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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
Варна новини 
 
√ Икономически университет – Варна става домакин на кръгла маса, посветена на счетоводството и одита в България  
Икономически университет – Варна става домакин на дискусия „Счетоводството и одита в България – натрупаният опит 
след последните промени“. 
На пресконференция във висшето учебно заведение представили на счетоводната професия съобщиха повече за идеята 
на срещата: 
„Знаете, че нашата професия е свързана с едно продължаващо обучение, което извършваме докато упражняваме 
професията. Тези формати на кръгли маси са чест елемент от професионалната ни подготовка. От друга страна тази 
конференция има за цел да постави практически опит относно прилагането на европейската рамка след 2016 година. 
Натрупаният опит и неговия анализ за важни, за да преценим какви ще бъдат следващите стъпки. Един от акцентите, които 
поставя е създаването на национален счетоводен стандартизационен орган. Самата концепция, която беше направена с 
новия закон за счетоводството предвиди съществуващите национални стандарти за малки и средни предприятия да станат 
национални. Промяната не е само в името. Промяната е същността“, каза Бойко Костов, председател на УС на Институт на 
дипломираните експерт-счетоводители в България (ИДЕС). Той обясни, че в момента счетоводството се ръководи от 
министерството на финансите, но за успешната дейност е необходим по-широк кръг от специалисти. 
По негови думи българските счетоводни стандарти не се отличават значително от международните и че един от 
проблемите е, че в родните стандарти не са правени значителни промени от дълги години. 
„Ще се опитаме да обсъдим проблемите около счетоводното законодателството и търговското законодателство изобщо. 
Голямото ни желание беше тук да присъстват представители на законодателната и изпълнителната власт, за да поставим 
въпроса където му е мястото. Надяваме се, че този форум ще стане известен, защото темите, които разглеждаме, са 
сериозни“, каза зам.-председателят на ИДЕС Илия Илиев. 
По техни думи експерт-счетоводителите в страната намаляват, а с тях и броят на желаещите да положат изпит по 
професията. 
Гости на събитието са представители на Сметна палата, Комисия за финансов обзор, Комисия за публичен обзор, 
Счетоводна асоциация, Съюз на счетоводителите и Асоциация на индустриалния капитал в България. 
 
 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
БНТ 
 
√ Още един депутат се отцепи от групата на "Има такъв народ" 
Депутатът от "Има такъв народ" Кирил Симеонов обяви от парламентарната трибуна, че се разграничава от партийната си 
група. 
В емоционално изказване той заяви, че се срамува, че вчера е гласувал заедно с ГЕРБ и ДПС за отстраняването на Никола 
Минчев от председателския пост. 
"Аз в политиката влязох на абсолютно меритократичен принцип - без да имам родители партийци, без някой да ме 
подкрепя, без бизнесмени зад мен. Когато се видях със Слави Трифонов, той ме попита: "За какво си тук, за какво се 
бориш? Казах: "Тук съм да се борим срещу системата и статуквото". Вчера ние гласувахме заедно с тази система и 
мен ме е срам от това нещо. Аз съм длъжен да изляза и да заявя - аз не съм ГЕРБ, аз не съм ДПС и когато се прибера 
довечера при децата си, аз трябва да мога да ги погледна в очите", каза Симеонов. 
Той беше посрещнат с бурни аплодисменти от част от народните представители. Симеонов става шестият депутат, напуснал 
групата на "Има такъв народ". 
 
√ Зам.-министър Кръстев: Социалната икономика е онази част от бизнеса, осигуряваща подкрепа за уязвимите групи 
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От 20 до 23 юни в Пловдив ще се проведе форум на субектите на социалната и солидарна икономика. Над 100 социални 
предприятия, кооперации и неправителствени организации от България и чужбина ще представят продукцията си по време 
на юбилейното издание на събитието. 
Ще участват представители на високи постове в Европейската комисия, президентството, Народното събрание, 
изпълнителната и местната власт. Събитието се организира от Националния съюз на трудово-производителните 
кооперации в България и Министерството на труда и социалната политика. Пред БНТ темата коментира зам.-министърът 
на труда и социалната политика Иван Кръстев. 
"Социалната икономика е един много важен дял от съвременната пазарна икономика в Европа. Това е онази част от 
бизнеса, която осъществява дейност, осигурява подходящи възможности за заетост предимно на лица от уязвимите 
групи, но самият бизнес не реализира печалба. Обикновено тази дейност е насочена към реализация на обществено 
отговорни каузи, свързани с подкрепа на лица в неравностойно положение", каза Кръстев. 
Форумът традиционно се организира от Съюза на трудово-производителните кооперации със съдействието на социалното 
министерство. Изложението цели да представят продуктите и услугите на българските социални предприятия и 
същевременно с това е мястото, където ежегодно е провеждат дискусии по отношение на проблемите в социалната и 
солидарната икономика. 
"Тази година, след приключване на ограниченията, свързани с пандемията, се възстановява и участието на 
международни партньори от други държави в този форум, който е най-големият в региона на Югоизточна Европа и 
един от най-големите в цяла Европа по отношение на социалната и солидарната политика", подчерта зам.-министър 
Кръстев. 
БНТ: Каква е ролята на социалното предприемачество за намаляването на бедността и социалното изключване 
на хората от уязвимите групи? 
Иван Кръстев: Това е една от основните функции на социалната икономика. Това е икономика с кауза -предприятие, 
което обикновено дава шанс за заетост на хора, които изпитват затруднения да намерят работа на първичния 
пазар на труда. Основно като категории лица, които са заети, един такъв е трудово-производителната кооперация 
на хората с увреждания. Също така и за лица, които по друга причина са изключени от пазара на труда - със 
зависимости, лица без образование и квалификация, които обикновено са неконкурентоспособни и за които 
социалните предприятия обикновено първи подават ръка. 
Вижте повече в интервюто. 
 
√ Гроздан Караджов призова пътните фирми да не изоставят обектите си 
Регионалният министър в оставка Гроздан Караджов призова пътно-строителните фирми, които работят на стотици обекти 
в цялата страна, да не изоставят обектите си заради възникналите политически проблеми. 
Според него в резултат на „тяснопартийни интереси“ и нагнетяване на напрежение може да се стигне до блокиране на 
строителство и ремонти на пътища, което пряко ще доведе за реална заплаха за безопасността на пътуващите. 
В момента се работи по стотици обекти в цялата страна, най-големият ми страх е заради тяснопартийни интереси 
да не се раздухва тази истерия още повече и тя да стигне до там, че пътно-строителните фирми да се оттеглят 
от ремонтите. Призовавам фирмите да не изоставят обектите, да продължават ремонтите, защото 
изоставянето им ще означава застрашаване на безопасността на пътуващите по българските пътища, каза Гроздан 
Караджов. 
 
√ Пътните строители спират работа - чакат 520 млн. лв за извършени дейности 
Пътностроителните фирми спират ремонтните и поддръжката на пътищата. Те са недоволни, че в актуализацията на 
бюджета не са предвидени средства за разплащане на вече извършени дейности. Регионалният министър в оставка 
Гроздан Караджов призова пътните строители да не спират работа, защото това ще застраши безопасността. 
520 милиона лева. Толкова според пътните строители им дължи държавата за извършени вече дейности. Затова спират 
текущото поддържане на пътищата у нас и ще си търсят парите в съда. 
При очевидната липса на финансиране ще бъдем принудени да спрем. Нещо повече, след доклада на 
междуведомствената група ще трябва да спрем и дейностите, които са възложени от сегашното ръководството 
на АПИ, от текущия бюджет, за които има осигурено финансиране докато не получим ясен документ от държавата, 
че тези дейности ,които са ни възложени са законни, каза инж. Стефан Чайков от Браншовата камара "Пътища".  
Регионалният министър в оставка Гроздан Караджов призова пътните строители да не изоставят обектите си заради 
политически проблеми. 
В момента се работи по стотици обекти в цялата страна, най-големият ми страх е заради тяснопартийни интереси 
да се раздухва тази истерия и тя да стигне до там, че пътно-строителните фирми да се оттеглят от ремонтите. 
Изоставянето ще означава застрашаване на безопасността на пътуващите по българските пътища. 
От браншовата камара определиха вчерашния доклад за извършените дейности по пътищата досега, който беше изготвен 
от комисия между финансовото и регионалното министерство, като "пълна лъжа". 
Нашите протести ще бъдат най-елементарни. Просто ще спрем работата по ремонта и поддръжката на 
българските пътища, което автоматично ще рефлектира върху всички превозвачи, шофьори и ползватели на 
пътища, каза инж. Лазар Лазаров от Браншовата камара "Пътища". 
Според сключените договори до края на юни пътните фирми трябва да получат всички дължими от им от държавата суми. 
Ако това не стане, от юли ще си търсят правата в съда и ако осъдят държавата, това ще натовари допълнително бюджета с 
200 милиона лева. 

https://bntnews.bg/news/zam-ministar-krastev-socialnata-ikonomika-e-onazi-chast-ot-biznesa-osiguryavashta-podkrepa-za-uyazvimite-grupi-1198517news.html
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√ Депутатите ще изслушат двама министри за самолета нарушител 
Депутатите започват работа с изслушване на министъра на отбраната Драгомир Заков и министъра на вътрешните работи 
Бойко Рашков във връзка със самолета, нарушил българското въздушно пространство на 8 юни тази година. Вносителите 
са депутатите от ГЕРБ Христо Гаджев и Томислав Дончев. 
Очаква се да продължат и дебатите за това кога ще се проведе вотът на недоверие, след като снощи не се взе решение 
дали да бъде свикано извънредно заседание в неделя. 
Парламентът трябва да приеме и двугодишните доклади за дейността на омбудсмана на България. 
Девет министри ще участват в парламентарния контрол - министърът на регионалното развитие и благоустройството 
Гроздан Караджов, министърът на правосъдието Надежда Йорданова, на здравеопазването Асена Сербезова, на 
енергетиката Александър Николов и други. 
 
√ Председателският съвет на НС ще решава за дебатите по вота на недоверие 
Председателският съвет на Народното събрание ще решава кога да са дебатите по внесения от ГЕРБ-СДС вот на недоверие 
към правителството на Кирил Петков заради провал във финансово-икономическата политика.   
Вчера от ГЕРБ настояха за извънредно заседание в неделя, а гласуването да се проведе в понеделник. 
Заместник-председателят на парламента Атанас Атанасов от "Демократична България" коментира пред журналисти в 
Народното събрание, че внесеното искане е заради опасенията на „Има такъв народ“, че може и други техни депутатите 
да напуснат парламентарната им група. 
"Тоест те се притесняват, че ще мигрират някои техни депутати, ако по-дълго продължи всичко това. Най-вероятно това им 
е зорът. Така че всеки да застане пред съвестта си. Знаете ли обаче аз какво искам да кажа, сега някой ще каже Атанасов е 
подстрекател – тези, които искат в неделя да има извънредно заседание дават ли си сметка, че неделя е почивен ден и 
софиянци не са на работа. Да си мислят." 
Според председателя на парламентарната група на БСП Георги Свиленски дебатите по вота на недоверие ще се проведат 
следващата седмица, а не в неделя. 
"Понеделник, вторник, сряда, когато прецени председателят. Това е негово право." 
 
√ Кристиан Вигенин: Решението за оставката на Никола Минчев е политическо и не е свързано с работата му 
Интервю на Силвия Великова с Кристиан Вигенин 
"Смятам, че господин Никола Минчев абсолютно в съответствие с правилника и с решенията на Народното събрание не 
допусна ново гласуване по това дали да е закрито заседанието, така че основанието, по което беше формално поискана 
тази оставка, всъщност е спазването на правилника и законите, така че всички си признаха, че на практика решението за 
неговата оставка е политическо и то не е свързано с неговата работа". Това коментира в интервю за предаването "Преди 
всички" по програма "Хоризонт" Кристиан Вигенин, заместник-председател на Народното събрание: 
"Дори според правилника подобно искане за оставка на председателя, за отстраняване на председателя, може да се иска 
при системни нарушения. Новото мнозинство реши брутално да се разправи с председателя и да се опита да обърне и 
правилника с хастара обратно, за да покаже, че вече има други, които определят правилата на играта". 
"Би трябвало господин Мирослав Иванов да ръководи днешното заседание в Народното събрание, тъй като в ситуацията, 
в която сме от вчера, временно председателството на Народното събрание се поема от заместник-председателя от най-
голямата парламентарна група", отбеляза заместник-председателят на Народното събрание: 
"В случая това е Мирослав Иванов от "Продължаваме промяната". Той изпълнява тази функция до избирането на нов 
председател. Изборът на председател по правилник трябва да се състои в 14-дневен срок". 
"Няма да има вдигане на ветото, каквото и предложение да дойде от Френското председателство", категоричен е 
заместник-председателят на Народното събрание. 
Цялото интервю с Кристиан Вигенин можете да чуете от звуковия файл. 
 
√ Асен Василев: Без актуализация на бюджета разходите по обслужване на държавния дълг ще бъдат по-високи 
Ако актуализацията на бюджета не бъде одобрена, разходите по обслужване на държавния дълг ще бъдат по-високи. Това 
стана ясно от изказването на вицепремиера и министър на финансите Асен Василев от парламентарната трибуна. 
Василев обърна специално внимание на депутатите, че с промените се предлага лимитът на нов държавен дълг тази година 
да се увеличи с три милиарда лева до 10 милиарда и 300 милиона лева. 
Увеличението ще бъде използвано за погашение догодина, подчерта финансовият министър. 
"Разликата най-вероятно ще бъде почти 1 процентен пункт, което на сума от 3 милиарда за следващите 10 години е 
съществен разход за бюджета, който може да бъде спестен, ако дългът бъде емитиран тази година. В случай, че Народното 
събрание прецени, че няма нужда да се прави това спестяване, може да остави тавана на дълга, както е в оригиналния 
бюджет", заяви Асен Василев. 
 
