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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
АИКБ 
 
√ НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА „МУСКУЛНО-СКЕЛЕТНИТЕ УВРЕЖДАНИЯ ВЪВ ФОКУСА НА ПРЕВЕНЦИЯТА НА 
ЗДРАВЕТО НА РАБОТЕЩИТЕ“ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 29 ЮНИ 
Имаме удоволствието да Ви поканим да вземете участие в Националната конференция на тема: „Мускулно-скелетните 
увреждания във фокуса на превенцията на здравето на работещите“. Събитието ще се проведе на 29 юни 2022 г. (сряда) 
от 10:00 до 15:00 часа в хотел “КООП”, град София. Има възможност и за онлайн участие в събитието, като при заявяване 
на такова, линк ще Ви бъде изпратен допълнително. 
Непрекъснато нараства делът на работещите с мускулно-скелетни увреждания, поради нерешени проблеми на 
превенцията и рехабилитацията. Целта на събитието е да се поставят тези проблеми на вниманието на заинтересованите 
страни. Във фокуса на дискусията ще бъдат въпроси относно диагностиката и рехабилитацията на професионално 
обусловените мускулно-скелетни увреждания, както и добри практики, показали резултатност. Темата е изключително 
актуална във връзка с нарастващия брой на работещите продължително с видеодисплей, както и големия брой 
индустриални работници с продължителна неблагоприятна работна поза и/или извършващи ръчна работа с тежести. 
Успешното провеждане на конференцията ще даде възможност да бъдат прилагани добрите европейски практики за 
превенция, диагностика и рехабилитация на мускулно-скелетните увреждания и други като биологичните агенти при 
работа и т.н. 
Надяваме се, че ще имате възможност да вземете участие в конференцията. 
Молим да потвърдите участието си до 24 юни 2022 г. 
Приложения: 

▪ Покана; 
▪ Програма на конференцията; 
▪ Практическо ръководство: „Превенция на мускулно-скелетните увреждания при работа. Скрининг за ранно 

идентифициране“. 
 
 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНТ 
 
√ Кирил Петков: Всяко предложение от ЕС за РСМ, което се отклонява от позиция ни, да минава през парламента 
Всяко предложение за европейската интеграция на Република Серевна Македония, което се отклонява от рамковата 
позиция на България, да бъде изпращано за становище в комисията по външна политика на Народното събрание. 
Такова решение ще гласува правителството на днешното си заседание. 
Министрите от кабинета се събират на редовно заседание. 
 
√ Кирил Петков с първи коментар за атаките срещу него 
"Това, което се вижда в момента, е безпрецедентна атака. Използват се всякакви черни, жълти, кафяви методи, но няма 
да ни спрат." Това каза премиерът Кирил Петков на въпрос по повод публикуваните в някои сайтове видеа и снимки. 
Премиерът бе в Трявна, за да се запознае на място с пораженията от пороя в неделя. 
В момента, в който съберем мнозинство, ще предложим новите министри. Изборът на новите министри ще е коалиционно 
решение, допълни Петков и добави, че самият той няма намерение да поема министерство. 
Петков заяви, че няма да иска вот на доверие към правителството, а смяната на министрите ще е реалният вот на доверие 
за кабинета. Към момента имена не се обсъждат. 
"Сигурен съм, че има хора с голям капацитет, които няма да искат, примерно за ремонтите на пътищата, 40% от 
оценката да е на базата на някаква неясна комисия, и само 60% да е на база цена. Действаме напред и вярвам, че ще 
съберем 121 депутати. Тогава веднага ще вкараме закона за КПКОНПИ да бъде одобрен, Рашков да стане шеф на 
КПКОНПИ. За министрите - в момента, в който съберем мнозинство, ще се предложат министри", заяви Петков. 

https://bica-bg.org/wp-content/uploads/2022/06/Pokana_Nacionalna-konferenciq_MSU_29.06.2022.pdf
https://bica-bg.org/wp-content/uploads/2022/06/Programa_BICA_%D0%9C%D0%A1%D0%A3-2022.pdf
https://bica-bg.org/wp-content/uploads/2022/06/RAKOVODSTVO_MSU-%E2%80%93-2022.pdf
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Министър-председателят коментира, че се е учудил колко пъти Слави Трифонов е повторил, че действията на "Има такъв 
народ" нямат общо с премахването на частната лаборатория за фитосанитарен контрол от ГКПП "Капитан Андреево". 
"Но го почувствах като в оправдателен режим, а и съвпадна изцяло, че най-накрая държавата си върна контрола. 
Според мен в момента много хора от сивия и тъмния сектор губят средства и биха се радвали, ако имат влияние през 
някоя политическа партия, това правителство да го няма. Започваме да събираме много врагове. Тези, които знаят, 
че рано или късно ще стигнат до прокуратурата или до европейската прокуратура, която се занимава с фондовете. 
Втората група са тези, които имат газови и енергийни печалби, които сега свършват. Третото – руската държава 
и техните хора съм сигурен, че биха се радвали някое друго правителство да видят. Но аз обещавам, че няма да си  
нарушим принципите и вчера видяхме, че не сме сами, че има и други смели хора, които независимо какъв бранд са си 
сложили, каква партия – застават с идеята, че не са доволни от България в този вид. Запретваме ръкави и работим 
заедно. Сега ни трябват още 7 такива хора от НС, които си изпълняват клетвата и слагат България пред личните си 
интереси", допълни Петков. 
 
√ Управителят на БНБ сигнализира за опасности покрай приемането на бюджета 
Вицепремиерът и финансов министър Асен Василев още веднъж призова депутатите да подкрепят актуализацията на 
държавния бюджет след срещата си с германския му колега Кристиан Линднер. 
Междувременно обаче нови критики срещу актуализацията на държавния бюджет дойдоха от управителя на БНБ Димитър 
Радев в разпространена от пресцентъра му реч пред Асоциацията на банките в България. 
"От позицията на БНБ и с оглед целите за овладяване на инфлацията много е важно страната да не поема значителни 
допълнителни постоянни разходи, срещу които не стоят постоянни приходи. Има две групи от рискове, свързани с 
подобен подход: Първо - опасност от инфлационна спирала. Второ - необходимост от болезнени фискални корекции в 
недалечно бъдеще, независимо дали това ще стане по линия на приходите, т.е. чрез увеличение на данъците или чрез 
орязване на разходите”, каза той. 
Радев предупреди, че предстои ново увеличение на лихвите в Европейския съюз като вече няма да има отрицателни. Той 
също така призова политиците да не пречат на бъдещото присъединяване на България към еврозоната. 
"Силно се надявам, че политическият процес, при цялата му неопределеност и несигурност, в крайна сметка ще 
подкрепи, а няма да блокира цялостния напредък на присъединяване към еврозоната." 
Финансовият министър защити актуализацията на бюджета и даде за пример, че миналата година при изчерпан почти 
парламент е била приета подобна актуализация и че сега ситуацията е подобна. 
"Аз силно вярвам, че в българския парламент има достатъчно отговорни депутати, за да се приеме актуализацията 
на бюджета, която е разумна и работи в полза на българските граждани", каза Василев. 
Той обясни, че предстои и сключването на дългосрочен договор за доставка на природен газ на регионално ниво: 
"Вече са направени всички изследвания на инфраструктурата и в момента се работи по общ договор между Гърция, 
България, Румъния и потенциално Украйна за общо количество над 10 млрд. кубически метра газ". 
България се нуждае от близо 2,5 млрд. кубични метра газ годишно. В момента страната има дългосрочен договор 
единствено с Русия, който не се изпълнява. Той изтича на 1 януари 2023 година. 
 
БНР 
 
√ Преди тежкия парламентарен ден - реакции за бюджета, вота на недоверие и РСМ 
"Тези, които искат вот на недоверие, нямат 121 гласа", това заяви Георги Свиленски от БСП преди днешния дълъг 
парламентарен ден. Свиленски е сигурен, че ще има политическа воля за приемането на актуализацията на бюджета. 
"Няма тема Македония, днес темата е бюджетът. Днес ще видите много предложения, които целят да саботират именно 
приемането на бюджета. Днес цял ден – довечера до девет, приоритет ще бъдат трите бюджета. Българите очакват 
бюджет, не очакват измислени теми." 
ПГ на "Възраждане" участва в предложението за закрито заседание, на което да бъде изслушана външният министър в 
оставка Теодора Генчовска, обясни лидерът на партията Костадин Костадинов: 
"Най-важното от всичко е да разберем дали нашият министър-председател си е позволявал да води двойна дипломация, 
което само по себе си представлява състав на държавна измяна." 
Относно вота на недоверие, внесен от ГЕРБ, Ива Митева от ИТН изтъкна, че се надяват "нещата да потръгнат след този вот 
на недоверие". 
"България помни и други управленски провали, но такова поругаване на държавността не е имало", заяви Йордан Цонев 
от ДПС. Той уточни, че ще участват в консултациите за вота на недоверие. 
"Решението ни няма да ви изненада. Има основания във всички възможни сфери, включително моралната." 
 
√ НС гледа на първо четене актуализацията на бюджета 
Очаква се актуализацията на бюджета да бъде разгледана на първо четене в пленарната зала тази седмица.  
Законопроектите, с които тя трябва да бъде осъществена, влизат за разглеждане в Народното събрание в момент на 
политическа криза и при безпрецедентно отхвърляне във водещата парламентарна комисия по бюджет и финанси. 
Въпреки че промените в бюджетите на държавното обществено осигуряване и здравната каса бяха одобрени на първо 
четене от бюджетната комисия, актуализацията на държавния бюджет не срещна подкрепа.  
Практически, ако тя не бъде подкрепена, нито един от останалите текстове не може да бъде осъществен. Финансовият 
министър Асен Василев изрази надежда. 
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"...че в Българския парламент има достатъчно отговорни депутати, за да се приеме актуализацията". 
А тя предвижда осъвременяване на пенсиите от 1 юли, с които минималната пенсия ще стане 467 лева, а максималната - 
2000. От 1 октомври ще има ново преизчисление.  
Очакват се нови ДДС ставки за хляба - нула процента, а за енергоносителите - 9 вместо 20 на сто. 
След разрива в управляващата коалиция подкрепата за законопроектите не е сигурна, а и очакването за обсъждането им 
в парламента идва на фона на заявката за вот на недоверие към кабинета от ГЕРБ. 
 
√ Премиерът очаква през юли внос на азерски газ по интерконектора с Гърция 
Репортаж на Здравка Маслянкова в предаването ''12+3'' 
Възможно е още през юли да заработи гръцката газова връзка, заяви премиерът Кирил Петков в отговор на въпрос на БНР. 
"Всички прогнозираха септември, октомври, ноември – не, ще бъде отворена през юли месец", каза министър 
председателят вчера във Велико Търново. 
Той уточни, че по интерконектора ще тече "азерски газ". 
"Смятам да отида и до Баку в тази седмица за една вечер, да потвърдим там количествата. Но ще имаме един милиард 
кубични метра, които ще потекат. Съвсем в скоро време, между юли и август, очаквам реално този един милиард кубични 
метра да влезе в България на цена, която е с пъти по-ниска от пазарната в този момент", продължи Кирил Петков. 
"Това, което се опитваме да направим, е да направим микса между LNG - втечнен газ, и азерския газ, така че средната цена 
на доставка да бъде по-добра от тази на "Газпром"." 
На въпрос на журналисти за бъдещето на магистрала "Хемус", премиерът отговори, че ще е необходима санкция на 
парламента, за да се отпуши доизграждането ѝ. 
 
