да бъдат 
изпълнени съответните строителни работи. Тези три искания, разбира се, не са всички, но те са особено важни, защото 
засягат електроенергията всички, строителството и транспорта – браншове от порядъка на 50 000-100 000 заети в тях. 
Водещ: От сдруженията в транспорта, от камарата на строителите в България напоследък зачестяват репликите: 
„Държавата убива нашия бранш“. За какъв диалог може да се говори? 
Васил Велев: Има проблем. Ние способствахме добросъвестно за възстановяване на диалога. Премиерът лично се зае с 
тази задача, защото очевидно министърът на транспорта няма това желание, но така или иначе до решение не се стигна 
на този етап. Но аз ви връщам към първия въпрос – ако питате кой е първият, втория и третият проблем, който трябва да 
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се реши, това е проблемът с цената на електроенергията за небитовите потребители. Това е и първият, и вторият, и третият. 
Това е проблемът, който ражда инфлация, обезценява текущите доходи на хората, обезценява спестяванията им, намалява 
ръста на БВП. И този проблем има лесно решение и половин година не може да вземе това решение правителството. 
Половин година ние всеки месец, през месец правим протести или подготовки за протести, търсим срещи, правим срещи 
и се кърпи постфактум месец за месец. 
Водещ: И това решение да бъде вписано в актуализацията на бюджета? 
Васил Велев: Точно така. Да бъде вписана тази схема за компенсиране. Компенсират се небитовите потребители на 
електроенергия със средства от Фонда за сигурност на електроенергийната система, приходите в който отиват от 
свръхпечалбите на електроенергийните дружества, и схемата за компенсиране: цена на пазара ден напред минус 200 лева, 
80% от това се компенсират, под 200 лева няма компенсации, над 200 лева се плащат 20% от горницата плюс тези 200 лева. 
Това е схемата за май и юни, тя просто трябва до края на годината да бъде продължена. 
Водещ: Да ви бъде гарантирана? 
Васил Велев: Да бъде записана в бюджета като ангажимент на правителството, като задача на правителството. И съответно 
с поправките в Закона за енергетиката да бъде трайно в тези ситуации гарантиран и като приходоизточник. Защото това и 
досега се правеше, но на парче, с отделни решения, с дарения от електроенергийните дружества за фонда, с авансови 
дивиденти и т.н. Като със закона може да се направи траен механизъм, включително и свръхпечалбите от частните 
предприятия в енергетиката – тези, които имат преференциални цени и ние предишните 10 години сме им плащали тези 
преференциални цени чрез задължение към обществото, тоест, чрез надценки към цената на електроенергията. Сега няма 
морал в това да получават пари над преференциалните, над гарантираните им преференциални. Това, което от пазара 
взимат над преференциалните, трябва да го върнат във Фонда за сигурност на електроенергийната система. Това също 
може и трябва да се уреди с тези промени в Закона за енергетиката. 
Водещ: И се оказа, че е много трудно да се направи. Очевидно, че властта не смее да пипне печалбите на определени 
структури. И защо си мисля, че това са преди всичко частните структури? Ако греша, поправете ме. 
Васил Велев: Ами имаше такъв внесен законопроект от ДПС, който много приличаше на този, който сега се обсъжда, но 
беше отхвърлен. Надяваме се този път законопроектът да бъде одобрен, и той трябва да бъде гледан в едно със Закона за 
изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България. В единия са приходите допълнителни 
във фонда, в другия – програмата за компенсиране. 
Водещ: Стискаме ви палци. Дано в крайна сметка държавата прогледне, че трябва да реши този въпрос, защото без 
бизнеса, без парите няма накъде, няма как да продължи. 
Васил Велев: Да, това е нашият призив – за отговорност, за усилие от всички парламентарни групи да се довърши тази 
задача, за да може икономиката да работи, хората да имат работа, бюджетът да се пълни. През това време политиците да 
изясняват как ще продължават напред. 
Водещ: Ако обаче това не се случи, какви са рискове и какви сценарии се очертават, г-н Велев? 
Васил Велев: Ако това не се случи, инфлацията ще продължи да расте, икономиката ще се развива по-бавно, по-лошо 
отколкото може, отколкото са потенциала, отколкото са възможностите. Ще изпуснем шансове, виждаме, че за първото 
тримесечие и инвестициите са намалели допълнително, виждаме, че сме на опашката на Европейския съюз по ръст вместо 
да сме сред първите, имайки най-ниско равнище на БВП в Европейския съюз ние имаме най-висок, най-голям потенциал 
за развитие предвид догонващото развитие и сближаването, което не се реализира. И тези пропуски ще се увеличат, 
задълбочат вместо да се неутрализират. 
Водещ: Което означава ръст на фалити, ръст на безработица, освен ръст на инфлация? 
Васил Велев: И обезценка на доходите на хората, с което идва и по-нисият жизнен стандарт. 
 
НОВА ТВ 
 
√ БЮДЖЕТЪТ ПОД ВЪПРОС: Работодатели и синдикати с тревожни прогнози 
Те настояват за отговор осигурени ли са доставките на газ и след месец юни 
Работодателите - с отворено писмо до правителството. Те настояват за отговор осигурени ли са доставките на газ и след 
месец юни. А в същото време - синдикатите пак поискаха актуализация на актуализацията на бюджета. 
Неприемането на актуализацията на бюджета ще се отрази пагубно и за хората и за бизнеса. Това прогнозират КНСБ и 
смятат, че заложените средства дори трябва да бъдат удвоени от 2 на 4 млрд. лв.  А допълнителните средства трябва да 
отидат за по-високи заплати. Работодателите от друга страна са на мнение че актуализацията е без значение в този си вид 
и единствената работеща мярка би била енергийни помощи за бизнеса. И още те излязоха  с отворено писмо до 
правителството като настояват да знаят има или не подписан дългосрочен договор със Съединените щати за 
доставка  на  природен газ. Причината – не могат да си направят сметката. 
Синдикатите предупреждават- актуализацията е задължителна и то въпреки  заложените средства и мерки. 
„Аз настоявам актуализацията на бюджета да мине през парламента, с какво мнозинство не знам, важното е да мине при 
това с още повече допълнителни разходи, които според нас съвсем логично могат да бъдат направени”, заяви Пламен 
Димитров, президент на КНСБ. 
Допълнителни разходи от още 2 млрд. лв. за по-високи заплати, предлагат от КНСБ. „Няма друга алтернатива, независимо 
кой управлява държавата освен да се компенсират доходите на работещите”. 
Не такива са сметките на работодателите. 
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„Предложените текстове в актуализацията и промени в закона за енергетиката не решават основната задача на тази 
актуализация и ако в този вид не се състои няма да се промени нищо съществено”, посочи Васил Велев, председател на 
АИКБ. 
И също предлагат увеличаване на доходите, но чрез енергийни помощи за бизнеса. „Това би било от полза на гражданите, 
тъй като би спряло тяхното обедняване, би спряло инфлацията до нивата на които е, даже може цените да се върнат и 
назад, защото конкуренцията действа”. 
Също заради по-голяма предвидимост  настояват да стане ясно официално има ли подписани дългосрочни договори за 
доставки на американски газ. 
„ КЕВР е предвидил прогнозна пазарна цена 115 лв., за мегаватчас, на каква база е предвидил... Има ли основания за такава 
цена или ние да се спасяваме поединично да си търсим други доставчици”, твърди Велев, 
Докато  работодатели и синдикати изчисляват  на едро как ще се отрази липсата на актуализация на бюджета, Костадин 
смята  по собствения си джоб. И брои колко кг картофи трябва да продаде за да му стигне пенсията, която с добавката е 
400 лв. 
„Ако ми падне пенсията трябва да спра да се движа. Разходите непрекъснато се увеличават колкото и да се стискаш няма 
да ти стигнат”, заяви пенсионерът Костадин. 
Синдикатите също смятат, че заложеното увеличение на пенсиите трябва да стане факт. 
„Те не са най-правилният начин особено 60-те лв. да възстановим нарушената връзка между приноса и правата, но са 
единствено възможния към настоящия момент”, твърди Пламен Димитров. 
Но работодателите се притесняват, че това, по думите им ,необмислено увеличение ще се отрази негативно върху 
работещите. 
„Приходи от над 1 млрд по плана за възстановяване и устойчивост ще послужат за това увеличаване на пенсиите, но те 
трябва да се върнат догодина + нови 4 отиваме на още 5 млрд. догодина”, заяви Велев. 
Въпреки различните  сметки Костадин, който следи политическите новини  е сигурен, че актуализация ще има. „Ще я 
гласуват защото няма къде да идат, защото правителството пада , правителството пада, ако продължат така да се развиват 
нещата”. 
 
Bulgaria ON AIR 
 
√ Политическата нестабилност 
Бизнесът е обезпокоен от ситуацията, казва Добрин Иванов от АИКБ 
Парламентът се готви да актуализира бюджета за 2022 година, както беше заложено още при приемането му в началото 
на годината. Икономическата ситуация оттогава обаче само се влошава, най-вече по отношение на инфлацията. Ето защо 
в този брой на предаването сме поканили експерти, които да коментират от различни ъгли както състоянието на 
икономиката, така и очакванията към бюджета. 
Бизнесът е обезпокоен от ситуацията в страната, казва Добрин Иванов, изпълнителен директор на АИКБ, в студиото на 
предаването "Money.bg". Според него, отношенията в коалицията са сложни, но оставка на правителството ще тласне 
страната в тежка политическа криза. Гостът припомни, че от миналата година живеем в политическа несигурност, имахме 
3 служебни правителства, започна повишаването на цената на тока, после на бензина и газа. Да не забравяме и ковид-
обстановката. Всичко това оказва сериозно влияние на бизнеса. Инфлацията галопира, актуализацията на бюджета 
буксува. 
В предаването участва и евродепутатът от ЕНП Радан Кънев. Той дава подробности за пакета "Подготвени за цел 55". Това 
е Планът на ЕС за намаляване на парниковите газове. Какво точно предвижда този план - вижте във видеото! 
Целите разговори гледайте във видеото. 
 
Business.dir.bg 
 
√ Бизнесът пита премиера ще има ли газ през юли и по-нататък 
БСК, АИКБ, БТПП и КРИБ, обединени в Асоциацията на работодателските организации в България (АОБР), написа писмо до 
премиера Кирил Петков, в което пита осигурени ли са доставки на природен газ за юли 2022 г. и дългосрочно.  
В позицията се отбелязва, че след спирането на доставките на природен газ от Русия бяха осигурени алтернативни 
доставки, значителна част от тях благодарение на танкери с втечнен природен газ. Припомня се обявената от 
правителството закупуване от "Булгаргаз"на два танкера, които, според АОБР, са достатъчни да задоволят търсенето в 
страната до края на юни 2022 г. Както и дадената информация, че се търси дългосрочно решение за гарантиране на 
доставките. 
В писмото обаче се изтъква, че към момента "бизнесът и обществото все още не са информирани дали има подписани 
споразумения за дългосрочна доставка на природен газ от алтернативни на "Газпром" доставчици". 
Във връзка с това АОБР призовава премиера (правителството) да обяви "на какъв етап са евентуални преговори за доставка 
на природен газ, защото е изключително важно да се знае дали те са гарантирани не само за юли 2022 г., но и в дългосрочен 
порядък". 
По-рано в понеделник, 13 юни, председателят на КЕВР Станислав Тодоров каза по БНТ, че според него все още се водят 
преговори за доставка на американски втечнен газ и не може да потвърди дали има подписан договор. Той отбеляза, че 
договорът трябва да бъде представен в КЕВР за одобрение. "До момента мисля, че се водят преговори, но до колкото съм 
информиран, не мога да потвърдя дали има подписан такъв."  

https://www.bgonair.bg/a/203-moneybg/268810-politicheskata-nestabilnost
https://business.dir.bg/pazari/shefat-na-kevr-ne-znae-ima-li-veche-podpisan-dogovor-za-amerikanski-vtechnen-gaz
https://business.dir.bg/pazari/shefat-na-kevr-ne-znae-ima-li-veche-podpisan-dogovor-za-amerikanski-vtechnen-gaz
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На 22 март от АОБР написаха до премиера Петков (с копие до вицепремиера Асен Василев и министъра на енергетиката 
Александър Николова, подал оставка в понеделник, 13 юни), писмо, в което изразиха притесненията си от изявления в 
медиите от членове на правителството, "че няма да се преговаря с "Газпром"". От бизнеса тогава заявиха, че "това прави 
невъзможно дългосрочното планиране, бизнес средата става непредсказуема и води до отлив на инвестиции". "Особено 
след като няма сигурни договорени количества и капацитет, както и яснота колко ще струва това на българския 
потребител." 
И въпреки одобрението си за диверсифициране на газовите маршрути и доставки, от АОБР смятат, "че от ключово значение 
е сигурността и непрекъсваемостта на доставките при запазване на конкурентоспособността на българската икономика". 
И затова намират, че: 

• "българската държава е длъжна да осигури енергийната сигурност на страната, след като България се оказва 
единствена в ЕС с изтичащ договор за доставка на природен газ от "Газпром Експорт" ООО".  

• "е задължително общественият доставчик ("Булгаргаз" - б.р.) да предприеме действия за подновяване на 
дългосрочния договор, чрез писмо за предоставяне на условия за нов договор, което не отменя действия за 
резервиране на капацитет и доставки от алтернативни източници." 

По-късно, на 2 юни, Асен Василев заяви пред Комисията по бюджет и финанси на Народното събрание, че България вече 
никога няма да преговаря с "Газпром", защото е ненадежден партньор. 
Още на 27 април, в деня, в който руският монополист спря доставките за България, Василев даде интервю за британската 
медия Sky News, в което каза, че "от днес имаме 0% руски газ". "Нарушаването на контракта от страна на Русия не ни прави 
щастливи". "Но не бих казал, че сме ядосани. Бяхме подготвени, защото се бяхме изправили пред същата ситуация през 
2009 и 2014. Така или иначе - договорът ни изтичаше в края на годината." "Надявахме се Русия да спази договора, но това 
не се случи." 
На 5 юни вицепремиерът и министър на финансите Асен Василев каза по Нова, че доколкото знае танкерите с американски 
втечнен газ се "разтоварват в момента и си ползваме газа от там". 
На 6 юни Министерството на енергетиката съобщи, че България е получила първия танкер с американски втечнен газ и че 
той вече се разтоварва. 
 
БНР 
 
√ Бизнесът пита правителството за преговорите за доставка на природен газ 
Бизнесът настоява правителството да даде отговор на какъв етап са преговорите за доставка на природен газ и дали са 
гарантирани доставките след края на юни и в дългосрочен план. 
В писмо до премиера Кирил Петков национално представителните работодателски организации отбелязват, че закупените 
количества от "Булгаргаз" трябва да осигурят потреблението до края на този месец като междувременно се търси 
алтернатива.  
"Понастоящем обаче бизнесът и обществото все още не са информирани дали има подписани споразумения за 
дългосрочна доставка на природен газ от алтернативни на "Газпром" доставчици", се посочва в писмото. 
По-рано в интервю за БНТ председателят на КЕВР Станислав Тодоров заяви, че все още няма подписан договор за доставка 
на американски втечнен газ. 
 
24 часа 
 
√ Бизнесът пита правителството: ще има ли газ през юли? 
Асоциацията на организациите на българските работодатели, която обединява всички работодателски организации в 
България - КРИБ, БСК, БТПП и АИКБ, попитаха с декларация правителството дали ще има природен газ през юли. 
По-рано вчера председателят на КЕВР Станислав Тодоров каза по Би Ти Ви, че в комисията не е депозиран договор за внос 
на американски втечнен газ. По закон "Булгаргаз" е длъжен да депозира в комисията всички договори за доставка. 
Ето пълния текст на декларацията: 
След спирането на доставките на природен газ за Република България от страна на Руската федерация бяха осигурени 
алтернативни доставки. Значителна част от тях е благодарение на танкери с втечнен природен газ. 
Правителството обяви, че „Булгаргаз“ ЕАД е закупил два танкера, които са достатъчни да задоволят търсенето в страната 
до края на юни 2022 г. От правителството беше дадена и информация, че се търси дългосрочно решение за гарантиране 
на доставките. 
Понастоящем, обаче, бизнесът и обществото все още не са информирани дали има подписани споразумения за 
дългосрочна доставка на природен газ от алтернативни на „Газпром“ доставчици. 
Призоваваме правителството да обяви на какъв етап са евентуални преговори за доставка на природен газ, защото е 
изключително важно да се знае дали те са гарантирани не само за юли 2022 г., но и в дългосрочен порядък. 
 