√ ВиК секторът у нас – състояние и решения 

https://bnr.bg/post/101663555/kristian-vigenin-reshenieto-za-ostavkata-na-nikola-minchev-e-politichesko-i-to-ne-e-svarzano-s-negovata-rabota


4 

 

Какво е състоянието на ВиК сектора и какви са възможностите за европейско финансиране? Има ли шанс за подобряване 
на услугата за потребителите и успокояване на цените? Преди дни се състоя конференция, посветена на възможностите за 
европейски финансиране във ВиК сектора. 
Изводи от конференцията 
“Въпреки че има средства, те са по различни институции и се използват по различни критерии – едните отиват към 
общините, другите към ВиК операторите. Проблемът е, че липсва обединяващото звено, което да приоритизира 
инвестициите. Наистина трябва да се направи един голям стратегически план за инвестиции“, казва в “Нашият ден“ 
инж. Иван Иванов, председател на Българската асоциация по водите, и допълва: 
“Очевидно има план, но не е добре оповестен. Според мен той не се изпълнява. Той е наличен, може хората в 
Министерството да го следват, но очевидно му липсва тази публичност, която да ни увери, че това се случва. 
В момента МРРБ подготвя планове за ревизия на т.нар. “басейни“. Това са изключително важни рамкови документи, които 
слагат мерки и приоритизират тези мерки, но липсва комуникацията между двете министерства, която да доведе до 
правилното използване на средствата.“ 
“За никой не е тайна, че се очаква увеличение на водата за битови потребители“, посочи още той. 
“Надеждата ми е в приемане на Закона за водоснабдяване и канализация, чрез който да коригираме всичките 
административни и процедурни пречки, които сами сме си създали“, посочи още инж. Иванов. 
Проблеми във ВиК отрасъла 
“Проблемите в отрасъла са трупани с години и трудно ще ги решим за кратко време, но е важното да се опитваме да ги 
решаваме системно. 
Преди повече от 10 години течовете по улиците бяха по-видими, а авариите се отстраняваха по-дълго. Това е добрата 
страна, лошата е, че все пак темпът на инвестициите е по-малък от този, с който трябва да се прави, за да наваксаме 
необходимата реконструкция на водоснабдителните и канализационните мрежи. 
През последните години се влагат особено много средства в изграждането на пречиствателна канализация за оттлачни 
води, защото имаме изисквания от ЕС да обезпечим с пречистване всички населени места над 2000 жители с пречистване 
на отпадъчни води. 
Теоретично във всяка държава се очаква да се подменят около 3% от водоснабдителната мрежа годишно. При нас  
процентът е около 1,5. 
Не трябва да подценяваме големия размер на неотчетените водни количества, или както ги наричаме “загуби“, средно за 
страната 60%. В повечето страни в ЕС този процент е 30. Дори на някои места е под 25%. Наричаме го “загуби“, но не всичко 
това са течове. 
Освен мерките за подмяна на водопроводите, със сигурност трябва да обърнем внимание и на това, кой как ползва водата 
и дали се измерва коректно. Дори дали се заплаща в последствие, след като е измерена коректно. Имаме нужда от малко 
по-целенасочени усилия в тази посока. В последните години недостигът на воден ресурс за питейни цели е голяма тема“, 
посочва още инж. Иван Иванов. 
Чуйте пълния разговор в звуковия файл. 
 
√ Еврокомисията казва какво препоръчва за евроинтеграцията на Украйна 
Европейската комисия планира да препоръча на Украйна и Молдова да бъде предоставен статут на кандидатки като 
символична стъпка напред в дългия процес за членство в Европейския съюз, ако те изпълнят редица условия. Това съобщи 
агенция Блумбърг позовавайки се на свои източници. 
Според агенцията изпълнителният орган на ЕС ще постави условия на тези страни по отношение на принципа на 
върховенството на закона, правосъдието и борбата с корупцията. 
Очаква се също така комисията да препоръча предоставянето на статут на кандидатка на Грузия, след като тя изпълни 
няколко допълнителни предварителни условия. 
Днес Европейската комисия трябва да изготви препоръки относно статута на Украйна като кандидатка за членство, които 
държавните и правителствените ръководители на ЕС ще разгледат на 23-24 юни. 
 
√ Поскъпва транспортът в Гърция, както и услугите на плажовете 
По-скъп e транспортът от днес в Гърция. По-евтино е да се пътува със самолет до островите, отколкото с ферибот, отбелязва 
кореспондентът на БНР в южната ни съседка. 
Тарифата на такситата в Гърция се покачва от днес поради високите цени на горивата. Собствениците на транспортни 
фирми дори обявиха, че са в стачна готовност, ако от началото на следващата седмица правителството не премахне акциза 
върху горивата. 
Поне с 30% са по-скъпи цените и на фериботните билети, за да се балансира цената от скъпото гориво. Почти хиляда евро 
само за транспорт плаща четиричленно семейство с кола, ако пътува с ферибот от Атина до Родос и обратно. 
Покачването на цената на фериботите е в зависимост от разстоянието, като увеличението например до Самос, Хиос и 
Лесбос е с 200 евро повече от миналата година. 
По-скъпи са и услугите на плажа. Платените шезлонги и чадъри предлагат сянка на по-висока цена. Заведенията продават 
напитките също по-скъпо. 
Безплатни остават общинските плажове, които също са добре поддържани, но само с чадъри.  
 
√ Великобритания е домакин на среща на представители на Украйна и бизнес лидери 
Обсъждат как британски компании да участват във възстановяване на ключовата инфраструктура в Украйна  

https://bnr.bg/post/101663043/ivan-ivanov
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Великобритания ще бъде домакин на среща на представители на Украйна и бизнес лидери, на която ще бъде обсъдено 
как британски компании могат да помогнат за възстановяването на ключовата инфраструктура в Киев,  предаде Ройтерс. 
Очаква се британският министър на търговията Ан-Мари Тревелиан да обяви и промени в търговските мерки, включително 
пренасочване на достъпа до пазара на стомана от Русия и Беларус към други държави като Украйна. 
Подкрепата, която се очаква украинската страна да получи по-късно днес, е част от ангажимента на Лондон за 
предоставяне на пакет за подпомагане на страната в икономическата, хуманитарната и военната сфера на стойност около 
3 милиарда долара.  
 
√ Анкара готова да е домакин на среща с ООН, Русия и Украйна за организиране износ на зърно през Черно море 
Министърът на земеделието на САЩ Том Вилсак призова Русия бързо да отвори пристанищата на Украйна, за да позволи 
износа на милиони тонове складирано зърно. 
В условията на рязко покачване на цените на зърното в международен план и недостиг на доставки от страна на основните 
вносители в Близкия изток и Африка Москва настоява за отмяна на икономическите санкции срещу нея в замяна на 
разрешаване на износа. 
Турският министър на външните работи Мевлют Чавушоглу заяви, че Анкара е готова да бъде домакин на четиристранна 
среща с представители на ООН, Русия и Украйна за организиране на износа на зърно през Черно море. Съгласно плана 
могат да бъдат създадени безопасни коридори за износ на зърно от Украйна, без да се налага разминиране в Черно море, 
каза той. 
"Ако Русия отговори положително, в Истанбул ще се проведе четиристранна среща", подчерта Чавушоглу. За сега няма 
коментар от страна на Москва. 
 
√ Джо Байдън: Рецесията не е неизбежна 
Американският президент Джо Байдън заяви в интервю за Асошиейтед прес, че след две трудни години на пандемия в 
условията на разклатена икономика и растящи цени въпреки всичко рецесията "не е неизбежна". 
Американският президент казва, че Covid пандемията няма как да не се е отразила на психичното здраве на американците 
и за разстройването на икономика, а песимизмът  застрашава способността на демократите да задържат Камарата на 
представителите и Сената на междинните избори. 
Според Байдън причина за оптимизъм има в нивото на безработица от 3,6%. 
Президентът очертава някои от трудните избори, пред които е бил  изправен, като противопоставянето на руския 
президент Владимир Путин при  нахлуването на Русия в Украйна и тежките санкции довели  до покачване на цените на 
бензина. Той призова отново петролните компании  да  увеличат производството си за да помогнат в справянето с кризата, 
а не да мислят само за своите инвестиции. 
Байдън подчертава и ролята на НАТО, за да бъде предотвратен хаос в Европа, ако Русия  продължи настъплението си, 
Китай предприеме действия спрямо Тайван, а Северна Корея стане още по-агресивна с амбициите си за ядрено оръжие. 
Запитан защо е наредил финансовите санкции срещу Москва, които разстроиха пазарите на храни и енергия в световен 
мащаб, Байдън казва, че е направил преценката като главнокомандващ, а не като политик, мислещ за изборите, които 
предстоят. 
 
√ Сергей Лавров пред Би Би Си: Русия не се срамува 
Русия е с неопетнена репутация и не се срамува, заяви руският външен министър пред кореспондента на Би Би Си в 
Москва.  
Откакто Русия нахлу в Украйна на 24 февруари външният министър Сергей Лавров не е давал много интервюта. В интервюто 
за Би Би Си той повтори официалната линия на Кремъл, че в Украйна има нацисти и целта е "денацифициране" на страната. 
Пред Стивън Розенберг Лавров заяви, че Русия не е нахлула в Украйна, а е обявила специална военна операция, защото е 
нямало друг начин, по който да обясни на Запада, че вкарването на Украйна в НАТО е престъпен акт.  
На въпрос на журналиста дали смята за "денацифициране" случилото се в село Яхидне, където 360 обитатели, 74 от които 
деца и 5 инвалиди, са били принудени от руснаците да стоят в сутерена на местното училище 28 дни без вода и тоалетни 
и 10 от по-възрастните са починали, Лавров отговори: 
"Много е жалко, че чужди дипломати, включително от Агенцията за човешките права на ООН, генералния секретар на 
световната организация и други представители са поставени под натиск от Запада и много често са използвани да 
преувеличават фалшивите новини на Запада". 
По въпроса за силно влошените британско-руски отношения руският външен министър каза, че не вижда много 
възможности за подобрение, защото Борис Джонсън и Лиз Тръс открито са заявили, че трябва да победят Русия и да я 
поставят на колене. "Хайде, направете го!", допълни Лавров. 
 
Класа 
 
√ Актуализацията на бюджета мина на първо четене в парламента 
На фона на сериозен раздор в управляващата коалиция и след няколко часа разисквания, депутатите успяха да приемат на 
първо четене предложената от Министерски съвет актуализация на държавния бюджет за 2022 г. Докато народните 
представители дебатираха, пред Народното събрание се организира спонтанен протест в подкрепа на Никола 
Минчев, който вчера бе отстранен от поста председател на парламента. 

https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/parlamentyt-osvobodi-nikola-minchev-ot-dlyjnostta-predsedatel-354268/
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Преди да започнат дебатите финансовият министър Асен Василев обясни, че в момента икономическите условия са 
драстично променени спрямо началото на годината, когато всъщност бе приет Бюджет 2022. „Войната в Украйна е 
голямото предизвикателство пред света - влошиха се веригите на доставките, високи са цените на енергоносителите, на 
храните и други. 
Актуализацията отчита тези промени и затова се предлага по-нисък растеж на БВП - от 2,9%, както и увеличение на 
инфлацията  - до 11,9%. Затова и се предложи и пакета антикризисни мерки, които предвиждат повече пари да останат в 
домакинствата и фирмите. Предвидено е намаляване на акциза на някои стоки. Увеличава се данъчният кредит за млади 
семейства, като ще се изплаща на всеки три месеца“, обясни Асен Василев. 
Той добави, че в проекта за актуализация на държавния бюджет се предлага и увеличаване на държавния дълг, но не се 
налагат допълнителни разходи. За финансирането на предстоящи плащания по дълга от 2,3 млрд. лева през март 2023 г. 
правителството предлага през това лято да се вземе нов заем, тъй като по думите на Василев условията за момента са по-
добри за това. 
Според него очакванията са за повишаване на лихвите, което естествено ще оскъпи и вземането на дълг през следващата 
година. Финансовият министър добави, че решението за поемането на нов дълг е в ръцете на депутатите. 
От ДПС реагираха веднага с реплика, че този дълг е трябвало да бъде факт много по-рано, когато условията бяха по-добри. 
„При приемането на държавния бюджет през февруари беше ясно, че лихвите ще растат“, каза бившият финансов 
министър Петър Чобанов и депутат от ДПС. Той изрази опасения, че скоро ще възникне проблем с управлението на 
ликвидността. 
Председателят на Комисията по бюджет и финанси и депутат от „Има такъв народ“ (ИТН) Любомир Каримански представи 
20-минутен анализ на партията, в който остро разкритикува така предложената актуализация. Той подчерта, че 
изменението на бюджета ще получи подкрепа за първо четене от ИТН, но предупреди, че между двете четения ще внесат 
много предложения за промени. Такава заявка имаше и от останалите опозиционни партии. Каримански посочи, че в 
проекта липсват реформи, инфлацията ще бъде ускорена от прегряването на пазара на труда. Според ИТН е проблем, че 
управляващите разчитат на европейски средства по отношение на повишените разходи, а не на приходи от данъци.  
Владислав Панев от „Демократична България“ (ДБ) пък предупреди да се внимавам с предложенията между двете 
четения, защото трябва да се мисли и кой ще ги изпълнява. 
Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов обяви, че заложените параметрите са неверни и прогнозите ще се окажат 
лъжливи. 
Бившият финансов министър Кирил Ананиев от ГЕРБ предупреди, че това няма да е последната актуализация на бюджета 
за тази година, а връщането назад към „нормалните“ бюджетни показатели ще бъде много трудно и с тежки последици за 
гражданите и бизнеса. Нещо повече – той прогнозира, че през есента ЕК може да стартира процедура по свръхдефицит 
срещу България. 
Ананиев говори дълго, като според него в предложението на Министерски съвет има сериозна заплаха както за 
финансовата стабилност на страната, така и за националната сигурност. „Актуализацията на бюджета не се справя с нито 
една от кризите, надвиснали над страната. Мерките, които се предприемат не са антиинфлационни, а са проинфлационни. 
Вие не отговорихте на нито един поет ангажимент“, каза бившият финансов министър. 
От БСП пък заявиха, държавните финанси на България са вдъхновение за Германия. 
Припомняме, че на 9 юни ресорната Комисия по бюджет и финанси отхвърли на първо четене актуализацията. 
Много е трудно да се направят прогнози каква ще бъде съдбата на актуализацията на второ четене. Промените в основния 
финансов закон на държавата по принцип минават трудно и без да има проблем с мнозинството на управляващите. 
Решаващият дебат ще бъде по време на второ четене в ресорната бюджетна комисия, която е водеща, а след това и при 
окончателното гласуване на текстовете в зала. 
Актуализацията беше предвидена още при разработването на разчетите за тази година. В проекта са заложени обявените 
вече антикризисни мерки, както и обявената актуализация на пенсиите. 
Очаква се през 2022 г. реалният растеж на БВП на България да възлезе на 2,9%. Това представлява понижение спрямо 
прогнозата за ръст от 4,8%, с която бе приет Бюджет 2022 г. основно заради променените икономически перспективи след 
войната в Украйна. В същото време очакванията за растежа на икономиката са леко повишени спрямо пролетната прогноза 
поради отчетеното добро представяне на икономиката през първото тримесечие. 
Инфлацията ще върви нагоре -  прогнозата е, че средногодишна й стойност ще достигне 11,9% в края на годината, което е 
в пъти над критерия за ценова стабилност на ЕЦБ и който ще бъде разглеждан при евентуално приемане на България в 
еврозоната през 2024 г.   
През 2022 г. се очаква дефицитът по текущата сметка на платежния баланс да се увеличи до 2,4% от прогнозния БВП. 
Основен принос за влошаването както спрямо предходната прогноза, така и спрямо 2021 г., ще има по-големият 
отрицателен баланс при търговията със стоки. Той ще е резултат от по-силния реален растеж на вноса спрямо износа при 
леко положителни условия на търговия.  
Заетите се очаква да се увеличат с 1,7% като частично това ще се дължи и на включването на бежанци в пазара на труда, 
чиято трудова интеграция се субсидира с евросредства. Така безработицата за годината се очаква да е 4,5%. 
Лимитът на нов държавен дълг се повишава до 10,3 милиарда лева. Увеличението е с още 3 милиарда лева към настоящия 
лимит от 7,3 милиарда лева. 
Допълнително набраните средства ще послужат за рефинансиране на предстоящи плащания през първото тримесечие на 
2023 г. по падежиращи държавни облигации на международните финансови пазари, посочва се в проекта. Наред с това 
заради очакването централните банки да започнат да вдигат лихвите „по-ранното "излизане на пазара" и осъществяването 
на предварително финансиране на падежиращ дълг, би спестило бъдещи разходи по обслужването на държавния дълг", 