√ Василев: ЕК работи за общо закупуване на газ за Гърция, България, Румъния и Украйна 
В Европейската комисия се работи за общо закупуване на около 10 млрд. кубически метра природен газ за нуждите на 
няколко държави, сред които и България, обяви вицепремиерът и министър на финансите Асен Василев след среща с 
германския си колега Кристиан Линднер.  
Василев не уточни откъде ще бъде закупено синьото гориво, как ще бъде доставено и разпределено: 
„Вече са направени всичките обследвания на инфраструктурата и в момента се работи по общ договор между Гърция, 
България, Румъния и, потенциално, Украйна за общо количество над 10 милиарда кубически метра газ“. 
От своя страна Кристиан Линднер похвали България за финансовата стабилност и определи като "впечатляващо" ниското 
ниво на държавен дълг, като според него Германия "трябва да се учи от българския опит" по този въпрос. В същото време 
Линднер за пореден път припомни, че подкрепата за страната ни за влизане в еврозоната не е политически въпрос, а 
България трябва да изпълнява всички критерии от Маастрихт, включително и за ценова стабилност. 
В същото време вицепремиерът бе помолен за коментар дали ще бъде намерена парламентарна подкрепа за 
актуализацията на бюджета: 
„Силно вярвам, че в българския парламент има достатъчно отговорни депутати, за да се приеме актуализация на бюджета, 
която е разумна и която работи в полза на българските граждани“. 
България и Германия ще задълбочат съвместната си работа по отношение на митническата администрация, стана ясно 
след срещата на двамата финансови министри. 
 
√ Георги Ангелов: Без реформи ще изгубим парите по Плана за възстановяване 
"Няма как бизнесът да е добре, ако покупателната способност на домакинствата намалява" 
"Повечето сектори на икономиката се справят добре, защото покрай войната в Украйна се освободиха много пазарни 
ниши, които българският бизнес успява да заеме на международните пазари".  
Това каза пред БНР икономистът Георги Ангелов от "Отворено общество". 
Той подчерта, че Бюджетът все още е на излишък, т.е. за първите 5 месеца на годината държава има повече приходи от 
икономиката, отколкото харчи. 
"Точно защото има повече пари е възможна тази актуализация на Бюджета, която да увеличи пенсиите и да подпомогне 
семейства с деца", обясни икономистът.  
Според него е важно по-бързо да се увеличат заплатите, така че да компенсират инфлацията: 
"Обикновено у нас минава известно време между вдигането на цените и растежа на заплатите. Тази година вероятно това 
време ще е по-дълго, тъй като има една голяма несигурност - всеки месец бизнесът преговаря с правителството дали ще 
има компенсации за тока и колко време ще е. От тази гледна точка се отлага вдигането на заплатите. Затова ми се струва, 
че държавата може да удари едно рамо през Бюджета - данъчни облекчения директно за домакинствата или пред данъчни 
облекчения за бизнеса, под условие, че ще вдигне заплатите по-бързо от инфлацията. Това би било един начин държавата 
да кофинансира растежа на заплатите, докато мине този период на несигурност". 
Няма как бизнесът да е добре, ако покупателната способност на домакинствата намалява, посочи Георги Ангелов. 
По думите му реформите при досегашната четворна коалиция не са вървели добре: 
"Ние вече сме изостанали с повече от една година с Плана за възстановяване и ако изостанем още, ще имаме проблем с 
тези средства и те ще бъдат пренасочени към други държави от ЕС. А те са обвързани с конкретни реформи, които, ако не 
се случат, парите ще отидат към страни, които по-бързо се справят с реформите. По тези въпроси бе трябвало да се стигне 
до надпартийно съгласие и да се отиде отвъд сегашната политика, като се отиде до по-голямо съгласие между 
управляващи и опозиция". 
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Интервюто на Диана Янкулова с Георги Ангелов и репортаж на Наталия Ганчовска в предаването "Нещо повече" можете 
да чуете от звуковите файлове. 
 
√ Стоян Панчев: До 12 месеца най-вероятно ще започне рецесия 
До 12 месеца най-вероятно ще започне рецесия – първо в Съединените щати, след това и в Европейския съюз, прогнозира 
в новия епизод на подкаста „На всяка цена“ Стоян Панчев, съосновател на Експертния клуб за икономика и политика. По 
думите му следващото десетилетие ще е с висока инфлация. „Предстоят трудни години за световната икономика“, 
коментира икономистът, според когото решението е в скъсените вериги за доставки.   
На този фон у нас се разиграва поредната политическа криза, която според Панчев не е изненадваща, тъй като сме 
свидетели на цялостно пренареждане на политическите настроения.   
Каква е цената на политическата криза у нас?   
Според Стоян Панчев от настоящата политическа ситуация в България може да се извлекат и позитиви. Единият от тях, 
според икономиста, който е от убедените противници на влизането в еврозоната, е запазването на валутния борд. 
„Благодарение на борда прекомерните харчове са невъзможни“, заяви Панчев. По думите му независимо кое е 
правителството то би направило предизборна актуализация на бюджета, защото на страната ни и предстои нов 
парламентарен вот, „което не е тайна за никого“. Експертът добави, че предложените мерки от кабинета „Петков“ са 
проинфлационни.  
Инвестиционна „непривлекателност“   
На фона на руската война в Украйна политическата криза отнема допълнително от инвестиционната привлекателност на 
страната ни, а тя има шанс да се възползва от нишите на скъсяването на веригите за доставки, коментира Панчев. Друг 
негатив е, че с десетилетия вече не могат да се решат структурни проблеми на българската икономика, какъвто е 
застаряващото население, което не може да потребява много. Това прави България още по-малко привлекателна за 
чуждестранните инвеститори.   
Парите от Плана за възстановяване – дарение за Украйна?  
Една от идеите, споделени неотдавна от Стоян Панчев, е за пренасочване на парите за българския План за възстановяване 
и устойчивост към Украйна. По този начин, по думите на експерта, ще се помогне на Киев да плаща за функционирането 
на държавата – т.е. разходи като поддържане на здравната, социалната, пенсионната и образователната система, но не е 
директна помощ за закупуване на военно оборудване. Също така – ако България практически не получи пари по Плана за 
възстановяване, няма да има необходимост да участва в погасяването на общоевропейския дълг, чрез който се финансират 
плановете на всички страни – членки, смята експертът.   
Какви са глобалните икономически и политически тенденции? Как България може да превърне кризата във 
възможност? Отговорите на тези и още въпроси може да чуете в звуковия файл.  
 
√ Започват 2 летни кампании за безопасност на движението по пътищата 
Две кампании за ограничаване на пътнотранспортния травматизъм през летните месеци започва МВР от днес. 
Традиционната акция на полицията „Ваканция! Да пазим живота на децата на пътя!“ ще продължи до 31 август. 
От 15 до 30 юни в началото и в края на учебния ден в районите на детските градини и училищата е планирана операция, 
по време на която полицейски служители ще осъществяват контрол в няколко направления: използването от родителите-
водачи на МПС на обезопасителни колани (и системи), а така също и от пътниците в МПС. 
"Тази кампания е с над 25-годишна традиция. Ще бъдат прилагани всички подходи, които са в правомощията на Пътна 
полиция", подчерта пред Радио София инспектор Мария Ботева от Пътна полиция. И напомни, че децата винаги 
задължително трябва да се качват в автомобила от страната на тротоара. 
Планирани са и 15-минутни беседи, както и други подходящи формати по пътна безопасност с ученици от V – XI клас. Ще 
се търси и възможност полицейските служители да вземат кратко участие в организирани от училищата родителски срещи 
с кратък анонс за пътната безопасност на децата през предстоящата лятна ваканция. Ще се акцентира на правилното 
поведение като пешеходци на пътя, като пътници в автомобилите на родители, близки или познати, като водачи на пътни 
превозни средства. Задължително ще се разясняват административната и наказателна отговорност при управление на 
моторни превозни средства и индивидуални електрически превозни средства от непълнолетни. 
Втората кампания „Безопасно лято“ ще продължи до 14 септември. 
Целта е да се ограничи пътнотранспортния травматизъм през летните месеци, когато трафикът е по-интензивен и 
натовареността на пътните артерии по-висока. Ще се проведе специализирана полицейска операция, насочена към 
неправилно движение на пешеходци, велосипедисти, водачи на индивидуални електрически превозни средства и 
двуколесни превозни средства 
 
√ Няма индикации дали това лято ще има руски туристи по морето 
Цените на туристическите услуги са повишени до 40% 
Репортаж на Свобода Атанасова 
Към момента няма индикации дали ще има руски туристи по Черноморието. Причината е в липсата на директни полети 
между България и Русия. 
Има авиопрограма, която ще стартира полети през Армения от следващия месец, но крайната цена на билетите ще бъде 
друга и най-вероятно руските туристи ще предпочетат друга дестинация. 

https://bnr.bg/post/101662226/georgi-angelov-povecheto-sektori-na-ikonomikata-se-spravat-dobre
https://bnr.bg/post/101662279/do-12-meseca-nai-veroatno-shte-zapochne-recesia
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Авиопрограмата включва полет от Москва, но през Ереван до Бургас и ще започне да действа от 4 юли до 29 август, но все 
още не се знае как ще заработи програмата, каза туроператорът Иван Кирязов. По думите му през януари е имало заявки 
за детски летни лагери, но от март това е преустановено. 
„Това е един предварителен план, една възможност. Поради налагането на санкции са прекъснати връзките с руската 
федерация, което налага една такава връзка през Армения, за да дойдат руски туристи по Черноморието. 
Същата е ситуацията с Беларус, откъдето също няма да имаме туристи. Що се касае за Украйна - има някакви резервации, 
но те не са в този обем , в който бяха през миналата година. В момента има определени инцидентни резервации.  
Ще разчитаме на Молдова, там също ще бъде транспортът автобусен. Има някакво раздвижване на туристи оттам, 
откъдето чакаме също резервации и туристи, но не можем да прогнозираме в какви обеми.  
Туристическите пакети са с повишени цени, първо се повишиха през януари, после през април.  Цената е важна за 
туристите, скокът е между 10 и 40%. Причините са ясни на всички - храни и енергоносители. Има го и фактора спекулативно 
вдигане на цени. 50% от цялото това увеличение на цените е спекула в момента.  Това би повлияло благоприятно и на 
цените на туристическите пакети, защото при тази ситуация хотелиерите нямат много алтернативи. 
Както знаете ситуацията като бизнес не е добра.  
Предвид цената на горивата, тези които искат да почиват на море ще предпочетат гръцкото, защото цените там са по-ниски 
за съжаление, както и услугите, които предлагат на своите туристи са с по-добро качество.  
Най-използваните туристически пакети са нощувка и закуска,  полупансион, ол инклузив, като някои собственици на хотели 
са повишили цените с до 50%“, посочи още Иван Кирязов. Той допълни, че с това спекулативното вдигане на цените трябва 
държавата да се ангажира и да има контрол. 
 
√ Спомен за Джон Атанасов  
На днешния 15 юни, на 91-годишна възраст, от този свят си отива Джон Атанасов. Той остава завинаги свързан с България, 
но най-вече в съзнанието на българите. Джон Вѝнсънт Атана̀сов (на английски: John Vincent Atanasoff) 
е американски физик, математик и електроинженер, изобретател на модел на електронен цифров компютър с 
регенеративна памет, изграден от множество изчислителни модули и изпълняващ логически операции с двоични числа. 
Роден в многодетно сеейство на българин и ирландка, той от малък проявява наклонност 
към математика и електротехника. Завършва електроинженерство, а след това защитава магистърска степен по 
математика и докторска дисертация по теоретична физика. Професионалната му кариера започва в Щатския колеж на 
Айова като преподавател по математика и физика. 
Научните му интереси и разработваните от докторантите под негово ръководство теми го изправят пред необходимостта 
от решаване на сложни диференциални уравнения, за които са необходими значителни по обем изчисления. Наличната 
изчислителна техника (табулатори, настолни калкулатори, касови апарати, акумулатори и т.н.) не е достатъчно 
гъвкава. След няколко неуспешни опита да ги приспособи Атанасов стига до идеята за принципно нова машина за 
изчисления, банка от калкулатори тип Monroe, свързани към обща ос, която да решава системи с линейни уравнения по 
модифициран метод на Гаус. 
Двамата с Клифърд Бери създават прототип на машина, която превръща десетичните числа в двоични, извършва 
аритметични операции, използва логически изрази и записва междинните резултати в регенеративна памет. Макар и 
получила името компютър на Атанасов – Бери по време на делото Honeywell v. Sperry Rand, тя не отговаря на съвременната 
дефиниция за компютър. Поради влизането на САЩ във Втората световна война, проектът остава незавършен и прототипът 
е изгубен. 
Войната променя из основи кариерата на Атанасов и в периода 1942 – 1952 г. той работи само по военни проекти. След 
това основава собствена консултантска компания, става успешен бизнесмен и през 1969 г. се пенсионира. През това време 
компютърната индустрия се развива и конкуренцията между производителите расте. През 1967 г. с Атанасов се свързват 
адвокати, научили за неговия предвоенен проект, и го призовават за свидетел по дела, свързани с патента на ENIAC. Така 
замисълът и реализацията на машината на Атанасов стават широко известни за първи път чрез съдебното решение по 
делото Honeywell, Inc. v. Sperry Rand Corp, произнесено през 1973 г. 
Признанието на Джон Атанасов като компютърен пионер идва трудно, тъй като приносът му е косвен. В САЩ е награден с 
Computer Pioneer Medal от Институт на инженерите по електротехника и електроника (IEEE) едва през 1984 г. 
Университетът в Айова също му отдава заслуженото, като финансира построяване на реплика на машината му, но най-
много почести получава при двете си посещения в България, където е прославян като „българинът – баща на електронния 
компютър“, избран за чуждестранен член на БАН и награждаван неколкократно с ордени. 
Интервюто с Джон Атанасов при посещението му в България (4 май 1985 г.) - чуйте в звуковия файл. 
 
