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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
АИКБ 
 
√ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОМЕНИ ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ИКОНОМИКАТА И 
СПИРАНЕ НА ОБЕДНЯВАНЕТО НА НАЦИЯТА 

ДО 
Парламентарната група „Продължаваме Промяната“ 
Парламентарната група на ГЕРБ-СДС 
Парламентарната група „Движение за права и свободи“ 
Парламентарната група „БСП за България“ 
Парламентарната група „Има такъв народ“ 
Парламентарната група на „Демократична България“ 
Парламентарната група на партия ВЪЗРАЖДАНЕ 
НАРОДНО СЪБРАНИЕ 

КОПИЕ: Г-Н КИРИЛ ПЕТКОВ, МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ 

  
Г-Н АСЕН ВАСИЛЕВ, ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ  
ПО ЕВРОФОНДОВЕТЕ И МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ 

    

Относно: Необходими законодателни промени за запазване на конкурентоспособността на икономиката и спиране на 
обедняването на нацията 
УВАЖАЕМИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, 
В настоящата турбулентна и несигурна международна обстановка във Вашите възможности и правомощия е да 
предприемете необходимите действия и приемете належащите законодателни промени, които могат да гарантират 
предвидимостта на регулаторната среда, конкурентоспособността на предприятията, българската икономика и 
националното благосъстояние, и да спомогнат за овладяване на инфлационните процеси и натиск. Особено належащи са 
интервенциите в следните сфери: 

1. Регламентиране на дългосрочен механизъм за компенсиране на небитовите енергийни потребители за 
свръхвисоките цени на електрическата енергия до отпадане на основанията за това 

Действието на съществуващия механизъм за компенсации изтича в края на месец юни 2022 г., при което не са предложени 
или приети гаранции за продължаването му през втората половина на годината. Некомпенсирането на свръхвисоките цени 
на електроенергията занапред ще доведе до загуба на конкурентоспособност на предприятията, нов силен тласък на 
инфлационните процеси, нова загуба на покупателна способност на текущите доходи и обезценка на спестяванията и 
обедняване на нацията. 
Нашето предложение за конкретни текстове в ЗИД на ЗДБРБ са за създаване на нови параграфи в преходните и 
заключителните разпоредби, както следва: 
„§….. (1) Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ компенсира небитовите крайни клиенти на електрическа 
енергия в размер 80 на сто от разликата между реалната средномесечна борсова цена на сегмента „ден напред“ на 
„БНЕБ“ ЕАД за съответния месец и базовата цена в размер 200 лв./MWh. 
(2) Не се изплаща компенсацията по ал. 1 за клиенти с цени под базовата цена от 200 лв./MWh .    
(3) На клиенти с цена, надвишаваща базовата с по-малка сума от размера на компенсацията, изчислена по реда на 
ал.1, се изплаща компенсация в намален размер така, че резултативната цена за клиента след компенсиране да не е 
по-ниска от 200 лв./ MWh. 

▪ … Параграф … влиза в сила от 1 юли 2022 г.“ 
2. Разработване и прилагане на механизъм за гарантиране на дългосрочно предлагане на ел. енергия ЗА 

ЕЛЕКТРОИНТЕНЗИВНАТА ИНДУСТРИЯ в България, природен газ и петролни продукти за транспорта на достъпни 
цени. 