 
 
 
 
 
 

https://business.dir.bg/pazari/asen-vasilev-balgariya-veche-nikoga-nyama-da-pregovarya-s-gazprom
https://business.dir.bg/pazari/asen-vasilev-balgariya-veche-nikoga-nyama-da-pregovarya-s-gazprom
https://dnes.dir.bg/politika/asen-vasilev-veche-izpolzvame-vtechneniya-gaz-ot-amerika-1
https://business.dir.bg/energien-pazar/balgariya-poluchi-parviya-tanker-s-amerikanski-vtechnen-gaz
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Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНТ 
 
√ Президентът Радев: Интеграцията на РСМ трябва да се гради на реални резултати в изпълнение на критериите за 
членство 
Интеграцията на Република Северна Македония в ЕС трябва да бъде устойчив и необратим процес и да се гради на реални 
резултати в изпълнение на критериите за членство. Това заяви президентът Румен Радев в телефонен разговор с 
председателя на Европейския съвет Шарл Мишел. 
Държавният глава подчерта, че изпълнението на Копенхагенските критерии за членство в ЕС, предоставянето на 
конституционни гаранции за спазването на правата на македонските българи от страна на Република Северна Македония, 
изкореняването на езика на омразата към България и българите и опазването на българското културно-историческо 
наследство в югозападната ни съседка са необходими стъпки по нейния път към Обединена Европа. 
България е открита за диалог и очаква конкретни резултати, които няма как да бъдат отчетени в оставащите дни до 
предстоящото този месец заседание на Европейския съвет, отбеляза още президентът. Румен Радев оцени високо все по-
доброто разбиране на българската позиция в рамките на Европейския съюз и открои необходимостта от изработването на 
ясни механизми и измерими критерии, които да отчитат реалния напредък на югозападната ни съседка в процеса на 
европейска интеграция и да отстояват демократичните норми и принципите на ЕС. 
Президентът Румен Радев проведе телефонен разговор, посветен на европейската перспектива на Република Северна 
Македония и с федералния министър по европейските и международните въпроси на Република Австрия Александер 
Шаленберг. 
 
√ Организираха трудова борса за украински бежанци в Румъния 
В Букурещ беше организирана трудова борса за украински бежанци. Броят им в Румъния е 85 хиляди, според данните 
от края на май. На специалното изложение са участвали 8 румънски компании. 
Предлаганите позиции са били разнообразни, като например човешки ресурси и служители в салони за красота и кол 
центрове. 
На разположение са били преводачи, като част от представителите на компаниите са владеели украински. За участие в 
трудовата борса са били записани 150 души от Украйна. 
Около 3 хиляди украинци вече са намерили работа в Румъния. Повечето от тях са заети в производството и строителството, 
докато над 250 души са наети в хотели и ресторанти. 
Украинците имат право да работят две години, без да представят документ, удостоверяващ професионалния им опит или 
квалификация. 
 
БНР 
 
√ Бежанската вълна няма да се отрази негативно на туристическия сезон у нас, смята вицепрезидентът 
Бежанската вълна от Украйна няма да се отрази негативно на летния туристически сезон в България, смята 
вицепрезидентът Илияна Йотова. 
По думите ѝ част от украинците могат да работят в сферата на туристическите услуги у нас: 
"България в момента има недостиг на работна сила и ако тези хора искат да се включат дори в услугите на туризма, са 
добре дошли", коментира пред журналисти вицепрезидентът Илияна Йотова. 
 
√ Парламентарна комисия ще приеме правила за избор на нов председател на КПКОНПИ 
Малко повече от три месеца, след като Сотир Цацаров се оттегли от председателския пост на Антикорупционната комисия, 
ресорната парламентарна комисия ще приеме правила за избор на нов председател. Сега временно изпълняващ 
длъжността е заместник-председателят на КПКОНПИ Антон Славчев. 
Днес народните представители ще обсъдят проект за процедурни правила за избор на председател на Комисията. Две са 
лансираните имена за поста: от "Продължаваме Промяната" на министъра на вътрешните работи Бойко Рашков, и от 
"Възраждане" -  на следователя Бойко Атанасов. 
Депутатите от парламентарната Комисия за противодействие на корупцията ще изслушат и Пламен Моллов, бивш 
директор на Българската агенция за безопасност на храните във връзка с медийно изнесени записи и твърдения за 
корупционно предложение към настоящия  изпълнителен директор Христо Даскалов. 
 
√ Кирил Петков: Нова поредица от избори ще е пагубна 
Ако влезем в поредица от избори, би било пагубно и загуба на историческо време. В момента всеки трябва да каже защо 
е в това Народно събрание, каква е неговата отговорност и към кого я носи, коментира днес пред журналисти премиерът 
Кирил Петков във Велико Търново. 
Петков изрази надежда примерът на петимата депутати от "Има такъв народ" и на министъра на спорта Радостин Василев, 
които вчера се отцепиха от парламентарната си група, да бъде последван и от останалите депутати. 
Най-важното нещо, върху което сме се фокусирали сега, е да имаме 121 депутати без зависимости, посочи още той.  
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Премиерът е гост на Националния военен университет "Васил Левски", който отбелязва днес 20 години от своето 
създаване. 
 
√ Финансовият министър Асен Василев се среща с германския си колега Кристиан Линднер 
Вицепремиерът и финансов министър Асен Василев ще се срещне днес в София с германския си колега Кристиан Линднер. 
Сред темите на разговора ще бъдат икономическата и фискална конюнктура в страната ни, Планът за възстановяване и 
устойчивост и провеждане на свързаните с него реформи,  възможностите за задълбочаване на двустранните отношения 
и въпроси от международния и европейски дневен ред, свързани с последиците и предизвикателствата, предизвикани от 
руската инвазия в Украйна. 
 
√ Екоминистърът Сандов се включва във форум за чистотата на въздуха 
Семинар за качеството на въздуха и здравето ще се проведе в Медицинския университет в Пловдив. В него ще се включи 
и министърът на околната среда и водите Борислав Сандов.  
На форума ще бъдат представени доказателства за здравните последици от замърсяването на въздуха в България и 
региона, както и връзката им с настоящите политики и действия. Участниците в семинара ще се запознаят с данни от 
специалния доклад на Института по здравни ефекти в САЩ за състоянието на въздуха и здравето в България.  
Екоминистърът Борислав Сандов, който е и вицепремиер по климатичните политики, е участник в дискусионния панел за 
приоритетите на науката за напредък в програмата за чист въздух в България.  
Форумът ще се проведе в хибриден формат: присъствено в 4-та Аудитория на Аудиторния комплекс на Медицинския 
университет в Пловдив и онлайн в платформата ZOOM от 9:30 ч.  
Пред Радио Пловдив депутатът от „Демократична България" д-р Александър Симидчиев, който от години работи по темата 
със замърсяването на въздуха със сдружението му „Въздух и здраве", коментира: 
Над 1000 човека на месец загиват от въздушно замърсяване. А увеличаването на средно дневното замърсяване само в 
София води до покачване с 10% на контактите с Бърза поломщ заради хипертония, инсулти и други заболявания. 
Според д-р Симидчиев е необходимо преди всичко обществото да е информирано за мерките срещу замърсяването на 
въздуха, част от които не са популярни. Такива са ограничаването на трафика и преминаването към екологично отопление. 
Д-р Александър Симидчиев ще се включи в семинара в Медицинския университет в Пловдив с доклад на тема "Въздушното 
замърсявнане и здравните последици в България". 
В коментар за все още несъстоялото се електронно здравеопазване у нас д-р Симидчиев подчерта, че това е изключително 
важен проблем, който трябва да бъде решен, за да бъде направена ефективна здравна реформа. 
Сега не може да се види дали дадена мярка действа ефективно, ако процесът не може да бъде проследен. А това 
проследяване става именно чрез електронното здравеопазване, обясни лекарят. 
По повод протестите с искане за увеличаване на заплатите в НЗОК д-р Симидчиев коментира, че ако в системата нещо не 
се промени, това изглежда като опит да се натисне правителството. 
Интересното е, че това става в НЗОК, каза депутатът и припомни, че само преди няколко дни е било утвърдено увеличение 
на заплащането именно на представителите на Здравната каса. 
Д-р Александър Симидчиев коментира и политическата ситуация като посочи, че засега парламентарното мнозинство не 
е факт. Това, което има да се свърши, не е тясно партиен интерес, а общонационален интерес. 
Със сигурност „Демократична България" ще изпълни отговорната задача да подкрепи този бюджет, защото той съдържа 
критично важни компоненти, подчерта депутатът. 
Интервюто на Живка Танчева с д-р Александър Симидчиев е в звуковия файл. 
 
√ Брояч на ДФ "Земеделие" отчита в реално време изплатените средства по директните плащания 
Сайтът на Държавен фонд "Земеделие" има нова функционалност - брояч, който отчита в реално време изплатените 
средства по директните плащания за тазгодишната кампания. 
Той е публикуван на началната страница на Фонда в горния десен ъгъл. Според брояча изплатените от 16 октомври 
миналата година до днес  средства по директни плащания в земеделието са близо 1,85 млрд лева.  
Функционалността на брояча ще бъде разширена чрез представяне на плащанията по отделните схеми и мерки, уверяват 
от Фонд "Земеделие". 
 
√ Заплашва ли ограничената сеч във вековните гори дървообработващия бранш? 
Експортната пазарна ориентация е под заплаха, твърдят от мебелната промишленост 
Какви са основните тревоги на бизнеса - репортаж на Пламен Христов 
Дървообработващият бранш настоява да бъде отменена заповедта от миналата година на служебния министър Христо 
Бозуков за ограничаване на сечта във вековните гори с 30%. 
"Необосновано бе намален добивът на едра дървесина", смята Христо Йовчевски, собственик на едно от големите 
предприятия за мебели в Троян. Според него дефицитът е довел до покачване на цената на суровината, което поставя 
целия бранш "в крайно неизгодна позиция." 
Фирмите, които работят в този бранш, са стотици, само в Троянско са 320. 
Експортната пазарна ориентация е под заплаха, защото международните пазари имат лимит и могат да поемат до 
определени цени, подчертава Йовчевски. По думите му отмяната на заповедта не означава масова сеч в българските гори. 
"Конфликт със зелените организации нямаме", декларира той. 

https://bnr.bg/post/101661713
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Според Христо Йовчевски дървесината у нас е с една от най-високите цени в Европа, а засегнати са най-вече малките и 
средните общини.  
БВП, генериран от бранша, е почти 5%, с амбиции да достигне до 5,6 на сто. 
"В чий интерес би било да ликвидираме промишленост, развита в съвременни предприятия с модерна техника? Защо 
трябва да убием традиции, работещи специалисти", пита собственикът на мебелно предприятие.  
"В България горското управление е балансирано. Имаме постижения в горско стопанство, което и защитава горите, и цели 
тяхното възобновяване. Незаконната сеч не включва само защитените територии. Тези заповеди, които наложиха 
ограничения във вековните гори и ограничения във важни за държавата гори, също правят този вид сечи незаконни. 
Разбирам бизнес логиката, фирмите имат интерес да секат повече, но виждаме колко са важни крайречните гори. Що се 
отнася до вековните гори, там има много ясни европейски цели", коментира пред БНР природозащитникът Вера Стаевска 
от "Зелени закони". 
Има ясни климатични модели, които показват, че водата в България ще намалява, изтъкна тя. 
"Отоплението на дърва и енергийната бедност са огромни теми. Едно от важните неща е да преминем към друг тип 
отопление – не може да горим горите си, за да се отопляваме", смята тя. 
Председателят на Асоциацията за алтернативен туризъм Любомир Попйорданов акцентира върху "неспособността на 
държавата реално да управлява този процес", като допълни, че се унищожават туристически ресурси и пейзажи. 
"Проблем е като цяло капацитетът на нашата България да контролира каквото и да е решение. Тази заповед има намерение 
да направи някакъв мораториум, докато успеем да постигнем решение за контрола. Капацитетът ни да контролираме, да 
респектираме е много слаб." 
Управлението на горите е неадресирано, стои висящо в Министерството на земеделието и трябва да се оформи през 
независим бюджетен разпоредител, обобщи Любомир Попйорданов. 
По темата предстои национална конференция "Проблеми и перспективи на горското стопанство, дървообработващата и 
мебелната промишленост в България". 
Повече по темата чуйте в звуковия файл. 
 
√ Мобилните екипи на Агенцията по заетостта консултирали 26 800 украинци 
26 хиляди и 800 украински граждани са консултирани до края на миналата седмица от мобилните екипи на Агенцията по 
заетостта. 70 на сто от тях заявяват готовност да започнат работа веднага, най-предпочитаните градове са Бургас, Варна, 
София и Пловдив. 
Във същото време над 2 хиляди и 100 работодатели търсят да наемат 11 хиляди украинци. 
 
√ Близо 500 наети в Плевенско по програма за временна заетост 
494 безработни в Плевенска област са наети по Регионалната програма за временна заетост. Отпуснати са над 2 милиона 
лева за 11-те общини, за първи път се включва и частният бизнес. 
За първи път работодатели са както областната и общинските администрации и кметства, така и партньори от частния 
бизнес. 
В публичния сектор е осигурена работа за 461 души, а в частния - за 33. Белене е една от 11-те общини, в която програмата 
започна, заяви Милка Ешекова, заместник-кмет: 
"От 10-и имаме сключени договори - 22 лица на 8-часов работен ден. Общи работници са повече с озеленяване, 
поддържане на тревни площи, паркове, градинки. Имаше интерес. Включиха се предимно трайно безработни лица, тези, 
които не могат да си намерят работа, с по-ниска образователна степен. Те търсят някаква възможност за реализация. Това 
за тях е добре дошло. Чакаше се с интерес, още повече, че тази година нямаше други програми. Това е първата, която влезе 
в помощ на общините". 
Общият бюджет на Регионалната програма за заетост на област Плевен за 2022 година е 2 288 009 лв. 
 
√ ЕК: Няма пряка заплаха за европейския пазар вследствие на евентуална продоволствена криза 
Еврокомисарят по земеделието Януш Войчеховски заяви, че няма директна заплаха за функционирането на Общия пазар 
заради продоволствената криза, която войната на Русия в Украйна е на път да създаде. 
В Люксембург се проведе заседание на Съвет "Земеделие и рибарство". Войчеховски изрази подкрепа за искането на 
украинския президент Володимир Зеленски Русия да бъде изключена от Организацията по прехрана и земеделие на ООН. 
Еврокомисар Войчеховски заяви, че вносът на царевица от Украйна за ЕС, който е основен за Общността, за тази година е 
7.7 млн. тона в сравнение с внесените 6.1 млн. тона за миналата.  Той допълни, че според прогнозата на Европейската 
комисия, реколтата в Евросъюза тази година ще е повече, отколкото през 2021-ва година - от 8.1 млн. тона зърно на 9.1 
млн. , като не се очаква цифрите да бъдат по-ниски през 2023 година. 
"Това показва, че имаме сигурността, от която се нуждаем", бе категоричен той. Еврокомисар Войчеховски каза, че рискът 
е предимно за трети страни, но допълни, че коридорите на солидарността вече функционират и износът от Украйна се 
увеличава.  
Запитан за искането на украинския президент Володимир Зеленски Русия да бъде извадена от Организацията по прехрана 
и земеделие на ООН, той отговори, че от Втората световна война не е имало атака срещу световното продоволствие. 
"Русия унищожава складове за зърно, в Черно море, което е изходно пристанище за десетки милиона тона зърно, са 
блокирани всички пристанища. Така че Русия сама се изключи от световната продоволствена общност, особено по 
отношение на сигурността на храните. Затова изразявам пълна солидарност с искането на президента Зеленски", заключи 
той. 

https://bnr.bg/post/101661783
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√ Съветът на ЕС и ЕП удължиха използването Covid сертификата до юни 2023 г. 
Съветът на ЕС и Европейският парламент постигнаха временно споразумение сертификатът за Covid-19 да бъде удължен 
до 30 юни 2023-та година. Това ще гарантира, че пътуващите от ЕС, както и пристигащите от трети страни, свързани със 
системата на Общността, ще могат да използват документа за пътуване в рамките на Евросъюза, където той се изисква. 
Ако ситуацията даде възможност, той ще бъде отменен по-рано. 
Постигнатото споразумение трябва да бъде одобрено и от двете институции. 
 