√ Фон дер Лайен: Търсим сътрудничество с Израел, за да се освободим от руските горива 
Европейският съюз разчита на Израел, за да намали зависимостта си от руския природен газ. Това послание отправи 
председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен на втория ден от посещението си в еврейската държава. 
„Откакто започна войната, Русия умишлено прекъсна доставките на природен газ за Полша, България и за Финландия, 
както и за холандски датски и компании, отмъщавайки си за това, че подкрепяме Украйна. Поведението на Кремъл само 
засилва решимостта ни да се освободим от руските горива. Сега например търсим начини да засилим енергийното си 
сътрудничество с Израел“, каза Урсула фон дер Лайен в аудитория на Университета Бен Гурион в град Бершеба. 
В Ерусалим италианският премиер Марио Драги потвърди желанието на страната си да увеличи газовите доставки от 
Израел. 

https://bnr.bg/post/101662342/djon-atanasov
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„На енергийния фронт си сътрудничим за оползотворяването на газовите ресурси в Източното Средиземноморие и за 
развитието на възобновяемата енергия. Искаме да намалим нашата зависимост от руския газ и да ускорим енергийния 
преход съгласно климатичните цели които си поставихме“. 
Израелският премиер Нафтали Бенет заяви, че страната му има желанието и ресурсите да осигури на Европа алтернативи 
на руските горива: 
„Европа се нуждае от енергоресурси възможно най-скоро, а в израелски води има газови залежи. Това е добра новина и 
за Израел, и за Италия, и за Европа“. 
Газовите залежи на Израел се оценяват на около 1 трилион кубически метра - тройно повече от очакваното вътрешно 
потребление през следващите три десетилетия. Възможностите за износ на тези ресурси са поне три. Проектът "ИйстМед" 
е за подводен газопровод до Гърция. Втората възможност е за тръба за Европа през Турция, но реализацията ѝ ще струва 
поне милиард и половина долара и ще зависи от нелеките отношения между Тел Авив и Анкара. Третата възможност е 
увеличаване на износа за Европа през Египет, където израелският газ се втечнява. 
След края на визитата си в Израел днес председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще посети Египет. 
 
√ Лидерите на 7 страни от НАТО обещаха да подкрепят приемането на Швеция и Финландия 
Лидерите на седем страни от НАТО - Нидерландия, Дания, Румъния,  Белгия, Полша, Португалия и Латвия - обещаха да 
подкрепят приемането на Швеция и Финландия в алианса и да предоставят повече тежко въоръжение на Украйна. Те 
заявиха това след неформална среща в официалната резиденция на нидерландския премиер Марк Рюте в Хага, на която 
присъства и генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг. 
По отношение на членството на Швеция и Финландия, Столтенберг заяви, че търси "единен път напред", за да разреши 
противопоставянето на Турция.  
"Няма съюзник в НАТО, който да е пострадал повече от терористични атаки от Турция", заяви Столтенберг и допълни: 
„Тази вечер обсъдихме нуждата от по-силно и боеспособно присъствие на предните линии, още по-висока готовност и 
добра подготовка с военно оборудване. Разгледахме и необходимостта за по-големи инвестиции в нашата отбраната и за 
повече средства в подкрепа на общото финансиране на НАТО“. 
В отговор на призива на президента на Украйна Володимир Зеленски за повече далекобойни оръжия, Столтенберг каза, 
че е съгласен, че на Киев трябва да бъде доставено повече тежко въоръжение, но не даде повече подробности. 
 
√ Компютърен срив затвори въздушното пространство на Швейцария 
Швейцария затвори въздушното си пространство днес, след като компютърен срив в системата за въздушен трафик 
приземи всички полети, предаде АФП. 
"Швейцарското въздушно пространство е затворено за трафик с цел сигурност, след компютърен срив със "Скайгайд", 
службата за въздушен контрол", съобщи "Скайгайд" в свое становище. 
Не се съобщават детайли за компютърния проблем. Компанията изразява съжаление за инцидента и последствията от него 
за клиенти, партньори и пасажери на летищата в Женева и Цюрих. 
По-рано летището в Женева съобщи, че приземява всички свои полети до 11 часа местно време заради компютърна 
грешка. 
Международните полети до Швейцария се пренасочват към Милано.  
 
√ СЗО: Смъртността, свързана с Covid-19, е намаляла с 90% 
Заболеваемостта и смъртността от Covid-19 в света са намалели с повече от 90% от тазгодишния пик, предава БГНЕС. 
Генералният директор на Световната здравна организация (СЗО) Тедрос Аданом Гебрейесус заяви на брифинг в Женева, 
че тенденцията е добра новина, но че броят на смъртните случаи през последната седмица (8 737) не може да се счита за 
"приемлив", тъй като световната общност вече разполага с инструменти за контрол на пандемията. 
"Тази тенденция е много добра. Въпреки това миналата седмица СЗО е получила информация за повече от 3 милиона 
случая", той подчерта, че поради отслабения епидемиологичен надзор и тестване в някои страни не се съобщава за всички 
случаи и всъщност те са повече. Освен това миналата седмица в света са регистрирани 8 737 смъртни случая. "Не може да 
има приемливо ниво на смъртност от COVID-19, като се има предвид, че са налични средства за предотвратяване, 
откриване и лечение на болестта", заяви Гебрейесус. 
Според ръководителя на СЗО "е необходим по-добър механизъм за споделяне на лицензите" за лекарства при спешни 
ситуации. Във връзка с това той се надява, че на 12-ата министерска конференция на Световната търговска организация в 
Женева ще бъде взето решение за временно преустановяване на правата върху интелектуалната собственост за ваксини, 
диагностика и лекарства, за да може те да се произвеждат по-широко по света. 
Към 13 юни от началото на коронавирусната пандемия в света са регистрирани 532 887 531 случая на заболяване и 6 307 
021 смъртни случая. 
 
Икономически живот 
 
√ Бизнесът ни заявява нужда от 239 339 работници и специалисти 
Увеличават се работодателите, които имат намерение да търсят нов персонал през следващите 6 месеца. Това сочи 
първото за 2022 г. проучване на потребностите на работодателите от работна сила на Агенция по заетостта, провело се в 
периода февруари – март на настоящата година. То е национално представително и е направено чрез анкети сред 
статистическа извадка от работодатели, представляваща 378 752 активни предприятия в страната. 
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Разпределение на дела на работодателите, определили най-важните компетентности за своите фирми 

 
Резултатите от изследването показват, че 60 842 фирми ще търсят нов персонал през следващите 6 месеца. В сравнение с 
допитването през февруари-март 2021 г. техният брой се е увеличил с 2 620 или с 4,5%. Бизнесът заявява нужда от 239 339 
работници и специалисти с умения в различни професионални направления. 
През следващите 12 месеца работодателите ще търсят 128 789 специалисти с квалификация, придобита в системата на 
средното професионално образование и професионалното обучение. Най-търсени ще са сервитьор-барман, готвач, 
машинен оператор, шивач, строител, строител-монтажник, заварчик, оперативен счетоводител, електротехник, касиер и 
др. 

 
Разпределение на работодателите, които ще наемат персонал по сектори на икономиката 

 
От други 62 905 специалисти с правоспособност или с висше образование ще се нуждае българският бизнес. Сред тях най-
търсени са шофьори, медицински сестра, учители и лекари. В сравнение с предходната година броят на търсените 
висшисти е нараснал с 6 300 или с 11,1%. Проучването показва, че 47 645  работници без специалност ще са нужни в 
различните сектори на икономиката през следващите 12 месеца. Спрямо година по-рано техният брой се понижава с 8 100 
или с 14,5%. 
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Търсенето на работна сила през следващите 12 месеца при W1_2021 r W1_2022 

 
Затруднения при осигуряване на кадри срещат 70,7% от работодателите в страната. На годишна база техният дял се 
увеличава с 2,3 процентни пункта. Най-сериозни затруднения работодателите срещат при намиране на продавач-
консултанти, готвачи, шивачи, машинни оператори, програмисти. За сравнение преди година е имало най-голям недостиг 
на машинни оператори, оперативни счетоводители, помощник-възпитатели, заварчици и електромонтьори. 
Нова вълна на COVID-19 ще повлияе на работодателите, сочи изследването, като 19,4% от тези, които са възнамерявали да 
наемат персонал, изцяло ще преустановят търсенето, или това са 11 800 предприятия. 
 

 
Форми на заетост, които ще предложат на търсения персонал през следващите 12 месеца 

 
Според проучването в средносрочен план, т.е. в близките 3 до 5 години, търсените специалисти с висше образование ще 
бъдат 173 784 души или 7,6% от наетите по трудово и служебно правоотношение в края на месец март 2022 г. Трите най-
търсени професионални направления ще бъдат Педагогика, Икономика и Електротехника, електроника и автоматика. 
През следващите 3 до 5 години българският бизнес ще се нуждае и от 208 964 специалисти със средно образование. 
Спрямо февруари 2021 г. търсенето е намаляло с близо 33 500 или с 13,8%. Най-необходими ще са специалистите в 
търговията на едро и дребно, строителството, производствените технологии – текстил, облекло, обувки и кожи, 
машиностроенето, металообработването и металургията и др. 
 



9 

 

 
Дял на работодателите, предпочели един или друг режим на работа, който да предложат на търсения от тях 

персонал 
 
София-град остава областта, където ще се очаква да бъдат наемани най-много работници и специалисти – 67 064, което е 
28% от всички заявени в страната потребности. В 12 области работодателите са заявили, че ще се нуждаят от повече кадри 
спрямо година по-рано. Това са областите София-град, Варна, Добрич, Софийска област, Русе и Плевен и др. Най-слабо е 
търсенето в област Бургас, Пловдив, Търговище, Хасково и Ловеч и др. 
 