https://www.investor.bg/biudjet-i-finansi/333/a/biudjetnata-komisiia-othvyrli-aktualizaciiata-na-biudjeta-353849/
https://www.investor.bg/biudjet-i-finansi/333/a/sled-3-denonoshtiia-deputatite-prieha-okonchatelno-biudjet-2022-346811/
https://www.investor.bg/biudjet-i-finansi/333/a/limityt-na-dyrjavniia-dylg-se-vdiga-do-okolo-10-mlrd-leva-353475/
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посочва се в проекта. Така максималният размер на държавния дълг към края на годината ще достигне 38,5 млрд. лв., или 
25,6% от БВП. 
Към края на годината се очаква данъчните приходи да достигнат 30,7 млрд. лв. или ръст с 12,3% спрямо отчета за миналата 
година. По-високият размер на прогнозата за приходите от ДДС за 2022 г. спрямо първоначалните разчети към бюджета 
за 2022 г. се дължи на повишеното потребление и по-високите приходи от ДДС от внос. 
Антикризисните мерки предвиждат засилване на държавната подкрепа в две основни направления - мерки за подкрепа 
на бизнеса и пакет от социални мерки. Правителството залага 0% ДДС за хляба, намаление на ставката от 20% на 9% върху 
газа и топлоенергията, намаление на акциза върху тока и газа. 
От въвеждане на намалена ставка на ДДС в размер на 9% за доставки на централно отопление се очаква бюджетният ефект 
за 2022 г. да е загуба в размер на 15 млн. лв. 
Загуба от 50 млн. лв. се прогнозира от въвеждане на намалена ставка на ДДС в размер на 9% за доставки на природен газ. 
Нулевата ставка на ДДС за доставка на хляб от 1 юли ще коства загуба в размер на 60,9 млн. лв. за хазната. 
В същото време премахването на прилагането на намалената ставка на ДДС за бира и вино, като част от ресторантьорски 
и кетъринг услуги ще доведе до повече приходи от ДДС в размер на 9,8 млн. лв. 
Увеличава се размерът на данъчните облекчения за деца. Предвижда се увеличаване размера на данъчното облекчение 
за деца (за едно ненавършило пълнолетие дете от 4 500 лв. на 6 000 лв. годишно, за две ненавършили пълнолетие деца от 
9 000 лв. на 12 000 лв., за три и повече ненавършили пълнолетие деца от 13 500 на 18 000 лв.) и на данъчното облекчение 
на деца с увреждания (от 9 000 лв. на 12 000 лв. годишно), както и въвеждане на възможност за авансово ползване за 2022 
г. на двете данъчни облекчения. 
Всички пенсии за трудова дейност, отпуснати до 31 декември 2021 г., се осъвременяват считано от 1 юли 2022 г., с 10 на 
сто. 
Проектът за актуализация предвижда държавните газови дружества "Булгаргаз" и "Булгартансгаз" да вземат държавно 
гарантирани заеми за общо 532 млн. евро. Газовият доставчик ще вземе 150 млн. евро, за да осигури алтернативни на 
руските количества, а "Булгартрансгаз" - 382 млн. евро, които ще се използват за три проекта - разширението на 
хранилището в Чирен, газовата връзка със Сърбия и за да си изпълни задълженията по европейска директива за условията 
за достъп до газопреносни мрежи. 
Рисковете пред изпълнението на бюджета, посочени в проекта, са свързани основно с военният конфликт в Украйна, който 
внесе нова несигурност в икономическите перспективи. Изразяват се очаквания за влошени финансови резултати на 
фирмите, увеличаване на безработицата, по-ниска инвестиционна активност. Риск продължава да бъде и епидемичната 
ситуация, вероятността от поява на нов вариант на вируса и въвеждането на ограничения. 
Позицията на Фискалния съвет 
Според Фискалния съвет макроикономическата прогноза изглежда „неконсистентна“, а инфлацията не може да бъде 
овладяна с компенсации от държавата. „Необходим е изпреварващ икономически растеж, който може да се постигне с 
повече производителни (капиталови) държавни разходи“, пише в становището на съвета. Там в посочено още, че мерките 
действат директно в посока насърчаване на потреблението и обуславят проинфлационно действие. С оглед препоръките 
на Европейската комисия, Фискалният съвет също препоръчва отново осъществяването на видими структурни реформи и 
по-специално реформа на капиталовото бюджетиране и на програмното бюджетиране. 
Експертите считат, че правителството следва да предложи стратегия със стъпки за доближаване на бюджетните параметри 
към спазването на фискалните правила. Основната цел на предпазната клауза е преодоляване на пандемията. Дерогацията 
на фискалните правила не следва да се използва като повод за разхлабване на фискалната дисциплина и провеждане на 
други национални политики извън необходимите за преодоляване на пандемията, пише още в становището.  
 
√ Европейски лидери посетиха Киев за подкрепа за Украйна 
Лидерите на трите най-големи държави в Европейския съюз - Германия, Франция и Италия, бяха в Киев да покажат 
подкрепата си за Украйна, докато тя се бори да устои на безмилостното руско нападение. 
Посещението на германския канцлер Олаф Шолц, френския президент Еманюел Макрон и италианския премиер Марио 
Драги отне седмици да се организира с тримата лидери, които искат да преодолеят критиките в Украйна за отговора им на 
войната. Киев разкритикува Франция, Германия и в по-малка степен Италия за предполагаемото протакане в подкрепата 
им за Украйна, обвинявайки ги, че са бавни в доставката на оръжия и че поставят собствения си просперитет пред 
свободата и сигурността на Украйна. 
Очакваното пътуване, което не бе обявено от съображения за сигурност, идва ден преди Европейската комисия да направи 
препоръка за статута на Украйна като кандидат за членство в ЕС, нещо, към което най-големите европейски нации са били 
хладки. Макрон каза: „Намираме се в момент, когато трябва да изпратим ясни политически сигнали, ние, европейците, 
към Украйна и нейния народ, когато тя се съпротивлява героично", каза той, без да дава подробности. 
Алексей Арестович, съветник на украинския президент Владимир Зеленски, каза пред германския вестник Bild тази 
седмица, че се притеснява, че тримата лидери ще окажат натиск върху Киев да приеме мирно споразумение, благоприятно 
за руския президент Владимир Путин. 
„Те ще кажат, че трябва да сложим край на войната, която причинява хранителни проблеми и икономически пробле, че 
трябва да спасим лицето на г-н Путин", каза той, позовавайки се на коментарите на Макрон този месец, че е жизненоважно 
да не се унижава руският лидер . 
Отговаряйки на тази загриженост, Драги каза във вторник, че е важно мирните преговори да започнат възможно най-скоро, 
но добави, че те трябва да бъдат „при условия, които Украйна счита за приемливи". 
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Очаква се Зеленски да поиска от посетителите си да изпратят повече оръжие, за да помогне на неговата армия да устои на 
руските нашественици. Украйна беше особено критична към военната помощ на Германия и посланикът на страната в 
Берлин Андрий Мелник каза пред германската телевизия NTV, че очаква Шолц да предаде тежки оръжия, които отдавна 
са били обещани, но все още не са доставени. 
Шолц отхвърли твърденията, че е задържал така необходимата военна подкрепа, заявявайки, че е един от най-големите 
военни и финансови поддръжници на Украйна и че е необходимо време да се обучат украинските войници да използват 
сложните артилерийски системи, които тя предлага. 
 
√ Ето колко плащат за гориво шофьорите в другите европейски страни 
Швейцарският автомобилен клуб TCS публикува данни за средните цени на горивата в европейските страни и те се 
различават значително. 
Във Франция средната цена на литър бензин 95 (SP95-E10) е около 2,1 евро, а 98 (SP98) - 2,2 евро. От друга страна, цената 
на дизеловото гориво е 2,07 евро. Само за една седмица цените се повишиха с 10 евроцента. 
В Германия през 2021 г. беше въведен данък върху въглеродните емисии, който оскъпява горивата там. Въпреки това 
бензин SP95-E10 се продава там на цена от 1,88 евро за литър, а дизеловото гориво - на цена от 1,93 евро. 
И това е така, защото германските власти са въвели отстъпка от 30 цента за бензина и 14 цента за дизеловото гориво. 
В Испания цените са на същото ниво като в Германия, а литър дизелово гориво например струва 1,87 евро. В Белгия плащат 
по 1,96 евро (116 рубли) за всеки литър бензин 95. 
Цените в Италия са малко по-високи. Там цената на бензин SP98 е 2,26 евро. В Швейцария горивата са още по-скъпи и 
литър дизелово гориво там се продава за 2,27 евро. 
Случаят с Люксембург е особен: там дизеловото гориво е най-скъпо - 2,23 евро, но бензинът е един от най-евтините - 1,79 
евро на литър. 
Но най-добре е да заредите в малката Андора, където дизеловото гориво струва 1,67 евро, бензинът SP95 - 1,79 евро, а 
бензинът SP98 - 1,85 евро. Но там не можете да зареждате повече от 10 литра наведнъж (тази разпоредба е в сила отдавна 
- от 18 юни 2009 г.). 
 
√ Бизнес програмата на SPIEF отразява готовността на Русия да развива нови връзки 
Курсът на Русия към откритост и широко международно сътрудничество ще бъде в центъра на бизнес програмата на 25-ия 
международен икономически форум в Санкт Петербург, който започна вчера. Участниците ще търсят нови възможности за 
укрепване на икономическия суверенитет на страната и за решаване на приоритетни задачи пред човечеството. 
Особено символичен е юбилейният 25-ти Петербургски международен икономически форум. През годините на своето 
съществуване той се превърна в авторитетно международно събитие, което често се нарича Руския Давос. Но 
организаторът на форума в Давос, Световният икономически форум, тази година пое по пътя на "отмяната" и поради 
западните санкции преустанови контактите с руската страна, която участва в този форум от 1986 г. Въпреки това, Русия 
беше обсъждана практически на всички сесии на швейцарския форум. SPIEF, напротив, е един от най-отворените формати, 
с делегати от повече от 120 световни държави, включително такива не особено приятелски настроени страни като САЩ, 
Обединеното кралство, Франция, Италия, Германия и Холандия. 
На 16 юни във форума присъства руският президент Владимир Путин. Според прессекретаря му Дмитрий Песков 
президентът ще се срещне с бизнесмени, за да обсъди ситуацията в автомобилната индустрия. На срещата ще присъстват 
и представители на руското правителство. Освен това, според Песков, Путин ще има контакти с предприемачи и 
инвеститори. 
Традиционните междудържавни бизнес диалози на форума демонстрират нови приоритети на външноикономическото 
сътрудничество на страната. Диалогът Русия-Китай ще се справи с безпрецедентните предизвикателства, пред които са 
изправени двете страни, и техните планове за равноправно и взаимноизгодно сътрудничество. Диалогът Русия-Африка ще 
се съсредоточи върху продоволствената и енергийната сигурност на континента и неговите нововъзникващи центрове на 
глобално развитие. 
Диалогът между Евразийския икономически съюз (ЕАЕС) и АСЕАН ще обсъди развитието на екологични и климатични 
проекти, индустриалното сътрудничество, процесите на цифровизация. Диалогът Русия - Латинска Америка ще се 
съсредоточи върху перспективите за сътрудничество в секторите на енергетиката, здравеопазването, фармацевтиката и 
високите технологии. Диалозите Русия-Турция и Русия-Египет ще разгледат широк спектър от практически въпроси, 
свързани със свободните ниши в търговията, индустрията, селското стопанство. 
Централната тема на тазгодишния форум е „Новите възможности в един нов свят". Руският президент Владимир Путин 
каза в обръщението си към форума каза, че многобройните грешки на западните страни в икономическата им политика и 
техните нелегитимни санкции са довели до вълна от глобална инфлация, прекъсване на традиционните логистични и 
производствени вериги, нарастваща бедност и недостиг на храна. На практика е невъзможно решаването на тези глобални 
проблеми без участието на Русия. И въпреки че настоящата задача на страната е да укрепи собствения си икономически 
суверенитет, Русия няма да се затваря и ще продължи пътя си към откритост и широко икономическо сътрудничество. 
Търсенето на баланс между вътрешни и глобални проблеми е отразено в основните четири теми от бизнес програмата на 
форума. 
„Новият икономически ред: в отговор на предизвикателствата на времето". Тази тема е посветена на въпросите на 
икономическото възстановяване, международното сътрудничество в рамките на Шанхайската организация за 
сътрудничество (ШОС), БРИКС и Евразийския икономически съюз (ЕАЕС), трансформацията на световната търговия, 
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ефективността на бизнеса в новата логистична среда, зелените алтернативи на традиционните горива, ситуацията на 
световните пазари на петрол и газ. 
„Руската икономика: нови цели и хоризонти". Темата ще се съсредоточи върху новите предизвикателства, пред които е 
изправена страната: преходът от антикризисния дневен ред към засилване на дългосрочния потенциал на икономиката, 
инвестиционния климат в руските региони, развитието на руския финансов пазар и научноизследователския сектор и др.  
„Модерни технологии за човечеството и изграждане на отговорно бъдеще". Тази тема ще обхване въпросите на 
международното сътрудничество в науката, цифровия суверенитет и информационната сигурност, дигитализацията на 
сектора здравеопазване и други. 
„Инвестицията в развитието като инвестиция в хората". Темата ще разгледа културните кодове на новата реалност, 
развитието на човешки капитал, нови умения и модели на заетост в света след Covid. 
 
