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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
НОВА ТВ 
 
√ Докога ще растат цените у нас и какъв ще е скокът на инфлацията наесен  
Коментар на Васил Велев и Стоян Панев 
„Инфлацията – по цени на производителя – е 40 процента. Това са цените, по които предприятията помежду си купуват и 
продават полуготови стоки и суровини. На вътрешния пазар поскъпването е 50 на сто, а на външния – 26 процента”. Това 
заяви в студиото на „Здравей, България” председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев, 
коментирайки думите на депутатът от ГЕРБ-СДС Любен Дилов - син, че инфлацията през октомври ще достигне 40 
процента. 
„Съмнявам се, че потребителската инфлация ще стане 40 процента. Най-вече, защото две неща се случват, които отчасти 
могат да я укротят. Едното е, че има чисто базов ефект – миналата година започна увеличаването на инфлацията от 
септември месец. Просто по-високата база от септември – чисто математически – означава, че скокът на инфлацията ще се 
изчислява от по-висока база. Това значи, че темпът на инфлацията – от гледна точка на индекса, ще се забави. Другото е, 
че в повечето централни банки по света, с изключение на ЕЦБ – тече затягане на паричната политика, което би трябвало да 
е начин за спиране на инфлацията”, посочи от своя страна икономистът Стоян Панев. 
Той прогнозира, че по всяка вероятност темпът на растеж на инфлацията най-вероятно ще с укроти. „Това зависи от 
големите централни банки по света. Там тече затягане на лихвите – нещо, което не става в България, защото ние сме във 
валутен борд. Но дори и там – мерките нямат особен ефект. Когато си много малка отворена икономика, е много трудно с 
местни мерки да спреш този процес”. 
Целия разговор гледайте във видеото.  
 
В. Труд 
 
√ Васил Велев, АИКБ: На вътрешния пазар поскъпването е 50%  
Инфлацията – по цени на производителя – е 40 процента. Това са цените, по които предприятията помежду си купуват и 
продават полуготови стоки и суровини. На вътрешния пазар поскъпването е 50 на сто, а на външния – 26 процента”. Това 
заяви в ефира на Нова телевизия председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев, 
коментирайки думите на депутатът от ГЕРБ-СДС Любен Дилов - син, че инфлацията през октомври ще достигне 40 
процента. 
„Съмнявам се, че потребителската инфлация ще стане 40 процента. Най-вече, защото две неща се случват, които отчасти 
могат да я укротят. Едното е, че има чисто базов ефект – миналата година започна увеличаването на инфлацията от 
септември месец. Просто по-високата база от септември – чисто математически – означава, че скокът на инфлацията ще се 
изчислява от по-висока база. Това значи, че темпът на инфлацията – от гледна точка на индекса, ще се забави. Другото е, 
че в повечето централни банки по света, с изключение на ЕЦБ – тече затягане на паричната политика, което би трябвало да 
е начин за спиране на инфлацията”, посочи от своя страна икономистът Стоян Панев. 
 
Epicenter.bg 
 
√ Васил Велев: За бизнеса на вътрешния пазар поскъпването е 50%, а на външния – 26% 
Икономистът Стоян Панев прогнозира, че темпът на растеж на инфлацията ще се укроти 
„Инфлацията – по цени на производителя – е 40 процента. Това са цените, по които предприятията помежду си купуват и 
продават полуготови стоки и суровини. На вътрешния пазар поскъпването е 50 на сто, а на външния – 26 процента”. 
Това заяви в студиото на „Здравей, България” председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил 
Велев, коментирайки думите на депутатът от ГЕРБ-СДС Любен Дилов - син, че инфлацията през октомври ще достигне 40 
процента. 
„Съмнявам се, че потребителската инфлация ще стане 40 процента. Най-вече - защото две неща се случват, които отчасти 
могат да я укротят. Едното е, че има чисто базов ефект – миналата година започна увеличаването на инфлацията от 
септември месец. Просто по-високата база от септември – чисто математически – означава, че скокът на инфлацията ще се 
изчислява от по-висока база. Това значи, че темпът на инфлацията – от гледна точка на индекса, ще се забави. Другото е, 
че в повечето централни банки по света, с изключение на ЕЦБ – тече затягане на паричната политика, което би трябвало да 
е начин за спиране на инфлацията”, посочи от своя страна икономистът Стоян Панев. 

https://nova.bg/news/view/2022/06/20/372933/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B0-%D1%89%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81-%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D1%8A%D0%B2-%D1%89%D0%B5-%D0%B5-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD/
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Той прогнозира, че по всяка вероятност темпът на растеж на инфлацията най-вероятно ще се укроти. „Това зависи от 
големите централни банки по света. Там тече затягане на лихвите – нещо, което не става в България, защото ние сме във 
валутен борд. Но дори и там – мерките нямат особен ефект. Когато си много малка отворена икономика, е много трудно с 
местни мерки да спреш този процес”. 
 
Информационна агенция „БЛИЦ“ 
 
√ Васил Велев посочи как да се спре инфлацията 
Това е най-важната задача на бюджета. Без нея няма смисъл от актуализация, посочи той 
Инфлация от 40% е възможно има. Ние сме вързани за еврозоната, но е в еврозоната инфлацията е два пъти по-ниска, 
отколкото у нас. Това каза Васил Велев в от Асоциацията на индустриалния капитал в България пред Нова телевизия. 
Той и посочи, че прогнозите за средната инфлация у нас са за 11,9%, а за еврозоната 6,1%. 
Относно цените на електроенергията той посочи: „Цените не са пазарни, пазарът е счупен. Затова ЕК казва, че трябва да 
има компенсации“. 
„Това е най-важната задача на бюджета. Без нея няма смисъл от актуализация. Ако няма актуализация ще го кърпим месец 
за месец, както е сега. Което внася несигурност, което тласка цените нагоре“, добави той. 
„Половината причини са свързани с напечатените пари. Компенсирането на цените за електроенергията е котвата, 
задържането на инфлацията“, каза той и подчерта, че точно това е начинът за забавянето на инфлацията. 
„Аз се съмнявам, че потребителската инфлация ще стане 40%. В повечето банки по света тече затягане на лихвите. Това ще 
укроти инфлацията“, коментира от своя страна икономистът Стоян Панчев. 
„Много е важно да се гледа какво става в САЩ. В момента имаме сривове на всички капиталови пазари там. Доверието на 
потребителите към бъдещето, към икономическата ситуация, също се срива“, обясни той. 
„Затова и по-големите централни банки в света би трябвало да контролират инфлацията. Когато инфлацията излезе извън 
контрол, трябва икономическа болка, трябва рецесия“, посочи икономистът. 
 
Actualno.com  
 
√ Бизнесът: Инфлацията по цени на производителите вече е 40% 
Инфлацията по цени на производителите вече е 40%. На вътрешния пазар тя вече е 50%, а на външния – 25%. Това каза 
председателят на Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ) Васил Велев в ефира на Нова телевизия относно 
твърдението на Любен Дилов-син, че инфлацията у нас ще стигне 40%.  
„Съмнявам се, че потребителската инфлация няма да стигне 40%, тъй като се взеха доста мерки. В повечето централни 
банки по света тече затягане на паричната политика, което спира ръста на инфлацията“, каза икономистът Стоян Панчев. 
Велев заяви, че има и български причини - ние сме във валутен борд. „Прогнозата на ЕК за 11.9% инфлация у нас. Това, 
което може да удвои инфлацията, са цените на електроенергията, ако няма компенсации, така, както имаше досега“, каза 
Велев. „Цените не са пазарни, пазарът е счупен.  
Затова ЕК казва, че помощите трябва да продължат“, каза той. Попитан какво ще стане, ако няма актуализация на бюджета, 
Велев заяви, че ще „кърпим бюджета месец за месец, което води до несигурност и тласка цените нагоре“. Панчев каза, че 
трябва да има диференциран подход. „Има производители, които търгуват на международните пазари и те не са зле“, 
заяви той. 
 
В. Стандарт 
 
√ Основната мярка срещу инфлацията я няма в бюджета 

• Искаме оставката на кабинета заради неизпълнени обещания и некадърно управление 

• Пенсиите се вдигат със заеми, дългът се увеличава. Бързо вървим към гръцкия сценарий, казва Васил Велев, шеф 
на Асоциацията на индустриалния капитал в България /АИКБ/, в специално интервю за в. "СТАНДАРТ" 

Компенсациите на бизнеса за тока са оставени на благоволението на енергийния министър 
Заради несигурността бизнесът вдига цените 
Електроенергията у нас е скъпа заради цените в Европа, печалбите са огромни 
- Господин Велев, партиите обещават да приемат бюджета в социалната му част. Как ще коментирате 
актуализацията от гледна точка на бизнеса? 
- Не знам как може да бъде приета актуализацията само в социалната част без да има изменение в закона за държавния 
бюджет. Тъй като трансферите в Здравната каса /НЗОК/ и в Държавното обществено осигуряване /ДОО/ са от държавния 
бюджет. Този близо 1,5 млрд., с който ще се увеличат разходите за пенсии, трябва да дойде от някъде. 
АИКБ не подкрепи и трите законопроекта за изменение и допълнение на бюджетите - държавния, на ДОО и на НЗОК. 
Защото в тях липсва най-важното. Беше обявено, че целта им е да се финансират антикризисни мерки. Преди половин 
година, когато се заложи актуализация от 1 юли 2022 г., целта беше да се направят анализи, да се подготвят реформи и с 
актуализацията на бюджета да се обезпечи провеждането им. Сега реформи няма, в ход се смени целта на актуализацията 
- антикризисни мерки. Но такива няма. Защото кризата идва от високата инфлация. А в тези проекти няма мерки срещу 
инфлацията. 
Основната причина за високата инфлация е цената на електроенергията. За първото полугодие на 2021 г. средната цена на 
електроенергията на свободния пазар е 112 лева за мегаватчас. През юли цената започна да ескалира, работодателските 
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организации излязоха на протест през октомври. Започнаха да се компенсират свръхвисоките цени за 633 000 потребители 
на свободния пазар. И така - от юли до май включително, средната цена на електроенергията след компенсации е 245 лева 
- т.е. повече от два пъти скок. Ако нямаше компенсации, увеличението щеше да е 3,5 пъти. 
Но компенсациите винаги се случваха в последния момент, месец за месец, с много скандали. Това внасяше несигурност 
сред бизнеса и тласкаше цените нагоре. Защото ако не се дадат компенсации може да се окаже, че едно предприятие е 
работило на загуба и не може да си плати сметките. Ако пък се вкарат високите цени без компенсации в себестойността, 
много предприятия няма да успеят да реализират продукцията си, особено тези, които изнасят, защото на 
международните пазари има международни цени. Всичко това доведе до там, че ние имаме 2 пъти по-висока инфлация 
от средноевропейската. За цялата година прогнозата на ЕК е инфлацията у нас да бъде двойно по-висока от тази в 
еврозоната. 
- Според Вас причината за това са закъснелите компенсации? Защото високите цени на тока са в цяла Европа. 
- Закъснелите и недостатъчни компенсации.  От септември в Румъния, Испания и други страни имат закони, с които се 
урежда трайно този въпрос, а не месец за месец. Предприятията са компенсирани и нашите конкуренти в други страни 
имат по-добри крайни цени. Освен това имат сигурност и предвидимост. Вече сме в средата на юни и все още нямаме 
яснота за юли и следващите месеци ще има ли компенсации и по каква схема. В бюджета няма нито ред за това. 
Прогнозната цена на КЕВР за едногодишен период - от 1 юли 2022 до 31 юни 2023 г., е 431 лева средно за мегаватчас. 
За май годишната инфлация е 15,6%, като през миналата година токът за полугодието е бил 112 лева, а тази година - 245 
след компенсации. От 1 юли цената ще е 431 лв. - още по два пъти. Колко ще стане инфлацията, ако няма компенсации? 
Тази главна причина за антикризисни мерки и за актуализация на бюджета не е адресирана в самия бюджет. И затова ние 
не го подкрепяме. Ако няма да има тази мярка, по-добре да не се прави нищо. Защото колкото и да се увеличават пенсиите, 
инфлацията ще ги изпревари. 
А увеличението на пенсиите, което се планира, е със заеми. Повишението е заложено да се прави с аванса по Плана за 
възстановяване и устойчивост /ПВУ/. Този аванс трябва да се върне и да се използва за това, за което е даден - за 
инвестиции. През следващата година разходът за пенсии е 3,750 млрд. в повече. Плюс връщането на милиарда, който сме 
го взели от ПВУ назаем. Стават 4,750 млрд. Ние с бързи крачки се устремяваме към гръцкия сценарий - взимаме заеми и с 
тях плащаме постоянни разходи като пенсии и други, които не са инвестиционни - няма да донесат доход. Докато спрат да 
ни дават заеми. Това е още една причина да не подкрепим бюджета. 
Всички други мерки в него като стойност са в пъти по-малки от увеличението на пенсиите и не са фокусирани. ДДС се 
намалява за всички, бензин се поевтинява с 25 ст. за всички. Разпилява се публичен ресурс и се подклажда инфлацията с 
нефокусирано изсипване на пари, взети назаем. Няма предвидена програма за компенсиране на цената на 
електроенергията за предприятията, няма предвидени реформи, няма фокусирани мерки, има риск за фиска от 
прекомерен дефицит и дълг. 
- Вие поставихте въпроса за липсата на заложени компенсации в бюджета и управляващите отговориха, че те ще са 
в Закона за енергетиката. 
- Но там също ги няма. В проекта, който внесоха депутати, няма числа. Не е казано, че Фондът за сигурност на 
електроенергийната система /ФСЕС/ ще компенсира по схемата 200 лв. под и 80% над тази цена. Оставено е на 
благоволението на министъра на енергетиката колкото му се откъсне от сърцето. Като е казано, че след като вземе предвид 
бъдещи инвестиции и ремонти, може да предложи на МС да се внесе във ФСЕС сумата, която остава. Но може да се окаже, 
че нищо не остава. 
А токът за бита с ценовото решение на КЕВР се компенсира. Годишното потребление на домакинствата е 12 тераватчаса. 
Цената, определена като прогнозно пазарна, е 431 лв. Цената, по която НЕК ще продава на ЕРП-тата за бита, е 82 лева. Като 
извадим от 431 тези 82, остават 349. И това, умножено по 12 тераватчаса, стават 4,188 млрд. - това са заложени от КЕВР 
субсидии за тока на битовите потребители. Те идват от източването на АЕЦ "Козлодуй" и НЕК и от ФСЕС. 
Но даже и след това субсидиране на бита АЕЦ има свръхпечалба. Централата произвежда 16 тераватчаса, от които 5 са за 
бита. Остатъкът е 11 тераватчаса. Като ги умножим по 431 лв. минус 61 - цената на "Козлодуй", при която централата има 
печалба, остават 370 лв. Умножено по 11 теравата за свободния пазар - стават 4,070 млрд. извънпланова, неочаквана 
печалба в АЕЦ! 
А какви средства са нужни за компенсиране на потребителите на свободния енергиен пазар? 431 минус 200 /пода/, остават 
231 лв., като изчислим 80%, които искаме да се компенсират, остават 184. Като го умножим по 21 теравата /потреблението 
на свободния пазар/, стават 3,880 млрд. Цялата сума, която е нужна да се компенсира свободният пазар по формулата, 
използвана през май и юни, е по-малка, отколкото е извънредната печалба само на АЕЦ, след като са отделени 5-те 
теравата за бита и той е получил 4,200 млн. субсидия. 
Сметките излизат, парите ги има. Но няма нито ред в актуализацията на бюджета, нито в енергийния закон. 
Мястото на този текст е в бюджета. Защото енергийният закон ще действа и занапред. А ние говорим за второто полугодие 
на 2022. Трябва в актуализацията да е записано, че от ФСЕС се компенсират потребителите на свободния пазар по схемата 
200 лв. под и 80% над тази цена. За да има предвидимост, цените да се успокоят и даже да тръгнат надолу. Ако няма такъв 
текст, цените ще продължат да ескалират, потенциалът е за тяхното удвояване. Както сега инфлацията е 15,6%, тя може да 
мине и 30%. 
- Имаше прогнози, че напролет цените на тока ще се успокоят и ще тръгнат надолу. Защо това не се случи? 
- Това беше прогнозата преди войната в Украйна. Сега тя е причината цените да растат. В началото на март ЕК позволи още 
повече изключения от правилата, за да могат да бъдат компенсирани потребителите. Всъщност май и юни са най-ниските 
цени на тока исторически. Но сега са тройни спрямо миналата година. 
- Но каква е връзката на войната в Украйна с производството на ток у нас и цените му? 
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- Ние изнасяме над 20% от произведената енергия, защото имаме повече, отколкото потребяваме. От това печелим добре. 
Но нашият пазар не е изолиран и след като предлагането е по-голямо от търсенето, цената да падне. Той е свързан и в 
Европа са високи цените заради природния газ, който е скъп и недостатъчен. В Европа значителна част от електроенергията 
се произвежда на базата на природен газ. И това държи цените високи. 
В тази ситуация ние сме в много благоприятно положение, защото имаме производство, мощности и местни суровини, 
които не са поскъпнали. Ние много добре печелим от тази ситуация. И трябва с част от тези печалби да се намали цената 
за местните производители. Лесно е, просто е. 
- Не е ли абсурдно това? Някои печелят толкова много заради благоприятната ситуация, а в същото време хората 
страдат заради цените, които постоянно се вдигат. 
-  Абсурдно е, да. И е заради некадърното управление. От юли 2021 г. не сме спрели да го говорим това. Стягаме протест 
за 29 юни. В петък в 10 часа имаме заседание на щаба за подготовка на протеста. 
- Не очаквате ли между първо и второ четене на бюджета да се внесат някакви предложения? 
- Очакваме, настояваме, предложили сме текстове. Засега ги няма. Никой от властимащите не се изправи публично, за да 
каже: Да, ето такива поправки ще бъдат направени в нескопосания ни първоначален проект. 
- Имаше запитване от страна на бизнеса и за газа. Удовлетвори ли ви отговорът на премиера, че още през юли у нас 
ще потече азерски газ?        
- Азерският газ е една трета от потреблението. А другите две трети? 40% от потреблението на Стария континент е руски газ. 
За разлика от Италия, Германия, Франция и други страни ние се отказахме от този най-голям доставчик, който има и най-
ниска себестойност на производството и при добра конкуренция може да даде най-добра цена. 
Отказахме се от питомното, за да намерим по-евтин американски втечнен газ. Всъщност намерихме по-скъп и то за малко. 
Има абсолютна несигурност в момента - нямаме нито средносрочен, нито дългосрочен договор. Освен за азерския, който 
е за 1/3 от потреблението. Така че това е второто неизпълнено обещание. 
Освен това правителството обеща да си плати за глупостта, но пак ще плати с наши пари, като компенсира разликата между 
априлските и майските цени и върне парите на предприятията. И това не е направено. 
Правителството обеща да подготви условия за дългосрочни двустранни договори за електроинтензивната индустрия. Така, 
както се прави в ЕС. Трябва да бъде заделено количество и предприятията, които отговарят на критериите за 
елетроинтензивни, да си платят на определена цена директно. За Германия, Холандия Франция и други страни тази цена 
е средно 70 евро на мегават, във Франция даже е 46 евро. Това е трето неизпълнено обещание на правителството. 
Да прибавим и липсата на индексации при обществените поръчки в строителството - там на входа цените на метали, на 
битум са поскъпнали от 80 до 100%. Няма как на изхода да остане същата цена. Строителството спира. Добавяме и 
неразплатените от една година строителни работи. 
- Протестът на 29 юни с политически искания ли ще е или с чисто икономически? 
- Ще искаме оставката на правителството. Ако то не може да свърши работата, трябва да дойде друго, което да я свърши. 
Ние това го заявихме още през април в писмо на АОРБ. Протестът не е политически, а защото не се върши работата. Парите 
ги има, другите го правят, ние сме в по-благоприятна ситуация. И вместо да имаме конкурентни предимства, ние имаме 
обратното. 
 