 
 
√ Дави ли се висшето образование в България? 
Анализът на Петя Георгиева е от бюлетина на Института за пазарна икономика… 
По последни данни на Евростат през 2021 г. в България 33,6% от населението на възраст от 25 до 34 години са с висше 
образование при средно 41% за целия ЕС. По-ниска стойност на показателя имат само Румъния, Италия и Унгария. България 
е далеч от целта на ЕС за 2030 г. от 45%  на дела на завършилите висше образование в тази възрастова група. Какви ще са 
последиците за системата от тези факти? 
Най-напред – висшето образование в България от години е изправено пред демографска криза, която се задълбочава. И 
докато за останалите сектори тя създава рискове, то за висшето образование демографията е катастрофална. Защо? 
Причината е, че системата на държавните ВУЗ в България е крайно зависима от броя на студентите, тъй като се финансира 
до голяма степен от държавния бюджет по този начин. Броят на студентите от своя страна зависи от няколко фактора – 
броя на децата, учениците и завършилите средно образование в страната, които постоянно намаляват, и броя на чуждите 
студенти, желаещи да се обучават в български ВУЗ. 
По данни на МОН за ДЗИ, публикувани през седмицата[1], се вижда, че на матура по български език – задължителна за 
всички ученици в XII клас – са се явили малко над 43 хиляди ученици. Дори и да игнорираме факта, че 16,7% от тях не са 
положили успешно изпита, което означава, че те много вероятно няма да станат клиенти на висшето образование, тези 43 
хиляди ученика остават основният обект на интерес от страна на университетите в България. В момента държавният план 
прием показва, че в българските държавни висши училища има около 40 хиляди места. Ако добавим и капацитета на 
частните висши училища, излиза, че има повече места, отколкото потенциални студенти. 

https://ikj.bg/novini/balgaria-na-opashkata-v-es-po-dyal-na-visshistite/
file:///K:/Economic%20Policy%20Review/1_Comments/1091-1095/1092/Wisshe_posledno.docx%23_ftn2
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С какво ще привлекат университетите своите бъдещи студенти? В момента Софийският университет присъства в 
международната класация на QS university ranking на 561-во място[2] и след 1201-во в класацията на Таймс, в която 
присъства и Техническият университет – София[3]. Други български висши училища, които имат добра международна 
разпознаваемост, на практика няма. Причините са много, но една от тях е слабото развитие на научната дейност, а тя е 
сериозен фактор за високото ниво на висшето образование и за авторитета на висшето училище сред потенциалните си 
студенти. 
Покрай разгорещените спорове през последните седмици за включването на по-подробни наукометрични показатели в 
минималните изисквания за придобиване на научни степени и за повишаване на стандартите при атестацията на 
преподавателите във ВУЗ, които достатъчно подробно коментирахме тук и тук, се пропуска важният факт, че без системни 
усилия за повишаване на качеството на висшето образование завършилите ще бягат навън, а у нас никой няма да иска да 
идва да учи. На тази графика са представени българските висши училища според дела на хабилитираните учени в тях, за 
които в НАЦИД има наукометрични показатели. 
Данните показват, че част от висшите училища – основно някои частни училища и някои сравнително малки държавни 
университети, изпитват затруднения в осигуряване на качество на научната дейност. Те вероятно ще бъдат затруднени при 
изпълняване на изискванията за атестации и при акредитацията. За тях вариант за развитие може да бъде обединение с 
друго висше училище. 
В заключение ще отбележим, че ако искаме подобряване на системата, са необходими усилия по ясно дефиниране какво 
се цели, как ще се реализира и кой и как ще отговаря. Постоянната съпротива и липсата на съгласие, на които сме свидетели 
през последните месеци, създават усещането, че университетите обективно страдат, но въпреки това не приемат стъпки 
за промяна на ситуацията. 
[1] https://www.mon.bg/bg/news/4880 
[2] https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2023 
[3] https://www.timeshighereducation.com/world-university-
rankings/2022#!/page/0/length/25/locations/BGR/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats 
 
√ Войната в Украйна бележи края на „щастливата глобализация“ 
Как ще изглеждат пазарите на суровини след пандемията и войната? Руската офанзива бележи края на една „щастлива 
глобализация“ според авторите на 36-ия доклад на CyclOpe (френската „библия“ за световните пазари), публикуван тези 
дни и цитиран от RFI*. 
Имахме един свят на миналото и друг, който идва след това. Свят, който ще бъде белязан от разрушаване из основи на 
световната геополитика, според авторите на доклада. „Това е краят на мечтата за глобализацията от последните 
тридесет години“, обобщава Филип Шалмен, професор в Университета Пари Дофин. 
Ако основната причина за сегашното напрежение трябва да се търси през 2021 г., то войната в Украйна издигна на нова 
степен сложността на проблема. Тя задълбочи селскостопанската криза, предизвика петролна криза, наред с вече 
съществуващата газова такава, акцентира в по-голяма степен на логистичната криза, отбелязват 65-имата автори на 
доклада. 
На пазарите на суровини 2 дена – 7 и 8 март, илюстрират в най-пълна степен световната паника и неконтролируемото 
движение на цените: през тези 48 часа цената на барел суров петрол тип Брент доближи 140 долара, пшеницата надхвърли 
400 евро за тон, природният газ надмина 300 евро за МВт/ч, никелът тотално дерайлир, като надмина 100 000 долара за 
тон. 
Снабдяването в утрешния ден буди тревога 
„Край на обещанията за изобилие, които предлагаше вчерашният свят“, обобщава Ив Жегурил, един от 
ръководителите на изследването на CyclOpe. 
В сферата на земеделието най-трудното предстои. Следващата кампания ще бъде с много малки количества украински 
износ. В същото време високите цени на торовете ще оказват влияние върху световните реколти до 2024 година. Пред 
перспективата от възможни дефицити, основната цел ще бъде осигуряване на снабдяването, преди всичко в сектора на 
металите за инустрията. 
Нова география на световния стокообмен 
Макар че глобализацията все още не е поставена под съмнение, то тя поражда много въпросителни, отбелязват авторите 
на доклада. Те виждат свят с множество прегради – санитарни, логистични, а сега и политически, както в годините 
непосредствено след Втората световна война. 
Според експертите, руската офанзива задълбочи разцеплението между САЩ и Китай и ги превърна в два лагера, чиито 
позиции много трудно могат да бъдат сближени. Войната укрепи оста Москва-Пекин като отговор на западните санкции. 
Очертава се движението на суровините да доведе до ново „разделяне“ на света. 
*Превод Георги Саулов 
 
3e-news.net 
 
√ Очакваме германски митничари на граничен пункт „Капитан Андреево“ 
Помощта бе договорена на среща между вицепремиерът и министър на финансите Асен Василев и министъра на 
финансите на Германия Кристиан Линднер 
„Имахме много добра дискусия, като първата тема, която обсъдихме е възможността Германия да подпомогне нашите 
усилия на граничния пункт „Капитан Андреево“ с персонал от немските митници“. Това съобщи вицепремиерът по 

file:///K:/Economic%20Policy%20Review/1_Comments/1091-1095/1092/Wisshe_posledno.docx%23_ftn3
file:///K:/Economic%20Policy%20Review/1_Comments/1091-1095/1092/Wisshe_posledno.docx%23_ftn4
https://ime.bg/bg/articles/atestirai-tova-1/
https://ime.bg/bg/articles/kakvi-sa-pravilata-za-atestirane-sega-vynshniyat-pogled/
https://www.facebook.com/InstituteMarketEconomics/photos/a.170550801071/10159670574901072/?type=3
file:///K:/Economic%20Policy%20Review/1_Comments/1091-1095/1092/Wisshe_posledno.docx%23_ftnref2
https://www.mon.bg/bg/news/4880
file:///K:/Economic%20Policy%20Review/1_Comments/1091-1095/1092/Wisshe_posledno.docx%23_ftnref3
https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2023
file:///K:/Economic%20Policy%20Review/1_Comments/1091-1095/1092/Wisshe_posledno.docx%23_ftnref4
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2022#!/page/0/length/25/locations/BGR/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2022#!/page/0/length/25/locations/BGR/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats
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еврофондовете и министър на финансите Асен Василев след срещата си вчера с федералния министър на финансите на 
Федерална република Кристиан Линднер, който е на визита у нас, съобщи пресцентърът на финансвото ведомство. 
„Втората тема на разговорите беше присъединяването на България към еврозоната на 01.01.2024 г. и подкрепата на нашите 
германски колеги в тази посока. Обсъдихме и споразумението между България и Германия за подпомагане на развитието 
на двете администрации, особено с фокус върху процедурите, които са свързани с обществените поръчки. Говорихме и за 
възможността Агенцията против пране на пари и Европейската прокуратура да имат засилени правомощия и да са в 
държава, която има много силна политика в тази област, както е Германия“, посочи министър Василев. 
„Ние изключително много ценим подкрепата на нашите немски колеги както конкретно по теми от двустранната област, 
така и нашето взаимодействие в Съвета на Европа и в европейските институции, където работим доста усилено по няколко 
теми, като едната е възможността за общо закупуване на енергийни източници и газ, а другата е общоевропейски отговор 
на потенциалната криза, свързана с храните и зърното, която се очертава в световен план“, добави вицепремиерът. 
Кристиан Линднер от своя страна изтъкна конструктивния обмен, които имат двете страни.“Много често имаме 
възможност да се срещаме в Брюксел и да обменяме опит на двустранно ниво, винаги имаме общи стратегически цели и 
стратегически перспективи, които се опитваме заедно да постигнем, свързани с актуалните политически събития и мисля, 
че това е от взаимна изгода както за България, така и за Германия“, заяви министър Линдрен. „Оценяваме изключително 
високо усилията на България като партньор, подкрепяме България и я поздравяваме за стабилността на държавните 
финанси, което е вдъхновение за нас. Изключително впечатляващо е постигнатото от България по отношение на 
финансовата стабилност, ние можем само да се учим от български опит и от прилагането на Плана за възстановяване и 
устойчивост“, изтъкна германският финансов министър. 
 
√ Делът на базовите централи в енергийния баланс от началото на годината към 12 юни расте до 26.58% 
Участието на ВЕЦ през аналогичния период на миналата година намалява с 32.94 %, а на ВЕИ в преносната мрежа 
расте с 21.64 на сто 
Производството на електроенергия продължава да расте. Потреблението на електроенергия остава на плюс. Отново по-
добри са данните за салдото (износ-внос). Запазва се положителната тенденция и при базовите централи. Участието на 
възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната и разпределителната мрежи остава на плюс. Подобряват се 
резултатите от дела на водноелектрическите централи (ВЕЦ), въпреки че остават на минус. Това сочат данните от 
оперативната справка на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за времето 1 януари – 12 юни (01.01.2022 г. – 
12.06.2022 г.) тази година в сравнение с аналогичния период на предходната 2021 г. 
Производството на електроенергия от първия ден на януари до дванадесетия ден на месец юни тази година расте до 
24 169 715 MWh. Това представлява ръст със 17.28 % (плюс 16.75 % отчетени за сравнявания период до 5 юни, или седмица 
по-рано ) спрямо аналогичния период на предходната 2021 г. За сравнение, тогава производството на електроенергия е 
възлизало на 20 609 239 MWh. 
Потреблението на електроенергия за отчитания посочен период от настоящата година се повишава до обем от 18 229 519 
MWh или с 1.46 % (плюс 1.45 % седмица по-рано). Година по-рано, през същото време потреблението на електроенергия 
е било в обем от 17 967 204 MWh. 
Положителна тенденция при салдото (износ-внос) продължава да е налице и за сравнявания период от първия ден на 
януари до дванадесетия ден на месец юни тази година се повишава до обем от 5 940 196 MWh. В процентно отношение 
това представлява ръст (плюс) от 124.83 % (седмица по-рано отчетения ръст е 120.72%, плюс 117.74% преди две седмици). 
През същото време на миналата година салдото (износ-внос) е било в обем от 2 642 035 MWh. 
Делът на базовите централи остава висок и продължава да се увеличава. Така за времето от първия ден на годината до 12 
юни достига до обем от порядъка на 20 379 414 MWh, което е ръст от 26.58 % (плюс 26.09 % отчетени преди седмица). За 
сравнение, през аналогичния период на миналата година делът на базовите централи, според данните на системния 
оператор е достигал до обем от 16 099 768 MWh. 
Положителен остава и делът на ВЕИ в преносната и разпределителната мрежи. 
Участието на ВЕИ в преносната мрежа за посочения сравняван период от началото на годината до дванадесетия ден на 
месец юни е в обем от 723 964 MWh. Това представлява ръст от 21.64 % (плюс 20.57 % седмица по-рано). Година по-рано 
участието на ВЕИ в преносната мрежа е било в обем от 595 145 MWh. В частност, това се дължи на по-високия дял на 
вятърните (плюс 16.73%) и фотоволтаични (плюс 39.72 %) централи и подобрението на биомасата (плюс 0.13%). 
Делът на ВЕИ в разпределителната мрежа също остава на плюс и за посочения отчетен период достига до обем от порядъка 
на 1 039 881 MWh, което е ръст с 16.52 % (плюс 16.93% седмица по-рано). През аналогичния период на 2021 г. ВЕИ са 
участвали в разпределителната мрежа с обем от 892 484 MWh. Положителният резултат за настоящата година в частност 
е в резултат от по-доброто участие на вятърните (плюс 20.83 %) и фотоволтаични (плюс 19.63 %) централи и въпреки 
сериозния спад при биомасата (минус 21.66 %). 
Делът на водноелектрическите централи (ВЕЦ) продължава да остава на минус, въпреки наблюдаваното подобрение на 
резултатите. Така за времето от началото на годината към дванадесетия ден на месец юни тази година участието на ВЕЦ е 
в обем от 2 026 456 MWh. Според данните, това представлява спад (минус) от 32.94 % спрямо същото време на миналата 
година (минус 33.79 % седмица по-рано). За сравнение, тогава ВЕЦ а участвали с обем от порядъка на 3 021 842 MWh, сочат 
данните на системния оператор. 
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√ Увеличение с 16%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 411.64 лв. с ден за доставка 15 юни 2022 
г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 411.64 лв. за MWh с ден за доставка 15 юни 2022 г. и обем от 96 976.10 MWh, сочат данните от търговията. Това е 
повишение с 16 % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Това представлява нов рекорд в изтъргуваните количества и е над отчетеният последен такъв на 29.03.2022 г.- 94 553,40 
MWh. 
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 418.67 лв. за MWh, при количество от 50 804.20 MWh. 
Извънпиковата енергия (46 171.90 MWh) е на цена от 404.61 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 387.18 лв. за MWh и количество от 3650.4 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 03 часа – 338.4 лв. за MWh (3771.9 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 21 часа – 565.65 лв. за 
MWh (3940.1 MWh). 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 435.56  лв. за MWh при количество от 3704.4 
MWh. (https://ibex.bg/) 
Спрямо стойността от 354.86 лв. (181.44 евро) за MWh за 14 юни 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за 
доставка 15 юни 2022 г. се повишава до 411.64 лв. за MWh (ръст с 16 %) по данни на БНЕБ или 210.47 евро за MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 14 юни 2022 г. общият търгуван обем към часа на публикуване 
на информацията е 1 626.80 MWh при средно претеглена дневна цена от 234.43 лв. за MWh. 
Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) на 
България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-
E сочат, че в системата участват: 
 