3e-news.net 
 
√ Екоминистерството подготвя стандарт за качество на RDF горивото 
Продължаващото производство на RDF ще трябва да се сертифицира, за да се повиши качеството и да се гарантира, 
че няма конфликт със здравето на хората 
В Министерството на околната среда и водите (МОСВ) предстои сформиране на работна група, която ще изработи 
стандарти за качество и правила за сертифициране на RDF горивото у нас, научи 3eNews. България има наказателна 
процедура заради старите сметища и натрупани огромни количества RDF от 70 общини в страната, които са с много лоши 
показатели, заради което почти никой не иска да ги изгаря. С тези лоши показатели обаче не може да стигнем до 
намаляване на емисиите и подобряване качеството на въздуха. 
Продължаващото производство на RDF ще трябва да се сертифицира, за да се повиши качеството и да се гарантира, че 
няма конфликт със здравето най-вече, обясни за 3eNews Георги Стефанов, началник на кабинета на вицепремиера по 
климатичните политики Борислав Сандов. Ако има лошо рециклиране и високо съдържание на хлор съдържащи 
съединения от опаковките неизменно ще има вредни диоксини и фурани, допълни той. Липсата на стандарти вече повече 
от 14 години въпреки че е европейско изискване е довело до това състояние. Всъщност е важно да се определи в кой 
момент от жизнения цикъл отпадъкът се превръща в суровина. Българската стратегия за кръгова икономика все още не е 
готова въпреки че трябваше да бъде представена за обсъждане още в началото на годината. 
RDF горивото е раздробена фракция, произведена от различни видове отпадъци, като „твърди битови отпадъци“, 
промишлени сухи отпадъци и отпадъци от различни търговски обекти. По състав RDF е смес от материали, отличаващи се 
с по-висока горимост (например хартия, пластмаса) в сравнение с компонентите в общия поток отпадъци. В България, 
където контейнерите за смет са предимно на открито и са с високо съдържание на влага, може да се очаква, че полученото 
RDF е с по-лошо качество, показват анализите. 
Но и каква е реалността? В момента само четири компании имат разрешения за изгаряне на отпадъци. Това са циментовите 
заводи “Златна панега” и “Девня цимент”, “Холсим” и Топлофикация -Сливен. Фирмите плащат по 300 евро на кубик, за да 
изгарят вносни отпадъци, а на българските общини плащат по 30 евро на кубик и не искат да ги изгарят заради по-лошото 
качество. Затова служебният министър Асен Личев наложи забрана за вноса на отпадъци, но качеството на неправилно 
събраните отпадъци не е добро за производство на добро гориво, признават от екоминистерството. 
Сертифициране на SRF отпадъци 
Заедно със задължителното сертифициране се очаква екоминистерството да внедри и използването на SRF отпадъци, 
съобщи Стефанов. Твърдото възстановено гориво (SRF) е висококачествена алтернатива на изкопаемите горива и се 
произвежда от предимно търговски отпадъци, включително хартия, дърво, текстил и пластмаса. То е преминало през 
допълнителна обработка за подобряване на качеството и стойността. Има по-висока калоричност от RDF и се използва в 
съоръжения като циментови пещи. 
България от една страна не е закрила всички стари сметища, а от друга новите регионални депа бързо се запълват заради 
неправилно разделяне на отпадъците, все още голям дял на депониране и малък дял на рециклиране. Според последния 
Доклад за състоянието на околната среда за 2020 година, страната ни не постига националната цел за рециклиране на 
битови отпадъци от 50%. През последните пет години даже има спад на оползотворените рециклирани материали двойно 
от 4,40% до 2,60%. 
Проблемът с рециклирането и отпадъка като ресурс 
Според европейските изисквания България трябва да депонира само 10% от отпадъка до 2035 г., а може да изгаря около 
20%. В момента обаче България депонира 60% от отпадъка и изгаря около 7%, което може би е противоречие и донякъде 
стимулира изгарянето, беше коментирала служебният зам.-министърът на екологията Ренета Колева. Едно е ясно, че до 
2030 г. 90% от количествата отпадъци трябва да се превърнат в ресурси за нови икономически дейности. Това е големият 
проблем и с отпадъците на София и плановете й за изгаряне на отпадъци. Не може да планираме масова замяна на 
въглищата с RDF колкото и да имаме натрупани обеми в случая със Столична община, знаейки че те трябва спрем 
използването им следващите осем години, коментира Георги Стефанов. Не може да развиваме бизнес план, който се 
базира на тази горивна база. Отделно са екологичните проблеми, отделно са и проблемите, които българското общество 
вижда при изгарянето на RDF отпадъци. 
Все още обаче няма официално информация дали София ще завърши проекта  за интегрираната система за управление на 
отпадъците. Трета фаза на проекта предвижда производство на RDF - гориво на площадка "Садината". Изграждането на 
инсинератора се финансира със средства от програма „Околна среда“ 2014-2020. На няколко пъти вицепремиерът по 
климатични политики и министър на околната среда и водите Борислав Сандов призова Столична община да се откаже от 
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проекта. Но пък общината коментира, че проектът е одобрен и трябва да се реализира, за да завърши процеса по 
използване на отпадъците. Според еколозите изгарянето на отпадъци вече не е решение заради по-високите правила на 
Брюксел, проектът на София ще бъде едва ли не последният със средства за изгаряне и хваща едва ли не последния влак. 
През новия програмен период изгарянето няма да допустимо за финансиране. Възможно е да не се стигне до изпълнение 
на проекта, което пък може да е свързано с загуба на средства за страната ни, ако не бъде изпълнен в срок. 
С инсталацията намаляваме зависимостта на „Топлофикация София“ ЕАД от вноса на природен газ и стабилизираме цената 
на парното. 10% от използвания природен газ ще бъде заменен с RDF-гориво. Това означава намаляване на вноса на 
природен газ с близо 65 000 хил.м3. В настоящата ситуация на неясни доставки на природен газ и космическите му цени, 
тази инсталация е възможност за стабилизиране на цената на парното за крайните потребители, коментира зам.-кметът 
на София Десислава Билева. Това е и единственият проект, който може да гарантира, че столицата на България ще 
продължи да постига екологичните европейски норми за депониране под 10%, допълни тя. 
 Най-сериозният аргумент срещу завода е, че той няма да стимулира разделното събиране и оползотворяване на отпадъци, 
което е приоритет за управлението на отпадъците вместо да се горят и депонират. Планираният му капацитет е за 
обработка на 180 000 тона отпадъци, който най-вероятно няма да бъде запълван и ще трябва да се возят от други общини 
или да се внася, коментират еколозите. 
 Но при липса на ефективно разделно събиране, компостиране и изчисляване на такса смет според количеството без 
изгаряне като опция България едва ли би постигнала тези цели, смята екоминистърът Николай Сиджимов. Въпросът според 
него е доколко този завод трябва да бъде изграден в центъра на София, а не именно до площадката за завода за битови 
отпадъци в с. Яна. Сегашното временно решение за транспортиране на RDF до циментовите заводи прави общината 
зависима от частни оператори. След като бъде изградена, инсталацията ще осигури топлинна енергия за 40 000 
домакинства и електрическа енергия за 30 000 домакинства. Електроенергията ще се предоставя на националната 
електрическа мрежа, а топлинната енергия - на вече съществуващата топлофикационна мрежа в София, каза още Билева. 
Ако започнем да разделяме отпадъците, няма да имаме нужда от инсталации за горене, коментират от екологично 
сдружение "За Земята". 
Бюджет за нови лаборатории за измерване на диоксини и фурани 
В бюджета за 2022 предвиждаме средства за нови лаборатории, които могат да измерват количествата на вредните 
вещества диоксини и фурани, които със стандартните лабораторни измервания не могат да се измерят, обясни Стефанов. 
Става дума за 35 силно токсични вещества, които водят до риск за здравето на хората и за околната среда. Изискването да 
имаме такива лаборатории е от 2004 г., което досега не се е случило, допълни началникът на кабинета на вицепремиера 
по климатични политики. 
 
√ Повишение с 14.47%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 481.61 лв. за MWh с ден за доставка 17 
юни 2022 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 481.61 лв. за MWh с ден за доставка 17 юни 2022 г. и обем от 91 021.10 MWh, сочат данните от търговията, който 
продължава да държи рекордно високо ниво. Повишението е с 14.47% % спрямо стойността при затваряне на предишната 
търговия.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 470.29 лв. за MWh, при количество от 47 464.70 MWh. 
Извънпиковата енергия (43 556.40 MWh) е на цена от 492.93 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 444.21 лв. за MWh и количество от 3691.2 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 16 часа – 387.41 лв. за MWh (3875.5 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 21 часа – 694.2 лв. за 
MWh (3641.3 MWh). Висока е и стойността за 09 часа – 637.01 лв. за MWh (4096.8 MWh). 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 432.67 лв. за MWh при количество от 3496.3 
MWh. (https://ibex.bg/) 
Спрямо стойността от 420.74 лв. (215.12 евро) за MWh за 16 юни 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за 
доставка 17 юни 2022 г. се повишава до 481.61 лв. за MWh (увеличение с 14.47 %) по данни на БНЕБ или 246.24 евро за 
MWh. При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 16 юни 2022 г. общият търгуван обем към часа на 
публикуване на информацията е 1 634.30 MWh при средно претеглена дневна цена от 435.18 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     35,05%    2123.4 
Кондензационни ТЕЦ   37,91%    2296.75 
Топлофикационни ТЕЦ   3,86%    234.09 
Заводски ТЕЦ    2,13%    128.86 
ВЕЦ     3,47%    210.21 
Малки ВЕЦ    4,30%    260.41 
ВяЕЦ     0,26%    15.64 
ФЕЦ     12,61%    763.75 
Био ЕЦ      0,40%     24.52 

https://ibex.bg/
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Товар на РБ         3964.12 
Интензитетът на СО2 е 352g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Нов рязък скок в цените на електроенергията, токът у нас е по-евтин от този в Германия за петъчния ден 
Румънската OPCOM затвори при цена от 261,13 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 235,71 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 261,13 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 17 юни 2022 г. Цената за пиковата енергия е 254,80 евро/мвтч, а извънпиковата енергия е 
267,46 евро/мвтч. Най-високата цена от 354,94 евро/мвтч ще бъде в 21 ч. Най-ниска ще бъде цената в 16 ч и тя ще бъде 
198,08 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 72 196,8 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за 17 юни ще бъде 235,71 евро/мвтч. Общият изтъргуван обем 
електроенергия е за 145,30 гвтч. Максималната цена ще бъде 354,94 евро/мвтч и тя ще бъде в 21 ч. Минималната цена ще 
бъде в 16 ч и тя ще бъде 198,08 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 17 юни е 259,80 евро/мвтч. Пиковата енергия пък се 
търгува за 251,32 евро/мвтч. Най-високата цена от 354,82 евро/мвтч ще бъде в 21 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 16 ч 
и тя ще бъде 193,83 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 71 256,3 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 17 юни на Словашката енергийна борса е 257,62 евро/мвтч. Най-високата цена ще 
бъде в 21 ч и  тя ще е 354,82 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 16 ч и тя ще бъде 187,89 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 254,35 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 21 ч 
и  тя ще е 354,92 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 14 ч и тя ще бъде 176,59 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 17 юни е 256,46 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
246,75 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 42 891,5 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 21 ч и тя 
ще достигне 352,55 евро/мвтч. Най-ниската цена се очаква в 16 ч тя ще бъде 199,06 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 255,43 евро/мвтч на 17 юни. Пиковата цена ще бъде 238,86 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 539 091,4 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 21 ч и тя ще 
достигне 355,39 евро/мвтч. В 15 ч се очаква и най-ниската цена от 174,12 евро/мвтч. 
 
√ Повишените лихви от големите банки потопиха в червено европейските фондови пазари в четвъртък 
С най-голямо дневно понижение затвори германският индекс DAX, а с най-малък спад завърши испанският IBRX 35 
Европейските фондови пазари се понижиха рязко в четвъртък след силното покачване ден по-рано. Европейските акции 
се понижиха рязко и заради ястребовите действия на централните банки, които залагат на повишаване на лихвите, за да 
се преборят с инфлацията, с което повишиха опасенията на повечето инвеститори за възможна рецесия. 
Инвеститорите анализираха резултатите от заседанието на Федералния резерв на САЩ (Фед) през юни, на което 
регулаторът реши да повиши основната лихва наведнъж със 75 базисни пункта. Сега диапазонът на лихвите по 
федералните фондове е 1.5 – 1.75% годишно. 
По време на пресконференция ръководителят на Фед Джером Пауъл каза, че не изключва допълнително увеличение на 
лихвите с нови 75 базисни пункта на среща през юли. 
Инвеститорите бяха изненадани от неочакваното решение на Швейцарската национална банка (SNB) да повиши основния 
лихвен процент по депозитите за първи път от петнадесет години. Увеличението беше с 50 базисни пункта, и сега 
процентът е минус 0.25% годишно. Повишението се случва за първи път от 2015 година насам. Така SNB се присъедини към 
другите централни банки, които започнаха да затягат паричната си политика в борбата с ускоряващата се инфлация, което 
по принцип не се възприема добре от пазарните участници по фондовите борси. 
Инвеститорите очакваха с повишено внимание резултатите от срещата на Банката на Англия (BoE), която повиши основната 
лихва с 0.25 базисни пункта до 1.25% от сегашните 1%. Това не е изненада на фона на ускоряващата се инфлация, показва 
експресна анкета на „Ройтерс“. Днешното повишение на основната лихва е петото поредно от декември 2021 година, 
каквото никога не е наблюдавано досега в 300-годишната история на британския регулатор, и достигна своя максимум от 
началото на 2009 г. 
От съобщението на банката става ясно, че BoE се придържа към по-постепенния си подход, тъй като предупреди, че 
британската икономика ще се свие през периода април-юни, като заяви, че е готова да действа "агресивно", за да 
елиминира опасностите, породени от инфлацията над 11%. В същото съобщение BoE отбеляза, че пазарният път за 
британските лихвени проценти се е повишил значително след срещата през май, въпреки че оттогава е имало сравнително 
малко новини. 
Така големите централни банки по света се опитват да задържат нарастването на инфлацията, която достига нива, 
невиждани от десетилетия, подтикнати от повторното отваряне на световната икономика след пандемията COVID-19 и 
след военното нахлуването на Русия в Украйна, обобщава „Ройтерс“. Британската инфлация на потребителските цени 
достигна 40-годишен връх от 9% през април, повече от четири пъти над целта от 2% на BoE, а централната банка в четвъртък 
повиши прогнозата си до малко над 11% инфлация, която ще достигне през октомври. BoE също така понижи 
краткосрочните си прогнози за британската икономика, заявявайки, че БВП ще се свие с 0.3% през периода април-юни, 
докато през май очакваше ръст от 0.1% през трите месеца. 
Инфлацията в Италия през май се ускори до 6.8% на годишна база спрямо 6% месец по-рано, показват данни на 
Националния статистически институт на страната (ISTAT). Икономистите очакваха по-силно увеличение на потребителските 
цени - с 6,9%. Инфлацията през май беше най-високата от 1986 г. На месечна база потребителските цени са нараснали с 
0.8% след спад от 0.1% през април. 
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И всичко това заедно притискаше много силно пазарите на акции целия ден. 
До обед общият индекс на най-големите компании в Западна Европа Stoxx 600 спадна с 1.4%, а от националните 
измерители на „сините чипове“ с най-голям спад беше германският DAX (-2.1%), следван от италианския FTSE MIB (-1.8%), 
френския CAC 40 (-1.5%), британския FTSE 100 (-1.4%), испанския IBEX 35 (-0.7%). Следобед, след като стана ясно, че и 
Банката на Англия увеличава лихвите, сривът на пазарите се задълбочи. 
 