NOVA NEWS 
 
√ Бизнесът очаква 30% поскъпване на стоките и услугите, ако няма компенсация за скъпия ток 
Коментар на Добрин Иванов в „Денят на живо с Наделина Анева” 
Бизнесът очаква 30% поскъпване на стоките и услугите, ако няма компенсация за скъпия ток. Това стана ясно от думите на 
Добрин Иванов от Асоциацията на индустриалния капитал в България в „Денят на живо с Наделина Анева”. 
„Липсата на компенсация означава, че цените на електроенергията за небитовите потребители ще ескалира в двоен 
размер, което ще бъде отразено в цената на крайните стоки и услуги съвсем скоро”, заяви Иванов. 
Той припомни, че при двойно увеличение на цената на електроенергията, от май 2021 до май 2022 година НСИ отчете 
инфлация от 15,6%. 
„Ако цената се увеличи от 245 на 431 лева, може да очакваме още 15% инфлация в цените на стоките и услугите, ако няма 
компенсация”, обясни Иванов. Запитан дали иска да каже „30% инфлация”, той отговори: „Да”. 
Добрин Иванов обясни, че още през май бизнесът и правителството са се разбрали от 1 юли да има дългосрочен 
механизъм, който да дава сигурност и предвидимост на бизнеса.  
„Днес, 17 юни, нямаме още договорен такъв дългосрочен механизъм”, коментира Иванов. Според него, ако това не се 
случи, цената на тока за небитовите потребители ще стане двойна, което ще повлияе и на цената на основните продукти. 
Добрин Иванов заяви, че България има нужда от работещо Народно събрание, което да приеме важни закони. 
„Трябва да променим законодателството в частта реформи, които са заложени в Плана за възстановяване и устойчивост. 
Тези пари, които са заложени в актуализацията на бюджета - близо 1,50 милиарда, няма да пристигнат, ако не 
предприемем тези реформи. Според нас все още е изпълним планът за приемане на еврото от 1 януари 2024 г., но и там 
има много работа и закони, които трябва да бъдат променени”, каза Иванов. 
Според него ако се отиде към избори, положението в икономиката ще се влоши. 
„Политическата криза действа възпиращо на инвестициите. Имаме галопиращи цени, имаме спешна нужда от приемане 
на закони срещу тази инфлация, както и от закони за подпомагане на най-уязвимите. Дори да имаме служебно 
правителство, то ще организира избори, ще изпълнява приходната част на бюджета, но няма да имаме инструмент, с който 
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да изразходваме тези пари и да подпомогнем нуждаещите се групи хора”, заяви Иванов.  Неговите страхове са също, че 
между първо и второ четене на бюджета партиите може да направят „предизборна актуализация”. 
„Има неясно мнозинство, всяка партия ще предлага разходи, които няма да са обезпечени. Тогава можем да видим 
бюджет със свръх дефицит, със свръх разходи, които да са неефективни, просто да мотивират хората да гласуват за една 
или друга партия”, коментира Иванов. 
Повече гледайте във видеото.  
 
В. Труд 
 
√ Добрин Иванов, АИКБ: Ако след 1 юли няма компенсации за скъпия ток, това би било пагубно за бизнеса 
Бизнесът е притеснен, че след 1 юли няма да има компенсации за скъпия ток, а това би било пагубно за икономиката. Това 
коментира в ефира на Нова Нюз Добрин Иванов от Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
„В средата на май бяхме в протестна готовност и постигнахме договореност с правителството да се включат компенсации 
за цената на електроенергията за май и юни. След това трябваше да се измисли дългосрочен механизъм от 1 юли, който 
да дава дългосрочна сигурност и предвидимост на бизнеса, така че да не калкулира авансово завишените си разходи в 
цените на крайните стоките и услугите. На 17 юни нямаме още договорен такъв дългосрочен механизъм”, коментира 
Иванов. 
Според него, ако това не се случи, цената на тока за небитовите потребители ще стане двойна, което ще повлияе и на 
цената на основните продукти. 
Добрин Иванов заяви, че България има нужда от работещо Народно събрание, което да приеме важни закони. 
„Трябва да променим законодателството в частта реформи, които са заложени в Плана за възстановяване и устойчивост. 
Тези пари, които са заложени в актуализацията на бюджета - близо 1,50 милиарда, няма да пристигнат, ако не 
предприемем тези реформи. Според нас все още е изпълним планът за приемане на еврото от 1 януари 2024 г., но и там 
има много работа и закони, които трябва да бъдат променени”, каза Иванов. 
Според него ако се отиде към избори, положението в икономиката ще се влоши. 
„Политическата криза действа възпиращо на инвестициите. Имаме галопиращи цени, имаме спешна нужда от приемане 
на закони срещу тази инфлация, както и от закони за подпомагане на най-уязвимите. Дори да имаме служебно 
правителство, то ще организира избори, ще изпълнява приходната част на бюджета, но няма да имаме инструмент, с който 
да изразходваме тези пари и да подпомогнем нуждаещите се групи хора”, заяви Иванов.  Неговите страхове са също, че 
между първо и второ четене на бюджета партиите може да направи „предизборна актуализация”. 
„Има неясно мнозинство, всяка партия ще предлага разходи, които няма да са обезпечени. Тогава можем да видим 
бюджет със свръх дефицит, със свръх разходи, които да са неефективни, просто да мотивират хората да гласуват за една 
или друга партия”, коментира Иванов. 
 
Novinite.bg 
 
√ Бизнесът е притеснен, че след 1 юли няма да има компенсации за скъпия ток  
Бизнесът е притеснен, че след 1 юли няма да има компенсации за скъпия ток, а това би било пагубно за икономиката. Това 
коментира в предаването „Денят на живо с Наделина Анева” Добрин Иванов от Асоциацията на индустриалния капитал в 
България. 
„В средата на май бяхме в протестна готовност и постигнахме договореност с правителството да се 
включат компенсации за цената на електроенергията за май и юни. След това трябваше да се измисли дългосрочен 
механизъм от 1 юли, който да дава дългосрочна сигурност и предвидимост на бизнеса, така че да не калкулира авансово 
завишените си разходи в цените на крайните стоките и услугите. На 17 юни нямаме още договорен такъв дългосрочен 
механизъм”, коментира Иванов 
„Отчитайки политическата ситуация, се страхуваме, че няма да има компенсации за бизнеса и небитовите потребители 
след 1 юли, което ще е пагубно за икономиката. Цената на тока за небитовите потребители ще стане двойна, което ще 
повлияе и на цената на основните продукти”, заяви Иванов. 
 
 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНТ 
 
√ Румен Радев участва в срещата на върха на инициативата "Три морета" в Рига 
Президентът Румен Радев ще участва в срещата на върха на инициативата "Три морета" в Рига. България беше 
домакин на форума миналата година. 
Радев и президентите на страните-участнички ще обсъдят влошената среда на сигурност заради войната в Украйна и 
привличането на Киев и страните от Западните Балкани към проектите на "Три морета". 

https://nova.bg/amp/news/view/2022/06/17/372741/%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%8A%D1%82-%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0-30-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%8A%D0%BF%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B8-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B0%D0%BA%D0%BE-%D0%BD%D1%8F%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D1%8A%D0%BF%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D0%BE%D0%BA/
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Инициативата включва 12 държави между Адриатическо, Балтийско и Черно море и цели да насърчи транспортната, 
дигиталната и енергийната свързаност между държавите. 
Стратегически партньори са Европейската комисия, Съединените щати и Германия. 
 
√ Икономисти пред "Бизнес.БГ": Данъците ще се увеличат, ако актуализацията на бюджета бъде приета 
Икономически и финансови експерти прогнозираха вдигане на данъците, ако актуализацията на бюджета бъде 
приета в този си вид. 
В "Бизнес.БГ" финансистът Димитър Чобанов от Института по икономика и политики към УНСС и доц. Григор Сарийски от 
Института за икономически изследвания на БАН призоваха за промени в параметрите на актуализацията, за да не влезе 
страната в дългова спирала. Според тях са заложени твърде големи разходи, особено в пенсионната система без да е ясна 
как ще бъдат обезпечени с приходи. 
По думите на Димитър Чобанов приходната част в предложената актуализация е силно занижена и ако план-сметката бъде 
приета в този си вид, ще се наложи нова актуализация наесен. 
Целия разговор вижте във видео. 
 
√ Посланиците на страните от ЕС обсъждат френското предложение за преговорите между София и Скопие 
Посланиците на страните от Европейския съюз ще заседават тази вечер в Люксембург, за да обсъдят така нареченото 
"френско предложение" за разрешаване на спора между България и Северна Македония и започването на преговори за 
членство със Скопие и Тирана. 
Позицията на България по преговорната рамка, предложена от френското председателство, се очаква да бъде изразена от 
Външната комисия на Народното събрание, след като на 15 юни правителството прие всички решения, свързани със спора 
със Северна Македония, да се взимат от българските народни представители. 
Ако тази вечер България представи положителна позиция по предложенията на френското председателство, се очаква 
утре на заседанието на Съвета по общи въпроси да бъдат одобрени преговорните рамки и съпътстващите ги документи, а 
на срещата на върха за Западните Балкани в четвъртък да бъдат одобрени датите за започване на преговорите. 
Френското председателство и европейските институции приеха българските искания за Северна Македония и ги включиха 
в преговорната рамка. 
Промяна в конституцията на Северна Македония ще гарантира спазването на правата на българите там, а Европейската 
комисия ще извършва мониторинг, който включва и дискриминацията, и езика на омразата. 
Включено е и изискване за прилагането на двустранните договори между България и Северна Македония, както и обща 
декларация за македонския език. 
 