Националният пазар има нужда от дългосрочни решения, които да гарантират предвидимост на цените, стабилност на 
физическата доставка и възможности за управление на риска. 
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Обръщаме внимание, че на пазара на електроенергия и понастоящем съществува възможност за предлагане на продукти 
с дълъг срок на доставка на сегмента „Централизиран пазар на двустранни договори“. Но поради екстремни цени на 
електроенергията в ЕС и свързаност на пазарите не е възможно провеждането на честен търг, на който българските 
потребители да закупят електроенергия на конкурентна цена за електроинтензивната индустрия. Ето защо е необходимо 
нотифициране на схема и заделяне на количества енергия от АЕЦ или НЕК, които да бъдат предоставени на 
ЕЛЕКТРОИНТЕНЗИВНАТА ИНДУСТРИЯ В БЪЛГАРИЯ на цени, на които се снабдява с електроенергия електроинтензивната 
индустрия в ЕС. 
Тъй като изпълнението на такава необходима мярка за стабилизиране на пазара, като предлагането на стандартизирани 
продукти с дълъг срок на доставка на регулиран сегмент за електроинтензивната индустрия, се бави повече от година, Ви 
призоваваме да се предвидят текстове в Закона за енергетиката, които да гарантират предлагането 
за електроинтензивната индустрия на определени обеми електрическа енергия от производителите с господстващо 
положение със срок на доставка от поне 6 и/или 12 месеца  при условия, посочени по-горе. 
Изключителна несигурност е налична и в областта на доставката на природен газ. Според наличната информация, 
„Булгаргаз“ ЕАД е закупил два танкера, които са достатъчни да задоволят търсенето в страната до края на юни 2022 г. 
Понастоящем, обаче, бизнесът и обществото все още не са информирани дали има подписани споразумения за 
дългосрочна доставка на природен газ от алтернативни доставчици. 
За гарантиране производствената дейност на предприятията (особено на тези с непрекъсваем технологичен цикъл) е 
изключително важно да се гарантира осигуряването на договори за доставка в дългосрочен порядък и на конкурентни за 
този сегмент ценови нива. 

3. Прилагане на компенсаторен механизъм за цената на природния газ 
Независимо от поетите от изпълнителната власт обещания, те не бяха реализирани в решения и компенсаторен механизъм 
за смекчаване на ефектите от извънредните цени на природния газ, а именно компенсации за разликата над утвърдената 
от КЕВР цена на природния газ за месец април 2022 г. от 142.59 лв./MWh  (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). 
Тъй като нашето разбиране е, че източникът на средствата за този компенсаторен механизъм следва да бъде държавният 
бюджет, призоваваме те да бъдат предвидени в настоящата му актуализация. 

4. Индексации на договорите в строителството 
Настояваме да се предвидят необходимите средства за разплащане на дължимите от държавата средства към 
предприятията, както и да се ускорят стартиралите разплащания с пътностроителните компании по вече изпълнени 
обществени поръчки. 
Необходимо е чрез спешна законодателна промяна да се уреди индексирането на договорите по обществени поръчки в 
сферата на строителството, както и да се осигурят от държавния бюджет средства за гарантиране на сигурността на 
транспортната мрежа поради увеличаващия се риск от спиране на процедурите и изпълнението по договори, финансирани 
по Оперативните програми, с последващи финансови корекции или възстановяване на средства към ЕК. 
В тази връзка настояваме за спешна среща с Вашата парламентарна група и представителите на работодателските 