 
Източник: MarketWatch 

 
От таблицата по-горе е видно, че с най-голямо дневно понижение затвори германският индекс DAX, а с най-малък спад 
завърши испанският IBRX 35. 
Акциите на британския онлайн търговец на дребно THG PLC се понижиха с 22.22%, за да слязат на дъното на Stoxx 600. 
Компанията заяви, че предложените оферти са ниски и следователно не е предоставила на потенциалните купувачи достъп 
за надлежна проверка. Както по-рано съобщи THG, миналия месец тя получи оферта от британски инвеститори Belerion 
Capital Group Ltd. и King Street Capital Management LP, оценявайки я на 2.5 милиарда долара. 
Сред губещите емисии са акциите на две германски компании – на онлайн магазин за дрехи Zalando SE (-12.44%) и на 
доставчика на комунални услуги Uniper SE (-9.73%). Към тях се присъединяват и германския доставчки на храна Delivery 
Hero (-9.76%), както и нидерландската компания Just Eat Takeaway.com (-9.15%). 
Капитализацията на британската инвестиционна компания Capital & Counties Properties (Capco) PLC, оперираща с 
недвижими имоти, спадна с 2.44%. Capco обяви покупката на конкурента Shaftesbury PLC. Сливането ще създаде компания 
с активи от 5 милиарда паунда (6.1 млрд. долара. 
На върха на европейския бенчмарк Stoxx 600 се изкачиха акциите на автокъщата за употребявани автомобили в 
Обединеното кралство Inchcape, които се повишиха с 3.74%, след публикуването на оптимистична актуализация за 
търговията с употребявани автомобили. 
 
√ Федералният резерв на САЩ обяви как ще спре инфлацията 
Централната банка на САЩ повиши основната лихва със 75 базисни пункта и понижи до 1.7% прогнозата си за ръст 
на БВП на САЩ през 2022-2024 г. 
Федералният резерв на САЩ (Фед) повиши лихвата по федералните фондове със 75 базисни пункта, според съобщението 
на централнта банка на САЩ от снощи след срещата на 14-15 юни. Сега диапазонът на лихвите е 1.5 – 1.75% годишно. 
Последният път, когато Фед повиши лихвата със 75 б.п. беше през 1994 г., припомня „Ройтерс“. 
От началото на година основната лихва е повишена със 150 б.п. 
Очакванията са за лихва от 3.4% до края на годината 
Членовете на Федералния комитет за отворен пазар (FOMC) към Фед предполагат, че до края на тази година лихвата ще се 
повиши до 3.4%, до края на 2023 г. – 3.8%, а до края на 2024 г. – ще се върне на 3.4%. Фед се анажира да върне инфлацията 
в САЩ до целта от 2%, се казва в комюникето, разпространено до медиите. 
В документа се казва, че общата икономическа активност се е повишила след спад през първото тримесечие. „Ръстът на 
работните места е силен през последните месеци, а безработицата остава ниска“, пише в комюникето. 
В същото време инфлацията остава повишена поради дисбаланса между търсенето и предлагането, причинен от 
пандемията, нарастващите цени на енергията и общия инфлационен натиск. 
"Руската инвазия в Украйна създава огромни хуманитарни и икономически трудности. Последиците за икономиката на 
САЩ са много несигурни. Нахлуването на Русия и свързаните с него събития създават допълнителен натиск за повишаване 
на инфлацията и засягат световната икономическа активност", се казва в документа. Според него, тези развития "може да 
повлияят" на икономическата активност. 
"В допълнение, блокирането заради пандемията в Китай вероятно ще влоши проблемите с веригата за доставки. FOMC е 
изключително бдителен за инфлационните рискове", се казва в комюникето. 
„Целта на FOMC е да постигне максимална заетост и 2% инфлация в дългосрочен план. За да подкрепи тази цел, комисията 
реши да повиши целевия диапазон за лихвения процент на федералните фондове до 1.5 – 1.75% годишно и вярва, че ще 
има по-нататъшни увеличения. В допълнение, FOMC ще продължи да намалява портфейла от американски облигации на 
държавни агенции и обезпечени с ипотека ценни книжа в съответствие с плана, представен през май“, се казва в 
комюникето. 
През май Фед обяви, че ще намали баланса си, като коригира размера на постъпленията от реинвестиране от ценни книжа, 
които могат да бъдат изкупени. Така на пазара ще бъдат реинвестирани само постъпления над границите от 30 милиарда 
долара на месец за облигациите на САЩ и 17.5 милиарда долара на месец за ипотечните облигации. От септември тези 
лимити ще бъдат увеличени съответно до 60 милиарда и 35 милиарда долара на месец. 
Прогнозите на Фед 
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Фед понижи прогнозата за ръст на БВП на САЩ през 2022-2024 г., повиши прогнозата за покачването на потребителските 
цени в страната през 2022 г. Сега се очаква икономиката на САЩ да нарасне с 1.7% тази година спрямо 2.8% прогноза през 
март, пише в изявлението до медиите. Прогнозите за растеж на БВП на страната за 2023 и 2024 г. също бяха влошени: до 
1.7% и 1.9% от съответно 2.2% и 2%. 
Очакванията относно нарастването на потребителските цени (индексът PCE) през 2022 г. са ревизирани на 5.2% от 4,3%, 
през следващата - на 2.6% от 2.7%, през 2024 г. - на 2.2% от 2.3%. 
Безработицата тази година се очаква да бъде 3.7% при 3.5% очаквани през март, следващата година – 3.9% при очакваните 
преди 3.5%. През 2024 г. Фед очаква безработицата да бъде 4.1% срещу прогнозираните по-рано 3.6%. 
Джером Пауъл не изключи увеличение на лихвите с нови 75 базисни пункта през юли 
Повишаването на лихвите на Фед може да не е последното, тъй като инфлацията в САЩ е твърде висока и Фед е готов да 
действа решително, за да я ограничи, каза председателят на централната банка на САЩ Джером Пауъл по време на 
пресконференция след срещата на на централната банка на САЩ в сряда. 
Със сигурност днешното (в сряда – бел. авт.) повишаване на лихвите със 75 базисни пункта е необичайно рязко и не мисля, 
че процентът на повишаване на лихвите като това ще стане нещо обичайно“, каза Пауъл. „Ние обаче ще вземаме решения 
от среща на среща и ще продължим да излъчваме прогнозите си възможно най-ясно, за да възстановим ценовата 
стабилност.“ 
По думите на председателя на Фед, икономиката на САЩ е много силна и ще може да се справи със затягането на парите. 
„След повишаването на лихвите през юли ставките ще бъдат по-близо до нормалното ниво, което ще даде възможност на 
ръководството на Централната банка да помисли какво следва да се направи по-нататък“, каза Пауъл. Според него 
основната лихва в САЩ трябва да достигне ниво, което да ограничава икономическата активност, за да се намали 
инфлацията. Това, според първите реакции в медиите, е „рецептата“ на Пауъл как Фед да спре инфлацията. 
Коментирайки ситуацията в американската икономика, Пауъл отбеляза, че има признаци, че растежът на БВП се е ускорил 
през второто тримесечие и потребителските разходи остават силни. В същото време темпът на нарастване на бизнес 
инвестициите в дълготрайни активи се забавя, а активността на жилищния пазар е отслабнала на фона на нарастващите 
лихви по ипотеките, добави той. „Влошаването на финансовите условия през последните месеци вероятно ще продължи 
да ограничава икономическия растеж“, подчерта Пауъл. 
В сряда Фед понижи прогнозите си за растежа на БВП на САЩ за 2022-2024 г., но според Пауъл Централната банка все пак 
ще може да осигури на икономиката „меко кацане“, без да я тласка в рецесия. 
 
Мениджър 
 
√ Фирми признаха 68,5 млн. лв. след кампания на НАП 
Фирми декларираха 68,5 млн. лева след кампанията на Националната агенция по приходите от средата на миналата 
година. 5 623 дружества доброволно са обявили данък върху доходи от дивиденти. Това стана след проверки на агенцията 
във фирми, които са посочили високи касови наличности (над 100 000 лв.) в годишните си финансови отчети.  
Преди проверките Приходната агенция е изпратила писма до над 6400 фирми, с които ги насърчава доброволно да 
предприемат необходимите действия - да прегледат отново счетоводните си запаси и да направят корекции в годишните 
си финансови отчети, в случай че не всички суми са действително налични в касите им. 
2511 от фирмите са декларирали малко над 19 млн. лв. дължим данък за доходи от дивиденти. 
Данъчните инспектори са проверили 2116 дружества, посочили най-висока касова наличност. В резултат на проверките 
повече от половината от тези дружества – 1193, са подали декларации, а декларираният от тях дължим данък за доходи 
от дивиденти възлиза на почти 39 млн. лева. Други 10.5 млн. лв. за доходи от дивиденти са декларирани след телефонни 
разговори. Голяма част от дружествата, допуснали технически грешки, са се възползвали от предоставената им възможност 
да коригира счетоводните си отчети и да ги подадат отново. 
30 юни е последният срок за деклариране и плащане на корпоративен данък /чл. 92 от Закона за корпоративното 
подоходно облагане/, данъка върху разходите, дивидентите и данъка върху приходите на бюджетните предприятия, 
припомнят от НАП. До днес това са направили 215 112 компании. 
 
√ БВП – къде сме ние сред останалите в ЕС (сравнителен анализ, част 2) 
Българската икономика ще нарасне с 2.6% през тази година, са очакванията на Световната банка, която намали прогнозата 
си с 1.2 пр.п. от януари. Ръстът ще се ускори през следващата година до  4.3 на сто. Брутният вътрешен продукт е 
обобщаващ индикатор за икономическата активност в страната. В мини поредица Мениджър Нюз проследява неговата 
динамика в 27-те членки на ЕС, като използва данни на Trading Economics. Представяме ви втората част на нашия 
сравнителен анализ 
Ирландия 
БВП на Ирландия нарасна с 10.8% от януари до март 2022 г., като се възстанови от свиването с 6.2% през предходния 
период. Страната отбеляза най-висок ръст сред останалите членки на ЕС, движен от външното търсене. Износът нарасна с 
5.2% през първото тримесечие, следвайки тренда на Q4 на 2021-а, когато той бе 1.5 на сто. Вносът падна с 12.3% спрямо 
ръст от 23.7% през предходния период.  Потреблението на домакинствата спадна с 0.7% (при -0.5%), държавните разходи 
намаляха с 0.4% (срещу 0.6%), а брутното образуване на основен капитал се понижи с 39.5% (спрямо 75.9%). 
На годишна база икономиката нарасна с 11%, ускорявайки се от 9.6% през четвъртото тримесечие на 2021 г. 
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БВП на страната се е увеличил с 11% на годишна база през първото тримесечие на 2022 г., ускорявайки се от ръст от 9.6 
процента през четвъртото тримесечие. 
 

 
 
Ирландската икономика се основава на външната търговия, индустрията и инвестициите. Страната е основен 
високотехнологичен производител и е един от най-големите износители на фармацевтични продукти и софтуер в света. 
Потреблението на домакинствата е основният компонент на БВП и представлява 44%, следвано от бруто образуване на 
основен капитал (19%) и държавни разходи (17 на сто). Нетният износ добавя 19% към общия БВП (тъй като износът 
представлява 114%), докато вносът е 95 процента. 
Испания 
Икономиката на Испания нарасна с 0.3% през първите три месеца на 2022 г., след 2.2% растеж през предходния период и 
под пазарните очаквания от 0.5%, показват предварителните оценки. Потреблението на домакинствата е спаднало с 3.7% 
- най-драстичния спад от второто тримесечие на 2020 г., под натиска на нарастваща инфлация, вследствие на войната в 
Украйна и прекъснатите вериги за доставки. В същото време инвестициите във фиксирани средства нараснаха с 2.4%, 
забавяйки се спрямо ръста от 3.6% за предходното тримесечие, подкрепени от машиностроенето, капиталови стоки, 
оръжейни системи и култивирани биологични ресурси (7.3 срещу 4.6%) и възстановяване от строителната дейност (1.2 
срещу -0.2%). Междувременно нетното външно търсене се отрази положително върху БВП, тъй като износът на стоки и 
услуги нараства, докато вносът намалява. На годишна база икономиката нарасна с 6.4%, малко под прогнозите от 6.5 на 
сто. 
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БВП на Испания се е увеличил с 6.4% през първото тримесечие на 2022 г. спрямо същия период на 2021-а. 
 

 
 
Испания е четвъртата по големина икономика в еврозоната и петата в ЕС. Страната има силна и разнообразна 
производствена индустрия и е една от най-големите туристически дестинации в света. Потреблението на домакинствата е 
основният компонент на БВП на Испания (58%), следвано от бруто образуване на основен капитал (21%) и държавни 
разходи (18%). 
Инвестициите в ДМА представляват 18% от БВП, включително строителство (10%) и машини, оборудване и оръжейни 
системи (7%); продуктите на интелектуална собственост представляват останалите 3 процента. Износът на стоки и услуги 
представлява 34% от БВП, докато вносът представлява 31 процента, формирайки 3%-ен дял от общия БВП. 
Италия 
БВП на Италия нарасна с 0.1% до март, след ревизирано нагоре увеличение с 0.7% увеличение през предходния период и 
в сравнение с предварителните оценки за свиване с 0.2 на сто. Така страната отбеляза петото поредно тримесечие на 
експанзия, което се дължи на ръст от 3.9% на брутните инвестиции в дълготрайни средства. 
Националното потребление се сви с 0.6%, вносът нарасна с 4.3%, а износът - с 3.5%. На годишна база икономиката е 
напреднала с 6.2% при прогноза от 5.8% спрямо 6.4 на сто през предходния период. 
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БВП на Италия се е увеличил с 6.2% през първото тримесечие на 2022 г. спрямо същото тримесечие на предходната година. 
 