√ Президентът на Полша подписа указ за отмяна на механизъм, критикуван от ЕК 
Полша изпълни условията на Брюксел за получаването на 58 млрд. евро, след като президентът Анджей Дуда подписа 
актуализирания закон за Върховния съд. 
Законът ще премахне дисциплинарната камара, която предизвика критики към Варшава от Брюксел. 
Дисциплинарната камара бе създадена през 2017 г. и предизвика безпокойство в ЕС заради евентуалното нарушаване на 
принципа за независимост на съдиите. 
Премахването ѝ и отмяната на предишните ѝ решения, както и гарантиране независимостта на избора на съдиите бяха 
посочени от Урсула фон дер Лайен като основни условия за приемането в Брюксел на полския план за възстановяване. 
 
√ Стартира нова кампания за независимост на Шотландия 
Първият министър на Шотландия Никола Стърджън ще предприеме нова кампания за независимост на Шотландия. 
Запитана от журналисти дали официално ще открие нова кампания за независимост, Никола Стърджън отговори 
утвърдително. Тя отбеляза още, че не се е отказала от плановете за провеждане на референдум до края на следващата  
година. Очаква се днес тя да публикува първия от серия документи, свързани с независимостта на Шотландия. 
По повод на първия референдум за независимост през 2014 година Никола Стърджън коментира: "Ако тогава знаехме 
всичко, което знаем днес за пътя, по който пое Обединеното кралство, не се съмнявам, че хората щяха да гласуват с "да" 
още през 2014 година“. 
На този референдум шотландците гласуваха с 55% за оставане в кралството срещу 45 на сто за напускането му. Снощи 
привържениците на оставането в съюза обвиниха шотландското правителство, че е "обсебено" от идеята за независимост. 
Шотландската национална партия на Никола Стърджън има мнозинство в парламента в Единбург с помощта на "зелените" 
да одобри нов референдум за независимост. Тя обаче не разполага с необходимата власт за повеждането му, защото той 
трябва да бъде одобрен от централните власти в Лондон. 
За разлика от 2014 година правителството на Борис Джонсън няма никакво намерение да допусне това да стане. А това 
може да доведе до дълги съдебни битки и дори конституционна криза.  
 
√ Русия отчете 93 млрд. евро приходи от износ на петрол, газ и въглища за 100 дни война в Украйна 
93 милиарда евро приходи от износа си на петрол, петролни продукти, природен газ и въглища е отчела Русия през първите 
100 дни на войната в Украйна. 
Това се казва в доклад на базирания във Финландия независим Център за изследвания на енергетиката и чистия въздух. 
Повечето от руския петрол е пристигнал в Европейския съюз, става ясно от проучването. 
Най-големите вносители на руски петрол по време на войната в Украйна са били Китай, Германия и Италия. 
Като цяло Евросъюзът е приел 61 на сто от износа на руски изкопаеми горива на стойност около 57 милиарда евро. 
Приходите на Русия идват най-вече от продажбата на суров нефт, природен газ, петролни продукти и втечнен природен 
газ и въглища. 
Заради повишените цени на енергоизточниците и приходите от износ в Русия са достигнали рекордно високи нива, се казва 
още в доклада. 
Китай, Индия, Обединените арабски емирства и Франция са повишили количествата, купувани от Русия. 
Киев редовно призовава западните страни да скъсат всичките си търговски връзки с Москва с аргумента така да се 
прекъснат паричните потоци, финансиращи военните действия в Украйна. 
По-рано този месец лидерите на страните от Европейския съюз постигнаха съгласие за частично ембарго на руския петрол. 
В целите на Брюксел е и намаляване на доставките на руски природен газ с две трети тази година. 
 
Bloomberg TV Bulgaria 
 
√ Хората в България са чували за дигитализация, но не я разбират 
Андреас Майер, съосновател на Индустриална асоциация Дигитализация, и Бенджамин Талин, основател на 
MoreТhеnDigital, "В развитие", 13.06.22 
За дигитализация в България се говори много, но често няма яснота в какво се състои тя и как може да бъде осъществена. 
Именно за това ние сме обединили 50 организации с цел да помогнем на компаниите в страната да разберат как да 
използват технологиите и да им дадем инструментите, с които да внедрят дигитализацията в своя бизнес. Това 
разказаха Андреас Майер, съосновател на Индустриална асоциация Дигитализация, и Бенджамин Талин, основател на 
MoreТhеnDigital, в ефира на предаването „В развитие“ с водеща Роселина Петкова. 
„ЕС казва, че страните трябва да се дигитализират, но никой не разбира какво значи това. Затова нашият подход е да 
започнем с основно опознаване чрез статии и възможности за самообразоване. Имаме няколкостотин консултанти, които 
предлагат услугите си безплатно чрез нашата партньорска мрежа. Срещаме се лично с хората и ако дадена компания се 
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нуждае от ERP, ние ще ѝ осигурим съответните лицензи. Основната пречка пред малките и средните предприятия е не 
само, че не знаят какво да направят, но и финансовата страна. Ако отидете в малка фирма с 10 души персонал и им кажете, 
че трябва да закупят софтуер за 50 хиляди, те ще скочат, защото това е годишният им оборот“, казва Майерс. 
Гостът сподели, че правителството ще осигури брандиран минибус на асоциацията, за да бъдат достигнати максимален 
брой населени места в България. „Вече имаме подкрепа от много общини, които ни поканиха, за да им дадем базова 
информация и да им покажем откъде могат да черпят информация, за да помогнат на техните компании и откъде да вземат 
софтуера, който да върши цялата магия“, разказва Майерс. 
Беджамин Талин добавя, че е важно тези продукти да бъдат достъпни, защото щом компаниите видят резултатите, те ще 
се ентусиазират да завършат процеса сами. По отношение на времето, което ще отнеме дигитализацията на България, той 
казва, че не може даде точна времева рамка. „Целта е да се постигнат резултати в обозримо бъдеще, защото ако започнете 
и нищо не се получава, идва обезкуражаване. Процесът на дигитализация никога не свършва; ако не се подобрявате, 
технологията напредва, а вие ще изоставате“, категоричен е Талин. 
Според Майерс „всички компании имат нужда да започнат с дигитализацията още вчера“. Той обаче подчертава, че това 
е процес, който ще отнеме много време. 
„Този процес не е нещо, което може да се вкара в цифри. Ние го правим за нашите деца, защото това е бавен процес с 
много препятствия. Представете си, че една компания иска да въведе нов метод на работа и има 20 служителя. Те трябва 
напълно да променят начина, по който работят, и се сблъскват с препяствия, когато трябва да правят нещата по нов начин. 
Това не става за една вечер, това продължава години, не е въпрос само на нашите усилия, а на образование. Важно е да 
направим всичко възможно да не губим висококвалифицирани кадри в чужбина“, казва той. 
Според Талин най-голямата инвестиция е ангажираността, „защото без ангажираност от мениджърите нищо няма да се 
получи“. 
„Работил съм с много правителства и трябва поне да има разбиране какво трябва да се направи. Ако това е налице, оттам 
нататък остава работата, която трябва да се свърши. Ако управителите не разбират тази цел, те нямат да постигнат нищо. 
Предизвикателството е че винаги се започва с 1% или 0.1% от хората, но за да се раздвижи икономиката, те трябва да са 
30%. Естония даде много добър пример на света какво може да се постигне дори от страна с малко население“, припомня 
той. 
Целия разговор може да гледате във видеото. 
 
√ България се забавя по европейския си път, докато Путин заговори за имперска Русия 
Бойчо Попов. гл. редактор на Investor.bg, "В развитие", 13.06.2022 г. 
Докато боевете в Източна Украйна продължават все по-ожесточено, а президентът на Русия Владимир Путин се обърна 
към историята и визията за имперска Русия на Петър I, за да оправдае нахлуването на Москва, про-европейската посока на 
България се оказа под заплаха след напускането на "Има такъв народ" на управляващата коалиция и оставките на техните 
министри. Това каза Бойчо Попов, гл. редактор на Investor.bg, в своя обзор на темите от изминалата седмица в ефира на 
предаването "В развитие" с водеща Роселина Петкова.  
"Имаме политическа криза в България и не е ясно дали ще се превърне и в парламентарна. Тя вече има директни и 
трайни последици за България - въвеждането на еврото се отдалечава, опитите за подобрение на отношенията с 
Република Северна Македония също са сякаш пресечени, а откъсването от руската енергийна зависимост може да се 
забави до известна степен. Всичко това са доста лоши новини за всички привърженици за европейския път на развитие 
на България." 
Четворната управленска коалиция в страната се разпадна, след като в сряда „Има такъв народ" обяви, че излиза от 
изпълнителната власт, а премиерът Кирил Петков декларира готовност да продължи да управлява, но с правителство на 
малцинството, като разчита на досегашните партньори БСП и „Демократична България", както и на поне 12 гласа на 
съмишленици от партията на Трифонов. През следващите няколко дни четиримата министри от квотата на ИТН 
последователно или подадоха оставка или декларираха готовност да го направят скоро - министърът на енергетиката 
Александър Николов направи това в понеделник. 
Депутатите от ИТН вече започнаха да гласуват с опозоцията и да възпират политиките на правитеслтвото, включително и 
за актуализацията на бюджета, допълни Попов. 
Владимир Путин се сравни с Петър Велики с твърдението, че той не отнемал територии от други държави, а ги връщал на 
Русия. Путин коментира темата на 350-ата годишнина от рождението на Петър Велики, който модернизира Русия с 
обширни реформи и културна революция след пътуване в Европа. 
"Петър Първи води Северната война 21 години. Може да изглежда, че сражавайки се с Швеция, той завзема нещо. Но нищо 
не е завземал! Връщал е! Никой в Европа не  признал територията за руска, а за шведска, но славяни са живели там с угро-
фински народи от незапомнени времена. Защо е отишъл там? Възвръщал и укрепвал - това правел. По всичко изглежда, 
че на нас също се падна да възвръщаме и укрепваме." 
В разгара на тежките боеве в източната част на страната Украйна настоява за допълнителни и по-бързи доставки на оръжие 
от Запада. След руските ракетни атаки в неделя срещу понеделник президентът Володимир Зеленски отново поиска 
модерни системи за противовъздушна отбрана. Според съобщение в медиите Украйна се надява, че предстоящото 
посещение на канцлера на Германия Олаф Шолц в Киев ще доведе до ангажимент за незабавна доставка на германски 
танкове. 
Междувременно КЕВР утвърди с 13% по-ниска цена на газа от 1 юни и препоръча на "Булгаргаз" да сключи дългосрочни 
договори с поне три доставчика на втечнен газ. Регулаторът утвърди цена на природния газ в размер на 141,36 лева за 
мегаватчас, без цените за достъп, пренос, акциз и ДДС, съобщиха от енергийния регулатор. Това е цената, по 

https://www.bloombergtv.bg/a/17-v-razvitie/107494-horata-v-balgariya-sa-chuvali-za-digitalizatsiya-no-ne-ya-razbirat


11 

 

която  "Булгаргаз" ще продава природен газ на крайните снабдители и на компаниите с лиценз за производство и пренос 
на топлинна енергия през юни. 
Целия коментар може да гледате във видеото. 
 
√ Френският финансов сектор настига Великобритания по чужди инвестиции 
Обединеното кралство и Франция са в по-добра позиция в сравнение с Европа, където чуждите инвестиции намаляват 
за трета поредна година 
Финансовият сектор на Франция сега е най-популярната дестинация в Европа за инвеститорите от САЩ, което помага на 
страната да настигне Обединеното кралство по количество преки чуждестранни инвестиции в индустрията, пише 
Bloomberg. 
Страната регистрира общо 60 проекта с преки чужди инвестиции във финансовия сектор миналата година - най-високото 
ниво от десетилетие, според проучване на фирмата за професионални услуги EY. Франция изпревари Германия за второто 
място през 2020 г., когато активността спадна в голяма част от региона поради пандемията от Covid-19. 
Американските инвеститори, които са най-големият източник на преки чужди инвестиции в Европа, финансираха 19 сделки 
във Франция, в сравнение със 17 в Обединеното кралство. Въпреки това, Великобритания все още е малко по-напред с 
общо 63 проекта, които получават трансгранично финансиране през 2021 г., което е седем повече спрямо година по-рано. 
Като цяло Обединеното кралство и Франция са в по-добра позиция в сравнение с тенденцията в Европа, където чуждите 
инвестиции спаднаха с 2,8% в трети пореден годишен спад. 
Анна Антъни, управляващ партньор за финансовите услуги в Обединеното кралство в EY, каза, че финансовите системи по 
света са били тествани „първо с пандемията, а сега с високите нива на геополитическа несигурност“. 
Великобритания показва мускули по отношение на международната търговия, след като напусна Европейския съюз 
миналата година. Нацията подписа поредица от търговски пактове и ухажва чуждестранни инвеститори за обещаващи 
сектори за растеж като този на финансовите технологии. Освен това Обединеното кралство подлага трансграничните 
сделки на по-голям контрол, ако те могат да представляват рискове за националната сигурност. 
Великобритания може да подобри своята привлекателност за инвеститорите чрез подобряване на социалната 
инфраструктура и уменията на работниците, според проучване, проведено между февруари и май сред над 100 
международни мениджъри, вземащи решения в областта на банкирането, застраховането, управлението на богатство и 
активи и финтех. 
Лондон остава най-популярният град за преки чужди инвестиции във финансовите услуги, с 39 финансирани проекта и 
около две трети от респондентите го определят като привлекателен. Париж наваксва с 38 проекта миналата година спрямо 
21 през предходната. 
„Сега обаче не е време за самодоволство и индустрията трябва да се фокусира върху това да направи всичко възможно, за 
да привлече инвеститори към нашите брегове“, каза Антъни в изявление. 
 
√ Великобритания е изправена пред рецесия заради растящите цени 
Продължаващата инфлация принуждава централната банка на Англия да затяга лихвите, а това може да има тежки 
икономически последици 
Обединеното кралство е изправено пред рецесия през 2022 г., макар официалните данни още да не са го потвърдили, 
пише Bloomberg. 
Някои статистическите особености през второто тримесечие и наличието на допълнителен почивен ден за диамантения 
юбилей на кралицата, означават, че нацията може да избегне две последователни тримесечия на свиване, но почти всеки 
друг икономически показател дава индикации за рецесия. 
Това означава, че икономиката на Великобритания е на път да покаже по-лошо представяне от всяка друга водеща 
икономика през следващата година, създавайки сериозно главоболие както за управителя на централната банка Андрю 
Бейли, така и за премиера Борис Джонсън. 
Потребителското доверие вече е под нивата, наблюдавани при всеки икономически спад най-малко от 70-те години на 
миналия век, дори преди да са изпитани пълните ефекти от най-бързата инфлация от десетилетия. А правителствената 
намеса за намаляване на сметките за енергия няма да може да помогне особено много. Домакинствата са изправени пред 
най-големия спад в жизнения стандарт от 50-те години на миналия век. 
 