√ Столтенберг предупреди, че войната в Украйна може да продължи години 
Генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг предупреди, че Западът трябва да бъде готов, че конфликтът в Украйна 
ще продължи с години. Според него войната коства много, но няма по-висока цена от тази Москва да постигне целите си. 
Междувременно от руското министерство на отбраната съобщават за сериозен напредък при офанзивата си в Донецка 
област. 
Москва съобщи за сериозен напредък при офанзивата си в Северодонецк. Говорителят на руското министерство на 
отбраната Игор Конашенков заяви, че украински офицери и генерали са били убити в Днепропетровска област. 
С ракети "Искендер" беше поразен и завод за ремонт на танкове в Харков. 
"Офанзивата в Северодонецк се развива по план. Частите на Луганската народна република, подкрепени от силите 
на Руската федерация, са освободили Метьолкине. Все повече украински войници се отказват от водене на сражения. 
Те нямат нито сили, нито военна мощ. 57-ма меганизирана бригада свали оръжията и напусна позициите си в 
Лисичанск", заяви Игор Конашенков, говорител на руското министерство на отбраната. 
Съобщава се, че в района на Николаев за унищожени големи количества гаубици и военни транспортни средства, 
доставени на Украйна от западни държави преди дни. От руското външно министерство разпростаниха днес коментар на 
Сергей Лавров относно предоставените от Съединените щати оръжия на Украйна. 
"Съединените щати се опитват да постигнат това, което отдавна са дали като заявка: искат Русия да си знае 
мястото. Смятат, че нямаме право да мнение по международни въпроси, искат Русия да се съобразява с правилата, 
наложени от Съединените щати. Но е пределно ясно, че няма да постигнат успех", заяви Сергей Лавров, външен 
министър на Русия. 
Володимир Зеленски посети за първи път южния фронт в страната. След обиколката си в Николаев, където видя тежките 
поражения в града и разговаря с военни и лекари, държавният глава беше и в Одеса. От началото на военните действия, 
градът е подложен на периодичен обстрел. Зеленски проведе заседание с представители на местната власт, на което бяха 
обсъдени действия за отбраната на региона и начините за организиране на коридор за износ на зърно. Ако Русия успее да 
овладее Николаев и Одеса ще лиши Украйна от излаза на Черно море, обясняват експерти. 
"Няма да дадем юга на никого. Ще си възвърнем всички превзети територии по море и суша. Срещнах се с военните ни 
в Николаев и Одеса. Загубите там са чувствителни. Разрушенията са огромни - къщи, инфраструктура. Ситуацията 
е тежка", заяви Володимир Зеленски, президент на Украйна 
Генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг заяви, че подкрепата за Украйна трябва да продължи. Според него 
конфликтът може да продължи години, а помощта трябва да бъде не само военна, а и свързана с увеличаващите се цени 
на енергоносителите и хранителните продукти. 
 

https://bnt.bg/bg/a/biznesbg
https://bntnews.bg/news/ikonomisti-pred-biznesbg-danacite-shte-se-uvelichat-ako-aktualizaciyata-na-byujeta-bade-prieta-1198735news.html
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√ Президентът в Латвия за 7-ата среща на върха на инициативата "Три морета" 
Страните участнички ще обсъдят възможностите за включването на Украйна и на други държави от Източното 
партньорство и Западните Балкани към проекти в рамките на инициативата "Три морета" 
Президентът Румен Радев ще бъде на посещение в Латвия и ще участва в седмата среща на върха на инициативата "Три 
морета". Тя обединява 12 държави от Европейския съюз, разположени между Балтийско, Адриатическо и Черно море. 
Предвижда се в Рига Румен Радев да има двустранни срещи със свои колеги. 
Целта на инициативата е да насърчи транспортната, енергийна и дигитална свързаност в Източна Европа и да стимулира 
икономическия растеж в региона. 
Българският президент беше домакин на 6-ата среща на върха "Три морета" миналата година. Водеща тема на българското 
председателство беше свързаността в науката, образованието, технологиите и иновациите: 
"Каквито и финансови фондове и инструменти да прилагаме за социално и икономическо сближаване между Източна и 
Западна Европа, тази цел не може да бъде постигната, ако ние не търсим сближване в науката и образованието." 
В Рига българският държавен глава ще участва в президентския панел на форума заедно с представители на страните-
участнички в инициативата, както и на стратегическите партньори на "Три морета" от Европейската комисия, Германия и 
САЩ. 
Сред приоритетите на латвийското председателство на седмата среща на върха са дигитализацията, привличането на 
повече инвестиции в региона и енергийната сигурност. Андрей Щейкманис - ръководител на кабинета на латвийския 
президент, заяви: 
"В настоящата изключително сложна геополитическа и икономическа ситуация е много важно да се подчертае значението 
на тясното сътрудничество между държавите с общи интереси. 
Решенията, които вземаме днес, ще се отразят на бъдещите поколения. Затова срещата на върха и бизнес форумът тази 
година ще бъдат по-важни от всякога. 
Искаме срещата в Рига да обърне внимание как да постигнем свързаност в региона по устойчив начин. Особено внимание 
несъмнено ще бъде обърнато на Украйна и на това какво регионът може и трябва да направи." 
На бизнес форум в рамките на инициативата "Три морета" в Рига се очаква да бъде дискутирана и влошената среда за 
сигурност заради войната на Русия в Украйна, която изправя региона пред нови предизвикателства. 
Страните участнички ще обсъдят възможностите за включването на Украйна и на други държави от Източното партньорство 
и Западните Балкани към проекти в рамките на инициативата "Три морета". 
 
√ Парламентът ще обсъди на 21 юни вот на недоверие към правителството 
Народното събрание ще обсъди на извънредно заседание утре поискания от ГЕРБ-СДС вот на недоверие към 
правителството на Кирил Петков с мотив - провал във финансово икономическата политика. 
Подкрепа за вота изразиха и опозиционните партии: "Има такъв народ", ДПС и "Възраждане". 
Гласуването трябва да се проведе не по-рано от 24 часа след края на дебатите във вторник. 
При успех на вота ще се направи нов опит за формиране на кабинет в рамките на този парламент с мандат на 
"Продължаваме промяната". 
Ако не се състави правителство, вторият мандат за това ще получи ГЕРБ, а при неуспех и от тяхна страна, президентът 
връчва трети мандат на избрана от него политическа сила в Народното събрание.  
В случай че и тези процедури не успеят да излъчат кабинет, държавният глава разпуска парламента и насрочва дата за 
предсрочни избори. 
 
√ Демонстрации се очакват преди дебатите и гласуването на вота на недоверие 
Преди дебатите и гласуването от парламента на вота на недоверие към правителството, в София се планират протести "за" 
и "против" политиката на кабинета. 
Тази вечер в 18 часа пред президентството е насрочен "Марш за европейска България - в защита на парламентаризма и 
демокрацията", организиран от инициативата "Правосъдие за всеки". 
В 18:30 пред парламента е насрочен граждански протест в подкрепа на правителството. 
Такива демонстрации се очаква да се проведат и във вторник и в деня на гласуването от депутатите на вота на недоверие. 
Във вторник пред парламента се организира и митинг на партия "Възраждане" с искане за оставка на правителството и 
свикване на предсрочни парламентарни избори. 
 
√ Форум за социалната и солидарната икономика в Пловдивския панаир 
Пловдив е домакин на Европейския форум на субектите на социалната и солидарна икономика.  Десетото юбилейно 
издание ще се проведе в Международния панаир от днес до 23 юни.  
Над сто социални предприятия, кооперации и неправителствени организации от България и чужбина ще представят 
продуктите и услугите си. В изложението ще се включат и повече от 50 компании от конвенционалния бизнес. Участие във 
форума ще вземат вицепрезидентът Илияна Йотова, министърът на социалната политика Георги Гьоков, еврокомисарят за 
работните места и социалните права Никола Шмит.   
В рамките на изложението ще се проведе конференция на тема „Справедлива, адекватна и трансформираща социална 
икономика“. На нея ще бъдат представени добри практики със значим социален ефект и възможностите за дигитална 
трансформация на социалната икономика.  
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По-късно през деня министър Гьоков и еврокомисар Шмит ще посетят социалното предприятие за изработка на сувенири 
и „Общностния център за деца и семейства“. Те са изградени с европейско финансиране. 
 
√ Еврокомисарят по работните места Никола Шмит на посещение в България 
Еврокомисарят за работните места и социалните права Никола Шмит ще бъде на посещение в България в понеделник и 
вторник, съобщиха от Комисията. 
В понеделник той ще участва в Пловдив в откриването на Европейския форум на субектите на социалната и солидарна 
икономика заедно с вицепрезидента Илиана Йотова, министъра на труда и социалната политика Георги Гьоков и кмета на 
града Здравко Димитров. 
Той ще посети и два социални проекта, реализирани с европейско финансиране - социално предприятие за хора с 
увреждания и общностен център за деца и семейства от уязвими социални групи. 
Във вторник еврокомисар Шмит ще се срещне с вицепремиера по еврофондовете и министър на финансите Асен Василев, 
министъра на образованието и науката Николай Денков, представители на ресорните парламентарни комисии, както и със 
социалните партньори и неправителствения сектор. 
 
√ Министър Иванов в Добруджа: Очакваме изключително добра реколтата 
Прибирането на зърнената реколта е български народен обичай и най-важният момент от битието на българския 
земеделец през годините. 
Дългият път от посетите през есента пшеничени зрънца до прибраната в складовете продукция е свързан с много усилия, 
а жътвата е финал, който дава възможност на стопаните да почувстват радостта от своя труд", това заяви министърът на 
земеделието д-р Иван Иванов при откриването на фестивала „Бялата жътва – за Земята, добруджанеца и хляба“, в община 
Тервел. 
Той подчерта, че Добричкият регион, известен като житницата на България, има голямо значение за развитието на селското 
ни стопанство, защото формира огромна част от зърнопроизводството на страната ни. "България се утвърди като един от 
основните производители на пшеница не само в Европа, но и по света", каза аграрният министър. По думите му прилагат 
се съвременни агротехнически мероприятия при отглеждането на зърнените култури и повишена грижа за състоянието на 
почвите. Той заяви, че като резултат през последните пет години се отчита тенденция на задържане на средните добиви 
зърнени култури в страната. "През тази година очакваме средните за страната добиви от пшеница да са близки до 
миналогодишните нива. По експертни оценки на Областните дирекции „Земеделие“, на база обследване на моментното 
състояние на зърнените култури, очакваме изключително добра реколта, която да е повече от достатъчна за осигуряване 
на необходимите количества за вътрешна консумация, както и за износ", категоричен бе д-р Иванов. 
Аграрният министър подчерта, че България продължава да е значим фактор на международния пазар на зърно, заемайки 
престижното 11-то място в света по износ на пшеница в над 30 държави през 2021 г. Той допълни, че пшеницата заема 
близо 20% от общия аграрен износ на България през 2021 г. 
Министърът на земеделието заяви, че фестивалът в община Тервел е средищно място, което откроява бит и традиции в 
едно и подчертава местната идентичност. Той допълни, че събитието се организира от МИГ "Тервел - Крушари" с 
финансиране по подхода Водено от общностите местно развитие, като по този начин се продължават местните традиции 
и се подкрепя тяхното предаване на идните поколения. 
"Гордост е, че вие, добруджанските земеделски производители, сте запазили дългогодишните традиции и сте съхранили 
обичаите за жътвата и до днес. Гордост е, че сте запазили дългогодишните традиции и сте съхранили обичаите за жътвата 
и до днес. 
Желая ви здраве, високи добиви, успешно прибиране на реколтата и плодородна следваща година!", заключи министър 
Иван Иванов. 
Преди фестивалът министърът на земеделието посети земеделско стопанство със затворен цикъл на производство на 
млечни и месни продукти в с. Овчарово. 
 
√ Плевен е домакин на форум за "зелените региони" и индустриите за здравословен живот 
Плевен е домакин на форум: "Развитието на зелените региони на България и индустриите за здравословен живот - 
възможности и предизвикателства". 
Събитието има за цел да проведе публичен граждански диалог и да даде тласък за формиране на положителна тенденция 
на развитие в Северозападния район. 
Ще бъдат представени новите възможности за развитието на регионите и бизнеса в новата програма "Околна среда 2021 
– 2027 г." 
Продължава и обсъждането за изграждане на Северозападен междууниверситетски кампус и технологичен парк в Плевен 
със специализирани звена в сферата на аграрните науки, биотехнологиите, биоразнообразието, биоресурсите и 
опазването на околната среда. 
Областният управител Иван Янчев коментира: 
„Да обединим наука, бизнес и висше образование - ако успеем да го реализираме, тези сгради в бившето ШЗО, които са с 
отпаднала необходимост над 20 години – там, мисля, че ще направим едно добро наследство за всички… Остават само по-
тежките битки за реализирането. Това е едната кауза, която седи зад тези форуми, които се правят в момента. Неслучайно 
всеки път засягаме темата за този кампус – ние дори изпреварваме времето, в новия програмен период ще има 
задължителни такива елементи на точно това, което правя в момента -  да има публично обсъждане“. 
Очаква се във форума да се включи вицепремиерът Борислав Сандов, министър на околната среда и водите. 
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√ "Фич" потвърди дългосрочния кредитен рейтинг на България 
Международната рейтингова агенция "Фич" (Fitch Ratings) потвърди дългосрочния кредитен рейтинг на България в 
чуждестранна и местна валута - три пъти Бе (ВВВ) с положителна перспектива, съобщават от министерството на финансите. 
"Оценката  на България е подкрепена от силна външна и фискална позиция, политическа рамка от членството в ЕС и 
дългогодишното функциониране на режима на паричен съвет" - това са мотивите на рейтинговата агенция . 
Положителната перспектива отразява плановете за членство в еврозоната, което може да доведе до по-нататъшни 
подобрения във външната позиция на страната. Властите остават ангажирани с приемането на еврото до 2024 г., като 
рисковете около времевия хоризонт произлизат главно от външни фактори. От рейтинговата агенция не очакват забавяне 
с повече от една година на приемането на еврото, в случай, че страната не успее да изпълни критериите за конвергенция 
през 2023 г., тъй като считат, че на ниво ЕС има ясен ангажимент за ускоряване на този процес. 
Fitch Ratings прогнозират растежът на БВП да се забави до 3% през 2022 г. от 4,2% през 2021 г., тъй като по-високата 
инфлация и по-слабото външно търсене влияят съответно на потреблението и външната търговия на страната. 
Fitch Ratings прогнозират, че бюджетният дефицит ще се увеличи до 4,9% от БВП през 2022 г., от 4,1% през 2021 г., движен 
предимно от мерките за подкрепа. Те очакват, че дефицитът ще намалее до 2,9% от БВП през 2023 г., с намаляване на 
натиска върху разходите. Въпреки по-големите дефицити, нивото на държавния дълг на България ще остане много ниско 
в сравнение със страните от ЕС и тези с рейтинг „ВВВ“. 
Политическата несигурност остава важен негативен риск. Отново възникналите перспективи за нови избори могат да 
забавят усвояването на Плана за възстановяване и устойчивост, който беше окончателно одобрен през април, пише в 
съобщението на финансовото министерство. Въпреки това, рисковете около по-съществено забавяне изглеждат 
ограничени в момента, подчертавайки устойчивостта на икономиката през последните няколко години както към 
вътрешни, така и към външни шокове. 
Основните фактори, които биха могли да доведат до повишаване на рейтинга са напредък към присъединяването към 
еврозоната, включително по-голямо доверие в България да отговаря на критериите за членство и подобряване на 
потенциала за растеж на икономиката. Фактори, които биха могли да доведат до понижаване на рейтинга са значително 
забавяне на присъединяването към еврозоната или голям неблагоприятен макроикономически шок, което би намалило 
значително средносрочните перспективи за растеж в сравнение с текущите очаквания на рейтинговата агенция. 
 