организации в България. 
 
С УВАЖЕНИЕ, 
ДОБРИ МИТРЕВ 
Председател на УС на БСК 
и председател на АОБР за 2022 г., 
по поръчение на АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ 
 
24 часа 
 
√ Работодателите искат от депутатите спешни мерки за цените на газа и тока и индексация на строителството 
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) настоява за спешни срещи с всички парламентарни 
групи за вземане на спешни мерки за компенсиране на цените на газа, за дългосрочна ценова стабилност при тока и за 
индексиране на строителните договори.  
Позицията с това настояване бе разпространена преди малко от АОБР и е подписана от председателя на БСК Добрин Митев 
по поръчение на КРИБ, АИКБ, БТПП и БСК.  
Ето пълният текст на позицията: 
Изх. № 02-00-30/20.6.2022 г. ДО 
Парламентарната група "Продължаваме Промяната" 
Парламентарната група на ГЕРБ-СДС 
Парламентарната група "Движение за права и свободи" 
Парламентарната група "БСП за България" 
Парламентарната група "Има такъв народ" 
Парламентарната група на "Демократична България" 
Парламентарната група на партия ВЪЗРАЖДАНЕ 
НАРОДНО СЪБРАНИЕ 
КОПИЕ: 
Г-Н КИРИЛ ПЕТКОВ, МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ 
Г-Н АСЕН ВАСИЛЕВ, ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ЕВРОФОНДОВЕТЕ И МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ 
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Относно: Необходими законодателни промени за запазване на конкурентоспособността на икономиката и спиране на 
обедняването на нацията 
УВАЖАЕМИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, 
В настоящата турбулентна и несигурна международна обстановка във Вашите възможности и правомощия е да 
предприемете необходимите действия и приемете належащите законодателни промени, които могат да гарантират 
предвидимостта на регулаторната среда, конкурентоспособността на предприятията, българската икономика и 
националното благосъстояние, и да спомогнат за овладяване на инфлационните процеси и натиск. Особено належащи са 
интервенциите в следните сфери: 
1. Регламентиране на дългосрочен механизъм за компенсиране на небитовите енергийни потребители за 
свръхвисоките цени на електрическата енергия до отпадане на основанията за това 
Действието на съществуващия механизъм за компенсации изтича в края на месец юни 2022 г., при което не са предложени 
или приети гаранции за продължаването му през втората половина на годината. Некомпенсирането на свръхвисоките цени 
на електроенергията занапред ще доведе до загуба на конкурентоспособност на предприятията, нов силен тласък на 
инфлационните процеси, нова загуба на покупателна способност на текущите доходи и обезценка на спестяванията и 
обедняване на нацията. 
Нашето предложение за конкретни текстове в ЗИД на ЗДБРБ са за създаване на нови параграфи в преходните и 
заключителните разпоредби, както следва: 
„§….. (1) Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ компенсира небитовите крайни клиенти на електрическа 
енергия в размер 80 на сто от разликата между реалната средномесечна борсова цена на сегмента „ден напред“ на „БНЕБ“ 
ЕАД за съответния месец и базовата цена в размер 200 лв./MWh. 
(2) Не се изплаща компенсацията по ал. 1 за клиенти с цени под базовата цена от 200 лв./MWh .    
(3) На клиенти с цена, надвишаваща базовата с по-малка сума от размера на компенсацията, изчислена по реда на ал.1, се 
изплаща компенсация в намален размер така, че резултативната цена за клиента след компенсиране да не е по-ниска от 
200 лв./ MWh. 