 

https://www.bloombergtv.bg/a/17-v-razvitie/107493-balgariya-se-zabavya-po-evropeyskiya-si-pat-dokato-putin-zagovori-za-imperska-rusiya
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Дори пазарът на жилища, който е индикатор за усещането на хората за собственото им богатство през последните години, 
показва някои признаци на охлаждане, като търсенето на ипотеки намалява с нарастването на лихвените проценти. 
Тъй като инфлацията ще достигне двуцифрени числа през октомври, пет пъти над целта от 2% на централната банка, Бейли 
и колегите му нямат друг избор, освен да продължат да повишават лихвените проценти, дори ако това означава да влошат 
кризата с разходите за живот в краткосрочен план. 
За Джонсън, който беше близо до свалянето си от власт от собствената си Консервативна партия при вот на доверие в 
понеделник, спасяването на икономиката е жизненоважно, ако иска да оцелее. Не беше случайно, че първата му реч след 
гласуването подчерта необходимостта от намаляване на данъците и въвеждане за по-ниски тарифи, за да се намалят 
разходите за живот. 
 

 
 
Очаква се в данните тази седмица да покажат нарастващия натиск върху домакинствата и бизнеса. 
Икономиката нарасна само с 0,1% през април, според средната прогноза в проучване на Bloomberg, след нулев растеж 
през предходните два месеца. Смята се, че продажбите на дребно са паднали през май и икономистите очакват, че пазарът 
на труда е загубил инерция, тъй като работодателите са добавили по-малко от половината от броя на работните места, 
които бяха добавили през април. 
В четвъртък се очаква централната банка да обяви безпрецедентно пето поредно увеличение, което ще доведе лихвените 
проценти до най-високите им нива от 2009 г. 
Какво казва Bloomberg Economics 
„Очакваме борда на банката да гласува 6-3 в полза на повишаване на лихвите до 1,25%, от 1% в момента. Майкъл Сондърс, 
Катрин Ман и Джонатан Хаскел вероятно ще предпочетат 50 базисни пункта, както направиха през май и февруари. Ние 
също така смятаме, че стегнатият пазар на труда и допълнителната фискална подкрепа ще убедят двамата членове на 
комисията, които не са съгласни с за насоките през май, да гласуват за увеличение с 25 базисни точки този месец." 
-- Дан Хансън 
Паричният пазар залага на лихвени проценти над 3% през следващата година, което бележи най-бързия цикъл на затягане 
в историята. 
Нестабилността на икономиката при излизането й от пандемията и Брекзит означава, че Обединеното кралство е 
изправено пред дълъг период на застой, воден от продължаващия слаб растеж на производителността, а не от кратък, 
рязък спад. 
През май централната банка прогнозира голям спад в производството от около 1% през последното тримесечие на тази 
година, последвано от леко свиване през 2023 г. и стагнация през 2024 г. Новият пакет за подпомагане от 15 милиарда 
британски лири (18,5 милиарда долара), обявен впоследствие от канцлера Риши Сунак предлага само временно 
облекчение. 
Миналата седмица Организацията за икономическо сътрудничество и развитие заяви, че не предвижда растеж в 
Обединеното кралство следващата година - най-лошата перспектива сред развитите държави. Домакинствата ще трябва 
да теглят заеми, „за да бъдат в крак с нарастващите разходи за живот;“ предприятията ще намалят инвестициите си поради 
по-високите разходи по заемите. 
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Всичко това води до един от най-мрачните периоди за икономиката на Обединеното кралство от десетилетия,  като само 
устойчивият пазар на труда осигурява утеха за правителството и потребителите. Дори и при този показател централната 
банка очаква около половин милион повече търсещи работа да останат безработни през следващите две години. 
 

 
 
За обикновените британци капризите на икономическата статистика или няколко базисни точки на растеж тук или там ще 
имат много малко значение през следващите месеци. 
Понижаващият се стандарт на живот на домакинствата, разбитото доверие и малкия или никакъв растеж означават, че за 
някои  хора ситуацията ще се почувства като рецесия, каквото и да показват официалните данни. А помощта, предоставена 
от Сунак, колкото и да е добре дошла, не прави нищо за справяне с основните проблеми, пред които са изправени хората 
с ниски доходи. 
„Дори преди този период на висока инфлация, имаше много хора, които бяха в дългове, много хора, живеещи в бедност – 
помощта на правителството изобщо не решава тези дългосрочни проблеми“, каза Ребека Макдоналд, старши икономист 
във Фондация Джоузеф Раунтрий, пред парламента миналата седмица. 
 
√ Ударът върху технологичните акции е силен, но друг сектор ще понесе пика на болката 
Търговците на дребно се готвят за тежка 2022 г. 
Спадовете в цените на акциите на технологичните компании станаха емблематични за тежката 2022 г. за глобалните 
фондови пазари, но има сектор, който се представя дори по-зле, пише Bloomberg. 
Индексът за търговците на дребно на MSCI (MSCI World Retailing Index), който включва компании като Target, Zalando и 
Amazon, е напът към първата си година на понижение от 2008 г. насам. Показателят се понижава с около 29% до четвъртък, 
надвишавайки дори 24-процентния спад на индекса MSCI World Information Technology. 
Тревогите за инфлацията, които доведоха до разпродажбите на технологични акции, оказват влияние върху търговците на 
дребно, тъй като разполагаемите доходи се свиват, а цените нарастват. Предупреждения на гиганти като Walmart и Target 
разтърсиха инвеститорите, а анализатори смятат, че няма да са последните. 
„Намираме се в началото на инфлационна спирала“, заяви Аласдер Маккинън, главен инвестиционен директор на Sgurr 
Ventures, преди данните в петък да покажат неочаквано ускорение на инфлацията в САЩ. „Натискът върху приходите на 
потребителите е изненада за мнозина инвеститори“, добавя той. 
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Акциите на търговците на дребно изостават от технологичните през най-тежката година от 2008 насам. 

Графика: Bloomberg 
 
Предупреждението за печалбата на Target от 18 май понижи цените на акциите на компанията с 25% - най-големия спад в 
рамките на ден от катастрофата от Черния понеделник през 1987 г. насам. И, което е по-лошо, само три седмици по-късно 
американският гигант отново намали перспективите си на фона на тревогите от по-бързо влошаващата се потребителска 
среда. 
Междувременно Walmart заяви този месец, че се нуждае от още около две тримесечия, за да преодолее ръста в запасите, 
който доведе до поевтиняването от 16% на акциите на търговеца на дребно през май. 
Предпазливият тон беше възприет и от търговци на дребно в сферата на търговията с облекла, включително Abercrombie 
& Fitch, American Eagle Outfitters и Gap. След едно от най-слабите тримесечия в съвременната история за търговците в 
сектора, може би се задават още беди. 
Едва началото 
„Имаме само едно тримесечие на негативни изненади“, заяви Джон Золидис, основател на Quo Vadis Capital. 
„Обикновено в цикъл на рецесия има няколко кръга на понижения, преди перспективите и цените на акциите да ударят 
дъното. Освен ако не видим обръщане на данните за инфлацията и отслабване на ястребовите нагласи на 
Федералния резерв, предполагаме, че сме по-скоро в началото на предизвикателствата, отколкото в края“. 
Според най-влиятелната личност в банковия сектор – главния изпълнителен директор на JPMorgan Джейми Даймън, се 
задава икономически „ураган“. 
Въпреки че подобни опасения вече бяха отразени в понижените оценки през тази година, акциите на търговците на дребно 
все още не са евтини. Групата на търговците на дребно в индекса MSCI World остава по-скъпа от бенчмарка, измерено 
спрямо съотношението цена/печалба, което се дължи до голяма степен на компании с високи капитализации като Amazon 
и Zalando. 
 

 
Акциите на търговците на дребно все още са скъпи въпреки разпродажбите. Графика: Bloomberg 
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Разпродажбите във Великобритания 
На фона на ускоряването на инфлацията и повишаването на разходите за живот навсякъде по света едва няколко акции са 
имунизирани. Във Великобритания, където сметките за енергия нарастват и потребителската увереност се понижава, 
феновете на Next, Marks & Spencer и онлайн тръговеца на дребно на модни стоки Asos преминаха към резки разпродажби. 
В Азия секторът има подобна съдба, като индексът Bloomberg Asia Pacific Retail се понижава с 20% тази година, а в 
Австралия книжата на Wesfarmers поевтиняват с 26%. 
Все пак има и някои изключения. Качествените местни имена в Китай започват да изглеждат привлекателни след 
дълбоката корекция, отбелязва Сат Духра, портфолио мениджър в Janus Henderson Investors. 
 

 
Акциите на търговците на дребно във Великобритания изостават от глобалните си конкуренти през тази година. 

Графика: Bloomberg 
 
Разбира се, не всички компании са засегнати, тъй като някои потребители все още имат готовност да харчат щедро. 
Резервациите на авиокомпаниите се увеличават, докато потребителските разходи в луксозния сегмент не са отчитали спад 
като през 2008 г. оттогава насам. 
Търговците на дребно, които предлагат големи отстъпки, също имат добри позиции, тъй като домакинствата с по-ниски 
доходи търсят евтини алтернативи. Цените на акциите на Dollar Tree и Dollar General нараснаха значително в рамките на 
ден, след като продажбите и на двете компании надминаха очакванията на анализаторите. 
Уроци от историята 
Дори инвеститорите още да не са притеснени, историята не би могла да подкрепи спокойствието им: предишните годишни 
понижения на индекса MSCI World Retailing – през 2008 г., 2007 г., 2002 г. и 2000 г. – винаги са били в периодите около 
рецесия. 
 
√ Изкривените прогнози за публичния дълг предвещават опасност 
Налице е спешна нужда от надеждни очаквания за нивата на дълга 
Страданието на хората, породено от неизпълнението на дълга на Шри Ланка, е трагедия. Невъзможността на жителите на 
страната да получат достъп до животоспасяващи медикаменти, хранителни продукти, вода или горива показва човешкото 
измерение на финансовите проблеми, пише Financial Times. 
Трагедията обаче не е ограничена само до една държава. Налице е сериозен риск, че тя може да се окаже далеч по-широко 
разпространена, имайки се предвид дела (близо 60%) на най-бедните страни в света, които вече са класифицирани с 
дългови проблеми или са в сериозен риск от такива. 
Тежестта на обслужването на дълга в страните със средни доходи също е тревожна – дори преди отражението на 
повишаващите се лихвени проценти в САЩ. Това ще затегне глобално финансовите условия и по този начин ще увеличи 
шансовете за неизпълнение на развиващите се пазари, чиито баланси не са защитени, довеждайки до забавяне на 
икономическото възстановяване и по-краткосрочен падеж по публичния дълг. 
Международната общност призова за по-голяма прозрачност относно размера на задълженията на суверенните 
кредитополучатели, за да се оценят рисковете от продължителни и предизвикателни неизпълнения. Колкото и важна да е 
по-високата прозрачност на дълга, има отделен проблем, който среща по-малко внимание – необходимостта от точни 
прогнози за развитието на публичния дълг във времето. 
За да определи лихвените проценти, Федералният резерв трябва да знае не само нивото на инфлацията днес, но и как е 
вероятно да се развие показателят. По същия начин правителствата и международната общност трябва да разполагат с 
точните измерения на публичния дълг и безпристрастни прогнози за бъдещия му път, за да могат да планират политиките 
си и да разработят стабилни фискални стратегии, гарантиращи устойчивостта му. Надеждността на прогнозите за 
публичния дълг обаче, особено на нововъзникващите и развиващите се пазари, е недостатъчна. 
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Това твърдение е установено в скорошно проучване на точността на прогнозите за публичния дълг, публикувани от 
обществения и частния сектор. Подобни прогнози се оказват пристрастни. Това означава, че прогнозираният дълг за 5-
годишен хоризонт е по-нисък отколкото средното му реално ниво. Прогнозите на публичния и частния сектор са еднакво 
изкривени, като неточността не се дължи на неуспеха да се предвидят рецесии, което е постоянен проблем в прогнозите 
на бизнеса. С други думи – изкривяването е систематично. 
Прогнозите, на които си струва да се обърне внимание, би трябвало да са безпристрастни. Понякога реалните нива се 
оказват по-високи, друг път са по-ниски. Но безпристрастните очаквания са тези, които усреднено не са постоянно от 
едната или другата страна на реалността. 
Изкривяванията са по-сериозни при обстоятелствата, които се нуждаят особено остро от трезва оценка – т.е. когато има 
увеличение на публичния дълг, а прогнозата е съотношението на дълга към брутния вътрешен продукт да се свие. 
Очакванията за намаляване на публичния дълг са особено подозрителни, с изкривяване от около 11% от БВП. 
Добрият компас е от съществено значение, за да е ясна посоката. В сферата на прогнозите за публичния дълг обаче липсва 
такъв надежден показател. 
Защо това е проблем днес? Тъй като рискът от неизпълнения се увеличава, оптимистичните очаквания за публичния дълг 
на нововъзникващите и развиващите се пазари е сериозно предизвикателство. Те могат да доведат до фалшиво 
удовлетворение и неадекватно планиране, имайки се предвид, че изкривяванията са систематични. 
Всъщност, ако средното изкривяване през последните пет години се наблюдава в днешната среда, много нововъзникващи 
или развиващите се икономики ще се окажат с нива на дълга, които вместо да се понижават – както се планира в 
следващите пет години, се стабилизират или пък нарастват до нива, които обичайно предвещават криза. 
Налице е спешна нужда да се поправи компасът и да се отстранят изкривяванията в прогнозите за нивата на публичния 
дълг. 
 
3e-news.net 
 
√ Министър Николов остава на поста си, до избора на негов заместник 
В съответствие с анонсираното по-рано намерение, министърът на енергетиката Александър Николов депозира вчера 
сутринта своята оставка пред министър-председателя. Причините за оттеглянето на министър Николов от правителството 
са изцяло политически. Те са свързани с решението на партия „Има такъв народ“, от чиято квота е излъчен енергийният 
министър, да напусне управлението на страната. Това съобщиха от енергийното министерство вчера. 
Александър Николов ще продължи да изпълнява функциите си по конституция до избирането на негов наследник. 
От съобщението става ясно, че към момента няма промяна при постовете на заместник-министрите в енергийното 
ведомство. В момента експертите оттам подготвяха промени в Закона за енергетиката, както и нова енергийна стратегия. 
Последната стратегия изтече през 2021 г. и в момента няма яснота в каква посока и с какви планове ще се движи 
енергийният сектор. 
До оставката на енергийният министър се стигна, след като ИТН оттегли от управлението своята квота за министри. 
Раздорът сред управляващите се оказа темата "Македония в ЕС", както и бързото разглеждане на социалния пакет при 
актуализацията на бюджета. 
 