Име                      MW 
АЕЦ     34,83%    2123.02 
Кондензационни ТЕЦ   38,73%    2360.69 
Топлофикационни ТЕЦ   3,87%    235.68 
Заводски ТЕЦ    1,35%    82.49 
ВЕЦ     3,80%    231.9 
Малки ВЕЦ    4,70%    286.2 
ВяЕЦ     1,36%    82.65 
ФЕЦ     10,91%    664.88 
Био ЕЦ      0,39%     23.78 
Товар на РБ         4117.56 
Интензитетът на СО2 е 349g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Ръст в цената на електроенергията, Германия и България са със сходни цени по борсите в сряда 
Румънската OPCOM затвори при цена от 224,67 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 215,32 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 224,67 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 15 юни 2022 г. Цената за пиковата енергия е 232,84 евро/мвтч, а извънпиковата енергия е 
216,49 евро/мвтч. Най-високата цена от 311,08 евро/мвтч ще бъде в 20 ч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 
173,02 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 75 793,1 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за 15 юни ще бъде 215,32 евро/мвтч. Общият изтъргуван обем 
електроенергия е за 148,38 гвтч. Максималната цена ще бъде 289,21 евро/мвтч и тя ще бъде в 21 ч. Минималната цена ще 
бъде в 6 ч и тя ще бъде 193,35 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 15 юни е 222,85 евро/мвтч. Пиковата енергия пък се 
търгува за 229,87 евро/мвтч. Най-високата цена от 308,70 евро/мвтч ще бъде в 20 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 ч и 
тя ще бъде 173,02 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 73 062,6 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 15 юни на Словашката енергийна борса е 221,24 евро/мвтч. Най-високата цена ще 
бъде в 21 ч и  тя ще е 307,81 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 173,02 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 213,21 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 21 ч 
и  тя ще е 307,52 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 15 ч и тя ще бъде 168,76 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 15 юни е 214,55 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
214,22 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 43 015,8 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 21 ч и тя 
ще достигне 307,33 евро/мвтч. Най-ниската цена се очаква в 4 ч тя ще бъде 173,02 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 211,83 евро/мвтч на 15 юни. Пиковата цена ще бъде 207,33 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 566 316,1 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 21 ч и тя ще 
достигне 307,48 евро/мвтч. В 15 ч се очаква и най-ниската цена от 168,61 евро/мвтч. 
 
√ Европейските електроенергийни борси остават сами в търсенето на баланс 
Инфлация и политическа криза. Най-лошото съчетание. Най-видимо в България. Време, в което думите се трансформират 
на борсата в стойности над тези, които компаниите и потребителите имат в джобовете си. Европейските електроенергийни 