 … Параграф … влиза в сила от 1 юли 2022 г.“ 
2. Разработване и прилагане на механизъм за гарантиране на дългосрочно предлагане на ел. енергия ЗА 
ЕЛЕКТРОИНТЕНЗИВНАТА ИНДУСТРИЯ в България, природен газ и петролни продукти за транспорта на достъпни цени. 
Националният пазар има нужда от дългосрочни решения, които да гарантират предвидимост на цените, стабилност на 
физическата доставка и възможности за управление на риска. 
Обръщаме внимание, че на пазара на електроенергия и понастоящем съществува възможност за предлагане на продукти 
с дълъг срок на доставка на сегмента „Централизиран пазар на двустранни договори“. Но поради екстремни цени на 
електроенергията в ЕС и свързаност на пазарите не е възможно провеждането на честен търг, на който българските 
потребители да закупят електроенергия на конкурентна цена за електроинтензивната индустрия. Ето защо е необходимо 
нотифициране на схема и заделяне на количества енергия от АЕЦ или НЕК, които да бъдат предоставени на 
ЕЛЕКТРОИНТЕНЗИВНАТА ИНДУСТРИЯ В БЪЛГАРИЯ на цени, на които се снабдява с електроенергия електроинтензивната 
индустрия в ЕС. 
Тъй като изпълнението на такава необходима мярка за стабилизиране на пазара, като предлагането на стандартизирани 
продукти с дълъг срок на доставка на регулиран сегмент за електроинтензивната индустрия, се бави повече от година, Ви 
призоваваме да се предвидят текстове в Закона за енергетиката, които да гарантират предлагането за 
електроинтензивната индустрия на определени обеми електрическа енергия от производителите с господстващо 
положение със срок на доставка от поне 6 и/или 12 месеца  при условия, посочени по-горе. 
Изключителна несигурност е налична и в областта на доставката на природен газ. Според наличната информация, 
„Булгаргаз“ ЕАД е закупил два танкера, които са достатъчни да задоволят търсенето в страната до края на юни 2022 г. 
Понастоящем, обаче, бизнесът и обществото все още не са информирани дали има подписани споразумения за 
дългосрочна доставка на природен газ от алтернативни доставчици. 
За гарантиране производствената дейност на предприятията (особено на тези с непрекъсваем технологичен цикъл) е 
изключително важно да се гарантира осигуряването на договори за доставка в дългосрочен порядък и на конкурентни за 
този сегмент ценови нива. 
3. Прилагане на компенсаторен механизъм за цената на природния газ 
Независимо от поетите от изпълнителната власт обещания, те не бяха реализирани в решения и компенсаторен механизъм 
за смекчаване на ефектите от извънредните цени на природния газ, а именно компенсации за разликата над утвърдената 
от КЕВР цена на природния газ за месец април 2022 г. от 142.59 лв./MWh  (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). 
Тъй като нашето разбиране е, че източникът на средствата за този компенсаторен механизъм следва да бъде държавният 
бюджет, призоваваме те да бъдат предвидени в настоящата му актуализация. 
4. Индексации на договорите в строителството 
Настояваме да се предвидят необходимите средства за разплащане на дължимите от държавата средства към 
предприятията, както и да се ускорят стартиралите разплащания с пътностроителните компании по вече изпълнени 
обществени поръчки. 
Необходимо е чрез спешна законодателна промяна да се уреди индексирането на договорите по обществени поръчки в 
сферата на строителството, както и да се осигурят от държавния бюджет средства за гарантиране на сигурността на 
транспортната мрежа поради увеличаващия се риск от спиране на процедурите и изпълнението по договори, финансирани 
по Оперативните програми, с последващи финансови корекции или възстановяване на средства към ЕК. 
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В тази връзка настояваме за спешна среща с Вашата парламентарна група и представителите на работодателските 
организации в България. 
 