√ Зеленият енергиен преход е възможен, но за него трябва базова беземисионна енергия, има и други административни 
пречки 
Частните компании имат интерес, нужна е правилната регулаторна среда и механизми за да се достигне до 
нискоемисионна икономика 
Зелената сделка е модел за устойчиво развитие. Това обясни заместник-енергийният министър Данаил Николов по време 
на международния форум "Зелената сделка - иновации, инвестиции и справедлив преход". Събитието се организаира от 
Дир.бг и 3eNews. Според Николов едностранното спиране на газовите доставки от Русия, правителството е показало, че 
може да се справи с диверсификацията им и да използва всички налични енергийни ресурси у нас. 
Хидроенергетиката е гръбнакът на зеленото възстановяване, тя е забравена, не чух някой да я коментира, но ако говорим 
за устойчивост, трябва да споделим, че не сме на правилния път, смята той. Той припомни, че най-голямата зелена 
енергийна компания е НЕК, защото притежава основните водноелектрически централи у нас. Страната ни работи усилено 
по диверсификацията на ядреното гориво, което в момента е изцяло с доставки от Русия. Усилено се работи и по нови 
инфраструктурни проекти във връзка с доставките на природен газ и по-конкретно по интерконектора Гърция – България. 
Очаква се газопроводът да бъде завършен в следващите месеци. 
Зелената сделка не е нова тема от гледна точка на това да живеем природосъобразно, както дедите ни, обясни Владимир 
Малинов, изпълнителен директор на „Булгартрансгаз“. Енергията трябва да бъде достъпна, сигурна, нещо, което може да 
си позволи всяко семейство и да бъде зелена, смята още Малинов. Той припомни, че като цяло природният газ не е мръсна 
дума, макар днес да се възприема, че е символ на зависимост и високи цени в последните няколко месеца. Именно чрез 
проектът за разширение на газохранилището в Чирен ще може страната ни да намали зависимостта си, както и да постигне 
по-добри ценови нива на синьото гориво. 
ВЕИ са безалтернативни и не трябва да има мислене в друга посока, те са инструментът, който ще ни даде възможност да 
постигнем по-голяма независимост, смята и изпълният директор на Електроенергийния системен оператор Ангелин Цачев. 
Според него обаче само с ВЕИ трудно ще успеем да се справим с енергийния преход, нужна е базова беземисионна 
енергия, смята той. 
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Към този момент нашата електроенергийна система и енергийният микс са изключително добре балансирани. Можем да 
имаме някакъв проблем с адекватността не повече от 4 часа в годината, за съжаление в голяма част от европейските 
държави, които избързаха с присъединяване на голям брой ВЕИ, това вече не е така, обясни директорът на ЕСО. Цачев 
каза, че целият зелен преход трябва да се случи в условията на запазване на адекватността на енергийната система и на 
сигурността на доставките на електричество до всеки потребител. Това според него означава плавно намаляване на 
произведената енергия от въглища и газ и плавно навлизане на ВЕИ. Едновременно с това се развиват системи за 
съхранение, които да позволят възобновяемите източници да бъдат балансирани. Според него ядрената енергия е 
безалтернативна, а зелената трансформация в конкретната държава трябва да намери своя модел. 
По думите му към момента България е основен износител на електрическа енергия в регион Югоизточна Европа - 10 млн. 
мегаватчаса са изнесени и потребени през миналата година. По отношение на възобновяемите източници той каза, че за 
21 000 мегавата вече са подадените заявления за присъединяване към мрежата, като нарастват месечно с 3-4000 мегавата. 
Освен това малките проекти в мрежата средно напрежение се развиват по-бързо, което означава и сериозното й 
натоварване.  
Генералният мениджър на "Шнайдер Електрик" за България, Албания, Северна Македония и Косово - Радослав Кошков, 
каза по време на форума, че е нормално технологичните компании да имат програми за устойчивост и да са по-напред в 
това отношение. Зелената трансформация има два аспекта - технологиите и хората, които много често пренебрегваме, но 
това е частта, която прави трансформацията, посочи той. 
"Шнайдер" има такава програма, в която екипът във всяка държава представя своя план какви приоритети ще покрива. 
Една от инициативите е свързана с работа с университети и стажанти, които да работят в роли, засягащи тази програма за 
устойчивост. Произвеждаме умни технологии, които ни дават решението как по-ефективно да използваме енергията, заяви 
той и допълни, че кризите, които ни връхлитат, като пандемията, ускоряват дигитализацията. Кошков каза, че млади хора 
идват в компанията подготвени точно по тази тема с идеи и изисквания как да бъдем по-зелени в ежедневието си като 
хора и в бизнеса. 
Виолета Когълничану, директор инфраструктура и енергийна ефективност на Енергийната общност обяви на форума, че 
Западните Балкани имат енергиен потенциал от 2000 мвт и то при най-консервативните енергийни оценки. 
Според председателя на Българския атомен форум Булатом Богомил Манчев е важно страната ни да има енергийна визия 
за развитие в следващите десетилетия. Имаме 2 ядрени площадки сега - „Белене“ и на АЕЦ „Козлодуй“. И виждането ни е 
за развитие на 4000 мвт нови ядрени мощности за следващите 20 години. Само чрез развитие на ядрена енергетика и 
зелен водород ще бъде възможно да покрием изискванията на зелената сделка до 2050 г., убеден е Манчев. Той 
припомни, че за направата на един ядрен блок са необхоидими поне 4 пълни мандата за управление на правителство. 
Тази политическа каламбурщина в последната година и половина ни забави още и вече можем да мислим за нови ядрени 
мощности през 2035 и 2045 година, смята експертът. Той припомни, че реакторите от трето поколение могат да регулират 
бързо мощността си до 70% от капацитета си. В сегашната геополитическа ситуация единствено Китай би могъл да завърши 
проекта АЕЦ „Белене“, защото разполага с технологията и знанията. Това може да се случи, но държавата трябва да бъде 
100% собственик на централата, смята Манчев. 
Инвестициите са в нашето ДНК 
Инвестициите са в нашето ДНК и ние гледаме вече няколко стъпки напред. Това обяви по време на форума Тим Курт, 
изпълнителен директор на Аурубис България. Той обясни, че компанията му гледа стратегически напред и в развитието си 
в следващите 10-15 години. Заради това е важен зеления преход 
Сега вярваме, че сме добри съседи и партньори в страните от Средногорието, включително и при минната индустрия като 
цяло, заяви Курт. 
Няма бърз, евтин начин за енергийната сигурност – ще си платим за това и няма да стане бързо. Това обяви на 
конференцията и Тим Йео, председател на Института за ядрена защита от Великобритания. Според него Европа не успя да 
приоритизира за повече от десетилетие своите енергийни приоритети. Германия пък реши по политически причини да 
затвори своите атомни централи, не по технологични и това влоши още ситуацията. В крайна сметка от това се повлияха 
сега и въглеродните емисии и нивата им се покачиха сериозни, стана ясно още обяснението на енергийният експерти. 
Според него част от решението на сегашния енергиен пъзел може да са малките модулни реактори. 
Всички споделяме целта за зелен преход и беземисионна икономика. Сега виждаме обаче и голямото предизвикателство 
тук. Този преход е огромно технологично, икономическо и социално предизвикателство заяви Ив Лю Стънф, управител на 
ТоталЕнерджис ЕП България. Той обясни, че компанията му си е поставила амбициозни цели в глобален мащаб и вече се 
трансформира. „Ние искаме да сме част от решението за енергийния преход“, сподели експертът. Той припомни, че 
ТоталЕнерджис има амбициозна програма и ще се превърне до десетина година в производител на електроенергия. Част 
от петролния бизнес също ще бъде запазен. 
Сигурни доставки и улеснени процеси за инвестиции във ВЕИ 
На конференцията стана ясно, че едрият бизнес у нас е единственият, който е успял през последното десетилетие да 
подобри своята енергийна ефективност. В момента, в който се декарбонизира енергетиката и част от тежката индустрия 
ще се премине по този път, обясни Ивайло Найденов, изпълнителен директор на Българската федерация на 
индустриалните енергийни консуматори. Той бе категоричен, че за бизнесът е ясно едно – фирмите имат интерес да 
получават нисковъглеродни доставки на енергоресурси при достъпна цена и сигурност на доставките. 
ВЕИ сектора в България може да се развие доста по-добре, но за целта трябва да се случат три неща. Едното е ясна 
регулаторна рамка, която да даде стимул за инвеститорите и за вложенията им. Така по-лесно и банковия сектор ще може 
да финансира проекти, смята Теодор Караиванов, управител на ПроКредит Банк ЕАД. Той даде пример с Гърция където 
частните инвестиции способстват сериозно в момента за бързото развитие на соларни и вятърни проекти. Според 
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Караиванов ключови за един проект са EPC конструкторите, качественото строителство и ниската себестойност на 
получената енергия. Това ще накара все повече хора да се насочат в тази посока. 
Фотоволтаичен парк „Бобов Дол“ 
В края на следващата година се очаква да бъде изграден и първият фотоволтаичен парк у нас, намиращ се на сгуроотвал 
на въглищна електроцентрала. Това ще се случи край ТЕЦ „Бобов Дол“ и вече има издадено разрешение за строеж. Това 
обяви Кристина Лазарова, съосновател на платформата Brown to Green, която способства за осъществяването на проекта. 
От централата имат планове за създаване на батерийно стопанство и дори да произвеждат зелен водород за в бъдеще. 
Отделно и четири компании са проявили интерес да работят в бъдещата индустриална зона, която ще се изгради в района 
на ТЕЦ-а. Лазарова също поиска държавата да бъде по-активна при административните процедури, които в момента са 
доста тромави при зелените инвестиции. 
Добре е спешно да променим Националния план „Климат енергетика“ и съпътстващите енергийни документи, заяви и 
Мартин Владимиров, директор на програма „Енергетика и климат“ в Центъра за изследване на демокрацията. По думите 
му тези документи трябва да са в крак с новата геополитическа ситуация в региона и да са в подкрепа на индустрията. 
Според него България има добър и диверсифициран енергиен микс. Добра е и енергийната свързаност в региона. Според 
анализите на ЦИД е напълно възможно до 2050 г. цяла Източна Европа да бъде напълно декарбонизирана с нужните 
инвестиции. И това няма да предизвика смут и дестабилизиране на енергийната система, категоричен бе Владимиров. 
Ключов проблем за решаване за България остава темата за енергийната бедност. Тук ние дори още нямаме дефиниция на 
този термин, а либерализацията на енергийния сектор трябва да се случи до 2024 година, припомнят енергийни експерти. 
 
√ Експерти: През последните години България живее в комфорта на АЕЦ „Козлодуй“, политиците се ползват от това, но 
е време да решат бъдещето на ядрената енергетика 
България през последните години живее в комфорта на съществуващата АЕЦ „Козлодуй“, която осигурява евтина 
електроенергия, дава възможност за износ. Централата се разглежда като нещо стабилно, а през годините и като 
производител на пари. Времето обаче минава и България трябва да мисли за устойчиво решение. Това коментираха 
българските енергийни експерти от сектора в рамките на дискусия от поредицата „Ядрената енергетика за устойчиво 
развитие на България“.  Дискусията се състоя в момент, в който в страната ни навлезе в поредна политическа криза, 
разтърсила настоящото коалиционно управление. Проблем, който накара председателя на „Булатом“ Богомил Манчев да 
коментира със съжаление, че поради политическата нестабилност през последната година не се очаква в скоро време да 
има решение на парламента за развитие на ядрената енергетика и то да бъде задължение за правителствата. 
За комфортът и липсата на политика 
В момента сме изтеглили пак късата клечка с политическото състояние в България по отношение на това, че трябва да има 
едно политическо решение,  което да се спазва минимум 12 – 15 години. Това явно е много сложен въпрос, коментира от 
своя страна изпълнителният секретар на „Булатом“ Станислав Георгиев. 
В тази връзка припомняме, че предварителното намерение на настоящото управляващо мнозинство и в частност на 
правителството бе през юни в Народното събрание да бъде представена Енергийна стратегия на България до 2030 г. с 
хоризонт до 2050 г. Впоследствие намерението бе отложено за месец октомври. 
Както коментира Георгиев, само един от министрите на енергетиката в България е поставял ясно въпроса за 
необходимостта от развитие на ядрената енергетика като база, като основа на която да стъпи и енергийната сигурност на 
страната. 
В същото време пред АЕЦ „Козлодуй“, заради войната в Украйна възникват сериозни въпроси. От една страна това касае 
доставката на гориво, от друга страна – извозването и съхранението на отработеното гориво.  Към момента, както уточни 
Славин Лачев от БЕХ за следващата година – година и половина притеснение няма, но по думите му, може би трябва все 
пак да се закупи. Както стана ясно, в случай, че няма как да се осъществи подобна сделка ще се обмисля възможността за 
такава с „Уестингхаус“. Това обаче ще промени горивния цикъл. 
В момента се извършва анализ на безопасността за зареждане с касети от „Уестингхаус“, каза Лачев. 
Както е известно, заради натиска за диверсификация на доставките, се предвиждаше централата да обяви търг през 
следващата година. В същото време Агенцията за ядрено регулиране е органът, който трябва да издаде лицензия. Без 
такава няма как да бъде заредено гориво на „Уестингхаус“. 
В случай на допускане на гориво на „Уестингхаус“ обаче ще трябва да се поеме риска за съхраняване на отработеното 
ядрено гориво. По сега действащия договор отработеното гориво се изнася за Русия, която разполага със съответните 
мощности за преработка. 
Както стана ясно в рамките на дискусията АЕЦ „Козлодуй“ не е само даденост, а има проблеми, които на този етап 
управляващите изобщо не са поставяли на масата, а те са част от бъдещето на ядрената енергетика в България.   
Икономика и енергетика 
България трябва да има стабилна базова енергия, съгласи се представителят на АИКБ Руман Радев. Той представи един от 
сценариите, разработен от индустрията, визираща именно стъпването на бъдещото развитие на базови мощности. 
Българската индустрия консумира 18  ТВтч електроенергия при производство от 42-45 ТВтч. Приносът на АЕЦ Козлодуй е 
15,5-15,7 ТВтч, което е сериозен дял, цитира Радев последните данни за миналата година, като  се спря на увеличената 
квота на АЕЦ за домакинствата от почти една трета което се случва за пръв път и е за сметка на индустрията. В разчетите 
за бъдещето  на АИК при различни допускания за БВП, енергийната интензивност на различните сектори, както и при 
отчитане на енергийната ефективност към 2050 г. индустрията ще потребява между 25 и 27 ТВтч електроенергия. Колкото 
по-енергоефективни стават предприятията, толкова повече електроенергия ще им трябва, защото ще са по-
конкурентоспособни и ще продават повече, посочи той. В тази връзка той беше категоричен, че трябва стабилна базова 
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енергия. Спирайки се на високите ценови нива през последната година, той посочи и опитите на индустрията да си 
помогнат с високите цени на тока чрез изграждане на собствени ВЕИ. Все пак Радев бе ясен, че това няма да реши 
сигурността на доставките, уточнявайки, че ефективната работа на зелените централи е до 1500 часа, а годината има 8760 
часа. Трябват ни базови мощности, категорично сме в подкрепа за нови мощности, а не само за поддържане на старите, 
заяви Радев. 
Представителят на ЕСО Венцислав Захов от своя страна съобщи, че подадените заявления за ВЕИ, повечето от които 
фотоволтаични при са за 18 600 МВт. Не знаем, кои ще се случат и, кои не посочи той, уточнявайки че това поставя в 
затруднение и развитието на мрежата. Захов се спря на значението на големите мощности за регулиране на мрежата и 
ясно даде да се разбере, че без АЕЦ, особено ако затворят и въглищните централи, системата няма да може да се справи. 
АЕЦ се приема като даденост - има я и работи. На нея ще се разчита още 29 години, констатира представителят на 
БЕХ  Славин Лачев. В частност той се спря на системата за откриване на рисковете, която работи в АЕЦ „Козлодуй“ от три 
години и благодарение на нея изключванията в централата са все по-малко. Той припомни, че централата е руски проект, 
а турбината е украинска. Предвид войната в Украйна стои въпросът за надеждността на доставки на части за централата, 
посочи той и уточни, че ако не може да бъдат доставени от руския пазар, страната ни ще трябва да ги търси от Европа. 
Проф. Янко Янев, директор на Института за управление на ядрените знания във Виена се съгласи, че АЕЦ „Козлодуй“ през 
последните 20 години се разглежда като нещо стабилно, но напомни за безхаберието на редица правителства, които са 
разглеждали централата като производител на пари, но без решения за развитието на ядрената енергетика в страната ни 
в  бъдеще. 
„Политическата стабилност изисква атомната компонента в енергийния баланс да има всички необходими ресурси в това 
число човешки ресурси, за да осигурява безопасната работа. Искам да видя къде е програмата за развитието й“, посочи 
той. Янев наблегна, че засега „Булатом“ има такова изследване 
„Общественият натиск трябва да бъде такъв, че тази програма да се разгледа и България да има една правилна и достойна 
за показване програма как ще развива атомната си енергетика. Само да доказваме, че имаме блокове, които ще работят 
още, да кажем 30 години, за мене това не е програма. Програмата е какво ново ще построим,  как ще развием 
технологиите, коя технология ще изберем. Ние имаме проблеми от най-различен характер – едното е устойчивата и 
безопасна работа на атомната електроцентрала, но другото е как ще приключим и как приключваме с живота на малките 
блокове, какво ще направим по-нататък за отпадъците. Защото ако прочетете този делегиран документ на ЕК  (включване 
на ядрената енергетика в таксономията б.р.) ще видите, че  за да получите разрешение ще трябва да покажете , че имате 
готово решение за високоактивните отпадъци. Така че има много сложни въпроси, които трябва да се решават“, коментира 
професорът. 
Станислав Георгиев от „Булатом“ се присъедини към мнението, че България през последните години живее в комфорта на 
АЕЦ Козлодуй с осигурена мощност, с  евтина ядрена енергия, „а паралелно с това всички решения за нова ядрена мощност 
се взимаха от управляващите“. „Тоест това бяха политически решения. Те винаги са били политически решения“, посочи 
той. Според него, заради успокоението че АЕЦ „Козлодуй“ работи и износът на електроенергия се осъществява доста 
добре, политиците са намерили удобството да не взимат съответните решения за ядрената енергетика на страната като 
цяло. „На политиците им се струваше, че това ще продължи до безкрай и, че няма нужда да взимат такива решения. Но 
времето върви и знаейки, че за една нова ядрена мощност са необходими поне 15 години времето, което има пред нас е 
малко, за да направим това, което казват от индустрията, че ще е нужно към 2050 година“, посочи той. 
Енергийният експерт Събин Събинов от своя страна беше ясен, че развитието на икономиката на страната при всички 
усилия за енергийна ефективност неминуемо води до увеличаване на необходимостта от енергия. Той се позова на 
изготвен анализ, обединяващ всички източници - Интегриран план за енергетика и климат, разчетите на ЕСО, на БАН и 
очакванията на ENTSO-E в периода до 2050 г. 
Като цяло от данните  България до 2050 г. се очаква потреблението на страната да нараства с един темп  от  0,4 % на година 
средно и с отчитането на запазване на необходимия капацитет за експорт на електроенергия се очаква потреблението на 
страната към 2050 да нарасне от сегашните 47 ТВтч до 53  ТВтч заяви той. За да я има енергийната сигурност, в Плана за 
енергетика  и климат се предвиждат нови 2000 МВт ядрени мощности до 2040 г. Заедно с 5 и 6 блок това прави 4000 МВт. 
Според плана, до 2035 г. се разглеждат 1000 МВт нова ядрена мощност, което увеличава дела на ядрената енергетика в 
България до 45 % , както и до 2040 г. още 1000 МВт, с което нетното производство от ядрена енергетика до 2040 г. трябва 
да се увеличи до 63 %. След 2040 г. обаче в  плана не се коментира какво се случва с ядрените мощности. 
В същото време оценката за експлоатационния ресурс на 5 блок е  да работи до 2047 г., а шести – до 2051 г. Разбира се 
изпълнението на този експлоатационен ресурс минават през съответната лицензионна процедура, припомни Събинов. 
Очаква се към 2050 г да имаме 4000 МВТ. Съхраняването на този микс до 2050 г  е ключово. В периода до 2040 – 2050 г. 
според него трябва  да бъдат изградени заместващи мощности на АЕЦ „Козлодуй“. „Трябват мощности, които да ги заменят 
, за да има дългосрочно сигурна и беземисионна енергия“ заяви той, посочвайки, че това е истинската гаранция за 
бъдещето. 
България е в уникална ситуация в ЕС, посочи още експертът.  От много години има две одобрени площадки за изграждане 
на ядрени блокове. Площадката Белене е одобрена, има 2000 МВт, има ОВОС. Втората е на територията на Козлодуй. 
Одобрена за 12000 МВт с предпоставки за изграждане на не по-мало от 2000 МВт. Така страната ни има два проекта в 
различна степен на развитие От 1977 г. сме в непрекъснат процес на изграждане на ядрени съоръжения. Въпреки това, в 
България при всичките усилия за 30 г. обаче не е въведена ядрена мощност. Има площадки, проекти, обществено съгласие 
експертен потенциал“, констатира експертът. 
Недостатъчно добрият подход и неосъзнаването на човешкия ресурс, образованието получиха поредната критика от 
страна на проф. Янев. 
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Бившият енергиен министър и дългогодишен представител в МААЕ Милко Ковачев от своя страна посочи, че ако досега 
вниманието е било насочено към безопасността и сигурността на доставките на ядрено гориво, сега към това трябва да се 
прибавят и критичните метали, от които зависят особено ВЕИ. Самите български институции трябва да разширят анализа 
си по отношение на вносът им, посочи той. Дори от тази гледна точка ядрената енергетика е с по-добро бъдеще, посочи 
той. 
Ивайло Найденов от БФИЕК от своя страна обърна внимание на необходимостта от ядрена енергетика, но призова визията 
да не бъде обвързана с догматизъм и съобразена с индустриалното развитие. 
„Ние никога не сме разглеждали ядрената енергетика сама за себе си или като част от енергетиката, а като съобразяване 
с всички онези ангажименти, които държавата ни е подписала за зеления преход. Ние я разглеждаме като инструмент за 
решаване на енергийните доставки на хората и промишлеността, и премахване на въглеводородите. Това изисква усилия, 
защото се касае за транспорт. Защото се касае за газ, който ще остане и след 2050 г., но ще е миксиран с водород. Този 
водород ще трябва да се произведе с нещо. Поради тази причина всеки път заостряме вниманието, че ние не решаваме 
въпроса в рамките на 30 – 42 млн. МВтч, които трябва да произведем като енергетика, а говорим за над 100 млн., което е 
във вид на въглеводороди“ , заяви от своя страна председателя на „Булатом“ Богомил Манчев. 
„Ако имаме 50 % базова ядрена енергетика, върху нея може да слагаме огромно количество ВЕИ“, допълни той. 
 