 
 
Италия е деветата по големина икономика в света и третата в еврозоната. Страната има диверсифицирана индустриална 
база, движена до голяма степен от производството на висококачествени потребителски стоки. Икономическият ръст е 
движен основно от потреблението на домакинствата (61%), държавни разходи (19%) и бруто образуване на основен 
капитал (17 на сто). 
Износът на стоки и услуги представлява 30% от БВП, докато вносът е 27%, добавяйки 3% към общия БВП. 
Кипър   
Брутният вътрешен продукт (БВП) в Кипър се е увеличил с 1% през първото тримесечие на 2022 г. спрямо предходното 
тримесечие. 
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Икономиката на Кипър нарасна с 5.6% на годишна база през първото тримесечие на 2022 г. спрямо 5.9% за периода 
октомври-декември 2021 г. Това е четвъртото поредно тримесечие на икономически подем,  подкрепен от туризма, 
транспорт, търговия на едро и дребно и развлечения. На тримесечна база БВП се повиши с 1%, леко напредвайки спрямо 
ръст от 0.9% през предходното тримесечие. 
 

 
 
Туризмът, финансовите услуги и недвижимите имоти се считат за гръбнака на кипърската икономика с дял от близо 80% в 
БВП, следвани от потреблението на домакинствата – 70 на сто, държавните разходи – 16%, и бруто образуването на 
основен капитал - 11 процента. Износът на стоки и услуги представлява 55%, докато вносът – 53%, добавяйки 2 на сто към 
общия БВП. 
Латвия 
БВП на Латвия се е увеличил с 3.6% през първото тримесечие на 2022 г. спрямо предходното тримесечие. 
 

 
 
Икономиката на Латвия нарасна с 6.7% на годишна база през първото тримесечие на 2022 г., над предварителната оценка 
от 5,9% и по-бързо от ревизирания надолу с 3.1% растеж през предходния период. Страната отбелязва възходящ тренд за 
четвърто поредно тримесечие. След сезонно коригирана тримесечна база БВП нарасна с 3.6% над предишното от 2.1%, 
като се възстанови значително от ревизирания нагоре спад от 0.2% през предходното тримесечие. 
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Ръстът на БВП през последните години се дължи най-вече на нарастването на потреблението и кредитите. Основните 
индустрии са производство на синтетични влакна, селскостопански машини, торове, радиостанции, електроника, 
фармацевтични продукти, преработени храни, текстил и дървен материал. Потреблението на домакинствата е основният 
двигател на БВП с принос от 61%, следвано от бруто образуване на основен капитал (23%) и държавни разходи (18%). 
Износът на стоки и услуги представлява 59%, докато вносът е 62%, с 3%-ен принос към общия БВП. Латвия се присъедини 
към еврото през 2014 г. 
Литва 
Литовският БВП нарасна с 1% през периода, по-бързо от предварителната оценка за 0.9% увеличение, след преразгледан 
нагоре ръст от 1.5% през предходния период. Ръст отбелязва преработващата промишленост (2.5% срещу 3.6%), селското, 
горското и рибното стопанство (0.3% срещу 1.8%), строителството (3.2% срещу 0.6%), недвижими имоти (0.1% срещу 1.4%). 
Свиват дейността си финансови и застрахователни дейности (-2.2% спрямо 3.2%), търговия на едро и дребно (-0.3% срещу 
0.3%), информация и комуникация (-0.3% срещу 2.5%). На годишна база БВП нараства с 4.6%, по-бързо от по-ранната оценка 
за ръст от 4.4%, и най-малко за четири тримесечия, след 5.3% увеличение през четвъртото тримесечие на 2021 г. 
 

 
 
БВП на Литва се е увеличил с 4.6% през първото тримесечие на 2022 г. спрямо същото тримесечие на предходната година. 
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През 2015 г. Литва стана 19-я член на еврозоната. Секторът на услугите заема най-голям дял в БВП, подкрепен от ИКТ. През 
последните години Литва се насочи към икономика, основана на знанието – няколко компании произвеждат сложни 
биотехнологични продукти, като фармацевтични вещества, компоненти за молекулярна диагностика и лазерно 
оборудване. 
Потреблението на домакинствата е основният компонент на БВП (63% ), следвано от бруто образуване на основен капитал 
(19%) и държавни разходи (17 на сто). Износът на стоки и услуги представлява 81%, докато вносът – 79%, добавяйки 2% 
към общия БВП. Търговията на едро и дребно, транспорт, услугите за настаняване и хранене имат 32%-ен принос към 
общия БВП, следва индустрията (23%); производство (19%); публична администрация, отбрана, образование, човешкото 
здраве и социални дейности (14%). 
Люксембург 
БВП на Люксембург се е увеличил с 1.20% през първото тримесечие на 2022 г. спрямо последното тримесечие на 2021 г. 
 

 
 
Износът и вносът са основният компонент на БВП и представлява 35% от него, като експортът на стоки и услуги 
представлява 200%, а импортът – 165 процента. Следва ги потреблението на домакинствата (30% от БВП), брутното 
образуване на основен капитал (18%) и държавните разходи (17 на сто). 
 

 
 
Икономиката на Люксембург зависи от банковия, стоманодобивния и промишления сектор и страната има един от най-
високите БВП на глава от населението в света. Търговията е основният компонент на БВП и представлява 35 % от него, като 
износът на стоки и услуги представлява 200%, а вносът – 165%. Следва ги потреблението на домакинствата (30% от БВП), 
брутното образуване на основен капитал (18%) и държавните разходи (17 процента). 
(следва продължение в бюлетина от 20-ти юни, понеделник) 
 
√ Спад на борсите в Европа след изненадващо увеличение на лихвата на Швейцарската национална банка 
Европейските акции регистрираха понижения в ранната търговия в четвъртък, следвайки изненадващо увеличение на 
водещата лихва на Швейцарската национална банка, което подхрани опасенията за въздействието на инфлацията върху 
световната икономика, пише Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете спад от 8,62 пункта, или 2,09%, до 404,48 пункта. Немският показател DAX се 
понижи с 375,21 пункта, или 2,78%, до 13 110,08 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 регистрира спад 
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от 161,15 пункта, или 2,22%, до 7 112,26 пункта. Френският измерител CAC 40 изтри 116,96 пункта от стойността си, или 
1,94%, достигайки ниво от 5 913,17 пункта. 
Днес Швейцарската национална банка повиши основния си лихвена процент с 50 базисни пункта до минус 0,25%. Това 
изненада пазарите, които очакваха институцията да остави водещата си лихва без промяна. На този фон акциите на 
швейцарските банки UBS и Credit Suisse поевтиняха с 4,77% и 3,39% 
Решението на централната банка идва, след като вчера Федералният резерв на САЩ повиши основния си лихвен процент 
със 75 базисни пункта и предупреди за забавяне на икономиката и нарастваща безработица през следващите месеци. 
„На пазара има много нервност. След първоначалното успокоение от Фед… пазарите все пак осъзнаха, че става въпрос за 
повишение на  лихвите със 75 базисни пункта", коментира Джузепе Серсале, стратег на Anthilia в Милано. 
„Има много малко поводи за веселие“, каза той, като добави, че след изненадващото увеличение на лихвите от 
Швейцарската национална банка инвеститорите се опасяват от допълнително затягане в други страни. 
Секторът на търговията на дребно (SXRP) отчете спад от 4,95%, след като акциите на британския онлайн търговец на модни 
стоки ASOS се сринаха с 26,59% на фона на предупреждението, че инфлационният натиск влияе върху поведението при 
пазаруване. Цената на книжата на по-малкия му конкурент Boohoo се понижи със 17,12, след като компанията отчете спад 
на на приходите през последното тримесечие. 
Акциите на базирания в Нидерландия технологичен инвеститор Prosus NV поевтиняха с 5,82%, след като компанията заяви, 
че основните и печалби през 2022 г. ще се понижат поради по-ниските дивиденти от компаниите, в които инвестира, и по-
високите инвестиционни разходи в компаниите за електронна търговия, които управлява. 
Ръст в САЩ 
Основните индекси на Уолстрийт регистрираха повишения в сряда, след като Федералния резерв повиши основната си 
лихва със 75 базисни пункта и сигнализира за сходно увеличение през месец юли, внасяйки у инвеститорите увереност, че 
централната банка е поела ангажимент да намали инфлацията, пише Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете ръст от 303,7 пункта, или 1%, до 30 668,53 пункта. Широкообхватният показател 
Standard & Poor’s 500 напредна с 54,51 пункта, или 1,46%, до 3 789,99 пункта. Индексът на високотехнологичните дружества 
Nasdaq напредна с 270,81 пункта, или 2,5%, до 11 099,16 пункта. 
Търговията бе волатилна след обявяването на решението на Фед, но акциите поскъпнаха, след като председателят на 
централната банка Джером Пауъл заяви на пресконференция, че на следващата среща през юли вероятно ще има 
повишение с 50 или 75 базисни пункта. 
Пазарът очакваше повишаване на лихвения процент със 75 базисни точки в сряда, но коментара на Пауъл, че се очаква 
още едно увеличение от този размер изненада пазарите. 
„По-агресивната позиция все още може да бъде в съответствие с целта за „меко приземяване“ на икономиката, но пистата 
става все по-тясна“ коментира Бари Гилбърт от LPL Financial. „Все още смятаме, че Фед може да успее да се откаже от 
новата си прогноза за увеличение на лихвата до 3,4% в края на годината“, добави той. 
В края на двудневната си среща за политиката, и Федералната комисия по отворения пазар (FOMC) посочи в изявление, че 
е „твърдо ангажирана с връщането на инфлацията до нейната цел от 2 процента“. 
Заедно с повишаването на лихвите, членовете на Фед понижиха перспективите за растежа на брутния вътрешен продукт 
на САЩ през 2022 г. до 1,7%, след като през март бе прогнозиран растеж от 2,8%. 
Акциите на Boeing и на други компании, тясно свързани с икономическия растеж, поскъпнаха на фона на надеждата, че 
лихвите могат да бъдат увеличени, без това да доведе до рецесия. Цената на книжата на Boeing се повиши с 9,45% 
Технологичният сектор, който понесе сериозни щети този месец, поведе възстановяването в сряда. Акциите на Amazon, 
Tesla и Netflix поскъпнаха съответно с 5,24%, 5,48% и 7,50%. 
Възстановяване се наблюдава и в туристическият сектор, където акциите на операторите на круизни кораби Carnival и 
Norwegian Cruise Line поскъпнаха съответно с 3,36% и 5,49%. Цените на книжата на авиокомпаниите Delta Air Lines и United 
Airlines се повишиха с 1,85% и 2,43% 
Смесени резултати в Азия 
Основните индекси на фондовите борси в Азиатско-тихоокеанския регион не успяха да намерят единна посока в четвъртък, 
следвайки вчерашното повишение на Уолстрийт, последвало решението на Федералния резерв за лихвите, предаде Си Ен 
Би Си. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 се повиши със 105,04 пункта, и ли 0,4%, до 26 431,2 пункта. Акциите 
на Fast Retailing и Funac поскъпнаха с 1,44% и 0,48%. Междувременно данните показаха, че през месец май Япония е 
записала търговски дефицит, тъй като поевтиняването на йената е довело до ръст на износа. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Compositе отчете спад от 20,02 пункта, или 0,61%, до 3 285,38 пункта, докато 
по-малкият показател Shenzhen Composite напредна със 7,76 пункта, или 0,37%, до 2 106,75 пункта. Хонконгският показател 
Hang Seng се понижи с 462,78 пункта, или 2,71%, до 20 845,43 пункта. Листнатите в Хонконг акции на Alibaba , Tencent и 
Netease поевтиняха с 3,03%, 3,21% и 5,29%. 
Южнокорейският показател Kospi записа ръст от 4,03 пункта, или 0,16%, до 2 451,41 пункта. 
Австралийският бенчмарк ASX 200 се понижи с 9,9 пункта, или 0,15%, до 6 591,1 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха повишения в ранната търговия. Основният индекс SOFIX 
отчете ръст от 3 пункта, или 0,49%, до 614,68 пункта. BGBX40 се повиши с 0,21 пункта, или 0,15%, до 143,74 пункта. BGTR30 
напредна с 1,16 пункта, или 0,16%, до 735,67 пункта. BGREIT се повиши с 0,40 пункта, или 0,22%, до 179,60 пункта. 
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√ Унгария удължи до октомври тавана на цените на храните и горивата 
Унгарското правителство удължи наложения таван на цените на храни и горива до 1 октомври, а този върху лихвите по 
ипотеките - до края на годината. Това съобщи премиерът Виктор Орбан в своя профил във Фейсбук, без да разкрива повече 
детайли, предава Ройтерс. 
Както почти всички европейски държави и Унгария е подложена на силен инфлационен натиск, засилил се допълнително 
след руската инвазия в Украйна. Наложените от правителството на Орбан тавани на някои цени са основният инструмент 
за защита на доходите на домакинстват, но дори и при наличието му инфлацията миналия месец достигна двуцифрени 
стойности.  
Националната банка на Унгария, която вече влезе в стръмния цикъл на повишаване на лихвите, се видя принудена днес да 
вдигне допълнително лихвите по едноседмичните депозити, за да защити форинта, който падна до рекордно ниско ниво 
спрямо еврото.  
Правителството на Орбан наложи още миналия ноември таван на цената от 480 форинта (1,25 долара) на литър гориво, а 
през март разшири тавана и върху някои основни храни. Според Орбан мярката е удържала скока на инфлацията с 5-6 на 
сто.  
 