√ Германия и Австрия пускат въглищни централи заради по-малко газ от Русия 
За шести пореден ден Италия ще остане с намалено подаване на природен газ от Русия. 
Германия възнамерява да възобнови работата на въглищните си централи, докато не постигне газова независимост от 
Русия. 
От "Газпром" обясняват намалението в подаваните количества за двете страни с технически проблеми, но властите в 
Италия и Германия са категорични, че става дума за политически натиск от страна на Москва, свързан с войната в Украйна 
и наложените западни санкции. 
На кризисно заседание австрийското правителство също реши, че отново ще отвори спряна въглищна електроцентрала 
заради недостига на електроенергия, предизвикан от намалените доставки на газ от Русия. 
Електроцентралата "Мелах", която беше последната електроцентрала в страната, захранвана с въглища, беше затворена 
през пролетта на 2020 г., тъй като правителството поетапно се отказа от замърсяващата енергия в опит да премине към 100 
% възобновяеми източници на енергия. Сега обаче, отново ще бъде отворена. 
За момента Унгария  се оказа една от малкото държави в Евросъюза, които продължават да получават руски газ в пълен 
обем. 
 
√ Еманюел Макрон загуби пълното си мнозинство в парламента 
Коалицията на френския президент Еманюел Макрон загуби пълното си мнозинство след балотажа на парламентарните 
избори в неделя. 
Според пълните окончателни резултати, публикувани от френското вътрешно министерство, алиансът "Заедно" на Макрон 
е спечелил 245 места в 577-членната камара. 
Франс прес изчислява, че това означава, че е далеч от необходимите 289 места за пълно мнозинство. Като втора френска 
политическа сила се утвърждава Новото обединение на левите сили със 135 места, а крайнодесният Национален сбор, 
който става трета парламентарна сила със собствена група, ще има 89 места. 
Загуба претърпяха няколко ключови фигури от мнозинството - досегашният председател на Националното събрание Ришар 
Феран и бившият вътрешен министър Кристоф Кастанер. 
Френският премиер Елизабет Борн обяви, че се заема още от днес със задачата да състави "работно мнозинство" в 
новоизбраното Национално събрание. Тя определи като опасно за Франция обстоятелството, че никоя политическа 
формация не си е осигурила мнозинство на вчерашния вот. 
"Ситуацията е безпрецедентна. Никога досега в Петата република не е имало такова разпределение на силите в 
Националното събрание. Тази ситуация представлява риск за нашата страна, предвид предизвикателствата във вътрешен 
и международен план", каза Борн. 
Тя определи като опасно за Франция обстоятелството, че никоя политическа формация не си е осигурила мнозинство на 
вчерашния вот.  
Един от потенциалните съюзници на пропрезидентския блок в парламента - партията "Републиканци", вече обяви, че ще 
действа като опозиция. 
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Срещу президента Еманюел Макрон се изказаха и лидерите на крайната десница Марин льо Пен и на ляво-зеления блок 
Жан-Люк Меланшон. 
Експерти заявиха, че един от възможните варианти пред президента Макрон е да управлява с правителство на 
малцинството и че резултатите поставят под въпрос възможността на президента да управлява ефективно и да прокара 
политическата си програма, особено реформата на пенсионната система. 
 
Сега 
 
√ Лихвата по кредитите зависи и от професията 
За банките е важен не само размерът на заплатата, но и секторът, в който работите 
Високата заплата не е гаранция, че банката ще ви отпусне заем, особено ипотечен. Професията, икономическият сектор и 
перспективите на работното място имат не по-малко значение при оценката на кредитоспособността на кандидата, 
показва анализ на компанията за кредитно консултиране "Кредитланд".  
Банките имат своя преценка за "надежден клиент". 
На първо място те трябва да работят в секторите ИТ, производство и разпределение на енергия и горива, преработваща 
промишленост, застраховане, здравеопазване, административна и социална дейност, хранителна и фармацевтична 
промишленост, складиране и пощи и служители в различни държавни и общински ведомства и учреждения. 
Има и някои свободни професии, които се считат за надеждни и перспективни. Такива са: медицински специалисти, 
адвокати, нотариуси, частни съдебни изпълнители, зъболекари, зъботехници, архитекти, проектанти, инженери, експерт-
счетоводители, одитори. 
В същото време банките се отнасят резервирано към кандидати, които работят в секторите туризъм, ресторантьорство, 
хотелиерство, пътнически транспорт. При тях има значително ниво на риск и банките прилагат допълнителни изисквания 
като условия за финансиране, а някои направо отказват да отпускат заеми на такива кандидати. 
Важен за банките критерий при оценка на кредитоспособността е възрастта. Кандидатът не трябва да е твърде млад, 
защото се счита за по-рисков, а тези в предпенсионна възраст не може да сключат договори с дългосрочно погасяване на 
кредита. Банките също така предпочитат семейните кандидати за ипотечни заеми, защото ги смятат за по-малко рискови 
от несемейните. 
ОТСТЪПКИ 
"Надеждните" кандидати получават преференциални условия за кредитиране.  
Когато професията има значение, отстъпката в лихвата може да бъде в диапазона 0,1 - 0,3% за ипотечен кредит. При 
потребителските заеми, където няма сигурно обезпечение и е много важно колко надежден е работодателят, има банки, 
които биха предложили дори отстъпка до 0,8 - 1%. 
Според дохода също е възможно клиентът да получи отстъпки и при ипотечните кредити средно за пазара те изглеждат 
така: 
- До 1000 лв. нетен месечен доход – стандартни лихвени условия; 
- Над 1000 – 1500 лв. – отстъпката е около 0,10% - 0,20%; 
- Над 1500 – 2000 лв. – отстъпката е около 0,20% - 0,30%; 
. Над  2000 лв. – отстъпката е около 0,30% - 0,40%; 
. Над 3000 – 3500 лв.  – отстъпката е до около 0,40% - 0,50%, в някои случаи и повече. 
Позицията на работното място е не по-малко важна. Има значение дали заемате ръководна позиция, или сте обикновен 
изпълнител. Обикновено изискванията за висок нетен доход и професия или позиция вървят съвместно. Отстъпката, която 
може да се достигне, е строго индивидуална, но може да бъде и над 0.50%. 
 
√ Прекратените фирми минават и през процедура по ликвидация 
Как се осъществява ликвидацията на една фирма? 
Едно търговско дружество може да бъде прекратено по много различни причини. Това може да стане например, когато то 
бъде обявено в несъстоятелност. Или пък по решение на съда в строго определени от закона случаи. Прекратяване може 
да има и на различни основания, в зависимост от вида търговско дружество. Примерно едно ООД може да бъде 
прекратено поради изтичане на срока на дружествения договор, по решение на на съдружниците, взето с мнозинство 3/4 
от капитала, при сливане и вливане. Еднолично ООД пък се прекратява със смъртта на физическо лице, ако то притежава 
капитала, освен ако наследниците не поискат да продължат дейността. Акционерно дружество пък се прекратява по 
решение на общото събрание, с решение на съд, ако върши незаконни неща, ако чистата стойност на имуществото на 
дружеството спадне под размера на вписания капитал и др. 
И тук е важно да се отбележи, че след прекратяването на съответното дружество, то трябва да се извърши ликвидация. 
Според Търговския закон (ТЗ) срокът, в който трябва да завърши ликвидацията, се определя от общото събрание на 
дружеството с ограничена отговорност и акционерното дружество, а за останалите търговски дружества - по единодушно 
решение на неограничено отговорните съдружници. Такъв срок определя и длъжностното лице по регистрацията към 
Агенцията по вписването, когато то назначава ликвидатори. При необходимост определеният срок може да се продължи. 
Ликвидаторите се вписват в търговския регистър, където се представят нотариално заверени съгласия с образци на 
подписите им. Те носят същата отговорност за дейността си по ликвидацията, както управителите и другите изпълнителни 
органи на търговските дружества. 
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Ликвидаторите са длъжни, като обявят прекратяването на дружеството, да поканят неговите кредитори да предявят 
вземанията си. Поканата се отправя писмено до известните кредитори и се обявява в търговския регистър. Ликвидаторите 
са длъжни да уведомят Националната агенция за приходите за започналата ликвидация. 
ТЗ ги задължава и да довършат текущите сделки, да съберат вземанията, да превърнат останалото имущество в пари и да 
удовлетворят кредиторите. Те могат да сключват нови сделки само ако това се налага от ликвидацията. 
Ликвидаторите могат по съгласие със съдружниците, съответно с акционерите и кредиторите, да им прехвърлят отделни 
обекти от ликвидационното имущество, ако с това не се увреждат правата на останалите съдружници и кредитори. ТЗ 
изрично натъртва, че ликвидаторът е длъжен да осъществява правомощията си с грижата на добър търговец. 
Важно е да се отбележи, че те представляват дружеството и имат правата и задълженията на изпълнителния му орган. 
Те съставят баланс към момента на прекратяването на дружеството и доклад, който пояснява баланса. В края на всяка 
година те извършват годишно приключване и представят годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността си пред 
ръководния орган. Ръководният орган се произнася за приемането на началния баланс, на годишното приключване и за 
освобождаването от отговорност на ликвидаторите. 
Имуществото, което остава след удовлетворяване на кредиторите, се разпределя между съдружниците, съответно между 
акционерите. Това разпределение става обаче само ако са изминали шест месеца от деня, в който поканата до кредиторите 
е обявена в търговския регистър. Ръководният орган на дружеството може, след като бъдат удовлетворени кредиторите, 
да отпише вземанията на дружеството, които са несъбираеми. Решението се приема с обикновено мнозинство. 
Когато са уредени всички задължения и остатъкът от имуществото е разпределен, ликвидаторите искат заличаване на 
дружеството.  Ако по-късно се установи, че са необходими по-нататъшни действия за ликвидацията, длъжностното лице 
по регистрацията към Агенцията по вписванията назначава по молба на заинтересувания досегашните или други 
ликвидатори. 
 
√ Кьовеши иска повече европейски прокурори в България 
Заради многото и сложни дела броят им трябва да е 15, а не 10, смята европейският главен прокурор 
Европейският главен прокурор Лаура Кьовеши е поискала увеличаване на броя на делегираните прокурори в България. 
Това потвърдиха за "Сега" от пресофиса на Кьовеши. Делегираните прокурори (ЕДП) са български магистрати, които 
работят тук по делата, разследвани от европейската прокуратура. В момента квотата на България е 10 ЕДП, като едно от 
местата е свободно. 
Кьовеши сега иска българските ЕДП да са 15. Мотивите за увеличението са увеличеният брой дела, както и тяхната 
сложност, обясниха още от европейската прокуратура. Преди 10 дни Министерството на правосъдието обяви, че в момента 
европейските делегирани прокурори работят активно по 80 производства в България. "Коментирана бе необходимостта 
от провеждане на избор за още български делегирани прокурори, тъй като действащите са доста натоварени", 
гласеше съобщението на министерството след среща на Кьовеши с Надежда Йорданова. 
Деветимата действащи делегирани прокурори бяха одобрени от Кьовеши след като Прокурорската колегия на Висшия 
съдебен съвет придвижи номинациите им. Кьовеши обаче отхвърли няколко кандидати. А последната процедура по 
запълване на свободното десето място се провали заради липса на желаещи. 
От Люксембург сега отговарят на "Сега", че главният прокурор Иван Гешев е одобрил увеличаването на броя на ЕДП. А 
европейската прокуратурата ги очаква "възможно най-скоро" и не коментира, че България не може да запълни дори 
квотата си от 10. "Можем само да насърчим прокурорите да се присъединят към европейската прокуратура", гласи 
отговора им. 
Предстои да бъде увеличен броят на делегираните прокурори и в други държави. Според регламента за 
европрокуратурата във всяка участваща държава следва да има поне двама делегирани прокурори, като броят им се 
одобрява от европейския главен прокурор в консултация с всяка държава членка. 
По настояване на Кьовеши българските ЕДП се отделят в самостоятелна структура. Промените в Закона за съдебната власт, 
които ще регламентират това, бяха внесени от правителството в парламента в края на май и вече бяха приети на първо 
четене от правната комисия. Заради политическата криза обаче, е възможно да не бъдат приети окончателно.  
По време на обсъждането в правната комисия представителите на ГЕРБ имаха възражения. Бранимир Балачев например 
заяви, че предлаганите промени противоречат на Конституцията и на независимостта на съдебната система. Според 
неговото тълкуване прокуратурата в България е единна и създаването на независима в нея прокуратура не кореспондира 
с духа на регламента за европрокуратурата. Опонираха му от ПП, БСП и ДБ. Предложените законови промени са 
необходими за гарантиране на независимостта в дейността на делегираните прокурори, като коректният прочит на 
разпоредбите не разкрива противоречие с Конституцията, посочи Крум Зарков (БСП).  
 