С УВАЖЕНИЕ, 
ДОБРИ МИТРЕВ 
Председател на УС на БСК 
и председател на АОБР за 2022 г., 
по поръчение на АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ 
 
Business.dir.bg 
 
√ Бизнесът отново надигна глас за законодателни промени срещу обедняване на нацията 
АОБР настоява за "интервенции" в четири сфери 
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) предлага в писмо до парламентарните групи, с копие 
до премиера и министъра на финансите, законодателни промени, които да гарантират предвидимостта на регулаторната 
среда, конкурентоспособността на предприятията, българската икономика и националното благосъстояние, и да 
спомогнат за овладяване на инфлационните процеси и натиск. 
АОБР включва Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара (БСК), Българската 
търговско-промишлена палата (БТПП) и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ).  
В писмото си АОБР настояват за "интервенции" в четири сфери. 
Първото изискване е да се регламентира дългосрочен механизъм за енергийни компенсации на небитовите потребители 
заради свръхвисоките цени на електроенергията до отпадане на основанията за това. В писмото, поредно до 
представители на властите в последно време, се напомня, че действащият механизъм за компенсации е със срок края на 
юни 2022 г., и все още липсват гаранции за продължаването му през втората половина на годината. 
Некомпенсирането на свръхвисоките цени на електроенергията занапред ще доведе до загуба на конкурентоспособност 
на предприятията, нов силен тласък на инфлационните процеси, нова загуба на покупателна способност на текущите 
доходи и обезценка на спестяванията и обедняване на нацията, заявяват от 4-те работодателски организации. 
Те имат и конкретно законодателно предложение: в актуализацията на бюджета да се създадат нови три параграфа в 
преходните и заключителните разпоредби: 
"§..... (1) Фонд "Сигурност на електроенергийната система" компенсира небитовите крайни клиенти на електрическа 
енергия в размер 80 на сто от разликата между реалната средномесечна борсова цена на сегмента "ден напред" на 
"БНЕБ" ЕАД за съответния месец и базовата цена в размер 200 лв./MWh. 
(2) Не се изплаща компенсацията по ал. 1 за клиенти с цени под базовата цена от 200 лв./MWh . 
(3) На клиенти с цена, надвишаваща базовата с по-малка сума от размера на компенсацията, изчислена по реда на 
ал.1, се изплаща компенсация в намален размер така, че резултативната цена за клиента след компенсиране да не е 
по-ниска от 200 лв./ MWh. 
... Параграф ... влиза в сила от 1 юли 2022 г." 
АОБР настоява и за "механизъм за гарантиране на дългосрочно предлагане на ел. енергия ЗА ЕЛЕКТРОИНТЕНЗИВНАТА 
ИНДУСТРИЯ в България, природен газ и петролни продукти за транспорта на достъпни цени". 
Предлогът е, че националният пазар има нужда от дългосрочни решения, които да гарантират предвидимост на цените, 
стабилност на физическата доставка и възможности за управление на риска. Уточнява се, че "поради екстремни цени на 
електроенергията в ЕС и свързаност на пазарите не е възможно провеждането на честен търг, на който българските 
потребители да закупят електроенергия на конкурентна цена за електроинтензивната индустрия". Тоест, според АОБР, 
съществуващата възможност за предлагане на продукти с дълъг срок на доставка на сегмента "Централизиран пазар на 
двустранни договори", не работи ефикасно.  
Конкретното предложение на АОБР е да се изготви и приложи (нотифицира) схема и да се заделят ''количества енергия от 
АЕЦ или НЕК, които да бъдат предоставени на ЕЛЕКТРОИНТЕНЗИВНАТА ИНДУСТРИЯ В БЪЛГАРИЯ на цени, на които се 
снабдява с електроенергия електроинтензивната индустрия в ЕС''. 
Изпълнението на тази необходима за стабилизиране на пазара мярка се бави повече от година, и АОБР призовава 
депутатите да уредят в Закона за енергетиката гаранции за предлагане на определени обеми електрическа енергия от 
производителите с господстващо положение за електроинтензивната индустрия със срок на доставка от поне 6 и/или 12 
месеца. 
Работодателите потвърждават загрижеността си от несигурните доставки на природен газ. "Според наличната 
информация, "Булгаргаз" ЕАД е закупил два танкера, които са достатъчни да задоволят търсенето в страната до края на 
юни 2022 г. Понастоящем, обаче, бизнесът и обществото все още не са информирани дали има подписани споразумения 
за дългосрочна доставка на природен газ от алтернативни доставчици", каквито са особено важни за производствата с 
непрекъсваем технологичен цикъл. 
Във връзка със снабдяването с природен газ, АОБР обръща внимание и на цените, като настоява за прилагане на 
компенсаторен механизъм, какъвто досега няма въпреки "поетите от изпълнителната власт обещания" - а именно 
компенсации за разликата над утвърдената от КЕВР цена на природния газ за месец април 2022 г. от 142.59 лв./MWh (без 
цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). 
Източникът на такава компенсация, според АОБР, трябва да е актуализираният държавен бюджет.  