√ АЦБ вдигна основния лихвен процент за пети пореден път 
Английската централна банка обяви пето поредно увеличение на основния си лихвен процент в опит да постави под 
контрол високата инфлация в Обединеното кралство, предаде Си Ен Би Си. 
Комитетът по паричната политика прие с 6 на 3 гласа  увеличение на ставката с 25 базисни пункта до 1,25%. Трите гласа 
дойдоха от членове, които искаха увеличение с 50 базисни пункта до 1,5%. 
В изявление от АЦБ заявиха, че ще „предприемат необходимите действия за връщане на инфлацията до целта от 2% в 
средносрочен план“, като мащабът, темпът и времето на всяко следващо повишение на лихвите зависят от 
икономическите перспективи и инфлационния натиск. 
„Комитетът ще бъде особено бдителен за индикации за по-устойчив инфлационен натиск и, ако е необходимо, ще действа 
енергично в отговор“, казаха от централната банка. 
Членовете на АБЦ са изправени пред незавидната задача да укротят ръста на потребителските цени на фона на забавяне 
на икономическия растеж и бързо поевтиняване на паунда, докато Обединеното кралство е на прага на голяма криза, 
свързана с разходите за живот. 
На заседанието си през май АЦБ повиши основния си лихвен процент с 25 базисни пункта до 1% - най-високото равнище 
от 13 години. Тогава институцията предупреди, че британската икономика рискува да изпадне в рецесия. 
Последните данни показват, че инфлацията в Обединеното кралство се е повишила до 40-годишен връх от 9% на годишна 
база през април, тъй като цените на храните и енергията се покачват спираловидно. АЦБ сега очаква инфлацията да се 
повиши до „малко над 11%“ през октомври, което отразява по-високите прогнозирани цени на енергията за 
домакинствата. 
Инфлацията нараства в световен мащаб поради скока на разходите за храна и енергия, който бе изострен от в Украйна и 
страховете от доставките на селскостопански стоки. Нарушаването на веригата за доставки и промените в търсенето в 
резултат на пандемията също доведоха до повишаване на цените на стоките. 
Въпреки това, в изявлението си в четвъртък Комитетът по паричната политика призна, че не може инфлационен натиск да 
бъде приписан изцяло на глобални събития, отбелязвайки, че вътрешните фактори като стегнатия пазар на труда и 
ценовите стратегии на фирмите също са изиграли роля. 
„Инфлацията на цените на потребителските услуги, която е повлияна повече от вътрешните разходи, отколкото от 
инфлацията на цените на стоките, се засили през последните месеци. Освен това инфлацията в цените на основните 
потребителски стоки е по-висока в Обединеното кралство, отколкото в еврозоната и в Съединените щати“, казват от 
централната банка. 
Британската икономика неочаквано се сви с 0,3% през април след спад от 0,1% през март, първият последователен месечен 
спад от април и март 2020 г., а ОИСР прогнозира, че Обединеното кралство ще бъде най-слабо представящата се икономика 
от Г-7 през следващата година, тъй като по-високите лихвени проценти, повишаването на данъците, намалената търговия 
и спираловидния ръст на цените  на храните и енергията нанасят удар по домакинствата. 
 
√ Лихвените проценти по целия свят се отправиха нагоре под натиска на войната и инфлацията 
Четиридесет и четири страни по света вдигнаха лихвените проценти от началото на годината, в скоро време и други ще ги 
последват, сочат данните от FactSet, цитирани от The New York Times. Причината е, че централните банки, например в САЩ, 
Обединеното кралство , Индия, Австралия, Нова Зеландия  и др., повишават разходите по заеми в опит да овладеят най-
галопиращата от десетилетия инфлация. 
Федералният резерв увеличи базовата си лихва в сряда – за трети път тази година и най -голямото от 1994 г. досега . 
Бразилия и Саудитска Арабия бяха сред останалите страни, които обявиха промени в лихвената с политика в рамките на 
часове след хода на Фед. 
По-високите лихвени проценти са мощни инструменти в борба с нарастващите цени: те правят заемите пари по-скъпи, 
което натежава върху потребителското търсене и разширяването на бизнеса и така охлаждат икономическия растеж. Това 
може да доведе до незначително увеличение на доходите на домакинствата и по-малко ценообразуване за компаниите, 
което в крайна сметка ще успокои инфлацията. 
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Това е деликатен балансиращ акт, който оказва натиск върху политиците да овладеят икономиката, без да предизвикат 
спад на растежа. За икономистите и инвеститорите пък това е все по-страшно предизвикателство. Опасенията за задаваща 
се рецесия нарастват, предупреждават Световната банка и други международни финансови институции. 
Продължителният инфлационен натиск и спада в нагласите принуждават централните банки да станат по-агресивни. Няма 
как икономиката да не последва тренда от влошаването на финансовите условия и песимизма, според икономисти от 
Barclays. 
Фед е готов да повиши още лихвените нива тази година, най-вероятно с бързи темпове. Европейската централна банка 
сигнализира , че ще го направи през юли за първи път от 11 години в опит да забави икономиката.  Централната банка на 
Канада може също да обяви голямо увеличение следващия месец, след като вече повиши лихвите преди две седмици. 
Подобни ходове бяха обявени от много от най-големите икономики в света. 
Преди COVID-19 пандемията икономистите смятаха, че светът може да е заседнал в капана на ниските темпове, ниска 
инфлация и бавен растеж - и много от световните икономики започнаха да натискат лихвите надолу. 
Но след началото на здравната криза пакетите за правителствени стимули, предназначени да смекчат икономическите 
последици, в крайна сметка стимулираха търсенето. Веригите за доставки бяха разстроени от спиране на фабрики, 
транспортни проблеми и недостиг на работна ръка. Комбинацията от всички тези предпоставки съживиха дълго спящия 
ценови натиск. 
Инфлацията не показва признаци на отслабване засега. Американските потребителски цени отново се покачиха миналата 
седмица, тъй като цените на газа се вдигнаха и разнообразни стоки и услуги рязко поскъпнаха. Войната в Украйна може да 
продължи да повишава цените на суровините. На този фон усилията за ограничаване на коронавируса в Китай и стачките 
на работниците в Южна Корея допълнително ще усложнят ситуацията, в т.ч. и производството на части. 
Търсенето в САЩ до голяма степен остава стабилно, въпреки че показва ранни признаци на облекчаване, а потребителите 
в някои други части на света започват да свиват потреблението.  . 
Ще бъде ли способна глобалната икономика да издържи цикъла на повишаване на лихвените проценти – това сега е 
големият въпрос. Перспективата не е обещаваща. 
„Войната в Украйна, блокирането в Китай, прекъсванията на веригата за доставки и рискът от стагфлация удрят растежа. За 
много страни ще бъде трудно да избегнат рецесията“, опасява се Дейвид Малпас, президент на Световната банка. 
 
√ По грамажа ще ги познаете, или как се стига до "шринкфлация" 
Да ви е правило впечатление, че в някои заведения салатите, порциите и десертите започват да се смаляват, но цените 
като цяло се запазват? Или че пакетчетата ядки все по-често не са по 100, а по 90, 85 или 80 грама? А у нас вече отдавна 
свикнахме, че самунът хляб не е 1 кг, кофичката кисело мляко е от 400 или 450 грама, а когато е 500 получаваме "бонус". 
Някои го забелязват, други не, но това явление е факт. Особено във време на висока инфлация. Нарича се "шринкфлация" 
и изобщо не е ново, а се появява периодически във времена на криза, когато компаниите трябва да се борят с високите 
цени на суровини, транспорт и труд и естествено прехвърлят тежестта върху потребителите, предава БТА. 
Създаден от британската икономистка Пипа Малмгрен, терминът описва ситуация при която производителите намаляват 
качеството или количеството на даден продукт, за да запазят цената му, като се надяват, че потребителите ще продължат 
да го купуват, тъй като са свикнали с него. 
А сега навсякъде по света е време на мащабна "шринкфлация", подхранвана от глобалната инфлация, която се оценява на 
7 на сто през май, според Асошиейтед прес, която цитира "Стандарт енд Пуърс Глоубъл" (S&P Global). 
В САЩ, например, малката кутийка с кърпички "Клийнекс" (Kleenex) вече съдържа 60 броя, а допреди няколко месеца те 
са били 65. Плодовите млекца "Чобани флипс" (Chobani Flips) пък са се свили от 150 на 130 грама. 
Във Великобритания "Нестле" (Nestle) намали пакетчетата кафе "Азера американо" от 100 на 90 грама, а в Индия 
популярният сапун "Вим" спадна от 155 на 135 грама. 
"Шринкфлацията идва на вълни. В момента сме на гребена заради високата инфлация", казва Едгар Дуорски, адвокат и 
бивш помощник главен прокурор на щата Масачузетс, който от десетилетия документира примери за "шринкфлация" на 
сайта "Кънсюмър уърлд" (Consumer World). 
По думите му сегашната вълна е започнала още миналата есен, когато той забелязал, че пакетите зърнени храни започнали 
постепенно да се смаляват. Дуорски посочва стотици примери за намалени количества при запазени цени. Тоалетната 
хартия "Котонел ултра клийн кеър", например, е намаляла от 340 на 312 листа, а кутийката кафе "Фолджърс" е спаднала от 
150 на 130 грама, макар и според производителя това количество все така да е достатъчно за 400 чаши. 
Според Дуорски "шринкфлацията" е удобен инструмент за производителите, които са сигурни, че потребителите ще 
забележат повишаването на цените, но повечето няма да обърнат внимание на намалените количества. Фирмите освен 
това си служат и с друг трик - маркират по-малките пакети с ярки нови етикети, които привличат очите на купувачите. 
Точно това направи "Пепси" (Pepsi) с пакетите чипс "Фритос скупс", които не само намаляха от 500 на 450 грама, а и 
поскъпнаха, но за сметка на това опаковката им стана по-мамеща и привлекателна. 
"Пепси" отказва коментар за "Фритос", но признава, че постепенно заменя бутилките "Гаторада" от 950 милилитра с такива 
от 820 милилитра и същевременно повишава цената. Компанията твърди, че промяната е подготвяна отдавна и няма 
връзка със сегашната криза. 
Някъде фирмите са по-директни и оповестяват промените. В Япония, например, производителят на снаксове "Калби" 
(Calbee) обяви през май, че намалява пакетите с 10 на сто и вдига цената им с толкова заради поскъпването на суровините. 
През януари веригата "Доминос пица" (Domino's Pizza) обяви, че кутийките пилешки крилца се свиват от 10 на 8 броя, но 
цената се запазва. Подобни примери обаче не са много. 



23 

 

Още по-малко са обратните примери. Когато инфлацията спадне, конкуренцията може да накара производителите да 
намалят цените или да върнат по-големите пакети. Но според Дуорски когато количеството на един продукт веднъж 
намалее, то си остава такова дори и след промяна на ситуацията в положителна посока. "Рядко може да видим някоя 
опаковка да си върне предишния обем", казва той. 
Според Хитендра Чатурведи от бизнес колежа на Аризонския държавен университет без съмнение много компании 
изпитват проблеми с работната ръка и високите цени на суровините. Но в някои случаи печалбите им растат 
експоненциално, а това е обезпокоително. 
Той дава за пример "Монделийз интернешънъл" (Mondelez International), които през пролетта понесоха сериозни критики 
за намаляването на размера на популярния шоколад "Кедбъри", без да намалят цената му. Печалбата на фирмата през 
2021 г. се покачи с 21 на сто, но през първата четвърт на настоящата все пак спадна с 15 процента. 
В същото това време печалбата на "Пепси" нарасна с 11 на сто през 2021 г. и със 128 на сто през първото тримесечие на 
2022 г. "Не казвам, че става дума за печалбарство, но силно мирише на такова", посочва Чатурведи. "Дали пък те не 
използват проблемите с доставките и предлагането, за да направят повече пари?" 
Без съмнение "шринкфлацията" има и такава цел. Затова четете внимателно етикетите. И най-вече колко точно съдържат 
пакетите и бутилките. 
 
√ Еврото се разменя за 1,0515 щатски долара 
Курсът на еврото днес остана над прага от 1,05 долара, съобщиха германски финансови издания. 
В междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин единната европейска валута се котираше за 1,0515 щатски долара. 
Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,0400 долара. 
 
√ Цената на войната 
Светът плаща висока цена за руската война в Украйна. Това е хуманитарно бедствие, което убива хиляди и принуждава 
милиони да напуснат домовете си. Войната предизвика криза в цената на живота, която засегна хората по целия свят. В 
съчетание с политиката на Китай за нулев COVID-19, тя насочи глобалната икономика към курс на по-бавен растеж и 
нарастваща инфлация - ситуация, невиждана от 70-те години на миналия век. „Нарастващата инфлация, до голяма степен 
движена от рязкото увеличение на цените на енергията и храните, причинява трудности за хората с ниски доходи и 
повишава сериозни рискове за продоволствената сигурност в най-бедните икономики в света”, посочва Лорънс 
Буун, заместник-генерален секретар на ОИСР и главен икономист при представянето на юнския доклад на организацията 
за икономическите перспективи, озаглавен "Цената на войната". 
Войната забави възстановяването 
Преди войната световната икономика беше на път за силно, макар и неравномерно възстановяване от COVID-19. 
Конфликтът в Украйна и прекъсванията на веригата за доставки, изострени от спиранията в Китай поради политиката за 
нулев COVID-19, нанасят сериозен удар върху подема. 
Прогнозите са за рязко забавяне на растежа на глобалния БВП до около 3% тази година и да остане със сходни темпове 
през 2023 г. Това е доста под темповете на възстановяване, очаквани през декември миналата година. 
Икономическият ръст ще бъде значително по-слаб от очакваното в почти всички икономики. Най-силно засегнатите страни 
са предимно в Европа, която е търпи последиците от войната под формата на бежански потоци и несигурни доставки на 
енергийни изкопаеми. 
Държавите по света са засегнати от по-високи цени на суровините, които увеличават инфлационния натиск и ограничават 
реалните доходи и разходи, като допълнително забавят възстановяването. 
Това забавяне на растежа е цена на война, която ще бъде платена чрез по-ниски доходи и по-малко възможности за работа. 
Инфлационният натиск се засили 
Войната в Украйна погуби надеждите за бързо прекратяване на нарастващата инфлация от свързаните с COVID-19 тесни 
места в доставките, наблюдавани в световната икономика през 2021 и началото на 2022 г. 
Високите цени на храните и енергията и продължаващото влошаване на проблемите във веригата на доставки 
предполагат, че инфлацията на потребителските цени ще достигне своя пик по-късно и на по-високи нива от предвиденото. 
Новите прогнози на ОИСР показват голямото и глобално въздействие, което войната оказва върху инфлацията, която вече 
достигна 40-годишни пикове в Германия, Обединеното кралство и САЩ. 
Постепенното намаляване на натиска на веригата за доставки и цените на стоките и въздействието на повишаващите се 
лихвени проценти трябва да започнат да се усещат през 2023 г., но въпреки това се предвижда основната инфлация да 
остане на или над целите на централните банки в големите икономики в края на годината. 
Кризата в разходите за живот ще доведе до трудности и глад 
Русия и Украйна са важни доставчици на много стокови пазари. Заедно те представляват около 30% от световния износ на 
пшеница, 20% за царевица, минерални торове и природен газ и 11% за петрол. Цените на тези стоки се повишават рязко 
след началото на войната. 
Без действие съществува висок риск от хранителна криза. Прекъсванията в доставките се увеличават, особено заплашвайки 
страните с ниски доходи, които са силно зависими от Русия и Украйна за основните хранителни продукти. С публичните 
бюджети, разтегнати през двете пандемични години, тези страни едва ли ще могат да осигурят храна и енергия на 
достъпни цени, рискувайки глад и социални вълнения. 
Скокът на цените на суровините и възможните прекъсвания на производството ще имат значителни последици. Рязкото 
покачване на цените вече подкопава покупателната способност, което ще принуди домакинствата с по-ниски доходи в 
световен мащаб да намалят други продукти, за да плащат за основни нужди от енергия и храна. 
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√ Газовият проблем тласка цените на тока в Европа до най-високите им нива за годината 
Дефицитът на газ и поскъпването на енергията в региона може да ускори допълнително инфлацията и увеличава 
риска от рецесия през 2023 г. 
Цените на електроенергията в Европа скачат до най-високите си нива от началото на годината, след като Русия предприе 
съкращения в обемите на природен газ, транспортиран за региона, което потенциално ограничава доставките на „синьо 
гориво“ за производство на електричество, съобщава Bloomberg. 
Цената на електроенергията в Германия се увеличи до 250 евро за мегаватчас (МВтч), след като Москва ограничи 
доставките на газ по газопровода „Северен поток“. Междувременно германският енергиен регулатор призова 
потребителите и индустрията да намалят потреблението на природен газ, за да подкрепят федералната инициатива за 
запълване на газохранилищата в страната за следващия отоплителен сезон.  
„Настоящите намаления на доставките на руски газ могат да поставят всички нас – както потребителите, така и индустрията 
– в много сериозна ситуация“, написа в Twitter Клаус Мюлер, ръководител на Bundesnetzagentur (Федерална мрежова 
агенция – бел. ред.). „Доколкото можем, трябва да предотвратим това чрез пестене на газ и съхранение“, изтъква той. 
Призивът на Мюлер следва резкия спад на доставките на газ от Русия, което според германското правителство е 
политически акт за нарушаване устойчивостта на пазара и повишаване на цените. Германските компании Uniper SE и RWE 
AG заявиха, че получават по-малко газ от Русия. 
„Волатилността ще остане висока днес поради ситуацията с газовите доставки и очакваме още една силно възходяща 
сесия“, коментира трейдърската фирма за енергийни ресурси Energi Danmark. 
Покачването на температурите, които се забелязва в Европа през последните дни, засилва търсенето на енергия за 
охлаждане, но пиковото потребление се очаква да настъпи през следващия отоплителен сезон. Прекъсванията в 
доставките на газ могат да затруднят запълването на газохранилищата в региона и увеличава риска от налагане на 
ограничения за енергийно потребление за индустрията в Европа. 
 