3e-news.net 
 
√ До 425 млрд. евро инвестиции в разпределителни мрежи ще са нужни до 2030 г., за да се поемат новите ВЕИ проекти 
от системата 
Интегрирането на нови източници на чисто производство в допълнение към увеличаването на електрификацията на 
индустрията, електронната мобилност и отоплението и охлаждането означава, че инвестициите в мрежата трябва да бъдат 
приоритет. Всичко друго ще остави готови за внедряване решения да чакат, забавяйки прехода. Факт е, че над една трета 
от мрежите на ЕС вече са на повече от 40 години. Eurelectric изготви манифест, наречен „Connecting The Dots“ . Според 
него  до 2030 г. трябва да бъдат инвестирани 375-425 милиарда евро – голяма, но цифра, която е по-ниска от много други 
експертни прогнози. 

https://www.segabg.com/hot/category-bulgaria/koveshi-ne-haresa-oshte-edin-bulgarski-prokuror
https://www.segabg.com/hot/category-bulgaria/mvr-prokuraturata-tolerira-deputat-gerb-kato-ne-go-razsledva
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Ползите и спестяванията са от същия мащаб и работата ще създаде до 620 000 качествени и местни работни места годишно 
в ЕС27 и Обединеното кралство. Но увеличаването на капацитета на мрежата няма да е достатъчно само по себе си. 
Eurelectric подчертава, че гъвкавостта на мрежата ще играе ключова роля, като управление на пиковото натоварване чрез 
разпределени енергийни ресурси (distributed energy resources (DER), управление на претоварването на мрежата, 
поддръжка на напрежение от вече свързани активи, цифровизация, автоматизация и интелигентни измервателни уреди. 
И политиците трябва да признаят различните отправни точки между страните и техните прогнозни нужди, смятат от 
Eurelectric. Разпределителните мрежи са гръбнакът на цифровия и енергиен преход, те осигуряват непрекъснат и 
надежден поток на електроенергия, интегрират повечето възобновяеми енергийни източници и позволяват създаването 
на нови потребителски услуги. Европейските разпределителни мрежи трябва спешно да увеличат рентабилните 
инвестиции, за да бъдат подходящи за целта във все по-декарбонизирана, децентрализирана и дигитализирана енергийна 
система. 
Между 375 и 425 милиарда евро инвестиции до 2030 г 
Connecting The Dots, първо по рода си проучване, проведено от Eurelectric и E.DSO с аналитична подкрепа от Monitor 
Deloitte, разкри, че инвестициите в разпределителната мрежа ще изискват 375-425 милиарда евро до 2030 г. По-голямата 
част са породени от разширения и замени, свързани с възобновяеми източници (70% от новите слънчеви и вятърни 
мощности ще бъдат свързани на ниво разпределение), модернизация и повишаване на нивата на електрификация в 
промишлеността, електронната мобилност и отоплението и охлаждането. 
Защо Европа все още не инвестира достатъчно в разпределителните мрежи? 
Стандартният тип бизнес е враг на иновациите. Европейските национални регулаторни агенции поддържат регулаторните 
рамки в сила с модели за краткосрочно възнаграждение, които позволяват на операторите на разпределителни мрежи да 
свързват клиенти, като същевременно поддържат всички заинтересовани страни в енергийния сектор в синхрон. 
Междувременно части от разпределителните мрежи, изградени да задоволят пиковото търсене, вече са претоварени и не 
могат лесно да свържат нови капацитети от възобновяеми източници. Европейските държави и техните регулатори не 
оценяват това, че за да постигнат нашите цели за декарбонизация, държавите-членки трябва да планират с дългосрочен 
хоризонт и перспектива на истински енергиен съюз. Трябва да работим с европейските политици, така че 
предизвикателството на изменението на климата, пред което всички сме изправени, да може да бъде посрещнато от 
инвестиционната общност и от Европа като цяло, с холистичен подход за мрежови инвестиции. 
Какво означава да бъдеш пред кривата? 
Проектът Connecting The Dots установи, че над една трета от мрежите в ЕС вече са на възраст над 40 години. Този брой 
вероятно ще надхвърли 50% до 2030 г., което означава, че връзката между производството на електроенергия и 
потребителите се осъществява чрез остаряла инфраструктура. Това доказва и случая на безпрецедентен инвестиционен 
цикъл в разпределителните мрежи, който вече е просрочен. 
Пример за това е електронната мобилност: разполагаме с технологиите за внедряване на електромобили в голям мащаб, 
както и амбициозни цели за тяхното пускане в цяла Европа. Независимо от това, автомобилната индустрия, регулаторите 
и разпределителните оператори са в безизходица, тъй като опасенията относно инфраструктурата ограничават 
продажбите на електромобили. Но относително ниския брой електрически превозни средства на пътя ограничава в крайна 
сметка и необходимите подобрения на мрежата - истинска ситуация като с яйцето и кокошката. 
Настоящият модел на мрежови инвестиции се изчерпва и трябва да се признае, че прогнозните инвестиции с дългосрочен 
хоризонт на планиране в крайна сметка ще са рентабилни. Те ще оптимизират потоците, произтичащи от непрекъснато 
нарастващия дял на променливите възобновяеми източници, като същевременно гарантират безпроблемно интегриране 
на товари, идващи от електрифицирано отопление и транспорт, и поддържат постоянно високи нива на сигурност на 
доставките. 
Какви са ползите? 
Обществените ползи, свързани с устойчивостта, икономиката и конкурентоспособността, породени от тази трансформация, 
ще надхвърлят далеч финансовите разходи. Да назовем само няколко: ЕС може да спести 17-22 милиарда евро от разходи 
за CO2 годишно, над 175 милиарда евро от внос на изкопаеми горива и в крайна сметка да намали средните разходи за 
електроенергия с 28-37 милиарда евро в дългосрочен план. 
Освен това 30-35 милиарда евро (~90% от бъдещите инвестиции) могат да бъдат прихванати от производителите и 
доставчиците на услуги от ЕС, което ще допринесе за икономическото възстановяване след пандемия. Нещо повече, 
инвестициите в разпределителните мрежи ще поддържат между 440-620 000 качествени и местни работни места годишно 
в ЕС27 и Обединеното кралство. 
Каква роля ще играе гъвкавостта? 
Без гъвкавост изискванията за инвестиции биха били значително по-високи. Проучването установява, че гъвкавостта може 
да смекчи прогнозите при пиковото търсене и сценарии за растеж на електроенергия, както и да намали нуждите от 
инвестиции. Това важи особено за електронната мобилност, където се приема, че поне 50% зареждане на електрически 
превозни средства ще се извършва в непиковите часове. 
С достъп до гъвкавостта, идваща от мрежите средно и ниско напрежение, разпределителните компании биха могли по-
добре да оптимизират използването на разпределителната мрежа и да сведат до минимум необходимостта от бъдещи 
подсилвания на мрежата. 
Това е възможно чрез осигуряване на гъвкави услуги като управление на пиковото натоварване чрез разпределени 
енергийни ресурси (distributed energy resources (DER), управление на претоварването на мрежата и поддръжка на 
напрежението от активите, които вече са свързани към тяхната разпределителна мрежа. 
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Независимо от това, потенциалът за заместване или допълване на гъвкавостта трябва да бъде внимателно оценен, тъй 
като текущата електрификация изисква допълнителни инвестиционни усилия за улесняване на новите употреби на 
електроенергия и интегрирането на ВЕИ. 
Високото ниво на гъвкавост на системата изисква допълнителни инвестиции в дигитализация и автоматизация на мрежата 
и ускоряване на внедряването на интелигентни измервателни уреди. Различните отправни точки между държавите и 
прогнозираните нужди, по-специално поради мрежовите им ситуации, също трябва да бъдат взети предвид. 
В този контекст е трудно да се предположи, че която и да е от тези инвестиции в сектора за електрификация и 
модернизация може да бъде правдоподобно заменена само с мерки за гъвкавост. 
Електроразпределителните компании винаги ще преследват оптимален баланс CAPEX/OPEX, включително оптимално 
активиране на източници на гъвкавост, ако регулаторната рамка стимулира мрежовите оператори по последователен 
начин. 
Въпреки това, много правила, въведени от пакета за чиста енергия, все още са във фаза на прилагане и независимо от 
европейската рамка за използване на гъвкавост и оптимизиране на решенията за инвестиции в мрежата, все още ни 
липсват подходящи национални регулаторни рамки за доставка на услуги за гъвкавост. 
В контекста на конкурентната декарбонизация в Европа, разпределителните мрежи са инвестиция за обществото без 
съжаление. За да направят европейските мрежи подходящи за декарбонизирано бъдеще, създателите на политики трябва 
да работят за подобряване на инвестиционните рамки, улесняване на достъпа на разпределителните мрежови компании 
до фондовете на ЕС и ускоряване на процесите на разрешаване и предоставяне на разрешителни. 
 
√ Повишение с 45.19%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 472.75 лв. за MWh с ден за доставка 20 
юни 2022 г. 
Eнергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 472.75 лв. за MWh с ден за доставка 20 юни 2022 г. и обем от 85 475.90 MWh, сочат данните от търговията. Това е 
повишение с 45.19 % % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 458.78 лв. за MWh, при количество от 45 381.10 MWh. 
Извънпиковата енергия (40 094.80 MWh) е на цена от 486.72 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 469.83 лв. за MWh и количество от 2926.5 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 15 часа – 406.07 лв. за MWh (3926.1 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 21 часа – 621.07 лв. за 
MWh (3461.4 MWh). 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 494.57 лв. за MWh при количество от 3160.9 
MWh. (https://ibex.bg/) 
Спрямо стойността от 325.61 лв. (166.48 евро) за MWh за 19 юни 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за 
доставка 20 юни 2022 г. се увеличава до 472.75 лв. за MWh (повишение с 45.19 %) по данни на БНЕБ или 241.71 евро за 
MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 19 юни 2022 г. общият търгуван обем към часа на публикуване 
на информацията е 1 972.90 MWh при средно претеглена дневна цена от 318.94 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     37,29%    2121.11 
Кондензационни ТЕЦ   36,04%    2050.04 
Топлофикационни ТЕЦ   4,12%    234.57 
Заводски ТЕЦ    2,42%    137.39 
ВЕЦ     2,73%    155.18 
Малки ВЕЦ    4,45%    253.3 
ВяЕЦ     1,67%    94.81 
ФЕЦ     10,87%    618.19 
Био ЕЦ      0,41%     23.39 
Товар на РБ         3421.12 
Интензитетът на СО2 е 313g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Огромен ръст и завръщане към зимните, високи цени - така започват седмицата енергийните борси 
Румънската OPCOM затвори при цена от 282,36 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 241,71 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 282,36 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 20 юни 2022 г. Цената за пиковата енергия е 296,20 евро/мвтч, а извънпиковата енергия е 
268,53 евро/мвтч. Най-високата цена от 384,86 евро/мвтч ще бъде в 9 ч. Най-ниска ще бъде цената в 5 ч и тя ще бъде 213,20 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 74 538,0 мвтч. 

https://ibex.bg/
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На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за 20 юни ще бъде 241,71 евро/мвтч. Общият изтъргуван обем 
електроенергия е за 143,21 гвтч. Максималната цена ще бъде 317,55 евро/мвтч и тя ще бъде в 21 ч. Минималната цена ще 
бъде в 9 ч и тя ще бъде 206,59 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 20 юни е 285,24 евро/мвтч. Пиковата енергия пък се 
търгува за 302,30 евро/мвтч. Най-високата цена от 493,91 евро/мвтч ще бъде в 9 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 5 ч и тя 
ще бъде 213,20 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 65 506,9 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 20 юни на Словашката енергийна борса е 283,39 евро/мвтч. Най-високата цена ще 
бъде в 9 ч и  тя ще е 495,73 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 5 ч и тя ще бъде 213,20 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 275,42 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 9 ч и  тя 
ще е 495,73 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 15 ч и тя ще бъде 211,80 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 20 юни е 287,05 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
306,95 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 48 185,4 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 9 ч и тя 
ще достигне 462,73 евро/мвтч. Най-ниската цена се очаква в 5 ч тя ще бъде 213,20 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 267,37 евро/мвтч на 20 юни. Пиковата цена ще бъде 266,47 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 658 819,8 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 9 ч и тя ще 
достигне 500,00 евро/мвтч. В 17 ч се очаква и най-ниската цена от 180,44 евро/мвтч. 
 