√ Повишение с 6.03%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 354.86 лв. за MWh с ден за доставка 14 
юни 2022 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 354.86 лв. за MWh с ден за доставка 14 юни 2022 г. и обем от 93 343.50 MWh, сочат данните от търговията. Това е 
повишение с 6.03 % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Това е рекорд в изтъргуваните количества. Последният такъв бе отчетен на 29.03.2022 г.- 94 553,40 MWh. 
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 363.58 лв. за MWh, при количество от 48 576.10 MWh. 
Извънпиковата енергия (44 767.40 MWh) е на цена от 346.15 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 326.88 лв. за MWh и количество от 3639 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 03 часа – 305.15 лв. за MWh (3521.8 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 14-15 часа (4150.1-4032.7 
MWh), както и 20-21 часа – 400.26 лв. за MWh (3838.3 – 3872.5 MWh). 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 391.87  лв. за MWh при количество от 3752.5 MWh. 
Спрямо стойността от 334.68 лв. (171.12 евро) за MWh за 13 юни 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за 
доставка 14 юни 2022 г. се увеличава до 354.86 лв. за MWh (повишение с 6.03 %) по данни на БНЕБ или 181.44 евро за MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 13 юни 2022 г. общият търгуван обем към часа на публикуване 
на информацията е 1 391.80 MWh при средно претеглена дневна цена от 305.93 лв. за MWh. 
Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) на 
България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-
E сочат, че в системата участват: 
 
Име                      MW 
АЕЦ      36,46%   2126.07 
Кондензационни ТЕЦ    37,23%   2171.06 
Топлофикационни ТЕЦ    4,01%   234.01 
Заводски ТЕЦ     1,26%   73.72 
ВЕЦ      2,12%   123.66 
Малки ВЕЦ     4,44%   258.8 
ВяЕЦ      2,45%   142.76 
ФЕЦ      11,51%   671.34 
Био ЕЦ      0,51%    29.79 
Товар на РБ         4004.56 
Интензитетът на СО2 е 363g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Ново покачване на цените по електроенергийните борси в Европа за вторник,14 юни 
Румънската OPCOM затвори при цена от 208,05 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 188,06 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 208,05 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 14 юни 2022 г. Цената за пиковата енергия е 213,71 евро/мвтч, а извънпиковата енергия е 
202,39 евро/мвтч. Най-високата цена от 295,36 евро/мвтч ще бъде в 21 ч. Най-ниска ще бъде цената в 3 ч и тя ще бъде 
156,02 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 73 161,7 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за 14 юни ще бъде 188,06 евро/мвтч. Общият изтъргуван обем 
електроенергия е за 143,92 гвтч. Максималната цена ще бъде 206,23 евро/мвтч и тя ще бъде в 23 ч. Минималната цена ще 
бъде в 4 ч и тя ще бъде 162,88 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 14 юни е 206,96 евро/мвтч. Пиковата енергия пък се 
търгува за 212,05 евро/мвтч. Най-високата цена от 295,34 евро/мвтч ще бъде в 21 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 3 ч и 
тя ще бъде 154,74 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 76 001,3 мвтч. 
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Базовата цена на електроенергията за 14 юни на Словашката енергийна борса е 207,24 евро/мвтч. Най-високата цена ще 
бъде в 21 ч и  тя ще е 296,61 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 3 ч и тя ще бъде 152,80 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 197,14 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 21 ч 
и  тя ще е 294,34 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 3 ч и тя ще бъде 144,56 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 14 юни е 200,48 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
198,90 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 45 766,5 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 21 ч и тя 
ще достигне 290,00 евро/мвтч. Най-ниската цена се очаква в 4 ч тя ще бъде 159,68 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 194,98 евро/мвтч на 14 юни. Пиковата цена ще бъде 187,86 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 529 615,2 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 21 ч и тя ще 
достигне 295,68 евро/мвтч. В 15 ч се очаква и най-ниската цена от 151,74 евро/мвтч. 
 
√ Нарастващите притеснения за рецесия пратиха пазарите на акции в Западна Европа до 3-месечно дъно 
С най-голямо дневно понижение затвори италианският индекс FTSE MIB, а с най-малък спад завърши британският FTSE 
100 
Европейските акции се понижиха в понеделник, тъй като настроенията на инвеститорите бяха доминирани от 
перспективата за предстоящо повишаване на лихвите заради нарастващата инфлация, а това води до рецесия в 
икономиката на еврозоната, ако поскъпването на потребителските стоки и услуги не бъде овладяно бързо. 
Помраченото настроенията в Европа в първия ден на новата седмица продължава от края на миналата седмица, когато 
основните борси в региона затвориха на отрицателна територия миналия петък. Притесненията започнаха още в четвъртък, 
когато след заседанието на Европейската централна банка (ЕЦБ) на пресконференция председателят на управителния 
съвет на регулатора Кристин Лагарт обяви, че решението за първото повишение с 0.25 базисни пункта на лихвите със 
сигурност ще бъде взето на заседанието през юли, но ще има още едно повишение през септември, чийто размер ще се 
определя от средносрочните прогнози за инфлацията. 
Освен това, ЕЦБ повиши прогнозата си за инфлацията и намали очакванията си за ръста на икономиката на еврозоната. 
Новата прогноза е за поскъпване на потребителските цени в региона до 6.8% през 2022 г., да спаднат до 3.5% през 2023 г. 
и да достигнат 2.1% през 2024 г., доближавайки се до целевото ниво от 2%. В същото време прогнозата за растежа на БВП 
на еврозоната за 2022 г. беше понижена до 2.8% от очакваните през март 3.7%, за 2023 г. - до 2.1% от 2.8%, а за 2024 г. - до 
2.1% от 1.6% през март. 
Инвеститорите на само в Западна Европа, но и по света, бяха попарени в петък, когато бяха обявени данните за инфлацията 
през май в САЩ, което възобнови опасенията, че Федералният резерв (Фед) ще трябва да повиши лихвите по-агресивно, 
което ще направят и другите централни банки. Това по принцип на се харесва на инвеститорите, защото заедно с 
повишаването на цените на стоките и услугите, поскъпва и кредитирането. 
Индексът на потребителските цени в САЩ през май се повиши повече от очакваното, до 8.6% на годишна база, най-
високата стойност от декември 1981 г.q надминавайки очакванията на икономистите. Това е ускоряване на инфлацията 
спрямо предходния месец април, когато беше регистрирано годишно поскъпване от 8.3%. На месечна база инфлацията 
нараства с темп от 1.0% спрямо 0.3% през април. Икономистите очакваха същото ниво от 8.3% и за май, сочи обобщената 
прогноза от анкетираните от „Блумбърг“ пазарни участници. 
Членовете на борда на Фед ще обявят следващия си ход на насрочената за сряда след среща и се очаква да изберат 
повишение от поне 50 б.п., въпреки че залозите на пазарните участници са за повишение с 75 б.п. след петъчния шок на 
данните за потребителските цени. 
Ето как определя пазара на акции в момента Чарли Паркър, управляващ директор на британската инвестиционна компания 
Albemarle Street Partners: „За няколко седмици се отдалечихме от пазар, който току-що започваше да вярва, че централни 
банки могат да ни осигурят меко кацане... до пазар, който признава, че в най-добрия случай те могат да кацнат…“ 
Икономиката на Обединеното кралство неочаквано се сви с 0.3% на месец през април, сред спад с 0.1% през март, показват 
официалните данни в понеделник, което е първото последователно понижение от април и март 2020 г., в началото на 
пандемията на коронавирус.  Данните повишиха опасенията от забавяне преди очакваното съобщение на Банката на 
Англия (BoE) за паричната политика в четвъртък, когато най-вероятно ще се вземе решение за четвърто повишаване на 
основната лихва от декември месец насам. 
„Имаме много несигурност... по-малък растеж, повече инфлация, съчетана с опасения, че централните банки натискат 
доста силно спирачките, а това, което сега виждаме на пазара, е, че опасенията започват да се подхранват от само себе 
си“, каза за „Ройтерс“ Елвин де Гроот, старши пазарен икономист в Rabobank. 
До обед общият европейски индекс Stoxx 600 на най-големите компании в региона спадна с 1.94%, а от националните 
измерители на „сините чипове“ с най-голям спад беше френският САС 40 (-2.11%), следван от италианския FTSE MIB (-
2.09%), германския DAX (-1.95%), испанския IBEX 35 (-1.45%) и британския FTSE 100 (-1.25%). В крайна сметка пазарите на 
акции в региона удариха 3-месечни дъна в понеделник. 
 

 
Източник: MarketWatch 
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От таблицата по-горе е видно, че с най-голямо дневно понижение затвори италианският индекс FTSE MIB, а с най-малък 
спад завърши британският FTSE 100. 
Трябва да се отбележи, че Stoxx 600 спадна с близо 17%, откакто достигна рекорден ръст през януари, тъй като опасенията 
от нарастваща инфлация, затягане на политиката от централните банки и скорошните ограничения на COVID-19 в Китай 
породиха притеснения за потенциална рецесия. 
Всички секторни индекси завършиха със загуби, като най-голям беше спадът (-5.2%) на измерителя на акциите на 
добивните компаниите, следван от индикатора на банките в еврозоната (-4.1%), на технологичните компании (-3.3%), както 
и на производителите на автомобили и на туристическите компании, които допълват групата на секторните индекси със 
спад над 3 на сто. 
Най-големите банки във Франция отчетоха значителни загуби: BNP Paribas (3.97%), Societe Generale (4.69%) и Credit 
Agricole (4.46%). Акциите на другите големи банки в еврозоната също са на загуба: на италианската UniCredit (1.25%), на 
германската Deutsche Вank (-1.89%) и на испанската Santander (-3.31%). 
Сред губещите е и емисията на добивната компания с бизнес в Украйна и регистрирана на фондовата борса в 
Лондон Ferrexpo Plc, чийто акции се понижиха с 6.57%, заради продължаващия военен конфликт в страната и блокираната 
дейност на компанията. 
Акциите на френския производител на лекарства Valneva загубиха 25.26% и слязоха на дъното на общия европейски 
индекс на сините чипове Stoxx 600, след като компанията предупреди за забавяне на своята ваксина срещу COVID-19. 
Близо до дъното на Stoxx 600 слязоха книжата на нидерландския доставчик на храна Just Eat Takeaway, които спаднаха с 
16.15. 
Сред малкото печеливши бяха акциите на две германски компании: в областта на здравеопазването Fresenius Medical 
Care (+0.59%) и дистрибутора на химикали Brenntag (+3.18%). 
С повишения завършиха търговията на борсата в Париж акциите на Danone (+1.08%) и специализираната в разработване 
на електроника за авиацията, отбраната, сигурността и сухопътния транспорт Thales (+2.10%). 
 