 
 
Ако ситуацията се задържи, „нивата в газохранилищата вероятно ще останат под петгодишната си сезонна норма през 
следващата зима, разширявайки миналогодишния дисбаланс между търсенето и предлагането и принуждавайки Европа 
частично да се обърне към алтернативни горива за производство на електроенергия“, изтъква Патрисио Алварес, 
анализатор в Bloomberg Intelligence. 
Газохранилищата на Стария континент са запълнени на 52% към 16 юни, като нивата варират за отделните страни. Полша 
е лидер с 96%, докато Швеция е на дъното с едва 10%, според данни на Bloomberg Intelligence. 
Високите цени могат да доведат до унищожаване на търсенето от страна на енергоемките потребители като предприятията 
за производство на стомана, цимент и химикали. По-слабото производство вероятно ще засегне икономиките, като ускори 
темпа на инфлацията и ще засили перспективите за рецесия през следващата година. 
Цената на енергията за първото тримесечие на следващата година нарасна с 16% в Германия до 336 евро за мегаватчас, 
докато еквивалентният бенчмарк във Франция се повиши с 6,3% до 560 евро. 
 
√ Залогът на Рей Далио: Срещу кои 22 европейски компании залага фондът му? 
С 6,7 милиарда евро най-големият хедж фонд в света Bridgewater се позиционира за спадащи цени на водещите 
европейски акции  
Bridgewater се е подготвила за мащабни понижения на фондовите пазари. Само през тази седмица най-големият хедж 
фонд в света е направил залози за спад на цените на поне 22 европейски акции, показват данните на анализаторската 
компания Breakout Point, съобщи Financial Times. Стойността на тези залози в момента възлиза на 6,7 милиарда евро. 
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При залозите за падащи цени, наричани още къси продажби, хедж фондовете заемат акции срещу заплащане и веднага ги 
продават отново. Те залагат, че цените ще паднат и че ще могат да изкупят обратно акциите по-евтино преди датата на 
изкупуване. Разликата между продажната цена и цената на обратно изкупуване е печалбата. 
„Що се отнася до мащаба на късите продажби, не си спомняме друг хедж фонд да се е доближавал до настоящия сценарий 
- освен самият Bridgewater", заявиха от Breakout Point пред Ройтерс. 
Последният път, когато хедж фондът, основан от милиардера Рей Далио, направи подобни залози, беше през 2018 и 2020 
г. Откриването на такава голяма позиция от Далио отново се разглежда като знак, че той очаква по-нататъшни рискове от 
сривове, на които или активно залага, или се хеджира срещу тях. 
Поради повишаването на лихвените проценти от страна на централните банки, за да се борят с инфлацията, цените на 
акциите напоследък са подложени на силен натиск. Опасенията са, че централните банки ще повишат лихвените проценти 
до степен да предизвикат рецесия. Тези опасения от рецесия доведоха до десетпроцентов спад на водещия германски 
индекс Dax само през последните две седмици. 
Към момента са известни следните 22 къси залога от Bridgewater: 
От Германия: Vonovia (недвижими имоти; размер на късата позиция: 126 млн. евро), Bayer (фармацевтични продукти; 319 
млн. евро) Munich Re (застраховане; 116 млн. евро), Allianz (застраховане; 388 млн. евро), Infineon (полупроводници; 166 
млн. евро), Deutsche Börse (финанси; 145 млн. евро), BASF (химикали; 223 млн. евро); 
От Франция: Axa (застраховане; 646 млн. евро), Sanofi (фармацевтични продукти; 646 млн. евро), Safran (технологии; 201 
млн. евро), BNP Paribas (банкиране; 230 млн. евро), Vinci (строителство и инженеринг; 242 млн. евро), Schneider Electric 
(електроника; 341 млн. евро), L'Air Liquide (химикали; 346 млн. евро), Total Energies (енергетика; 704 млн. евро); 
От Италия: Intesa Sanpaolo (банково дело; 180 милиона евро); 
от Нидерландия: Adyen (финансови технологии; 147 млн. евро), ING Group (банково дело; 185 млн. евро), ASML Holding 
(полупроводници; 1,001 млрд. евро); 
от Испания: Iberdrola (комунални услуги; 332 млн. евро), BBVA (банково дело; 141 млн. евро), Banco Santander (банково 
дело; 253 млн. евро). 
Прави впечатление, че всички компании са част от европейския бенчмарк индекс Eurostoxx 50. Делът на късите акции от 
всички свободно търгуеми акции на дружествата е 0,50 % или малко над 0,50% при всеки един случай. Над това ниво хедж 
фондовете в ЕС трябва да докладват на надзорните органи за късите си залози. Следователно е възможно Bridgewater да 
залага и срещу други компании от Eurostoxx 50, но късите съотношения да са под прага за отчитане. 
Не е ясно до каква степен късите продажби са хеджиращи сделки за други инвестиции. Грег Йенсен, съглавен директор по 
инвестициите на Bridgewater, заяви пред Bloomberg: „Все още са налице много големи движения на финансовите активи в 
Европа и САЩ. Позициите ни са основно, за да се предпазим от подобна среда“. 
Къси залози и по корпоративните облигации 
Наскоро Bridgewater вече обяви, че залага на спадащи цени на корпоративните облигации в Европа. Хедж фондът смята, 
че повишаването на лихвените проценти ще влоши условията за корпоративно финансиране и ще доведе до рязко 
повишаване на доходността на облигациите. На свой ред цените на облигациите ще спаднат. 
Вътрешен източник коментира пред Handelsblatt настоящите къси залози на европейски акции: „Не мисля, че това са "голи 
къси позиции" на стойност почти седем милиарда евро, а част от стратегия“. Т. нар. naked Shorts са чисти залози за спад на 
цените. Тогава няма контрапозиция. 
Късите позиции не е задължително да бъдат залози за падащи цени, а могат да бъдат и част от по-нискорискова 
арбитражна позиция на хедж фонда. При дълго-късата стратегия (Long-Short-Strategy) например те се опитват да генерират 
положителен спред с дълги и къси позиции при акции от даден сектор, цели държави или индекси, но без зависимост от 
посоката на пазара. При такава стратегия печалба се реализира, ако късата позиция спадне малко повече или се повиши 
малко по-малко от дългата позиция. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- След отстраняването на Никола Минчев – за новия избор и гласовете в парламента. Какво следва? Гост: Йордан 
Терзийски, депутат от "Продължаваме промяната". 

- Сценариите след разрива в коалицията. Гост: Иван Стамболов – анализатор; Николай Хаджигенов – адвокат 
- Политическите реакции – на живо от Народното събрание. 
- Кризата в управлението – какви са възможните ходове? Гост: Михаил Миков – бивш председател на БСП 
- Ходовете в политическия пъзел. Какво показват сметките? Проф. Александър Маринов, председател на 

Стратегическия съвет при президента. 
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - До месец избират най-подходящия от пет района за Националната детска болница 
в. Труд - Два варианта за нов кабинет 
в. Телеграф - Украинци изкупиха сейфовете 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
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в. 24 часа – Новото мнозинство сваля кабинета "Петков" другата седмица, но още няма отговор ще пробва ли експертно 
правителство 
в. 24 часа - Пуснаха грешни формули на изпита в 10-и клас, в 10 от 74 липсват скоби 
в. Труд - Властта спешно търси газ за юли 
в. Труд - Спират ремонтите и строежа на пътища 
в. Телеграф - Кабинетът Петков пада до седмица 
в. Телеграф - ГАФ на МОН прецака десетокласници на изпита  
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Светлин Стоянов, независим депутат: Ще си отрежа и двете ръце, но с ГЕРБ и ДПС няма да гласувам 
в. Труд - Проф, Румяна Коларова, политолог, пред "Труд": Вероятността да се формира ново мнозинство е минимална 
в. Телеграф - Катя Сунгарска, говорител на ЦСМП - СОФИЯ: Спешните лекари искат преносим паникбутон  
Водещи анализи 
в. Сега - Стадо роби превръщат България в тотална кочина 
в. Сега - Задава ли се бюджетен Франкенщайн? 
в. Сега - БНТ може да спечели от излизането на ИТН от властта 
в. 24 часа - Могат ли скараните партии да се обединят поне за 2 неща - пенсиите нагоре, дефицитът надолу 
в. Труд - ЕС гледа грешно на борбата с дезинформацията 
в. Телеграф - Матурите - Огледало на болното образование 
 
√ Предстоящи събития в страната на 17 юни 
София 

- От 09.30 часа в сградата на Висшия съдебен съвет, залата за журналисти ще се състои заседание на ГС към ВСС. 
- От 11.00 часа в зала „Проф. Цв. Лазаров“ президентът Румен Радев ще отправи приветствие по време на 

церемония с участието на ръководителите на лабораториите, изградени в кампуса на Националния център в ТУ-
София. 

- От 11.30 часа ще бъде дадено началото на първия сезон от съвместния бизнес инкубатор на София Тех Парк и 
Европейската агенция за ядрени изследвания - ЦЕРН - The Bulgarian Business Incubation Centre - BIC 
(https://bic.fitt.bg/). Събитието ще се състои в сградата на интерактивния център за наука и технологии 
"ТехноМеджикЛенд" (бул. "Цариградско шосе" 111, София Тех Парк). 

- От 12.00 часа в Аулата на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ на адрес: гр. София, ул. „Стефан Караджа“ №20 министърът 
на труда и социалната политика Георги Гьоков ще открие Кариерен форум „Подкрепа за кариера в изкуството и 
културата“. 

- От 12.00 часа в зала „Запад“ на Народното събрание Комисията по регионална политика, благоустройство и местно 
самоуправление ще изслуша представители на изпълнителната власт във връзка с Договори за текущ ремонт и 
поддържане на републиканската пътна мрежа в периода 2018 г. – 2021 г. 

- От 14.00 часа държавният глава Румен Радев ще участва в научна конференция на тема „Административното 
правосъдие – история, настояще и бъдеще“. Събитието, което ще се състои в зала „Шекспир“ на Гранд хотел 
„Милениум“, е посветено на 110-ата годишнина от създаването на Върховния административен съд и 15-ата 
годишнина от създаването на 28-те административни съдилища на територията на България. 

- От 15.45 часа в зала „Витоша“ на Парк Хотел Витоша в София ще бъде официалното откриване на Деветата годишна 
научна конференция на Българската асоциация по медицинска онкология (БАМО), която се организира в 
партньорство с Българско онкологично научно дружество (БОНД).  

*** 
Асеновград. 

- От 21.00 часа в дворното пространство на Градската библиотека „Паисий Хилендарски“ ще бъде открит „МЕНАР 
ФИЛМ ФЕСТ“ с премиерата на казахстанската трагикомедия „Пещ“.  

*** 
Благоевград. 

- От 11.00 часа в Аулата на Югозападния университет „Неофит Рилски“ ще се проведе тържествена церемония по 
случай връчването на дипломите на випуските 2018/2019 г., 2019/2020 г. и 2020/2021 г. от Правно-историческия 
факултет.  

*** 
Варна. 

- От 16.30 часа президентът Румен Радев ще участва в официалната церемония по залагане на кила на новия 
многофункционален модулен патрулен кораб „Храбри“ за Военноморските сили на Република България.  

*** 
Видин. 

- От 10.00 часа ще се проведе шествие по повод 50-годишния юбилей на ППМГ "Екзарх Антим I" 
- От 11.00 часа ще се състои баскетболен мач на звездите от Математическата, който ще се проведе в Спортна зала 

"Фестивална". 
- От 18.00 часа започва юбилейния концерт на ППМГ, който ще се състои в Общински драматичен театър "Владимир 

Трандафилов" 
 *** 
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Елин Пелин. 
- От 19.30 часа на стадион „Левски“ ще се състои дефилето „Елин Пелин празнува“ и официалното откриване на 

Шопския празник.  
*** 
Самоков. 

- От 19.00 часа в спортна зала „Арена Самоков“ вицепрезидентът Илияна Йотова ще открие в Самоков Паисиевите 
дни  

*** 
Хасково. 

- От 13.00 часа в пресклуба на БТА ще се проведе Пресконференция на Движение "Българско семейство" за 
презентация на благотворителен концерт в полза на Центъра за комплексно обслужване на деца с увреждания и 
хронични заболявания - Хасково. 

*** 
Ямбол. 

- От 14.00 часа ще започне техническа конференция с ръководителите на участващите отбори от страната в зала 
„Юбилейна“ на БЧК – Ямбол. 

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