√ Загубите се завърнаха на БФБ след едноседмично прекъсване 
Най-голям спад през отминалите пет работни дни отчете измерителят на българските „сини чипове“ SOFIX (-1.17%), 
а най-малка загуба регистрира имотният индекс BG REIT (-0.26%) 
През отминалите пет работни дни (13-17 юни) загубите се завърнаха на Българската фондова борса (БФБ) след 
едноседмично прекъсване (6-10 юни), когато три от четирите индекса завършиха с повишения и само имотният BG REIT 
регистрира спад. През отминалата седмица и четирите индекса регистрираха понижения, като най-голямо беше на 
българския индикатор на „сините чипове“ SOFIX (-1.17%), следван от широкия BGBX 40 (-0.91%), равно претегления BGTR 
30 (-0.42%) и имотния BG REIT (-0.26%). 
Така седмичният низходящ тренд съвпадна с търговията на фондовите борси в Западна Европа и САЩ, където повечето от 
пазарите отчетоха значителни загуби под натиска на ускоряващата се инфлация и решението на няколко големи банки да 
увеличат основните си лихви като мярка за ограничаване на инфлацията. 
В предишната седмица с най-висок ръст приключи SOFIX (+4.40%), следван от BGBX 40 (+0.63%), равно претегления BGTR 
30 (+0.47%) и само BG REIT регистрира спад (-0.70%). 
Преди това пет поредни седмици три от четирите индекса завършваха със седмичен спад и един – с повишение, като 
индикаторът с най-много седмични печалби беше BG REIT. В първата седмица на юни (30 май – 3 юни) само SOFIX приключи 
с повишение (+0.33%), а с най-голям спад беше широкият BGBX 40 (-1.34%), следван от равно претегления BGTR 30 (-0.37%) 
и имотния BG REIT (-0.23%). В периода (23-27 май) само BGTR 30 регистрира ръст (+0.38%), а с най-голямо седмично 
понижение беше SOFIX (-0.82%), следван от BGBX 40 (-0.40%) и имотния BG REIT (-0.40%). Преди това в периода 25 април – 
14 май (три поредни седмици) само BG REIT завършваше с минимален ръст. 
Равносметка от началото на годината по месеци 
От началото на месеца до 17 юни и четирите измерителя са в червената зона, като най-голям спад отчита BG REIT (-1.31%), 
следван от SOFIX (-0.84%), BGBX 40 (-0.75%) и BGTR 30 (-0.66%). 
През целия месец май БФБ регистрира паритет: с ръст завършиха BGTR 30 (+1.25%) и BG REIT (+0.40%), а със спад BGBX 40 
(-0.69%) и SOFIX (-0.17%). На годишна база през миналия месец, спрямо май 2021 година, три от индексите бяха с 
повишение и само SOFIX със спад (-2.79%). С най-голям ръст беше BG REIT (+10.46%), следван от BGTR 30 (+8.38%) и BGBX 
40 (+0.54%). 
Отминалият април се оказа месецът от началото на годината с преобладаващи загуби, макар че на финала, два поредни 
дни (28 и 29 април) и четирите индикатора регистрираха ръст между 0.59% и 1.39%. Равносметката за четвъртия месец на 
настоящата година е нарастване за BG REIT (+3.07%) и BG BX40 (+0.06%), и понижения за SOFIX (-1.23%) и BG TR30 (-0.46%). 
Същото беше и съотношението през януари – два индекса със загуба и два с печалба: SOFIX (-2.70) и BG BX40 (-1.72%) и с 
ръст BG TR30 (+2.03%) и BG REIT (+1.65%). Февруари засега е най-губещият месец на 2022 година: SOFIX (-3.77%), BG BX 40 (-
2.73%), BG TR30 (-1.43%) и BG REIT (-1.00%), докато март е най-печелившият: BG TR30 (+6.93%), BG REIT (+6.07%), BG BX40 
(+5.84%) и SOFIX (+5.30%). 
От началото на годината до 17 юни има паритет между четири измерителя – два са с ръст и два със спад: С най-голямо 
понижени е SOFIX (-3.60%), следван от BG BX40 (-0.21%), а с най-висок ръст е BG REIT (+9.01%), следван от BG TR30 (+7.67%) 
и BG BX40 (+0.70%). 
Акцент от седмицата: осмият "Ден за акции" 
Българската фондова борса (БФБ) отчете рекорден оборот от 5 296 256 лв. в осмото издание на "Деня за акции", което се 
проведе на 15 юни и е най-голямото постижение в историята на инициативата до момента. Броят на сделките е 1 185 или 
над 3 пъти повече от средното на ден за последната година, става ясно от дневната справка на борсовия оператор. 
Да припомним, че в предишното издание на инициативата на 12 май 2021 година бяха реализирани най-много сделки – 1 
378 броя, но 3 481 892 лева или с 1 814 364 лева повече. 
"Денят за акции" предизвика оживена търговия и резултатите от него са много добри. Убедени сме, че инициативата е в 
интерес на индивидуалните инвеститори и като цяло подобрява инвестиционната култура в страната ни. Ще продължим 
да развиваме капиталовия пазар и в тази насока", каза доц. д-р Маню Моравенов, изпълнителен директор на БФБ. 
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26 инвестиционни посредници и банки партнират на инициативата тази година. Физическите лица търгуваха с акции 
миналата сряда на регулираните пазари на БФБ, както и на пазар beam за развитие на малки и средни предприятия - без 
такси и комисионни към Борсата, Централния депозитар и партньорите, участващи в инициативата. 
Прави впечатление, че за втора поредна седмица начело в групата на най-губещите акции са чуждестранни компании, 
които се търгуват на БФБ (виж по-долу). Това изглежда съвсем логично, тъй като за  втора поредна седмица пазарите на 
акции в Западна Европа и САЩ са в низходящ тренд под натиска на ускоряващата се инфлация и повишаващите се 
притеснения на инвеститорите за рязко икономическо забавяне.  
БФБ отчете по-нисък оборот 
спрямо предходната седмица. Осъществени са 2 588 сделки с 2 757 406 лота за 13 190 259 лева, спрямо 2 860 сделки с 
8 272 394 лота за 29 204 822 лева или с 272 сделки, 5 514 990 лота и 15 870 698 лева по-малко. 
Със сделки за над 200 000 лева завършиха 13 дружества, спрямо 14 през предходната седмица, като най-голям седмичен 
оборот регистрира НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп (CCR7) с 26 сделки с акции на дружеството за 2 449 280 лева; 
Софарма Трейдинг АД (SFT) със 138 сделки за 1 608 233 лева; Софарма АД (SFA) с 62 сделки за 1 314 120 лева; Чайкафарма 
висококачествените лекарства АД (THQM) с 4 сделки за 940 971 лева; Доверие Обединен Холдинг АД (DUH) с 56 сделки за 
528 642 лева; Агрия Груп Холдинг АД (AGH) със 139 сделки за 490 510 лева; Адванс Терафонд АДСИЦ (ATER) с 235 сделки за 
412 638 лева; германската Siemens AG (SIE) с 36 сделки за 357 988 евро (700 164 лева); германската Volkswagen AG (VOW3) 
с 34 сделки за 327 796 евро (641 113 лева); Асенова крепост АД (ASKR) с 31 сделки за 292 000 лева; НДФ Динамик (DYN) с 6 
сделки за 280 350 лева; китайската Alibaba Group Holding Ltd. (AHLA) с 30 сделки за 260 933 евро (510 341 лева); Фонд за 
недвижими имоти България АДСИЦ (BREF) с 90 сделки за 200 539 лева. 
В тази група на най-оборотните емисии попадат за четвърта поредна седмица Агрия Груп Холдинг АД (AGH), за трета 
поредна седмица НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп (CCR7), Софарма АД (SFA), Софарма Трейдинг АД (SFT), а за втора 
поредна седмица Чайкафарма висококачествените лекарства АД (THQM), НДФ Динамик (DYN) и китайската Alibaba Group 
Holding Ltd. (AHLA). 
Освен това, 13-те дружества, които са реализирали сделки за над 200 000 лева всяко, за общо 10 368 901 лева, формират 
78.61% от седмичния оборот на БФБ. 
След като и четирите индекса са на загуба, 
печелившите акции са по-малко от губещите 
при съотношение 41% за губещите към 29% за печелившите и 21 на сто без промяна. При другите показатели 
съотношението също е в полза на губещите: при емисиите (51% за губещите към 28% за печелившите и 21 на сто без 
промяна), при обемите обороти (37% за губещите към 14% за печелившите и 49 на сто без промяна) и при сделките (47% 
за губещите към 32% за печелившите и 21 на сто без промяна). 
Динамика на индексите на БФБ* 
Седмичният преглед (13-17 юни) показва, както вече посочихме, че и четирите индексите са на загуба: 
- при SOFIX е регистриран спад с 1.17% спрямо ръст от 4.40% в предходната седмица. През отминалите пет работни дни с 
акциите на 15-те компании, включени в SOFIX, са реализирани сделки с 1 226 724 акции за 4 712 955 лева при 3 272 895 
лева седмица по-рано; 
- при BGBX 40 е отчетено по-слабо понижение с 0.91%, спрямо повишение с 0.33% в предходната седмица. През 
отминалите пет работни дни с акциите на 40-те компании, включени в широкия измерител, са сключени сделки с 1 683 407 
акции за 6 792 024 лева при 6 448 841 лева седмица по-рано; 
- при BGTR 30 е регистрирано понижение с 0.42%, спрямо повишение с 0.47% в предходната седмица. През отминалите 
пет работни дни с акциите на 30-те компании, включени в равно претегления измерител, са реализирани сделки с 1 321 996 
акции за 5 584 052 лева при 4 118 657 лева седмица по-рано.; 
- имотният BG REIT е с най-слабо понижение от 0.26%, след като в предходната седмица също беше със спад от 0.70%. 
През отминалите пет работни дни с акциите на 7-те AДСИЦ, включени в измерителя, са осъществени сделки с 319 655 акции 
за 745 702 лева при 326 987 лева седмица по-рано. 
Най-печелившите акции 
- Агрия Груп Холдинг АД (AGH) е начело в групата на най-печелившите акции с ръст от 10.10% и седмичен оборот от 490 510 
лева при последна цена от 31.600 лв./акция и пазарна капитализация от 214 880 000 лева; 
- Грийн Таун Проджектс АД (GTP) е с повишение от 5.56% и седмичен оборот от 18 430 лева при последна цена от 19.000 
лв./акция и пазарна капитализация от 77 121 000 лева; 
- НБТФ Експат Голд (GLDX) е с нарастване от 5.06% и седмичен оборот от 25 958 лева при последна цена от 1.121 лв./акция 
и пазарна капитализация от 11 210 000 лева; 
- Индустриален Капитал Холдинг АД (HIKA) е с ръст от 3.45% и седмичен оборот от 10 606 лева при последна цена от 3.600 
лв./брой и пазарна капитализация от 57 112 358 лева; 
- Албена АД (ALB) е с повишение от 2.07% и седмичен оборот от 32 821 лева при последна цена от 29.600 лв./акция и 
пазарна капитализация от 126 484 530 лева. 
Най-губещите акции 
За втора поредна седмица в тази група са само чуждестранни компании, акциите на които се търгуват на БФБ: 
- германският туроператор Tui AG (TUI1) е начело в групата на най-губещите емисии със спад от 11.41% и седмичен оборот 
от 11 980 евро при последна цена от 1.786 евро за акция; 
- германската индустриална група Siemens AG (SIE) е с понижение от 11.11% и пазарна капитализация от 357 988 лева при 
последна цена от 104.000 евро за акция; 
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- германският химически концерн BASF e със загуба от 10.06% и седмичен оборот от 88 242 лева при последна цена от 
45.600 евро; 
- американската компания на един от най-богатите предприемачи в света Джеф Безос Amazon.com Inc. (AMZ) е със спад от 
8.41% и седмичен оборот от 78 172 евро; 
- германският производител на автомобили Volkswagen AG (VOW3) е с понижение от 8.38% и седмичен оборот от 327 796 
лева при последна цена от 141.100 евро за акция. 
Енергийните компании на БФБ 
През отминалите пет работни дни (13 – 17 юни) с книжата на: 
- Електроразпределителни мрежи Запад АД - ЕРМ Запад АД (новото име на ЧЕЗ Разпределение България АД (CEZD) е 
реализирана една сделка на 15 юни с 53 акции за 15 592 лева, след което цената им се е повишила 0.68%, при последна 
цена от 294.000 лв./акция и по-висока пазарна капитализация до 566 832 000 лева от 562 976 000 лева седмица по-рано; 
- Електрохолд Продажби АД (новото име на ЧЕЗ Електро България АД (CEZE) не са реализирани сделки, като последната е 
била на 14 април с 24 акции за 710 400 лева, след което цената им е спаднала с 1.33% при поседна цена от 29 600.000 
лв./акция и пазарна капитализация от 148 000 000 лева; 
- Синергон Холдинг АД (SNRG) са реализирани сделки на 15 юни с 1 580 акции за 1 077 лева, след което цената им е 
спаднала с 14.38%, при последна цена от 0.685 лв./акция и по-ниска пазарна капитализация до 12 575 812 лева от 14 687 
079 лева седмица по-рано; 
- КМ Грийн Енерджи Фонд АД (CGRN) не са реализирани сделки, като последната е била на 3 юни със 100 акции за 146 
лева, след което цената им се е повишила с 0.69%, при последна цена от 1.460 лв./акция и пазарна капитализация от 
19 470 370 лева; 
- Елхим Искра АД (ELHM) са реализирани сделки само на 17 юни с 1 285 акции за 835 лева при последна цена от 0.650 
лв./акция, след което цената им се е понижила със 7.14% и пазарна капитализация от 16 320 467 лева; 
- Топлофикация-Русе ЕАД (TPLR) не са реализирани сделки, като последната е била на 9 юни с 9 000 акции за 30 600 лева, 
след което цената им се е понижила с 2.86%, при последна цена от 3.400 лв./акция и по-ниска пазарна капитализация до 
96 387 117 лева; на БФБ се търгуват и облигации на Топлофикация-Русе АД (T0F1), но през отминалата работна седмица не 
са реализирани сделки, като последната е била на 25 май с една облигация за 1 000 лева, след което цената на дълговите 
книжа не се е променила, оставайки на 1 000.00 лева номинал за облигация; 
- ТЕЦ - Бобов дол АД (TBD) не са реализирани сделки, като последната е била на 8 юни с 3 501 акции за 70 020 лева, след 
което цената им не се е променила, при последна цена от 20.000 лв./акция и пазарна капитализация от 174 100 800 лева; 
на БФБ се търгуват и облигации на ТЕЦ - Бобов дол ЕАД (TC8A), но през отминалата седмица не са реализирани сделки, 
като последната е била на 28 март с един лот дългови книжа за 1 000 лева номинална стойност, след което цената им не 
се е променила. 
- Топлофикация-Бургас АД (TPLB) не са реализирани сделки, а последната е била на 30 май с 10 акции за 18 лева, след 
което цената им не се е променила, при следна цена от 1.750 лв./акция и пазарна капитализация от 50 606 479 лева; 
- Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA) не са реализирани сделки, като последната е била на 27 април с 286 облигации 
за 286 000 лева при номинална стойност от 1000 лева/брой, след което цената им не се е променила; 
- ТЕЦ Марица 3 АД (6TMA) не са реализирани сделки, като последната е била на 10 декември 2021 г., когато са продадени 
334 дългови книжа за 334 000 лева на номинална стойност, след което цената им не се е променила, при последна цена 
от 1 000.000 лева номинал/брой; 
* Сборът от оборота на четирите индекса е по-голям от общия седмичен оборот с акции и облигации на БФБ, защото 
едни и същи емисии са включени в два и повече индекса. 
Източници: Бюлетините на БФБ и статистическата база на Infostock.bg. 
Обзорът има аналитичен характер и не е препоръка за сделки с акции и други инструменти на БФБ и други борси по 
света. 
 
Мениджър 
 
√ Отрицателен търговски баланс през април, вносът изпревари износа 
Търговският баланс на страната за април 2022 г. е отрицателен в размер на 225,7 млн. евро при дефицит от 4,5 млн. евро 
за април 2021 г., съобщава БНБ. 
За януари-април 2022 г. търговският баланс е отрицателен в размер на близо 1,35 млрд. евро (1,8% от БВП) при дефицит от 
517,6 млн. евро (0,8% от БВП) за същия период на 2021 г. 
Износът на стоки за април е над 3,9 млрд. евро, като нараства с близо 959 млн. евро (32,4%) в сравнение с този за април 
миналата година. За януари-април 2022 г. износът е почти 14,4 млрд. евро (19,1% от БВП), като нараства с над 3,5 млрд. 
евро (32,8%) в сравнение с този за същия период на 2021 г.  
Вносът на стоки за април е над 4,1 млрд. евро, като нараства с почти 1,2 млрд. евро (39,8%) спрямо април 2021 г. (2962.3 
млн. евро). За януари-април 2022 г. вносът е  почти 15,7 млрд. евро (20,9% от БВП), като нараства с близо 4,4 млрд. евро 
(38,6%) спрямо същия период на 2021 г.  
Салдото по услугите за април е положително в размер на 280,3 млн. евро при положително салдо от 309,3 млн. евро за 
април 2021 г. За януари-април салдото е положително в размер на 1,250 млрд. евро (1,7% от БВП) при положително салдо 
от близо 1,1 млрд. евро (1,6% от БВП) за първите четири месеца на миналата година. 
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Текущата и капиталова сметка на страната за април е положителна и възлиза на 325,1 млн. евро при излишък от 95,7 млн. 
евро за април 2021 г. За януари-април 2022 г. текущата и капиталовата сметка е отрицателна и възлиза на 859,1 млн. евро 
(1,1% от БВП) при положително салдо от 358,6 млн. евро (0,5% от БВП) за януари-април 2021 г.  
Капиталовата сметка за април е положителна и възлиза на 162,2 млн. евро при положителна стойност от 8,8 млн. евро за 
април 2021 г. За януари-април 2022 г. капиталовата сметка е отрицателна - 232,3 млн. евро (0,3% от БВП), при почти същата 
положителна стойност (236,5 млн. евро - 0.3 на сто от БВП) за януари - април 2021 г. 
Финансовата сметка за април 2022 г. е положителна в размер на почти 655 млн. евро при положителна стойност от 136 
млн. евро за април 2021 г. За януари - април 2022 г. финансовата сметка е положителна - 375,1 млн. евро (0,5% от БВП), при 
положителна стойност от над 1,6 млрд. евро (2,4% от БВП) за същия период на 2021 г.  
 