http://aobe.bg/7137-2/
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Малко встрани от енергията АОБР включва в исканията си към депутатите и индексациите на договорите в строителството, 
станали гореща тема напоследък, особено в пътното строителство. 
Работодателските организации настояват да се предвидят необходимите средства за разплащане на дължимите от 
държавата средства към предприятията, както и да се ускорят стартиралите разплащания с пътностроителните компании 
по вече изпълнени обществени поръчки. АОБР държи чрез спешна законодателна промяна да се уреди индексирането на 
договорите по обществени поръчки в отрасъла, както и да се осигурят от държавния бюджет средства за гарантиране на 
сигурността на транспортната мрежа поради увеличаващия се риск от спиране на процедурите и изпълнението по 
договори, финансирани по Оперативните програми, с последващи финансови корекции или възстановяване на средства 
към Европейската комисия. 
 Писмото, подписано от ротационния председател на АОБР Добри Митрев, председател на УС на БСК, завършва с 
настояване за спешни срещи на работодателските организации с представители на парламентарните групи. 
 
В. Банкеръ 
 
√ Работодателите настояват за мерки за защита на бизнеса и хората  
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) предлага в писмо до парламентарните групи, с копие 
до премиера и министъра на финансите, законодателни промени за запазване на конкурентоспособността на икономиката 
и спиране на обедняването на нацията. 
Работодателите настояват за регламентиране на дългосрочен механизъм за компенсиране на небитовите енергийни 
потребители за свръхвисоките цени на електрическата енергия до отпадане на основанията за това. 
Действието на съществуващия механизъм за компенсации изтича в края на юни 2022 г., при което не са предложени или 
приети гаранции за продължаването му през втората половина на годината. Некомпенсирането на свръхвисоките цени на 
електроенергията занапред ще доведе до загуба на конкурентоспособност на предприятията, нов силен тласък на 
инфлационните процеси, нова загуба на покупателна способност на текущите доходи и обезценка на спестяванията и 
обедняване на нацията, отбелязва се в писмото. 
Предлагат се текстове в Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет за създаване на нови 
параграфи в преходните и заключителните разпоредби, които да влязат в сила от 1 юли. 
 „§….. (1) Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ компенсира небитовите крайни клиенти на електрическа 
енергия в размер 80 на сто от разликата между реалната средномесечна борсова цена на сегмента „ден напред“ на 
„БНЕБ“ ЕАД за съответния месец и базовата цена в размер 200 лв./MWh. 
(2) Не се изплаща компенсацията по ал. 1 за клиенти с цени под базовата цена от 200 лв./MWh .    
(3) На клиенти с цена, надвишаваща базовата с по-малка сума от размера на компенсацията, изчислена по реда на 
ал.1, се изплаща компенсация в намален размер така, че резултативната цена за клиента след компенсиране да не е 
по-ниска от 200 лв./ MWh.“ 
Работодателите искат и разработване и прилагане на механизъм за гарантиране на дългосрочно предлагане на ел. енергия 
ЗА ЕЛЕКТРОИНТЕНЗИВНАТА ИНДУСТРИЯ в България, природен газ и петролни продукти за транспорта на достъпни цени.  
„Националният пазар има нужда от дългосрочни решения, които да гарантират предвидимост на цените, стабилност на 
физическата доставка и възможности за управление на риска“, отбелязва се в писмото. 
Предлага се и прилагане на компенсаторен механизъм за цената на природния газ. 
Независимо от поетите от изпълнителната власт обещания, те не са реализирани в решения и компенсаторен механизъм 
за смекчаване на ефектите от извънредните цени на природния газ, а именно компенсации за разликата над утвърдената 
от КЕВР цена на природния газ за април тази година от 142.59 лв./MWh  (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). 
„Тъй като нашето разбиране е, че източникът на средствата за този компенсаторен механизъм следва да бъде държавният 
бюджет, призоваваме те да бъдат предвидени в настоящата му актуализация“, пише в писмото от АОБР. 
Другото искане е за индексации на договорите в строителството. Работодателите настояват да се предвидят необходимите 
средства за разплащане на дължимите от държавата средства към предприятията, както и да се ускорят стартиралите 
разплащания с пътностроителните компании по вече изпълнени обществени поръчки. 
 
3e-news.net 
 
√ Бизнесът поиска депутатите бързо да приемат законовите поправки при пазарите на електроенергия и природен газ, 
за да оцелеят индустриите  
Бизнесът поиска спешна среща с депутатите от различните парламентарни групи. Целта е да се приемат договорените вече 
мерки за овладяване на ценовия шок от цените на електроенергията, природния газ и строителния сектор. Това поискаха 
от Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР). Основните мерки, които искат депутатите да 
предприемат са за регламентиране на дългосрочен механизъм за компенсиране на небитовите енергийни потребители за 
свръхвисоките цени на електрическата енергия до отпадане на основанията за това. Друго ключово искане е разработване 
и прилагане на механизъм за гарантиране на дългосрочно предлагане на електроенергия за електроинтензивната 
индустрия в България, природен газ и петролни продукти за транспорта на достъпни цени. 
Другите две искания са свързани с компенсаторните механизми за цените на природния газ и за индексация на цените в 
строителния сектор. 
Ето и цялото писмо на АОБР до депутатите: 
Уважаеми народни представители, 