Мениджър 
 
√ Германия усилва проверките по границата заради срещата на Г-7 
По-малко от две седмици преди началото на срещата на световните лидери от Г-7 в провинция Бавария, Германия въведе 
допълнителни проверки по своите граници, предаде ДПА. 
Длъжностните лица се опитват да сведат ограниченията до минимум, каза говорител на полицията и добави, че действията 
са насочени срещу влизането в страната на евентуални извършители на престъпления. Правят се проверки по пътищата на 
влизане в Германия, както и във влаковете и по туристически маршрути по границата. Ръководителите на страните от Г-7 
(Германия, Франция, Великобритания, Италия, САЩ, Канада и Япония) ще се срещнат в замъка Елмау между 26 и 28 юни. 
Проверките по вътрешната граница на ЕС между Германия и Австрия всъщност се извършват от есента на 2015 година 
заради избухналата тогава мигрантска криза. Временното спиране на действието на Шенгенското споразумение по 
границата бе многократно удължавано или отново налагано.  
Министърът на вътрешните работи на провинция Бавария Йоахим Херман, заяви, че поради влошената световна 
политическа обстановка допълнителните мерки за сигурност са още по-важни. 
 
√ Финландия отказва да влезе в НАТО без Швеция 
Президентът на Финландия Саули Ниинисте заяви пред генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг, че Хелзинки ще 
се откаже от встъпване в НАТО без Стокхолм. Думите му са цитирани от норвежкият телевизионен канал NRK. „Казвам, че 
шведските дела са и наши дела“, подчертал той, като обяснил че двете страни ще се движат напред само „ръка за ръка“. 
По-рано беше съобщено, че Саули Нинисте е изненадан от загрижеността на Турция по въпросите на тероризма. Той 
уверил, че по този въпрос страната се придържа в общата позиция на членовете на НАТО. 
В началото на юни Анкара постави пред Стокхолм и Хелзинки десет условия, които е необходимо да изпълнят за 
безпрепятствено влизане в НАТО. Тези условия са свързани преди всичко със залавянето на членове на организации, 
посочени от Турция като терористични. Анкара предложи на Швеция и Финландия да я подкрепят в борбата й с ПКК и 
организацията „Хизмет“. 
 
√ Може ли Азербайджан да спаси Европа от енергийната криза? 
Войната в Украйна наруши глобалните вериги за доставки и отслаби икономиките в световен мащаб. Тя обаче носи големи 
възможности за Азербайджан, пише Джеймс Дурсо за Oilprice.com  
САЩ и Европа санкционираха руския петрол и природен газ, но Азербайджан е на път да увеличи износа на газ през 2022 
г. и следващите години чрез 3500-километровия Южен газов коридор (SBC), който преминава през седем държави и 
снабдява Турция и Европа. В момента Азербайджан доставя 10 милиарда кубически метра ()рироден газ за Европа и 6 
милиарда кубически метра за Турция чрез SGC. 
За да отговори на търсенето, Азербайджан също ще пусне в експлоатация две нови газови находища и е отворен за 
инвестиции за разширяване на капацитета на SGC, например чрез инсталиране на допълнителни компресорни станции, 
които могат да удвоят потока на газ. Но министърът на икономиката на Азербайджан казва, че „недостатъчните европейски 
инвестиции“ могат да забавят способността на страната да доставя повече газ. 
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„Сега работим много интензивно с Европейската комисия...работим по начини за надграждане на тази инфраструктура за 
сравнително кратък период от време и впоследствие да увеличим енергийните си доставки за Европа по отношение на 
природен газ“, коментира министърът на енергетиката на Азербайджан каза пред Световния конгрес на комуналните 
услуги в Абу Даби. 
Азербайджанският нефтопровод Баку-Тбилиси-Супса в Черно море е временно спрян (до края на юни) и продуктът е 
пренасочен към газопровода Баку-Тбилиси-Джейхан на средиземноморското крайбрежие на Турция. 
Железопътната линия Изток-Запад от Китай до Турция, Транскаспийският международен транспортен маршрут, известен 
също като „Средния коридор“, заобикаля Русия и свързва Сиан с Истанбул чрез железопътна връзка. Маршрутът все още 
не е разкрил пълния си потенциал, но това може да стане скоро, тъй като стокообменът, минаващ през Централна Азия и 
Кавказ ще нарасне шест пъти през 2022 г. в сравнение с 2021 г. 
Други регионални опции за доставка са на запад от Афганистан до Турция през Туркменистан, Азербайджан и Грузия през 
„коридора Лапис Лазули“ и от Запад на Азербайджан до Турция през коридора „Зангезур“ през Армения, въпреки че 
продължаващият спор между Азербайджан и Армения може да доведе до продължителна забавяне на реализирането на 
този маршрут. 
Агентите по недвижими имоти казват, че най-важни винаги са „местоположение, местоположение и местоположение“. 
Ще успее ли Баку да се възползва от добрата си позиция за изпращане на товари и енергия на Запад, за да осигури 
окончателно уреждане на конфликта в Нагорни Карабах? 
След края на войната в Нагорни Карабах през 2020 г. президентът на Азербайджан Илхам Алиев се срещна със 
съоснователите на Минската група на ОССЕ (Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа) и заяви: „Азербайджан 
разреши конфликт, който продължава почти три години. За съжаление Минската група не изигра никаква роля за 
решаването на конфликта“. 
През януари 2022 г. Алиев каза, че Минската група не трябва да играе допълнителна роля за решението на конфликта, тъй 
като „той вече е разрешен“. 
Баку може да се намеси и да помогне за покриването на енергийните нужди на Европа, подписвайки многогодишно 
споразумение за покупки на газ, с което да осигури допълнително финансиране за SGC. 
В началото на юни представители на Азербайджан, Армения и Русия се срещнаха, за да обсъдят отварянето на регионални 
транспортни връзки. В същото време представители на Aзepбaйджaн и Apмeния ce cpeщaт в Бpюĸceл c пpeдcтaвитeли нa 
EC и CAЩ, които отказват да се срещат с руснаци. Това може да удовлетвори желанията на Брюксел и Вашингтон, но също 
така е сигнал за Баку (и Ереван), че мирът в Нагорни Карабах все още е по-малък приоритет от кризата в Украйна и някои 
от членовете в Минската група да използват процеса, за да изолират Русия. 
Азербайджан не иска антагонистични или феодални отношения със своите съседи Русия и Иран и няма да бъде платформа 
за действия на НАТО срещу Русия или за израелски удар по ядрената програма на Иран. Баку изпрати хуманитарна помощ 
на Украйна, но не критикува открито Русия, което не се харесва на  Вашингтон и Брюксел. Азербайджан може да бъде 
надежден източник на енергия за Европа, но ще трябва да вземе предвид силните си съседи и затова няма винаги да се 
присъединява към позициите на Брюксел и Вашингтон, особено като се има предвид, като че столици никога не са давали 
приоритет на мира в Южен Кавказ и са съюзници по удобството, а не по убеждение. 
 
√ Трите убежища срещу инфлация 
Две години след избухването на пандемията от COVID-19 компаниите все още се опитват да преодолеят щетите от 
прекъсването на веригата за доставки, което се отразява на сроковете и разходите за производство. На този фон войната в 
Украйна допълнително усложни ситуацията, като доведе до поскъпване на храните и енергийните суровини и ще 
продължи да оказва натиск върху цените на стоките и услугите. 
Инфлацията чупи рекорди и ще попречи на глобалния икономическия растеж. Затова Федералният резерв заема по-
агресивна позиция за затягане на паричната политика – повишаване на лихвените проценти и укротяване на устойчивото 
покачване на цените. 
Налага се инвеститорите да се справят с ефектите от инфлацията върху техните портфейли. Ако не успеят, това ще подкопае 
покупателната им способност и ще намали възвръщаемостта им. 
„Инфлацията ще се случи в дългосрочен план. За да сведете до минимум въздействието ѝ, помислете за инвестиции, които 
пряко или косвено се възползват от нея”, съветва Грейс Юнг, член на Борда на сертифицирания съвет за финансово 
планиране (CFP) и управляващ директор на Midtown Financial Group, базиран в Хюстън. Юнг добавя, че е необходимо 
инвеститорите да „оформят портфейли, които изпреварват инфлацията“. 
Ето някои ефективни класове активи, които могат да помогнат за това: 
Ценни книжа 
Ценните книжа с инфлационна защита (TIPS), са инвестиции, които я отчитат. По-конкретно те са облигации , чиято 
главница нараства (и съответно спада) заедно с потребителските цени. По тях се изплаща лихва два пъти годишно с 
фиксиран лихвен процент, който се прилага към коригираната главница. Тъй като са обвързани с нея, лихвените нива се 
увеличават с инфлация и намаляват с дефлация. 
Разликата между процента на инфлация и номиналния лихвен процент е вашата реална норма на възвръщаемост. Струва 
си да се купуват такива ценни книжа, ако възвръщаемостта на инвестициите минус инфлацията е с положителен знак.   
Въпреки че TIPS са добре познат хедж на инфлация, те може да не са толкова привлекателни, колкото някои други 
алтернативи, поради това, че доходността им е ниска. Затова не е нужно да избирате само едно хеджиране на инфлацията. 
Може да диверсифицирате защитените от инфлация ценни книжа във вашия портфейл. 
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TIPS се издават с 5, 10 или 30-годишен срок. На падежа инвеститорите получават или коригираната главница или 
първоначалната главница. Ако решите да продадете преди да са паднали, има вероятност да получите по-малко, отколкото 
сте инвестирали първоначално. 
Ако искате да диверсифицирате портфолиото си, за да отчетете инфлацията, TIPS може да донесе повече доходност от 
конвенционалните облигации. 
Имайте предвид, че ако инфлацията е по-ниска от очакваната, възвръщаемостта на конвенционалните облигации може да 
бъде по-добра. Експертите казват, че ако лихвените проценти не се увеличат, това би бил добър повод да излезете от TIPS. 
„Ако инфлацията не се повиши много агресивно, бъдете готови да диверсифицирате далеч от TIPS. Исторически погледнато 
такива ценни книжа не са със стабилната възвръщаемост, която бих искал да видя за цялостен отговор на инфлацията в 
портфейла. Ще са ви необходими и други класове активи”, съветва Майк Шудел, финансов съветник във финансовата 
компания Retire Smart от Омаха, Небраска. 
Борсови стоки 
Борсовите стоки, като петрол, природен газ , благородни метали, пшеница и царевица, са друг добре известен хедж срещу 
инфлацията. Те могат да се търгуват на фючърсния пазар, където сделките купува-продава са за един в определен момент 
в бъдещето. Можете също така да купите борсово търгувани фондове или стокови акции . 
Всъщност стоките действат като естествен хедж срещу инфлацията. Тъй като цените на суровините се увеличават, за да се 
стимулира инфлацията в потребителските стоки, инвеститорите могат да получат добра възвръщаемост на вложенията си. 
„Инфлацията на цените на суровините допринесе значително за инфлационния натиск през последната година. Като 
такава, в настоящата инфлационна среда, експозицията на суровини помага да се осигури защита срещу инфлацията, като 
същевременно диверсифицира въздействието ѝ върху нечие портфолио“, коментира Мишел Клувър, портфолио стратег в 
Global Х. 
Като се има предвид, че има известна волатилност, свързана със стоковия пазар, експертите препоръчват инвестиране в 
стоки и суровини чрез диверсифициран инвестиционен инструмент, като взаимен фонд или борсово търгуван фонд. 
Златото исторически е популярна стока за защита на вашия инвестиционен портфейл срещу инфлация. Тъй като цените на 
златото са склонни да следват инфлацията, като инвестирате в злато, имате по-голям шанс да укрепите покупателната си 
способност за потенциална възвръщаемост на инвестициите. 
Въпреки че притежаването на физическо злато е за предпочитане, посочва Майк Шудел, може да бъде трудно да се купи 
поради по-високата бариера за влизане. Но златните ETF осигуряват по-лесен начин за достъп. 
„Инвеститорите трябва да обмислят диверсификацията, защото не знаем от година на година коя конкретна стока ще бъде 
по-добра“, препоръчва Грейс Юнг. Според нея всичко зависи от толерантността на инвеститорите към риска. 
Недвижим имот 
Вложенията в недвижим имот имат редица предимства. Този клас активи има присъща стойност, осигурява постоянен 
доход чрез дивиденти и е естествен защитник на инфлацията. 
Недвижимото имущество може да бъде в крак с инфлацията, защото е необходимост за ежедневието, изтъква Шудел. 
„Всеки все още използва недвижими имоти, независимо от това какво правят икономиката и пазарите. И въпреки че 
възвръщаемостта им може да намалее като цяло те ще бъдат по-стабилни и доста бързо се възстановяват, когато нещата 
започнат да се подобряват”, смята той. 
Подобно на стоките и суровините цените на недвижимите имоти имат склонността да растат в инфлационна среда. 
„Твърдите активи естествено се хеджират, защото са актив, който следва темпа на инфлацията“, коментира Юнг. 
Недвижимите имоти са материален актив, но са неликвидни. Като алтернатива може да искате да помислите за 
инвестиционни тръстове в недвижими имоти или REITs, които се купуват и продават по-лесно. В много случаи можете да 
закупите пакет REIT във взаимен фонд или ETF. 
Въпреки постоянните страхове от нарастваща инфлация, има начини да защитите инвестициите си. Притежаването на един 
или повече от тези класове активи идва с широк спектър от предимства, включително защита на вашата дългосрочна 
покупателна способност. В зависимост от степента на инфлация, вие или вашият инвестиционен специалист можете да 
коригирате стратегията си и да я приспособите към настоящето. 
*Статията е публикувана от US Money и не представлява cъвeт зa пoĸyпĸa или пpoдaжбa нa aĸтиви нa финaнcoвитe 
пaзapи. Заглавието и редакцията е на Мениджър Нюз. 
 
√ Спътници печатат антените си направо в Космоса 
Неотменна част от конструкцията на всеки изкуствен спътник и изследователски космически апарат е параболичната 
приемо-предавателна антена. С нейна помощ става приемането и предаването на радиосигнали от Земята. Проблемът е, 
че параболичните антени имат изключително важна роля, но са големи и тежки и е много трудно да се поберат и поставят 
под въздушните обтекатели на ракетите-носители. 
Но неотдавна изследователи и технолози от научно-изследователската лаборатория MERL / Mitsubishi Electric Research 
Laboratories/, разположена в щата Масачусетс в САЩ, разработиха технология за космически триизмерен печат. С негова 
помощ всеки космически апарат може сам да си напечата антена с всякакви размери, при това когато вече се намира в 
космическото пространство. Печатът на антената става със специален, свърхчувствителен полимер, който много бързо се 
втвърдява под ултравиолетовите слънчеви лъчи. 
Този подход позволява да бъде отпечатана антена с необходимата сила и определена честотна лента. Така се решава и 
друг проблем. Космическите апарати, изстреляни от земната повърхност, са подложени на тежки g-натоварвания и 
вибрации. Следователно антените, както и други конструктивни елементи, трябва да бъдат проектирани и произведени 
така, че да издържат на натоварванията по време на стартиране, което води до още по-голямо увеличение на теглото, 
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цената на антената и цената на изстрелването като цяло. Експертите на MERL са взели за пример мисията Cassini, 
стартирана през 1997 г. Апаратът има антена с диаметър 4 метра и тегло 105 килограма. Ако тази  машина можеше да 
отпечата антена в космоса, щеше да спести цели 80 килограма ценно тегло.  Ключов компонент на новата космическа 
технология за 3D печат е специалният състав на полимерния материал. „Ако поставите обикновен полимер или смола във 
вакуумна камера, тя ще започне да кипи, да се изпарява и да замърсява всичко наоколо“, обясняват изследователите. Така 
че технолозите трябваше да разработят специална формулировка на базиран в космоса светлочувствителен полимер - под 
вакуум и втвърдяване за секунди на слънчева светлина. Освен това, след втвърдяване, полимерът може да издържа на 
температури до 400 градуса по Целзий. И най-важното е, че производството на космически полимер не е по-скъпо от 
производството на конвенционални полимери. 
В лабораторията си във вакуумна камера специалистите от MERL вече са разпечатали прототип на параболична антена с 
диаметър 165 милиметра. Както показаха тестовете, тази антена има усилване от 23,5 dB при честота от 13,5 гигахерца, т.е. 
в стандартната комуникационна лента Ku. Следващата стъпка ще бъде отпечатването на антената във вакуумна камера в 
ниска земна орбита при нулева гравитация и едва тогава сателитът CubeSat ще отпечата собствената си антена, кгато е в 
условия на реално пътуване в Космоса. По-нататъшното усъвършенстване на технологията на космическия триизмерен 
печат ще позволи на устройствата да отпечатват не само антени, но и свързани конструктивни елементи, всякакви стелажи, 
стопове, скоби и др. Това от своя страна също ще намали теглото на товара и разходите за изстрелването им в космоса. 
 