√ Нидерландия с най-голям дял преки инвестиции у нас за първите 4 месеца 
Нетният поток на преките инвестиции в страната за януари-април 2022 г., е положителен в размер на 653,2 млн. евро (0,9 
на сто от прогнозния брутен вътрешен продукт - БВП), съобщава Българската народна банка въз основа на предварителни 
данни. 
Потокът на преки инвестиции се увеличава с 456,5 млн. евро (232%) спрямо този за януари-април 2021 г. (положителен 
поток от 196.8 млн. евро, 0,3% от БВП). През април 2022 г. потокът на преки инвестиции е отрицателен и възлиза на 229,8 
млн. евро, при отрицателен поток от 47,3 млн. евро за април 2021 г. 
За първите четири месеца на годината потокът на дялов капитал е положителен и възлиза на 32,5 млн. евро. Той е по-
голям с 248 млн. евро от този за януари-април 2021 г., който е отрицателен в размер на 215,5 млн. евро. 
Нетният поток от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти е отрицателен в размер на 5,3 млн. евро, при 
отрицателен нетен поток от 0,3 млн. евро за януари-април 2021 г. 
По предварителни данни, статия Реинвестиране на печалба (показваща дела на чуждестранните инвеститори в текущата 
печалба или загуба на дружеството на база на счетоводни данни за финансовия резултат), е положителна и възлиза на 
647,2 млн. евро, при положителна стойност от 763,6 млн. евро за януари-април 2021 година. 
Преките чуждестранни инвестиции в страната (отчетени в съответствие с принципа на първоначалната посока на 
инвестицията) по предварителни данни намаляват с 229,8 млн. евро за април 2022 г., при понижение с 47,3 млн. евро за 
април 2021 г. За януари-април 2022 г. преките чуждестранни инвестиции в страната нарастват с 653.2 млн. евро (при 
увеличение със 196,8 млн. евро за януари – април 2021 г.) 
Най-големите нетни положителни потоци по преки инвестиции в страната за януари-април 2022 г. са от Нидерландия (485,8 
млн. евро), Белгия (163,1 млн. евро) и Австрия (120,9 млн. евро), а най-големите нетни отрицателни потоци са към 
Люксембург (58,6 млн. евро) и Германия (56,2 млн. евро).  
 
√ Инфлацията в ЕС стигна нов рекорд. България е пета по поскъпване на живота 
Инфлацията в Европейския съюз ЕС през май отбелязва нов рекорд и достига до 8,8 процента на годишна база, информира 
Евростат. Само в еврозоната инфлацията е 8,1 на сто. Руската военна инвазия в Украйна влоши още повече глобалните 
вериги за доставки и доведе до поскъпване на енергийните ресурси и на стоките, отчитат от европейската статистическа 
служба. 
При 14 страни от ЕС инфлацията през май е по-висока на годишна база от средното равнище за целия Европейски съюз. 
Най-високото й ниво е отчетено в Естония (20,1 процента). Следват Литва (18,5 процента) и Латвия (16,8 
процента). България е на пето място сред страните от ЕС по поскъпване на живота - 13,4 процента на годишна база. Данните 
са според хармонизирания индекс на потребителските цени (HICP). Националната ни статистика отчете в сряда ускоряване 
на годишната инфлация до 15,6 процента през май, припомня БТА. 
При 13 държави от ЕС инфлацията през май е равна или по-ниска  на годишна база от средното равнище за целия 
Европейски съюз (8,8 процента). Най-ниското й ниво е отчетено в Малта (5,8 процента) и Франция (5,8 процента). Следват 
Финландия (7,1 процента) и Италия (7,3 процента). 
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√ БВП – къде сме ние сред останалите в ЕС (сравнителен анализ, част 3) 
Брутният вътрешен продукт е обобщаващ индикатор за икономическата активност на една страна. Мениджър 
Нюз проследява неговата динамика в 27-те членки на ЕС, като използва данни на Trading Economics. Вижте третата част от 
нашата мини поредица 
Малта 
БВП на Малта нарасна с 2,3% от януари до март 2022 г. спрямо напредък от 3,3% през Q4 на 2021 г. 
 

 
 
Икономиката на Малта се повиши със 7,6% на годишна база през първото тримесечие на 2022 г., забавяйки се от 
ревизираното нагоре увеличение от 11,8% през предходното тримесечие. Все пак това е петото поредно тримесечие на 
икономически подем със стабилен темп, движен от потреблението на домакинствата (9,7% срещу 8,6% през четвъртото 
тримесечие на 2021 г.) и инвестициите във фиксирани средства (6,3% срещу 25,3%). Междувременно държавните разходи 
намаляха (-3% срещу 5,3%). Нетното външно търсене допринесе положително за растежа, тъй като износът (9,2% срещу 
9,3% през Q4) нараства по-бързо от вноса (7,9% срещу 8,9% през Q4). 
 

 
 
Икономиката на Малта зависи от външната търговия, производството на електроника и текстил, туризма и финансовите 
услуги, тъй като предлага среда с ниски разходи и изгоден данъчен режим. От страна на разходите потреблението на 
домакинствата е основният компонент на БВП и представлява 55%-ен дял в него, следвано от държавните разходи (20%) и 
бруто образуването на основен капитал (19%). Износът на стоки и услуги представлява 149%, докато вносът – 143%, които 
имат 6%-ен принос към общия БВП. 
Нидерландия 
Икономиката на страната е в стагнация през първото тримесечие на 2022 г., след ръст от 1%, записан в предходното 
тримесечие. Забавянето се дължи на нарастваща инфлация. Правителственото потребление спадна с 4%, докато 
потреблението на домакинствата е с 0,1% по-ниско, компенсирано от 0,8 на сто увеличение на инвестициите във 
фиксирани средства. 
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Износът намаля с 0,5%,  вносът също, дори с по-ускорено с 1,3%. На годишна база БВП нарасна със 7% спрямо 6,5 на сто 
ръст през предходното тримесечие. 
 

 
 
Нидерландия е шестата по големина икономика в еврозоната и важен транспортен център в Европа. Холандската 
икономика зависи силно от външната търговия, като износът представлява 83% от БВП, а вносът - 72 на сто. Потреблението 
на домакинствата е основният компонент на БВП (45%), следван от държавните разходи (26%), бруто образуването на 
основен капитал (18%) и нетната търговия (11 на сто). 
Полша 
БВП на Полша се е увеличил с 2,5% през първото тримесечие на 2022 г. спрямо тримесечието в края на 2021 г. 
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Полската икономика расте с 8,5% на годишна база през първото тримесечие на 2022 г. спрямо 7,6% през същия период на 
миналата година. Значително влияние оказаха промените в запасите, които добавиха 7,7 пр. п.  (при 4,3 процентни пункта 
през Q4). Разходите за потребление на домакинствата нараснаха с 3,9% спрямо предходното тримесечие. Междувременно 
бруто образуването на основен капитал намаля до 0,6% (срещу 1,1%), докато нетният износ има отрицателен принос (-3,8 
пр.п. срещу -2,5 пр.п.). На сезонно изгладена тримесечна база БВП нарасна с 2,5%, напредвайки спрямо ръст от 1,8% през 
предходния период. 
 

 
 
Полша е осмата по големина икономика в ЕС, но въпреки това БВП на глава от населението остава значително под средния 
за общността. Индустриалната база на страната съчетава добив на въглища, текстил, химикали, машини, желязо и стомана 
и напоследък се разшири, за да включва торове, нефтохимикали, металорежещи машини, електрически машини, 
електроника, автомобили и корабостроене. От страна на разходите потреблението на домакинствата е основният 
компонент на БВП и представлява 60% от него, следвано от бруто образуване на основен капитал (20%) и държавни 
разходи (18 на сто). Износът на стоки и услуги представлява 47%, докато вносът – 46 на сто, добавяйки 1% към  общия БВП. 
Португалия 
Брутният вътрешен продукт на Португалия нарасна с 2,6% през първото тримесечие, ускорявайки се от 1,7% през 
предходното. Ускоряването икономиката се дължи на вътрешното търсене, най-вече частното потребление, подкрепено 
от увеличените разходи за услуги след премахването на повечето ограничения върху икономическата активност, наложени 
от COVID-19 пандемия. Приносът на нетното външно търсене остава слабо положителен. На годишна база икономиката 
нарасна с 11,9%, като се ускори от 5,9% през четвъртото тримесечие. 
 

 
 
БВП на Португалия се е увеличил с 11,9% до март тази година спрямо година по-рано, ускорявайки се от 5,9%. Приносът на 
вътрешното търсене се увеличи значително, което отразява интензивния растеж на частното потребление. Приносът на 
нетното външно търсене също се увеличи, тъй като вносът се забави, докато износът се ускори, което отразява силното 
възстановяване на туристическите дейности. Загубата по отношение на търговията обаче беше по-интензивна, което 
допринесе за спада на външното салдо на стоки и услуги, което беше -3,5% от БВП (спрямо -2 на сто). 
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Потреблението на домакинствата е основният компонент на БВП и представлява 66% от общото му използване, следвано 
от държавните разходи (19%) и бруто образуването на основен капитал (15 на сто). Износът на стоки и услуги представлява 
40%, както и вносът. 
Румъния 
БВП в Румъния се е увеличил с 5,2% през първото тримесечие на 2022 г. спрямо предходното тримесечие. 
 

 
 
Румънската икономика нарасна с 6,5% на годишна база през първото тримесечие на 2022 г., като се ускори от 2,4% през 
предходния период, показа втората оценка. Това беше четвъртото поредно тримесечие на икономически подем на фона 
на облекчаване на мерките срещу пандемията и ниски базови ефекти миналата година. Имаше възстановяване както на 
държавните разходи (7,5% срещу -3,1% през четвъртото тримесечие на 2021 г.), така и при инвестициите във фиксирани 
средства (2,3% срещу -6,0%), докато нетното външно търсене допринесе положително за БВП, тъй като износът се увеличи 
с 9,8% (спрямо 8,3%), докато вносът нарасна с по-слаби темпове 8,7% (срещу 8,5%). Междувременно потреблението на 
домакинствата продължи да расте (7% срещу 9.5% през Q4). На сезонно коригирана тримесечна база икономиката се 
повиши с 5,2%, най-високото ниво от четвъртото тримесечие на 2020 г., след ръст от 1% през четвъртото тримесечие на 
2021 г. 
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Румъния е икономика с по-висок среден доход и е част от ЕС от 2007 г. Основните индустрии са: електрически машини и 
оборудване, текстил и обувки, леки машини и сглобяване на автомобили, софтуер, добив, дървен материал, строителни 
материали, металургия, химикали, хранително-вкусова промишленост и рафиниране на нефт. Потреблението на 
домакинствата е основният компонент на БВП и представлява 63%, следвано от бруто образуване на основен капитал (22%) 
и държавни разходи (14 на сто). Износът на стоки и услуги представлява 41% от БВП, а вносът – 41 на сто. 
Словакия 
Икономиката на Словакия се е увеличила с 0,4% през първото тримесечие на 2022 г. спрямо последното на 2021-а, когато 
бе регистриран ръст от 0,3%. 
 

 
 
БВП на Словакия нарасна с 3,1% на годишна база през първото тримесечие на 2022 г., съвпадайки с предварителните  
оценки и след ръст от 1,4% през предходния тримесечен период. Ръстът бе подкрепен основно от вътрешното търсене, по-
специално потреблението на домакинствата (9,1% срещу 2,8% през четвъртото тримесечие) и инвестиционната активност 
(6,4% срещу 6%). Нетното външно търсене обаче допринесе отрицателно, тъй като износът спадна с 4,5% на годишна база, 
докато вносът намаля с по-меките 1,3%. Като цяло, що се отнася до 10-те сектора на икономиката, 7 от тях отбелязаха ръст 
на годишна база, но само 4 сектора надхвърлиха нивото отпреди пандемията, а именно търговия на едро и дребно (+15%), 
дейности с недвижими имоти (+ 2,7%), информация и комуникация (+3,4%) и публична администрация и отбрана (1,5%). 
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Словакия е една от най-бързо развиващите се икономики в Европа. Преките чуждестранни инвестиции, особено в 
автомобилния и електронния сектор, подхранват растежа. Потреблението на домакинствата е основният компонент на 
БВП и представлява 57% от общото му използване, следвано от бруто образуване на основен капитал (21 %) и държавни 
разходи (19%). Износът на стоки и услуги представлява 92%, докато вносът е 88%, добавяйки 4% към общия БВП. 
Словения 
БВП на Словения се е увеличил с 0,8% през първото тримесечие на 2022 г. спрямо предходното тримесечие. 
 

 
 
Брутният вътрешен продукт на Словения нарасна с 9,8% на годишна база през първото тримесечие на 2022 г., след ръст от 
10,4% през предходния тримесечен период. Това беше петото поредно тримесечие на икономическата експанзия и със 
стабилен темп, основно стимулиран от потреблението на домакинствата (20 % срещу 22,9% през четвъртото тримесечие) 
и инвестициите във фиксирани средства (12,7% срещу 11%). Междувременно държавните разходи се забавиха (2,9 срещу 
7 процента). Нетната търговия обаче допринесе отрицателно за БВП, тъй като вносът (15,7% срещу 16,8% през Q4) нараства 
по-бързо от износа (7,7% срещу 12,1% през Q4). На тримесечна база икономиката нарасна с 0,8%, най-малко за пет 
тримесечия, след ревизирано надолу 5,3% ръст през предходното тримесечие. 
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Разходите на домакинствата са основният компонент на БВП на Словения и представляват 53%, следвани от бруто 
образуване на основен капитал (20 %) и правителствено потребление (19%). Износът на стоки и услуги представлява 77%, 
докато вносът е 69%, добавяйки 8% към общия БВП. 
 