https://ibex.bg/
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борси продължават да живеят под този натиск, а регулаторите искат от тях все повече и повече. Уж заради общото благо. 
Ако има срив да му мислят борсите. Затова пък се пуска в ход максимата „енергийна ефективност“. Санирайте. Слагайте 
фотоволтаици. Но това е нещо като предпазване, не е истинската мярка. 
Ситуацията е критична. Икономиката все още не е стигнала до най-лошите последствия от енергийната криза. Има цели 
шест месеца до зимния период, когато се очаква да настъпи истинското изпитание. 
Европейските електроенергийни борси в сегмента „ден напред“, изживяващи натискът на кризата показват за поредна 
седмица, че се движат на сляпо по въжето, опънато от други. Оставени са да балансират сами. 
Производство на електроенергия 
Производството на електроенергия през 23-та седмица във всички страни от Европа e от порядъка на  45 138.42 GWh 
(43 932.45 GWh седмица по-рано). 
Що се отнася до седмичното производство на електроенергия в страните от ЕС към късния следобед на 12 юни  за 23-та 
седмица то достига до обем от 40 976.36 GWh (39 506.58 GWh седмица по-рано), според данните на energy 
charts,  базирани на ENTSO-E. 
От това общо производство на фосилните горива се пада дял от  15 066.01 GWh или 36.77 % . От тях - на кафявите въглища 
– 9.77 %, както и на каменните – 6.75 %. Газът държи дял от 17.33 % или 7100.91 GWh. 
Участието на ядрената енергия е изчислено на 9190.03 GWh или 22.43%,  към малко по-висок дял спрямо по-ранни 
периоди. 
Делът на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) e от порядъка на 40.80 % или 16 720.32 GWh (седмица по-рано - 36.76 
% или 14 523.34 GWh). 
Вятърните централи на сушата са произвели обем от 4603.88 GWh или 11.24 %, а офшорните – 775.95 GWh или 1.89 %. 
Делът на слънцето достига до 4408.34 GWh – 10.76 %. Що се отнася до хидроенергията, то делът и е от порядъка на 7.85 %, 
а от помпени станции – 5.08 %. 
Цените 
Европейските електроенергийни борси в сегмента „ден напред“ стартираха миналата седмица с разнопосочност и с много 
малки изключения тази тенденция се запази. Както и при предходни периоди през първите четири дни на седмицата 
обикновено водеща е тенденцията на ръст. Още от петък, с наближаването на почивните дни започва понижението. 
Така с  ден за доставка 6 юни понижение имаше само на 8 от европейските електроенергийни борси. В сегмента „ден 
напред“ то остана в  широк диапазон -  2.3 % до 167.63 евро за MWh за Хърватия и Словения и 21.6 % до 112.62 евро за 
MWh в Австрия. Както и 34.6 % в Нидерландия (95.81 евро за MWh) и 35.5 % до 91.33 евро за MWh в Германия. 
Стойността се повиши до 149.53 евро за MWh за Полша, както  и  до 173.53 евро за MWh в България  и 179.15 евро за MWh 
в Румъния. 
С ден за доставка 7 юни спадът се ограничи само до четири от европейските електроенергийни борси – от 0.8% за 
Иберийския пазар (193.32 евро за MWh) до 7.2% (229.69 евро за MWh ) в Италия и 7.6 % (221.35 евро за MWh) в Гърция. 
На останалите европейски електроенергийни борси повишението варираше от 22.68 % (до 188.1 евро за MWh ) във 
Франция и 28.18 % (до 229.64 евро за MWh) в Румъния и 36.44 % (до 204.02 евро за MWh) в Полша. Най-съществен ръст бе 
отчетен в процентно отношение за Нидерландия, Белгия и Германия. Така при ръст със 101.34 % стойността в посочения 
сегмент в Германия се върна до нивото от 183.88 евро за MWh, а в Белгия при скок със 172.34 % достигна до 183.42 евро 
за MWh. 
Скокът на БНЕБ, макар и доста по-слаб (плюс 18.37%) доведе до цена от 205.41 евро за MWh. 
Повишението се запази само на пет от борсите с ден за доставка 8 юни като стойността на БНЕБ се повиши до 223.20 евро 
за MWh. Все пак остана под тази в Румъния, където бе отчетен спад с 2.2 % (224.47 евро за MWh). По-слабо бе увеличението 
в Германия - цената достигна 190.35 евро за MWh, а във Франция - 191.83 евро за MWh. Най-общо ценовите нива в нашия 
регион останаха най-високи. 
На останалите европейски електроенергийни борси понижението варираше от 0.4% (203.25 евро за MWh) в Полша и 4.1 % 
(185.45 евро за MWh в Португалия и Испания) до 7.8 % (195.90 евро за MWh) в Хърватия и Словения. Разбира се, като се 
изключи спадът за страните извън континенталната част – с 27.0 % до 142.32 евро за MWh в Ирландия и Северна Ирландия. 
Само на четири от европейските електроенергийни борси покачването се запази с ден за доставка 9 юни. Така стойността 
в сегмента „ден напред“ се повиши до 210.35 и 210.88 евро за MWh в Хърватия и Словения, а в Полша достигна една от 
най-високите си цени – 207.43 евро за MWh. Очаквано в Италия при ръст със 7.4% цената се върна над двеста евро – 211.38 
евро за MWh. 
На останалите европейски електроенергийни борси понижението варираше от 1.4 % (194.14 евро за MWh) в Чехия и 1.5% 
(182.67 евро за MWh) за Иберийския пазар до 2.6% (185.49 евро за MWh) в Германия и 8.4 % (205.66 евро за MWh) в 
Румъния. Както и 11.1 % - до 198.32 евро за MWh в България. 
Доста разнопосочно бе движението на ценовите нива с ден за доставка 10 юни като на повечето от европейските 
електроенергийни борси спадът се запази и варираше между 1.7 % (185.58 евро за MWh) в Австрия и 3.5 % (191.42 евро за 
MWh) в България до 17.9 % (170.38 евро за MWh) в Полша. 
Затова пък във Франция цената се върна към ръст – плюс 4.7% до 194.05 евро за MWh. Както и в Испания и Португалия – 
при ръст с 6.39 % до 194.35 евро за MWh. 
Почивните дни доведоха до масов спад на европейските електроенергийни борси в сегмента „ден напред“ още с ден за 
доставка 11 юни. Понижението варираше в доста широк диапазон – от 2.0 % (190.50 евро за MWh) в Португалия и Испания 
до 6% (182.38  евро за MWh) във Франция и 18.7 % (155.59 евро за MWh) в България, както и 40.8 % (107.31 евро за MWh) 
в Белгия. 
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Движението в посока надолу продължи и с ден за доставка 12 юни. Разбира се ръст бе отчетен единствено на пазарите 
извън континенталната част. Спадът варираше от 1.5 % (109.96 евро за MWh) в Нидерландия до 9.9 % (171.58 евро за MWh) 
в Португалия и 12.3% (167.06 евро за MWh) в Испания. Както и 23.8 % (118.62 евро за MWh) в България и 24.2 % (119.97 
евро за MWh) в Румъния. 
Европейските електроенергийни борси стартират новата седмица от 13 юни с масово повишение. В сегмента ден напред 
ценовите нива варират в доста широк диапазон – от 165.56 евро за MWh в Германия и 171.12 евро за MWh в България до 
200.62 евро за MWh в Испания и Португалия и 203.38 евро за MWh във Франция до 210.10 евро за MWh в Италия и 227.96 
евро за MWh в Гърция. Все пак надежда има – на повечето пазари ценовите нива остават под 200 евро за MWh и всичко 
това с надеждата за настъпващия летен сезон, когато ще има слънце, а пестовността ще ограничи потреблението на ток от 
климатици. 
Средна месечна и средна годишна цена към 5 юни 
Като цяло средната месечна цена на европейските електроенергийни борси се понижава и на повечето от тях остава и под 
190 евро за MWh. За БНЕБ към 13 юни  е 181.03 евро за за MWh, а за Румъния – 186.88 евро за MWh. За  другите 
европейските електроенергийни борси тя варира от  208.49 евро за MWh в Гърция, 214.47 евро за MWh в Италия и 183.35 
евро за MWh във Франция до 195.86 евро за MWh за Испания и 165.14 евро за MWh в Германия, 169.92 евро за MWh в 
Австрия и 168.63 евро за MWh в Полша. 
Средната годишна цена към 13 юни на БНЕБ е 199.62 евро за MWh и е по-ниска, както от тази в Румъния (205.26 евро за 
MWh), Унгария (214.06 евро за MWh), така и от тази в Гърция (234.82 евро за MWh). 
На останалите европейски електроенергийни борси средногодишните цени към посочената дата варират от 242.28 евро 
за MWh в Италия и 211.79 евро за MWh в Испания и Португалия (212.02 евро за MWh) до 196.42 евро за MWh в 
Нидерландия и 178.27 евро за MWh в Германия, както и 221.92 евро за MWh във Франция и 136.52 евро за MWh в Полша. 
Петрол, газ, СО2 
Цените на петрола, газа и въглеродните емисии през изминалата седмица за пореден път доказаха, че стоп за ходът 
„посока нагоре“ няма. 
Стойността на петрола сорт Brent през миналата седмица успя да стигне до 123 долара за барел, . Анализаторите на 
големите банки вдигнаха прогнозата си, заради опасенията за недостиг. Американската банка Goldman Sachs Group 
Inc.повиши прогнозата си за средната цена на петрола сорт Brent за 12 месеца от юли 2022 г. до юли 2023 г. с 10 долара – 
до 135 долара за барел. Повишението е предвид възстановяването на глобалното търсене и намаляването на доставките 
от Русия. 
Преструктурирането на пазара, а съответно и на веригата на доставки ще отнеме значително време, а на този фон 
увеличеното търсене ще доведе до ситуация, в която дефицитът не е изключен. Временното стопиране на ръста на 
ценовите нива не означава край на терзанията в сектора, особено на фона на трансформацията, която все още е в много 
ранен стадий. 
Няма предпоставки и за съществен спад на цената на газа. Нивото от порядъка до 20 евро за MWh при това повишено, 
познато отпреди година остава назад в миналото. При това се очертава силна конкуренция за втечнен природен газ след 
избухването на пожара на Freeport LNG в Тексас, откъдето през последните три месеца се осъществяваха 68% от доставките 
за Европа. Това означава отписване на поне 10 партиди от LNG за европейския пазар през следващия месец и вече се 
отрази в посока към покачване на цената не европейските хъбове. Като цяло през изминалата седмица цената на газа на 
TTF остана в диапазона 81 – 82 евро за MWh. Прогнозата на едно от най-уважаваните анализаторски звена – на ING е, че 
стойността ще остане в диапазона от и над 70 евро за MWh. 
На този фон цената на емисиите, които през миналата седмица тръгнаха от 81 евро за тон и завършиха на ниво от 82.35 
евр за тон  и тук шансовете за връщане към по-ниски стойности остават в миналото. 
Тенденции 
Ковид. Възстановяване на икономиката. Повишаващи се цени на електроенергията. Санкции. Война. Още по-високи цени 
на електроенергията. Инфлация. Икономическа криза. Предупреждения за стагфлация. Предупреждения за рецесия. Дори 
само така изречени тези съдържащи страховете на човечеството думи дават ясен знак – политическа криза. На този фон 
зелен преход. Правителствена интервенция. Чрез бюджета, чрез европейски програми. Разрешаване за изграждане на ВЕИ 
до 5 МВт в страната ни. Уж за благото и за зеления преход. Шанс за банките с подкрепа на нова парламентарната 
интервенция, насочена към поправки в Закона за енергетиката и разширяване на правомощията на ФСЕС и КЕВР за 
управление на парите. Всичко това може да се нарече спасителен план. Изглежда добре. Звучи добре. Проблемът е в това, 
което не е публично, но е ясно и разбираемо, ако се гледа от най-обикновената формулировка – парите идват от 
правителството, администрират се от него и се връщат при него. За да може колелото да се върти и да се удовлетворят 
всички желаещи тези пари трябва да идват от данъци. Но те идват от заеми. Играта продължава.  Ако трябва да сме честни 
това се нарича отнемане на независимост и суверенитет. Чрез закони. По своята същност не е нищо повече от изкуствено 
разширяване на паричното предлагане и е коренът на инфлацията. Не означава край на кризата. Напротив. 
Риториката – в помощ на бедните е добре позната. Истинската цел не е това. Прекалените правомощия на политиците в 
такава криза трябва да бъдат ограничени, ако се цели икономическа стабилност и икономически просперитет.  Иначе при 
запазване на настоящия политически дневен ред по отношение на енергийния сектор, надничащият отоплителен сезон 
може да се окаже много труден. 
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√ Европейските газохранилища са запълнени над 52%, ПГХ Чирен – до 28.66 на сто, газовите фючърси растат с 4.47 % 
Европейските подземни газохранилища към средата на месец юни вече са запълнени до 52.11 % или 573.21 TWh към 12 
юни (55.4 млрд. куб м). Това е с 10 % повече в сравнение с миналата година, когато газохранилищата в Европа са били 
запълнени до 42.82 % или 478.8099 TWh, сочат данните на европейските оператори на газохранилища (GIE). 
Темпът на нагнетяване, който преди седмица беше леко понижен вече се подобрява до 0, 54 % в резултат на по-слабото 
потребление на синьо гориво, което е характерно за летния сезон и увеличените доставки на втечнен природен газ (LNG). 
Що се отнася до подземното газохранилище в Чирен (ПГХ Чирен), то вече е запълнено до 28.66 % или 1.6633 TWh при темп 
на нагнетяване е 0.58 %. Изоставането спрямо миналата година не е значително. Газохранилището в Чирен към 14 юни м.г. 
е било запълнено до 29.15 % или 1.6944 TWh. 
На този фон производството на електроенергия от ВЕИ в Европа се увеличава втора поредна седмица. Производството от 
вятърни електроцентрали в понеделник, 13 юни е достигало до 13.5% (11.5 % или 904 GWh от вятърни централи на сушата 
и 2% - 153 GWh от морски ) по данни на WindEurope. Това е малко под юнския максимум от 17,3% и близо до средния за 
предходната седмица от 13,64%. 
Що се отнася до доставките на газ през газопровода „Северен поток 2“, за 14 юни те са планирани да достигнат до 120,6 
млн. куб м (7,7 % повече от ден по-рано – 112 млн. куб м), но остават под нивото от месец май от 170 млн. куб м. 
Няма промяна по отношение на транзита на газ през Украйна и той остава в обем от 41.9 млн. куб м, по данни на 
компанията „Оператор на газотранспортната система на Украйна“. 
Фючърсите на газа по индекса TTF на борсата ICE във вторник сутринта на този фон се повишават. Тази сутрин, 14 юни 
газовите фючърси за юли стартираха с леко повишение (83.40 евро ден по-рано) от нивото от 83.75 евро за MWh. Към 
момента на публикуване се търгуват на ниво от 87.87 евро за MWh, което представлява ръст с 4.47 %. 
 
√ Низходящият тренд на пазарите на акции в Западна Европа продължава, след срива в понеделник 
С най-голямо дневно понижение затвори испанският индекс IBEX 35, а с най-малък спад завърши британският FTSE 100 
Фондовите пазари в Западна Европа се повишаваха по време на търговията във вторник до обед изнтривайки част от 
загубите, причинени от резкия спад на всимки пазари в региона предния ден. В ранния следобед трендът се обърна и 
много бързо всички национални измерители се озоваха отново в червената зона. 
Инвеститорите очакват резултатите от юнската среща на Федералния резерв на САЩ (Фед), които ще станат известни в 
сряда вечерта. 
Междувременно потребителските цени в Германия, хармонизирани със стандартите на ЕС, се повишиха с 8.7% на годишна 
база през май, според окончателните данни на Федералната статистическа служба на страната (Destatis). Индикаторът е 
рекорден, откакто се изчислява и съвпадна с предварителните данни. Цените на едро в Германия скочиха с 22.9% през май 
след рекордния скок от 23.8% месец по-рано. Спрямо април цените се повишиха с 1% след покачване с 2.1%. 
До обед общият европейски индекс на най-големите компании в региона Stoxx 00 се повиши 0.05%, след като се срина с 
повече от 2% предния ден. Най-висок беше ръстът на испанския бенчмарк IBEX 35 (+0.51%), следван от германския DAX 
(+0.29%), британския FTSE 100 (+0.26%) и италианския FTSE MIB (+0.12%). Единствен френският индикатор CAC 40 беше на 
загуба (-0.18%). Следобед всички борси се оцветиха в червено. 
 

 
Източник: MarketWatch 

 
От таблицата по-горе е видно, че с най-голямо дневно понижение затвори испанският индекс IBEX 35, а с най-малък спад 
завърши британският FTSE 100. 
Акциите на европейските банки показват силен ръст във вторник, тъй като по-високите лихви увеличават приходите, за 
другите участници на пазара, това не е добре, защото цената на кредитирането се увеличава. Книжата на две от големите 
френски банки поскъпнаха, съответно – на Societe Generale поскъпват (+0.72%) и на BNP Paribas (+1.42%). 
Капитализацията на застрахователя Scor и на производителя на гуми Michelin намаля съответно с 0=57% и с 2,99%, след 
като анализаторите понижиха препоръките си за техните акции. 
Пазарната цена на френската ИТ фирма Atos SE спадна с 23.38% и слезе на дъното на общия индекс Stoxx 600. Фирмата 
обяви по-рано плановете си за разделяне на бизнеса на две независими компании и съобщи, че главният изпълнителен 
директор Родолф Белмер напуска компанията преди края на това лято. 
Също така, Worldline SA, френският оператор в областта на електронните плащания, регистрира също силен спад (-7,29%), 
а шведският оператор на недвижими имоти Fabege загуби 3.33%. 
Лидер на растежа в Stoxx 600 са акциите на финландската енергийна група Fortum Oyj (+6.56%), а сред малкото печеливши 
са книжата на германската компания, предлагаща комунални услуги, Uniper SE (+0.29%). 
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Мениджър 
 
√ Отчетохме ръст 27,5% на износа ни за трети страни 
Износът на стоки от България за трети страни се увеличава с 27.5% в периода януари-април 2022 г. в сравнение със същия 
период на 2021 г. и е на стойност 9 224.7 млн. лева. 
Основни търговски партньори на България са Турция, Сърбия, Съединените американски щати, Република Северна 
Македония, Обединеното кралство, Китай и Египет, които формират 52.6% от износа за трети страни. 
През април 2022 г. износът на стоки от България за трети страни нараства с 16.8% спрямо същия месец на предходната 
година и е в размер на 2 295.9 млн. лева. 
През периода януари - април 2022 г. при износа на стоки от България за трети страни, разпределен според Стандартната 
външнотърговска класификация, най-голям ръст в сравнение със същия период на 2021 г. е отбелязан в секторите 
„Минерални горива, масла и подобни продукти“ (198.3%) и „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен 
произход“ (141.8%). Спад се наблюдава в сектор „Артикули, класифицирани главно според вида на материала“2 (14.4%). 
Вносът на стоки в България от трети страни през периода януари - април 2022 г. се увеличава с 58.3% в сравнение със същия 
период на 2021 г. и е на стойност 14 385.0 млн. лева (по цени CIF)1. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от 
Руската федерация, Турция, Китай и Украйна. 
През април 2022 г. вносът на стоки в България от трети страни нараства с 57.8% спрямо същия месец на предходната година 
и е в размер на 3 910.5 млн. лeвa. 
 