Cross.bg 
 
√ Кирил Петков: Най-важното сега е да имаме 121 депутати без зависимости 
Най-важното нещо, върху което сме се фокусирали сега, е да имаме 121 депутати без зависимости и никой от тях да не 
спира реформата в съдебната система и антикорупционната комисия. Това заяви премиерът Кирил Петков пред 
журналисти във Велико Търново. 
"Това, което видяхме вчера, и аз блрагодаря на смелостта на депутатите и на Радостин Василев е, че те казаха: "Лоялността 
ни е към България и няма да допуснем подмяна на обещаните ни идеи с някакви задскулисни договорки и приятелства от 
20 години с хора като Орлин Алексиев. Въпросът е примерът има да бъде последван от още 7 души." - допълни Петков. 
Той изрази увереност, че ще се намерят още съмишленици на управляващите. 
"Чисто математически става въпрос за това колко хора, които са дали клетва, ще спазят думата си. Продължаваме 
разговори с много хора, но идеята е всеки да осъзнае огромната отговорност, която носи. Ако нямаме 22 приети закона, 
губим и спираме 12 млрд. европейски пари в българската икономика, актуализацията на пенсиите не се случва, 
семействата с деца не получават данъчни облекчения, а горивата продължават да са на тези цени." - допълни той. 
 
√ Иван Иванов: Предлагаме да се запази изключението за екологичните изисквания по първи стълб и през 2023 г. 
„Решението на ЕК за дерогация от екологичните изисквания по първи стълб на ОСП за 2022 г. беше прагматично и с 
положителни последствия и трябва да бъде приложено и през 2023 г.“ Това заяви министърът на земеделието д-р Иван 
Иванов на заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което се провежда на 13 юни в 
Люксембург. Комисарят по земеделие г-н Януш Войчеховски се ангажира службите на Комисията да направят 
необходимото, за да отговори на искането на България и още 14 държави членки и да продължи това изключение и през 
следващата година. 
Министър Иванов заяви, че помощта de minimis е много полезен и гъвкав инструмент.  „Страната ни е достигнала 
националния си лимит за минимална помощ. Затова предлагаме увеличаване на индивидуалните и националните 
лимити“, каза още той. 
Министърът на земеделието предложи още да бъде удължен до 31 декември 2022 г. срокът на прилагане на увеличения 
заради Ковид-19 интензитет на подпомагане по двете ключови мерки (Преструктуриране и конверсия на лозя и 
Инвестиции в предприятия) от Националните програми за подпомагане на лозаро-винарския сектор. 
На заседанието Комисията и делегациите на държавите членки обмениха мнения за състоянието на селскостопанските 
пазари, по-специално в резултат на нашествието в Украйна. 
Земеделският министър посочи, че продължаващото повишаване на разходите за производство в селското стопанство за 
фуражи, торове и електрическа енергия са основен източник на тревога. От една страна, е поставено в риск осигуряването 
на хранителни продукти на достъпни цени за българските потребители, а от друга, са застрашени икономическите 
резултати на земеделските стопанства. Допълнителното нарастване на разходите за производство в сектора не може да 
бъде компенсирано от увеличение на цените на продукцията. 
Относно проекта на Регламент за географските означения, където тече реформа, министърът заяви, че политиката за 
качеството на ЕС трябва да бъде опростена, не трябва да се усложнява например чрез въвеждане на признаване на 
организациите на производителите. „Не сме убедени, че сроковете за одобрение на географските означения ще бъдат 
съкратени чрез прехвърляне на досиетата в Службата за интелектуална собственост на Европейския съюз (EUIPO), 
напротив, смятаме, че това може да удължи процедурата“, уточни д-р Иванов. Той допълни още, че политиката трябва да 
остане приложима за малки и големи производители в групи производители. 
Във връзка с темата за актуалното състояние на Общата политика в областта на рибарството министър Иванов изрази 
позицията на Република България за запазване на квотите за улов на калкан и през 2023 г. 
По време на дискусията, свързана с настоящата ситуация и пътя напред по отношение на Африканската чума по свинете, 
министърът изтъкна: “Свиневъдният сектор беше сериозно засегнат от болестта през последните години. За да продължат 
да съществуват в тази ситуация, голяма част от фермите трябваше да предприемат редица мерки за подобрение на 
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стопанствата си и поддържане на бизнеса в условия на сериозни рестрикции. Свидетели сме,  от една страна, на директни 
загуби в резултат от появилите се огнища на АЧС, а от друга, на търговски загуби, свързани с ограничения при движения и 
въвеждане на регионализация”. 
Министърът подчерта, че е от ключово значение да се намери подходящ баланс между прилаганите мерки и 
необходимостта свиневъдният сектор да се запази. България подкрепя усилията на ЕК за припознаване на 
регионализацията на ЕС в международен план. Необходимо е да се потърси път към по-гъвкави рестрикции по-отношение 
на търговията със свине, включително и по отношение на възможността за износ към трети страни от територии, в които 
са засегнати само диви свине, ако това не противоречи на изискванията на международните стандарти и ако е подкрепено 
с необходимите здравни гаранции и при минимален риск от разпространение на болестта. В тази връзка министърът 
предложи такива дискусии да продължат да се водят на експертно ниво в рамките на работните формати към Съвета и ЕК. 
Министърът посочи, че България е част от  неформалния документ на 11 държави членки относно общ поход към целите 
за намаляване в бъдещия законодателен акт относно  устойчива употреба на продукти за растителна защита. “Темата е 
изключително важна за нас, особено сега в контекста на настоящата безпрецедентна ситуация на продоволствена 
несигурност, чиито негативни ефекти се наблюдават на глобално равнище“, каза министър Иванов. 
Предвиденото намаляване на употребата на препарати за растителна защита с 40-50% за България ще доведе до сериозни 
икономически последствия за осигуряване на устойчиви добиви и гарантиране на конкурентоспособността в настоящите 
световни икономически условия, изискващи осигуряване на достатъчно количество, достъпна и качествена храна за 
всички. България споделя виждането, че определянето на националните цели трябва да се основава на задълбочена 
оценка на въздействието, като е необходимо да бъдат взети предвид различните изходни позиции на държавите членки, 
специфичните условия и особености, като географско положение на страната и климат, специфика на отглежданите 
култури и съответно статус на вредителите, както и липса на алтернативни методи за растителна защита, които да бъдат 
ефективни, безопасни и достъпни. 
Следва да бъде направен задълбочен анализ как реализирането на тези мерки ще се отрази на земеделието като цяло и 
на земеделските стопани, и не на последно място - как ще рефлектира върху конкурентоспособността и устойчивостта на 
сектора. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Записи, заплахи и скандали в ИТН. Защо се разцепи партията?; 
-  Електронните направления, финансирането на болниците и заплатите на медицинските специалисти. Гост: д-р 

Петър Грибнев – заместник-министър на здравеопазването; 
- Колко опасни са българските пътища. Гост: Дияна Русинова и Георги Златев; 

Нова телевизия, „Здравей, България“ 
- За мафията и мутрите. Как разцеплението на „Има такъв народ” доведе до тежки обвинения между бившите 

коалиционни партньори. Гости: Проф. Николай Радулов и Георги Георгиев; 
- И още – пазаруват ли се депутати. И каква е цената за запазване на управлението. Гост: Росен Костурков от 

„Продължаваме Промяната”; 
- Власт над пропаст. Ще оцелее ли кабинетът? Гост: Вицепремиерът Борислав Сандов. 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа – „Корал“ става резерват - само за къпане и тен, Царево брани риболова; 
в. Труд - Купуването на депутати пропадна; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - "Промяната" вкарва 6-има на Слави в нова формула на властта, пробва утре падане на ветото на Скопие при 
гаранции от ЕС; 
в. 24 часа - Бил ли е Петков на вечерята в Солун с лидерите от Балканите? Мицотакис пусна снимка с него; 
в. 24 часа - КНСБ: 1 млрд. за по-високи заплати в актуализацията; 
в. 24 часа - Поне 89 са бившите агенти във властта, най-много са в МВР; 
в. 24 часа - Евтината тарифа за ток ще е до 200 кВтч, отгоре ще се плаща скъпо; 
в. Телеграф - След като отвлече шестима от Слави: ПП пробва да пробие и ГЕРБ; 
в. Телеграф - Заради разкритията за Капитан Андреево: Двама от ПП заплашени с инфаркт и дрон; 
в. Телеграф - Браншовата камара бие тревога: Спират ремонтите на пътища; 
в. Труд - Газът от САЩ се оказа пo-скъп от руския; 
в. Труд - Прехвърлят дела за стотици милиони;  
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Доц. Димитър Златинов, икономист: Ако се задълбочи войната в Украйна и не спре ръстът на цените, не е 
изключено да влезем в стагфлация; 
в. Телеграф - Зам.-председателят на СФСМВР Илия Кузманов: Ще блокираме Орлов мост и триъгълника на властта; 
в. Труд - Росен Йорданов, социален психолог, пред "Труд": По-важно е Кирил Петков да се разведе с държавата, а не с 
жена си; 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Колко струва министерството на Караджов (с АПИ) по пари и престиж - нищо чудно, че разпадна коалицията; 
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в. Телеграф - Промяна с отложено действие; 
в. Труд - Специален доклад на Института за модерна политика: Машинните понижават доверието в изборите. 
 
√ Предстоящи събития в страната на 14 юни 
София 

- В 7.45 часа ще се изтегли вариантът по БЕЛ за Националното външно оценяване на учениците в 7 клас. 
- От 11.00 часа Съветът за електронни медии ще проведе дискусия на тема: "Отражението върху децата на 

достъпните за тях риалити формати". 
- От 12.00 часа на тържествена церемония в аулата на НЦТХ (гр. София, ул. „Братя Миладинови“ № 112) ще бъдат 

отличени 15 организации и личности със специален принос за кръводаряването у нас. 
- От 12.00 часа в централата на ПП АБВ на улица „Врабча“ 23 ще се проведе пресконференция на тема: Актуалната 

политическа обстановка, полит. перспективи – 5 възможности за развитие. 
- От 12.15 часа в сградата на Министерството на правосъдието Министърът на правосъдието Надежда Йорданова 

ще представи резултатите от доклад на АДФИ за извършена финансова инспекция на Главна дирекция 
”Изпълнение на наказанията” и констатациите от проверката на дирекция „Вътрешен одит“. 

- От 15.00 часа в пресклуба на БТА ще се състои обръщение от Обединен антифашистки фронт към българския 
народ и представяне на дейността и програмата на организацията. 

- От 14. 00 часа в зала 104 на Централно митническо управление, ул. „Г.С.Раковски“ 47 (входа от към ул. „Г. С. 
Раковски“), екипът за управление на Проект „Надграждане на основните системи на Агенция „Митници“ за 
предоставяне на данни и услуги – БИМИС (фаза 3)“ ще проведе встъпителна пресконференция по представяне на 
проекта, неговите дейности и очакваните резултати. 

- От 15.00 часа в зала "София" на "Гранд Хотел София", ще се проведе кръгла маса на тема: "Сценарии за изхода от 
политическата и икономическа криза и актуализацията на държавния бюджет". 

- От 17.00 часа в Галерия Арте ще бъде открита изложба живопис и скулптура „Писмо“. 
- От 18.30 часа в Огледална зала, Ректорат на Софийски университет "Св. Климент Охридски“ ще се проведе кръгла 

маса на тема „Границите на правата по време на война“, част от поредицата семинари, посветени на бъдещето 
на либералната демокрация. 

- От 19.00 часа в литературен клуб „Перото“ в НДК италианския писател Джовани Додзини ще представи 
българското издание на най-успешния си роман – „И Бабукар водеше колоната“. Гостуването му е със 
съдействието на Италианския културен институт.  

*** 
Благоевград 

- От 9.30 часа най-популярният български гимнастик Йордан Йовчев, кметът на Благоевград Илко Стоянов и 
маркетинг директорът на онлайн бетинг платформата 8888.bg Александър Личев ще открият официално нова 
стрийт фитнес площадка в Благоевград, която бе завършена през м. май 2022 г. Тя е ситуирана на ул. „Зеленка“ 
№19, в непосредствена близост до блок 57. 

- От 11.00 часа пред паметника на Дядото на пл. "Георги Измирлиев“ благоевградската общественост ще 
отбележи 166 години от рождението на Димитър Благоев.  

*** 
Варна 

- От 11.00 часа в Музея по история на медицината към МУ – Варна Областният съвет на БЧК – Варна и 
Регионалният център по трансфузионна хематология ще наградят отличили се кръводарители по случай 
Световния ден на доброволния кръводарител. 

*** 
Велико Търново 

- От 11.00 часа Министър-председателят Кирил Петков ще бъде тържественото отбелязване на 20-годишнината от 
създаването на Националния военен университет „Васил Левски“. 

*** 
Видин 

- От 11.00 часа в залата на Общински съвет - Видин ще се проведе обществено обсъждане на Проект за Наредба за 
изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на Община Видин. 

- От 17.30 часа на откритата сцена пред „Център за обучение, изкуство и култура“-БиблиоПоща ще се проведе 
втория Поетичен пленер. 

*** 
Девня 

- От 14.00 часа на територията на завода "Солвей Соди" в гр. Девня ще започне честването на 25-годишнината от 
приватизацията на завода. В рамките на събитието ще бъде открита новата мащабна инвестиция в завода - 
инсталация за производство на натриев бикарбонат, удостоена със Сертификат клас А и спечелила приза 
"Инвеститор в разширяване на производството" за 2021 г. на БАИ. 

*** 
Плевен 



28 

 

- От 11.00 часа в пресклуба на БТА ще се проведе пресконференция за международен UTR турнир за жени на 
тенис кортовете в парк "Кайлъка" – Плевен. 

*** 
Стара Загора 

- От 18.30 часа в РБ „Захарий Княжески“ ще се състои среща с Юлия Антонова-Мурата и представяне на книгата 
„Сан сан, Япония”. 

- От 19.00 часа в Драматичен театър ще се състои постановката „Сън в лятна нощ“ по Уилям Шекспир. 
*** 
Ямбол 

- От 10.00 часа в пресклуба на БТА ще започне конференция на тема „Зелени градове & спорт за всички“, в 
рамките на инициативата на БТА "Български гласове за Европа". 

- От 18.30 часа галерия „СТОЙЧЕВ“ – Ямбол ще представи „Картини от България“ - изложба на художника Калин 
Ангелов с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“ към Министерство на културата на Република 
България, спонсорирана по програма „Творчески инициативи“. 

Всички досегашни броеве на "ЕЖЕДНЕВЕН МЕДИЕН МОНИТОРИНГ" от началото на 2021 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 2020 г. 

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