√ Европейските акции се стабилизират в края на брутална седмица 
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа записаха повишения в ранната търговия в петък, но  
продължаваха да вървят към седмичен спад, тъй като повишенията на лихвите на няколко водещи централни банки дадоха 
нов тласък на опасенията от рязко забавяне на икономическата активност, пише Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст от 5,14 пункта, или 1,28%, до 408,02 пункта. Бенчмаркът бе на път да 
регистрира седмичен спад от 4%, който би бил най-лошото му седмично представяне от началото на май. 
Немският показател DAX се повиши със 181,13 пункта, или 1,39%, до 13 219,62 пункта. Водещият индекс на Лондонската 
борса FTSE 100 напредна с 63,09 пункта, или 0,9%, до 7 108,07 пункта. Френският измерител CAC 40 регистрира ръст от 71,26 
пункта, или 1,21%, до 5 957,5 пункта. 
Световните фондови пазари се насочват към най-големия си седмичен спад след срива на пазарите от началото 
пандемията през март 2020 г., след като увеличенията на лихвите на централните банки на САЩ, Великобритания и 
Швейцария предизвикаха страхове от рецесия. 
„Едва ли ще има трайно облекчение от усещането за потъване, което завзе финансовите пазари тази седмица“, каза в 
бележка Сюзън Стрийтър, старши анализатор по инвестиции и пазари в Hargreaves Lansdown. 
„Възелът от притеснения относно предстоящите трудни икономически времена вероятно няма да бъде развързан в скоро 
време“, добави тя. 
STOXX 600 се е понижил с около 17% от началото на годината поради  за влошаващите се икономически перспективи и 
удара върху корпоративните печалби от нарастващите разходи и агресивните мерки за затягане на централните банки. 
Сред най-тежко засегнатите европейски сектори тази седмица бяха тези на петролните и газовите компании (SXEP) 
технологичните фирми (SX8P) и компаниите за търговия на дребно  (SXRP). Днес SXEP се понижи с 0,35%, а другите два 
индекса напреднаха с 1,63%% и 1,48%. 
Сред отделните акции, тези на най-големият британски търговец на дребно Tesco, се понижиха , след като компанията 
съобщи, че вижда ранни индикации за промяна в поведението на клиентите поради нарастващия инфлационен натиск. 
Цената на книжата на испанския кредитор Santander се повиши с 1,84%, след като банката назначи Хектор Гриси за главен 
изпълнителен директор, заменяйки на поста Хосе Антонио Алварес. 
Листнатите в Лондон акции на компанията за търговия със суровини Glencore поскъпнаха с 1,85%, след като тя прогнозира, 
че коригираната оперативна печалба на търговското и подразделение за полугодието ще надмине 3,2 млрд. долара. 
Загуби в САЩ 
Американските борсови индекси регистрираха понижения в четвъртък, като Dow падна под прага от 30 хил. пункта за първи 
път от януари 2021 г., след като инвеститорите изразиха опасения, че агресивния подход на Федералния резерв към 
укротяването на инфлацията може да тласне икономиката към рецесия, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете спад от 741,46 пункта, или 2,42%, до 29 927,07 пункта,. Широкообхватният 
показател Standard & Poor’s 500 се понижи със 123,22 пункта, или 3,25%, до 3 666,77 пункта.  Индексът на 
високотехнологичните дружества Nasdaq записа спад от 453,06 пункта, или 4,08%, до 10 646,1 пункта, завършвайки сесията 
при най-ниското си ниво от септември 2020 г. 
Водещите индекси регистрираха големи загуби през тази седмица - S&P 500 е на червено с 6%, а Nasdaq с 6,1%. Dow се е 
понижил с 4,7% и върви към 11-ти седмичен спад в рамките на 12 седмици. 
Резултатите от търговията в петък тласнаха S&P 500 и Nasdaq Composite още по-навътре в меча територия, като 
показателите са съответно на 24% и 34% под рекордните си върхове. Dow вече е на 19% под максимума от 5 януари. 
„Вниманието на инвеститорите изглежда може да бъде насочено само върху едно нещо в даден момент“, каза Сюзън 
Шмид от Aviva Investors. „В сряда Фед даде това, което хората очакваха. Новината за повишението на лихвите се бореше 
за надмощие с тази за индекса на потребителските цени, които се оказа на по-високо ниво от очакваното и предизвика 
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опасения, че инфлацията расте агресивно. Сега инвеститорите си спомниха, че противодействието на инфлацията с 
вдигането на лихвите води до забавяне на икономиката“, добави тя. 
На пазара се отразиха и данните, които показаха драматично забавяне на икономическата активност. Броят на 
новозапочнатите жилища в САЩ през месец май се е понижил с 14%, което много по-рязък спад в сравнение с очакваното 
от икономистите, анкетирани от Dow Jones, понижение от 2,6%. 
Акции на Home Depot, Intel, Walgreens, JP Morgan и American Express достигнаха нови 52-седмични дъна на фона на 
нарастващите опасения от рецесия, докато технологичните компании записаха нови понижения след възстановяването в 
сряда. Цените на книжата на Amazon, Apple и Netflix се понижиха съответно с 3,72%, 3,97% и 3,75%, а тези на Tesla и Nvidia 
– с 8,54% и 5,60%. 
Докато акциите поевтиняваха, доходността на 10-годишните облигации се понижи в четвъртък и последно се търгува около 
3,24%. По-рано тази седмица показателят достигна 11-годишен връх над 3,48%. 
Разнопосочна търговия в Азия 
Фондовите борси в Азиатско-тихоокеанския регион регистрираха смесени резултати в петък, следвайки поредният рязък 
спад на Уолстрийт, докато инвеститорите анализират възможността агресивното затягане на паричната политика да доведе 
до рецесия, предаде Си Ен Би Си, 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 се понижи с 468,2 пункта, или 1,77%, до 25 963 пункта. Днес 
Японската централна банка остави без промяна паричната си политика въпреки поевтиняването на йената спрямо долара. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Compositе отчете ръст от 31,4 пункта, или 0,96%, до 3 316,79 пункта, докато 
по-малкият показател Shenzhen Composite напредна с 24,47 пункта, или 1,16%, до 2 131,22 пункта. Хонконгският показател 
Hang Seng се повиши с 229,57 пункта, или 1,1%, до 21 075 пункта. 
Южнокорейският показател Kospi записа спад от 10,48 пункта, или 0,43%, до 2 440,93 пункта. 
Австралийският бенчмарк ASX 200 се понижи със 116,3 пункта, или 1,76%, до 6 478,8 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха понижения в ранната търговия. Основният индекс SOFIX 
отчете спад от 3,86 пункта, или 0,63%, до 607,87 пункта. BGBX40 се понижи с 1,06 пункта, или 0,74%, до 142,41 пункта. 
BGTR30 изтри 2,66 пункта, 0,36%, до 732,64 пункта. BGREIT се понижи с 2,66 пункта, или 0,36%, до 732,64 пункта. 
 
√ Цените на петрола започват седмицата с ръст 
Цените на петрола се повишиха в ранната търговия в понеделник, след като започнаха търговията с понижение, пише 
Ройтерс. 
Към 9:00 часа българско време сортът Брент поскъпна с 0,33 долара, или 0,37%, до 113,5 долара за барел, докато цената 
на американския лев суров петрол WTI се повиши с 0,04 долара, или 0,04%, до 109,6 долара за барел. 
На цените се отразява факта, че петролът от Русия - вторият по големина износител в света, остава недостъпен за повечето 
страни заради западните санкции в отговор на руската инвазия в Украйна. 
Въздействието е частично смекчено от освобождаването на стратегически петролни резерви, водени от Съединените щати, 
и увеличението на производството от Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) и нейните съюзници, 
известни като формата ОПЕК +, въпреки че това изтънява световния буфер срещу по-нататъшно прекъсване на доставките. 
„Ако Вашингтон се придържа към сегашното си темпо, стратегическият резерв на САЩ ще достигне 40-годишно дъно от 
358 милиона барела до октомври“, посочиха анализатори на ANZ в бележка. 
Китайският внос на суров петрол от Русия обаче нарасна с 55% спрямо година по-рано до рекордно ниво през май, 
измествайки Саудитска Арабия като основен доставчик, тъй като рафинериите се възползваха от по-ниските цени на 
руските доставки. 
Междувременно в Либия, която член на ОПЕК, добивът на петрол остава нестабилен поради блокади от въоръжени групи 
в източната част на страната. 
Либийският министър на петрола Мохамед Ун каза пред Ройтерс в понеделник, че общото производство на страната е 
около 700 000 барела на ден. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Какво е френското предложение за Република Северна Македония и позициите на институциите у нас? Гост: 
Димитър Гочев – „Продължаваме промяната“ 

- Как реагираха в Скопие? Гост: Проф. Христо Матанов – историк; Николай Кръстев – журналист 
- Защо депутати напускат „Има такъв народ“. Гост: Кирил Симеонов – независим депутат 
- Ще издържи ли правителството вота на недоверие и отиваме ли към предсрочни избори 

бТВ, „Тази сутрин“ 
- Гаранция ли е френското предложение за българските искания към Скопие? Гост: Надежда Нейнски – бивш 

министър на външните работи 
- Ще намерят ли управляващите шестима депутати, за да преодолеят вота на недоверие? 
- За антикризисните мерки и парите за пенсии. Гости: Мика Зайкова; Христина Христова 

Завръща ли се КОВИД-19? Гост: Доц. Любомира Гломб  
Нова телевизия, „Здравей, България“ 
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- Оставки, отцепници, пренареждане 
- Северна Македония като разделител между първите мъже в държавата 
- Родители сигнализират за три инцидента в столична детска ясла 
- Как хакери източват банкови сметки на приятелите ни във „Фейсбук“ от наше име 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. Телеграф - Съдът скастри 400, раздавали шамари вкъщи 
в. Труд - Кървава седмица организира властта  
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - 3 сценария след сряда, но и да падне кабинетът, парламентът живее още два месеца 
в. 24 часа - Стефан Янев ще играе на всички избори, но не каза вляво или вдясно ще застане 
в. 24 часа - За 6 месеца повече жертви на пътя от 2021 г., но по-малко отпреди CОVID-19 
в. Телеграф - Кабинетът натиска за скок на билетчето в София 
в. Труд - Запорират хиляди пенсии за дългове 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Даниел Панов, кмет на Велико Търново и председател на Националното сдружение на общините в Република 
България: Няма лев за общините в актуализацията на бюджета, наесен ще има фалити 
в. Телеграф - Мариета Георгиева, зам.-министър на образованието и науката: Ще обединяваме професии в училище 
в. Труд - Румен Петков, лидер на АБВ, пред "Труд": Със заклеймяване и омраза политика не се прави 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Истината за Северна Македония: Кирил Петков промени ЕС 
в. Телеграф - И новият ни отбор е златен 
в. Труд - Краят на фалшивата промяна? 
в. Труд - Бойко Рашков на турне за председател на КПКОНПИ 
 
√ Предстоящи събития в страната на 20 юни 
София 

- От 9.30 часа в София Тех Парк, зала “The venue" в сграда Инкубатор ще се проведе кръгла маса „Бъдещето на 
храните - готови ли сме? 

- От 10:00 часа в хотел HYATT REGENCY SOFIA, зала „Васил Левски“ ще се проведе конференция: „Граждански 
конвент за правосъдие в пет стъпки - НИЕ ЗНАЕМ!”, организирана от сдружение „Ние идваме!“ Утвърдени юристи 
и общественици ще дискутират пет ключови теми в правосъдието, които не се нуждаят от конституционно 
мнозинство и могат да “отпушат” правосъдната реформа. 

- От 10.00 часа в зала „Максим“ на пресклуба на БТА ще се състои финално събитие на „Български гласове за 
Европа“, изпълнявана с подкрепата на Европейския парламент, в рамките на Конференцията за бъдещето на 
Европа от ноември 2021 г. до юни 2022 г. 

- От 11.00 часа в The Bookies, ул. „Доспат“ №37, София ще се състои среща-дискусия на тема: „Независима 
журналистика в действие – от Сенегал до Украйна“. Събитието се организира по повод Световния ден на 
бежанците. 

- От 18.00 часа в пресклуба на БТА ще се проведе Представяне на ново издание на „История славянобългарска“ от 
Паисий Хилендарски 

- От 18.00 часа пред Президентството, „Правосъдие за всеки“ организира събитие под надслов „Марш за 
европейска България – в защита на парламентаризма и демокрацията“. 

*** 
Благоевград. 

- От 12.30 часа ще се състои среща с всички ученици от IX клас от ЕГ „Акад. Людмил Стоянов“ – Благоевград по 
превенция на наркомании. 

- От 14.00 часа в зала № 5 на община Благоевград ще се състои редовната пресконференция на Радослав Тасков-
председател на Общински съвет Благоевград. 

*** 
Варна. 

- От 18.00 часа в Арт салон, Радио Варна (малка зала), бул. „Приморски“ 22 народният представител от 
“Демократична България” Ивайло Мирчев ще разговаря с граждани на Варна и областта . 

*** 
Видин. 

- От 11.00 часа във Филиал Видин на Русенски университет "Ангел Кънчев" ще бъдат подписани тристранни 
договори между Русенския университет, МБАЛ "Света Петка" АД и студенти от Видин, приети в специалност 
"медицински сестри" в РУ. 

- От 11.00 часа в сградата на филиала на Русенския университет във Видин ще бъдат подписани първите договори 
със студенти, които ще се обучават по медицински специалности „Здравни грижи” във висшето учебно заведение. 



27 

 

- От 11.15 часа кметът на Община Видин ще проведе среща с посланика на Кралство Испания в България Н.Пр. 
Алехандро Поланко. Срещата ще се състои в кабинета на кмета, на ет. 6 в сградата на общинската администрация, 
като ще имате възможност да направите протоколни снимки в началото.  

*** 
Добрич. 

- От 10.00 часа в “Дом на науката и техниката”, ул. “Независимост” 14 народният представител от “Демократична 
България” Ивайло Мирчев ще разговаря с граждани на Добрич и областта.  

*** 
Плевен. 

- От 15.00 часа в заседателната зала на Областна администрация – Плевен, пл. „Възраждане“ №1, ет. 4 заместник 
министър-председателят по климатични политики и министър на околната среда и водите Борислав Сандов ще 
участва в кръгла маса в Плевен на тема „Държавни политики и устойчив бизнес“. 

*** 
Пловдив. 

- От 11.00 часа в Международен панаир Пловдив вицепрезидентът Илияна Йотова ще участва в откриването на 10-
ия Европейски форум на субектите на социалната и солидарната икономика. 

- От 15.00 часа комисар Никола Шмит ще участва в Пловдив в откриването на 10-то издание на Европейския форум 
на субектите на социалната и солидарна икономика заедно вицепрезидента Илияна Йотова, министъра на труда 
и социалната политика Георги Гьоков и кмета на Пловдив Здравко Димитров. Никола Шмит ще посети два 
социални проекта, реализирани с европейско финансиране - социално предприятие за хора с увреждания и 
общностен център за деца и семейства от уязвими социални групи.  

*** 
Русе. 

- От 11.30 часа в Комплексния онкологичен център ще бъде представена модерна техника, която ще се прилага на 
пациенти, които към момента на лечението си провеждат курс на химиотерапия. Апаратурата се използва, за да 
предотврати падането на косата по време на тази процедура. Това е първата медицинска техника от този тип за 
Северна България. 

*** 
Стара Загора. 

- От 10.30 часа в РБ „Захарий Княжески“ ще се състои инициативата „Създай. Играй. Прочети. Научи“ - лятна 
програма 2022 - до 27 юли 

- От 10.00 часа в Детски отдел на библиотека „Родина“, ул. „Българско опълчение“ 69 ще се състои Вълшебна 
библиотека. Програма „В страната на загадките“: Пътешествие в миналото – древна Месопотамия;. Моделиране 
със STEM конструктор; Арт работилничка „Сръчковци”. 

 *** 
Хасково. 

- От 10.00 часа в хотел „Родопи“, ще се проведе регионален форум в рамките на национална застъпническа 
кампания по проект „Ранно учене и развитие“ - част от национален проект за подобряването на майчиното и 
детско здраве „С грижа от 0 до 3“.  

*** 
Шумен. 

- От 14.00 часа в зала 203 на община Шумен ще се проведе заседание Консултативен съвет. 

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