√ Fitch понижи прогнозата си за глобалния икономически растеж 
Глобалният  инфлационен натиск продължава да се засилва с все по-неблагоприятни последици за перспективите за 
икономически растеж. Това се посочва в юнския доклад за глобална икономическа перспектива (GEO) на рейтинговата 
агенция Fitch Ratings. 
„Последните локдауни в Китай добавят натиск върху глобалните производствени вериги за доставки. Прекъсванията в 
доставките на енергия и храни заради войната в Украйна оказват по-голямо от очакваното влияние върху европейската 
инфлация“, посочва от агенцията. 
По тази причина от Fitch Ratings са понижили прогнозата си за глобалния икономически растеж през 2022 г. на 2,9% спрямо 
3,5% през мартенската прогноза. За 2023 г. прогнозата е за ръст от 2,7%, което е с 0,1 проценти пункта под мартенската 
оценка. 
Най-голяма ревизия надолу агенцията прави за растежа на брутния вътрешен продукт на Китай. Сега тя очаква китайската 
икономика да нарасне с 3,7%, вместо с 4,8%. 
Понижена е и прогнозата за икономиката на САЩ, като сега се очаква ръст от 2,9% спрямо 3,5% през март. 
Fitch прогнозира, че БВП на еврозоната ще нарасне с 2,6%, след като преди очакваше повишение от 3%. 
Според агенцията локдауните в Китай ще доведат до спад на БВП на тримесечна база през Q2 на тази година, тъй като 
Пекин продължава да разчита на своята политика на нулев COVID. 
Икономиката на САЩ е набрала инерция за растеж, тъй като потребителските разходи се подкрепят от увеличаването на 
броя на работните места и повишаването на заплатите, но растежът вероятно ще се забави от средата на 2023 г. Fitch 
прогнозира, че БВП на САЩ ще нарасне с едва 1,5% през 2023 г. и 1,35 през 2024 г. Историческият опит сочи за значителен 
риск от рецесия в САЩ след рязкото затягане на паричната политика. 
„Предизвикателствата с инфлацията станаха толкова изразени, че централните банки са принудени да реагират, 
изоставяйки предходните насоки. Рискът инфлацията да се вкорени в развитието на динамиката на заплатите и цените и 
нарастването на ценовите очаквания е твърде голям, за да се игнорира“, каза Брайън Култън, главен икономист на Fitch 
Ratings. 
„В този контекст сега очакваме Фед да повиши лихвените проценти до 3,0% до четвъртото тримесечие на тази година и до 
3,5% до първото тримесечие на следващата“, казват от агенцията. 
Оттам посочват, че очакват Английската централна банка да повиши своята лихва до 2% през последното тримесечие на 
тази година и 2,5% през първото на 2023 г. 
„Темпът на нарастване на заплатите също се повиши в еврозоната, макар и само до 2,8%. Но с много по-висока 
краткосрочна инфлация, сега очакваме ЕЦБ да повиши лихвите със 100 базисни бази тази година, последвани от 50 базисни 
точки през 2023 г. Очакваме лихвата на ЕЦБ по операциите за рефинансиране да достигне 1,5% през второто тримесечие 
на следващата година“, казват от Fitch. 
 
√ Цените на петрола се задържат на нива от около 120 долара за барел 
Цените на петрола се повишиха в ранната търговия в сряда, на фона на опасенията за търсенето на горива и за 
представянето на икономиката преди решението на Федералния резерв на САЩ за лихвите, пише Ройтерс. 
Към 8:40  часа българско време сортът Брент поскъпна с 0,24 долара, или 0,20%, до 121,4 долара за барел, докато цената 
на американския лев суров петрол WTI се понижи с 0,23 долара, или 0,19%, до 119,2 долара за барел. 
Нарастващата инфлация накара инвеститорите и петролните търговци да се подготвят за по-голямо увеличение на лихвите 
от страна на Фед през тази седмица. Очакванията са, че повишението може да бъде със 75 базисни пункта, което би било 
най-голямото от 28 години насам. 
„Агресивните сигнали от страна на Фед може да увеличат опасенията за глобална рецесия, която може да намали 
търсенето на енергийния пазар“, коментира Леона Лиу, анализатор в базираната в Сингапур DailyFX. 
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„Ако Фед обяви повишение със 75 базисни пункта тази вечер, цените на петрола може да са ниски спрямо долара в 
краткосрочен план, тъй като ходът на централната банка може да накара инвеститорите да насочат паричните потоците 
към активи убежища, нанасяйки удар по чувствителните към риска активи, включително петрола“, добави тя 
От страна на търсенето, избухването на огнище от COVID-19 в бар в Пекин породи опасния от нови локдауни в Китай. 
Икономиката на страната обаче показа признаци на възстановяване през май, следвайки спада през предходния месец, 
тъй като промишленото производство неочаквано се повиши 
В месечния си доклад Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) се придържа към прогнозата си, че през 
2022 г. световното търсене на петрол ще надхвърли нивата преди пандемията. 
 
Investor.bg 
 
√ Бизнесът на запад търси възможности в кръстосаните продажби 
Предприемчивите ръководители търсят лесни начини за увеличаване на приходите без да добавят много разходи, 
което е предизвикателство в инфлационната среда 
Тъй като цените на суровините се покачват, a веригите за доставки се блокирани, за корпоративните групи, насочени към 
потребителите, става ужасно трудно да осигурят ръста на печалбата, изискван от инвеститорите, както наскоро признаха 
търговците на дребно Walmart, Target и Marks & Spencer, пише Брук Мастърс за Financial Times. 
Това кара предприемчивите ръководители да търсят лесни начини за увеличаване на приходите без да добавят много 
разходи, което е предизвикателство на фона на сегашната инфлационна среда. Какъв по-добър начин от това да 
препродавате на клиентите си нечий друг продукт? Вие печелите приходи от комисионни, а вашият партньор се главоболи 
с производството. 
Така че фетучините от британския доставчик Pasta Evangelists идват с част от предложенията за гурме сирене и коктейли, 
докато ястията на американската Home Chef включват промоции за съдове и вино от висок клас. 
Споменаването на възможностите за кръстосани продажби е значително по-голямо при пресконференциите за 
корпоративните печалби, при презентациите на компании и при подаването на регулаторни документи от началото на 
2021 г., според данните на Sentieo. 
Голяма част от това се дължи на авиокомпаниите, които се занимават с това от години, както знае всеки летящ, който се е 
срещал с „възможности“, включващи коли под наем, застраховка за пътуване и кредитни карти. 
Сделката на Delta с American Express донесе рекордните 1,2 млрд. долара през първото тримесечие, което е с 25% повече 
отпреди пандемията, и ключова част от плана й да извлича 60% от приходите си от първокласни места и източници встрани 
от билетите до 2024 г. А връзката й с Lyft е толкова тясна, че групата за споделено пътуване тази седмица ми „напомни“ за 
предстоящ полет до Чикаго и ме попита дали искам да резервирам кола. 
Миналата година Air Canada сключи партньорство със Starbucks, позволявайки на клиентите им да печелят и осребряват 
точки в програмите на другата, а главният търговски директор на American Airlines Васу Раджа, се похвали наскоро, че 
разходите за свързаните й с Barclays кредитни карти изпреварват инфлацията. American също така популяризира енергично 
Apple TV+, позволявайки на пътниците да пробват сериали на борда, като ги насърчава да плащат, за да продължат у дома. 
Сега не е изненадващо, че други искат да влязат в играта. Няколко десетки големи наемодатели са сред клиентите на 
Paylode, софтуерна платформа, която свързва клиентските бази на бизнеса една с друга. Компаниите за недвижими имоти 
популяризираха данъчни услуги през април, артикули за Деня на майките през май, дневни грижи за наематели с 
разрешение да имат домашен любимец и фирми за преместване както на нови, така и на напускащи наематели, казва 
основателят Михаил Наумов. 
Въпреки че кръстосаните продажби не са нещо ново, технологичните промени ги направиха по-лесни и по-привлекателни 
за по-широк кръг от фирми. Супермаркетите и големите магазини отдавна приютяват банки, аптеки и кафенета в своите 
помещения. Сега те предлагат стоки на трети страни чрез своите уебсайтове. Германската верига за електроника 
MediaMarkt предлага подобни услуги от няколко години. 
Това позволява на търговците на дребно, които оперират с много тесни маржове, да сондират огромните си клиентски 
бази за таргетирани възможности. Тези със силни взаимоотношения с клиентите се стремят да се спечелят лесни пари от 
дигиталния маркетинг в момент, когато промените в поверителността на iPhone и Android затрудниха Facebook и Snap да 
продават таргетирана реклама. 
Клиентите на авиокомпаниите обикновено имат първокласни кредитни рейтинги и дискреционно харчене на пари, а 
кулинарите често харесват вино, така че потенциалът за кръстосана промоция е налице. Листовката от компанията за 
почистване на улуци, включена в доставката на гурме храна до нает апартамент в Манхатън, изглежда не толкова 
подходяща, но може би те искат да споделят нашите мечти за собствен дом. 
И все пак новият ентусиазъм за кръстосани промоции и подпомагащи приходи крие рискове. Просто погледнете сектора 
на финансовите услуги. 
В Обединеното кралство големите заемодатели станаха толкова пристрастени към печеленето на пари от продажбите на 
застраховки за защита на плащанията по кредитни карти и ипотеки, че започнаха да ги използват без разрешение и да 
регистрират хора, които не отговарят на условията. 
Скандалът с PPI в крайна сметка струва на индустрията повече от 50 млрд. паунда. В САЩ катастрофата с фалшивите сметки 
на Wells Fargo произтече от натиска на ръководството за кръстосани продажби. 
Регулаторите в двете страни многократно са изразявали загриженост, когато програмите за кръстосани продажби на 
разширени гаранции, застраховки за пътуване и други подобни изискват клиентите да се отказват, ако не искат, вместо да 
се включват, когато ги желаят. 
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Трудно е да си представим, че проблем в такъв мащаб се разви от простото кръстосано промотиране. Но ако компаниите 
станат твърде зависими от приходите от техните странични дейности, потенциалът за злоупотреба с данни и агресивни 
тактики със сигурност е налице. 
 