https://business.dir.bg/pazari/karadzhov-obyavi-che-nyama-pari-za-am-hemus-i-se-ochertava-spirane-na-stroitelstvoto
https://business.dir.bg/pazari/branshova-kamara-patishta-otpisa-zavarshvaneto-na-nad-280-patni-uchastaka
https://business.dir.bg/pazari/branshova-kamara-patishta-otpisa-zavarshvaneto-na-nad-280-patni-uchastaka
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В настоящата турбулентна и несигурна международна обстановка във Вашите възможности и правомощия е да 
предприемете необходимите действия и приемете належащите законодателни промени, които могат да гарантират 
предвидимостта на регулаторната среда, конкурентоспособността на предприятията, българската икономика и 
националното благосъстояние, и да спомогнат за овладяване на инфлационните процеси и натиск. Особено належащи са 
интервенциите в следните сфери: 
1.Регламентиране на дългосрочен механизъм за компенсиране на небитовите енергийни потребители за свръхвисоките 
цени на електрическата енергия до отпадане на основанията за това 
Действието на съществуващия механизъм за компенсации изтича в края на месец юни 2022 г., при което не са предложени 
или приети гаранции за продължаването му през втората половина на годината. Некомпенсирането на свръхвисоките цени 
на електроенергията занапред ще доведе до загуба на конкурентоспособност на предприятията, нов силен тласък на 
инфлационните процеси, нова загуба на покупателна способност на текущите доходи и обезценка на спестяванията и 
обедняване на нацията. 
Нашето предложение за конкретни текстове в ЗИД на ЗДБРБ са за създаване на нови параграфи в преходните и 
заключителните разпоредби, както следва: 
„§….. (1) Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ компенсира небитовите крайни клиенти на електрическа 
енергия в размер 80 на сто от разликата между реалната средномесечна борсова цена на сегмента „ден напред“ на „БНЕБ“ 
ЕАД за съответния месец и базовата цена в размер 200 лв./MWh. 
(2) Не се изплаща компенсацията по ал. 1 за клиенти с цени под базовата цена от 200 лв./MWh .    
(3) На клиенти с цена, надвишаваща базовата с по-малка сума от размера на компенсацията, изчислена по реда на ал.1, се 
изплаща компенсация в намален размер така, че резултативната цена за клиента след компенсиране да не е по-ниска от 
200 лв./ MWh. 
§… Параграф … влиза в сила от 1 юли 2022 г.“ 
2. Разработване и прилагане на механизъм за гарантиране на дългосрочно предлагане на ел. енергия за 
електроинтензивната индустрия в България, природен газ и петролни продукти за транспорта на достъпни цени. 
Националният пазар има нужда от дългосрочни решения, които да гарантират предвидимост на цените, стабилност на 
физическата доставка и възможности за управление на риска. 
Обръщаме внимание, че на пазара на електроенергия и понастоящем съществува възможност за предлагане на продукти 
с дълъг срок на доставка на сегмента „Централизиран пазар на двустранни договори“. Но поради екстремни цени на 
електроенергията в ЕС и свързаност на пазарите не е възможно провеждането на честен търг, на който българските 
потребители да закупят електроенергия на конкурентна цена за електроинтензивната индустрия. Ето защо е необходимо 
нотифициране на схема и заделяне на количества енергия от АЕЦ или НЕК, които да бъдат предоставени на 
електроинтензивната индустрия в Българияна цени, на които се снабдява с електроенергия електроинтензивната 
индустрия в ЕС. 
Тъй като изпълнението на такава необходима мярка за стабилизиране на пазара, като предлагането на стандартизирани 
продукти с дълъг срок на доставка на регулиран сегмент за електроинтензивната индустрия, се бави повече от година, Ви 
призоваваме да се предвидят текстове в Закона за енергетиката, които да гарантират предлагането за 
електроинтензивната индустрия на определени обеми електрическа енергия от производителите с господстващо 
положение със срок на доставка от поне 6 и/или 12 месеца  при условия, посочени по-горе. 
Изключителна несигурност е налична и в областта на доставката на природен газ. Според наличната информация, 
„Булгаргаз“ ЕАД е закупил два танкера, които са достатъчни да задоволят търсенето в страната до края на юни 2022 г. 
Понастоящем, обаче, бизнесът и обществото все още не са информирани дали има подписани споразумения за 
дългосрочна доставка на природен газ от алтернативни доставчици. 
За гарантиране производствената дейност на предприятията (особено на тези с непрекъсваем технологичен цикъл) е 
изключително важно да се гарантира осигуряването на договори за доставка в дългосрочен порядък и на конкурентни за 
този сегмент ценови нива. 
3. Прилагане на компенсаторен механизъм за цената на природния газ 
Независимо от поетите от изпълнителната власт обещания, те не бяха реализирани в решения и компенсаторен механизъм 
за смекчаване на ефектите от извънредните цени на природния газ, а именно компенсации за разликата над утвърдената 
от КЕВР цена на природния газ за месец април 2022 г. от 142.59 лв./MWh  (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). 
Тъй като нашето разбиране е, че източникът на средствата за този компенсаторен механизъм следва да бъде държавният 
бюджет, призоваваме те да бъдат предвидени в настоящата му актуализация. 
4. Индексации на договорите в строителството 
Настояваме да се предвидят необходимите средства за разплащане на дължимите от държавата средства към 
предприятията, както и да се ускорят стартиралите разплащания с пътностроителните компании по вече изпълнени 
обществени поръчки. 
Необходимо е чрез спешна законодателна промяна да се уреди индексирането на договорите по обществени поръчки в 
сферата на строителството, както и да се осигурят от държавния бюджет средства за гарантиране на сигурността на 
транспортната мрежа поради увеличаващия се риск от спиране на процедурите и изпълнението по договори, финансирани 
по Оперативните програми, с последващи финансови корекции или възстановяване на средства към ЕК. 
В тази връзка настояваме за спешна среща с Вашата парламентарна група и представителите на работодателските 
организации в България. 
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Мениджър 
 