√ ЕС трябва да свие животновъдството, за да изпълни целите си за метановите емисии 
Според нов доклад ако 10% от гражданите преминат към диети с по-малко месо и млечни продукти, емисиите ще 
намалеят с 34% 
Европейският съюз трудно ще изпълни целите си за метановите емисии освен ако не намали обема на животновъдството 
в региона, сочи ново проучване, цитирано от Bloomberg. 
За блока ще е „трудно“ да изпълни ангажиментите си по пакта Global Methane Pledge да намали емисиите си от един от 
най-мощните парникови газове с 30% до 2030 г., сочи докладът на CE Delft, изготвен за Changing Markets Foundation. Ако 
ЕС успее да убеди 10% от гражданите да преминат към диети с по-малко месо и млечни продукти, ще бъде постигнато 
намаление на газовете с 34%, се казва в доклада. 
Ограничаването на емисиите, идващи от земеделието, остава до голяма степен табу в Европа, като правителствата 
предпочитат да се фокусират върху намаляването на изтичането на метан от производството или отпадъците от изкопаеми 
горива. На отглеждането на животни, особено едър рогат добитък, се дължи около половината от отпечатъка на 
индустрията. 
„Земеделието е Ахилесовата пета на метановата стратегия на Европа“, казва Нуша Урбанчич, директор по кампаниите 
в Changing Markets. “Емисиите от метан от европейски ферми се равняват на общите емисии от 50 въглищни 
електроцентрали. Въпреки това политиките, които могат да доведат до значително понижение, насърчавайки 
пренасочване към по-здравословни диети с по-малко месо и млечни продукти, изцяло липсват от плановете на ЕС“. 
При сценарий, при който няма промени в бизнеса, емисиите от животновъдство ще намалеят с по-малко от 4% до 2030 г., 
но промяна към диети с по-малко месо ще повиши този процент до 30-38%, показва анализът. В същото време на 
енергийния сектор се дължи около 13% от метана, излъчван от ЕС, затова показателите за сектора може да бъдат 
ограничени, ако не бъдат предприети подобни мерки в световен план. 
Над 100 страни подписаха международната инициатива Global Methane Pledge, която бе представена на миналогодишната 
среща по климата в Глазгоу COP26. Регулациите, представени от ЕС за борба с емисиите метан миналата година, 
подминаха земеделския сектор, като вместо това се фокусираха върху емисиите, идващи от производството на петрол и 
газ. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- ГЕРБ внася вот на недоверие – какво следва? Гост: политически коментари в студиото и парламента 
- Накъде след „Има такъв народ“. Гост: Радостин Василев – министър на спорта 
- Мнозинство или избори. Гост: Стоян Михалев – „Демократична България“ 
- За политическите и историческите компромиси. Гост: Георги Пирински - БСП 

Нова телевизия, „Здравей, България“ 
- Какви са истинските причини за разпада на коалицията? Жертва на саботаж ли е законодателството, свързано с 

антикорупционната комисия и смяната на главния прокурор Иван Гешев? Гост: Правосъдният министър Надежда 
Йорданова 

- Има такива отцепници. Какво мотивира част от депутатите на Слави Трифонов да напуснат партията 
- „Игри на волята“ скоро отново в ефира на NOVA. Какви изненади очакват участниците - ще научим от водещите 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа  - Самолетът с 16% по-скъп, а Западът ще ни праща още повече стари дизелови коли 
в. 24 часа  - Още 5-има искали да напуснат 
в. Телеграф  - Политици броят по 300 ЛВ. за детектор 
в. Труд  - ГЕРБ внася вoт на недоверие на правителството Петков 
в. Труд  - "Булгаргаз" уличи в лъжа Кирил Петков 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Дни преди да учреди със Стефан Янев "Български възход", Пламен Моллов изгонен от генерала 
в. 24 часа - Торнадото в държавата може да изстреля Венелин Петков, Емил Кошлуков или и. д. шеф на БНТ, ако симпатията 
и лобитата в СЕМ не стигнат 
в. Телеграф  - Петков търси още 7 смели и свестни депутати  
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Георги Свиленски, председател на парламентарната група на БСП за България": Оцеляването на кабинета не е 
по-важно от Северна Македония, няма да отстъпим 
в. Телеграф - Бившият депутат от ИТН Иво Атанасов: Тошко Йорданов е лъжец 
в. Телеграф - Депутатът от ИТН Станислав Балабанов: Гарантирали са министерски пост на радостин василев 
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в. Труд - Йордан Георгиев, главен редактор на религиозния сайт Доксология инфо нюз, пред "Труд": В Скопие нямат право 
да наричат църквата си македонска 
Водещи анализи 
в. 24 часа - ИТН срещу отцепници - какво още 
в. Телеграф  - Нивото на политическия език падна много ниско 
в. Труд - "Минах ли те, минах ли се?" 
 
√ Предстоящи събития в страната на 15 юни 
София 

- От 9.00 часа в зала “Алма Алтер” на СУ “Св. Климент Охридски”, Българска фондация Биоразнообразие среща 
журналисти, политици и експерти в еднодневно събитие с фокус климатичните промени. 

- От 09.15 часа в София Хотел Балкан, Royal Ballroom III ще се проведе Софийски икономически форум III. Събитието 
ще събере на едно място политическия и икономическия елит на България и региона на Югоизточна Европа на 
среща на високо ниво на най-влиятелните български и международни политически, корпоративни и 
интелектуални лидери за справяне с неотложните предизвикателства пред България, Европа и света. 

- От 10.00 часа Министерският съвет ще проведе редовното си заседание. 
- От 10.30 часа в градинката пред Народния театър „Иван Вазов“ ще започне разходка из знакови места на София 

през личната биография на софиянеца Стефан Данаилов. 
- От 11.00 часа в Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий“, I етаж, във мраморното фоайе, пред зала 

„История на книгата“ ще се състои откриването на изложба: „Хората и животът на Балканите и Близкия изток XIV-
XIX век. Регистри на населението, изображения, карти“ 

- От 11.00 часа в БТА ще се проведе пресконференция, по време на която ще бъдат представени екипът и учебната 
програма на професионалната гимназия по сценични изкуства и мениджмънт „Акатамус“. 

- От 11.30 часа къща музей „Христо Смирненски“ отново отваря врати. След осемнайсетгодишно прекъсване музеят 
на големия поет ще посрещне първите си посетители. 

- От 12.00 часа в зала 1 на НДК ще се състои бизнес конференцията „Надграждане за Великани – стратегията е 100 
пъти по-важна от действията“ 

- От 12:30 ч. в зала 5 (бар-сцена) на Регионалния център за съвременни изкуства „Топлоцентрала“ („Южен парк – 
II“, на ъгъла на ул. "Петко Каравелов" и ул. „Емил Берсински“), ще се проведе среща с участниците в първото 
издание на творческа лаборатория „Хелиос“. В събитието ще вземат участие представители на Столична община, 
Асоциация за развитие на София, РЦСИ „Топлоцентрала“ и екипът на „Хелиос“. 

- От 13.00 часа в зала 1 на НДК Българската търговско-промишлена палата ще се проведе Бизнес конференция 
„Надграждане за великани – Стратегията е 100 пъти по-важна от действията“, организирана от Cantarelli Business 
Club в партньорство с Българската търговско-промишлена палата. 

- От 14.00 часа в Представителството на ЕК и ЕП в България ще се проведе обществена дискусия организирана от 
Атлантическия съвет на България и отбелязване на 5 години от учредяването на АСБ 

- От 16.00 часа във Висшето училище по застраховане и финанси вицепрезидентът Илияна Йотова ще участва в 
церемонията по награждаване на победителите в 11 Национален конкурс „Млад одитор“. 

- От 16.00 часа Коалиция за медийна грамотност ще представи резултатите от първото национално проучване на 
дигитално-медийните умения на учениците в гимназиален етап в България. Проучването е осъществено в 
партньорство с Центъра за оценяване в предучилищното и училищното образование към Министерството на 
образованието и с подкрепата на Фонд "Активни граждани" в рамките на проекта "Интегрален подход за развитие 
на медийната грамотност на учениците". Анализът на резултатите ще бъде последван от експертна дискусия. 

- От 16.30 часа председателите на инициативните комитети на „Изправи се, България“ в Полски Тръмбеш и 
Стражица срещу закриването на полицейски управления и участъци ще внесат в МВР жалби до Върховния 
административен съд срещу заповедта на министъра на вътрешните работи за закриване на множество 
полицейски управления, в това число са управленията в гр. Полски Тръмбеш и районно управление Стражица, и 
участък в с. Камен, община Стражица. 

- От 18.00 часа в Двореца – Бална зала, пл. „Княз Александър І“ Националната галерия ще бъде представен каталога 
„Ремонт в света на образите. 1991-2019 / Re-building the World of Images. 1991-2019“ на Лъчезар Бояджиев. 

- От 19.00 часа в клуб “Сингълс” (бившият Студио5) в сградата на НДК Клубът за българо-македонско приятелство 
ви кани на лектория и дискусия относно икономическите показатели на двете ни страни и потенциалът на 
икономическите ни взаимоотношения.  

*** 
Благоевград. 

- От 11.00 часа в зала „22 септември“ ще бъде направена премиера на новозаснетия видеоклип на химна на 
Благоевград - „Песен за Благоевград“, по текст и музика на Димитър Янев и аранжимент на Валери Димчев. 

- От 18.00 часа в залите на Градската художествена галерия в Благоевград ще бъде открита сборна колекционерска 
изложба „Културна дипломация – Балкански диалог”. Експозицията пристига в Благоевград след успешното й 
гостуване в галерия "Мисията" към Държавния културен институт към министъра на външните работи. 

*** 
Бургас. 

- От 10.20 часа ще се състои официалното откриване на лятната база на Wizz air на летище Бургас.  
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*** 
Варна. 

- От 14 до 17 юни в х-л „Интернационал“, к. к. Златни пясъци, Варна, България, ще се проведе Национален форум с 
международно участие „25 г. визия за по-добър живот“. 

- От 13.00 часа, в Пресклуба на БТА на ул.“Плиска“ 13 ще се състои среща с Георги Генчев, чиято книга „Фотографите 
и градът оттогава до днес“ излезе от печат. 

- От 15.00 часа в бистро „Академика“ (ул. „Оборище“ 13А, до сградата на Висше училище по мениджмънт ще бъде 
отбелязана първата годишнина на бистро „Академика“.  

*** 
Видин. 

- От 10.30 часа, на входа на ОДМВР-Видин ще се проведе пресконференция по повод традиционната акция на 
полицията „Ваканция! Да пазим живота на децата на пътя!“. 

- От 11.00 часа в залата на Общинския съвет кметът на Община Видин д-р Цветан Ценков ще връчи трудовите 
договори на назначените по Регионалната програма за заетост. 

*** 
Пазарджик. 

- От 10.00 часа в пресклуба на БТА ще се проведе среща с граждани и институции на тема "Да поговорим откровено 
за Демографията." 

*** 
Пловдив. 

- От 17.30 часа в къщата на Верен Стамболян, (ул. „Кирил Нектариев“ № 15, Стария Пловдив) италианският писател 
Джовани Додзини ще представи българското издание на най-успешния си роман – „И Бабукар водеше колоната“, 
издаден от „Персей“, в превод на Весела Лулова Цалова. Гостуването му е със съдействието на Италианския 
културен институт. 

*** 
Стара Загора. 

- От 18.00 часа, в изложбена зала „Байер“ в Стара Загора ще бъде открита официално изложбата на участниците в 
тазгодишното издание на Международен пленер по живопис „Дружба“. 

- От 18.00 часа в РБ „Захарий Княжески“ ще се проведе годишен концерт на учениците на Костадин Чамов – НУМСИ 
„Христина Морфова”. 

 *** 
Сопот. 

- От 11:00 часа в Радино училище на откриване на изложбата „Заедно по пътя на Кирил и Методий“. В 
експозиционната зала на Къща музей „Иван Вазов“ от 17.30 часа ще бъде представена книгата „Залата на смеха 
има стена на плача“. Театралната кариера и живота на Николай Урумов през погледа на Димитър Стайков, 
театрален критик, доктор на изкуствознанието. От 19:00 часа в зрителна зала на Народно читалище „Иван Вазов - 
1871“ ще имате възможността да видите Комедийното шоу на Ники Урумов “Ние, българите. Открит урок за 
чужденци“. Професор Мисирков води час по опознаване на българските национални черти. Темите са 
разнообразни, съседите ни не са пощадени, а в центъра на сатирата е нашата нация, за която професорът 
преподава с любов и самоирония. От 20:30 часа на площад „Иван Вазов“, ще се проведе концерт с участието на 
новоизгряващите сопотски звезди от Вокална група „Алмадин“ към Народно читалище „Иван Вазов – 1871“, 
чаровната и обичана Кристина Димитрова и талантливият Борис Солтарийски. 

Всички досегашни броеве на "ЕЖЕДНЕВЕН МЕДИЕН МОНИТОРИНГ" от началото на 2022 г. до днес може да намерите на 
адрес: http://bica-bg.org/?p=5966 В секция МЕДИИ/ЕЖЕДНЕВЕН МЕДИЕН МОНИТОРИНГ на уебсайта ни е запазен и пълен 
архив на изданията от 2011 г. до 2021 г. 

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