√ Работодателите излизат с апел за спешни икономически мерки  
Асоциацията на най-големите работодателски организации /АОБР/ в страната излезе с апел към парламентарно 
представените партии да предприемат необходимите действия за приемането на законодателните промени, които ще 
гарантират предвидимостта на регулаторната среда, конкурентоспособността на предприятията, българската икономика и 
националното благосъстояние – от една страна, и от друга ще допринесат за овладяване на инфлационните процеси и 
натиск. В отворено писмо до парламента и правителството, с копие до премиера Кирил Петков и вицепремиера Асен 
Василев те настояват за спешно решаване на четири основни въпроса: 

• Регламентиране на дългосрочен механизъм за компенсиране на небитовите енергийни потребители за 
свръхвисоките цени на електроенергията до отпадане на основанията за това. Действието на съществуващия 
механизъм за компенсации изтича в края на юни 2022 г., при което не са предложени или приети гаранции за 
продължаването му през втората половина на годината, пишат в писмото от Асоциацията на организациите на 
българските работодатели (АОРБ). „Некомпенсирането на свръхвисоките цени на електроенергията занапред ще 
доведе до загуба на конкурентоспособност на предприятията, нов силен тласък на инфлационните процеси, нова 
загуба на покупателна способност на текущите доходи и обезценка на спестяванията и обедняване на нацията”, 
посочва Добри Митрев, председател на организацията. Работодателите предлагат в закона за бюджета да бъде 
добавен следния текст: „Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ компенсира небитовите крайни 
клиенти на електрическа енергия в размер 80 на сто от разликата между реалната средномесечна борсова цена 
на сегмента „ден напред“ на „БНЕБ“ ЕАД за съответния месец и базовата цена в размер 200 лв./MWh”. 
Компенсация да не се изплаща на клиенти под базовата цена от 200 лв./MWh, а на клиенти с цена, надвишаваща 
базовата с по-малка сума от размера на компенсацията да се изплаща такава в намален размер така, че 
резултативната цена за клиента след компенсиране да не е по-ниска от 200 лв./ MWh. От АОБР настояват новият 
регламент да влезе в сила от 1 юли. 

• Разработване и прилагане на механизъм за гарантиране на дългосрочно предлагане на ел. енергия за 
електроинтензивната индустрия в България, природен газ и петролни продукти за транспорта на достъпни 
цени. Според работодателските организации националният пазар се нуждае от дългосрочни решения, които 
гарантират предвидимост на цените, стабилност на физическата доставка и възможности за управление на риска. 

От АОБР подчертават, че на пазара на електроенергия и понастоящем съществува възможност за предлагане на продукти 
с дълъг срок на доставка на сегмента „Централизиран пазар на двустранни договори“, но поради екстремни цени на 
електроенергията в ЕС и свързаност на пазарите не е възможно провеждането на честен търг, на който българските 
потребители да купят електроенергия на конкурентна цена за тази индустрия. Ето защо е необходимо, според тях, 
нотифициране на схема и заделяне на количества енергия от АЕЦ или НЕК, които да бъдат предоставени на 
електроинтензивните предприятия на цени, на които се снабдява с електроенергия електроинтензивната индустрия в ЕС. 
„Тъй като изпълнението на такава мярка за стабилизиране на пазара се бави повече от година, ние настояваме да 
предвидят текстове в Закона за енергетиката, които да гарантират предлагането на определени обеми електрическа 
енергия от производителите с господстващо положение със срок на доставка от поне 6 до 12 месеца при посочените 
условия”, посочва Митрев. 
Работодателите настояват да бъдат извадени на светло подписаните споразумения за за дългосрочна доставка на 
природен газ от алтернативни доставчици. „Изключително важно е да се гарантира дългосрочната доставка на 
конкурентни ценови нива за производствената дейност на предприятията, особено на тези с непрекъсваем технологичен 
цикъл”, изтъква председателят на АОБР. 

• Прилагане на компенсаторен механизъм за цената на природния газ. Независимо от поетите от изпълнителната 
власт обещания, те не бяха реализирани в решения и компенсаторен механизъм за смекчаване на ефектите от 
извънредните цени на природния газ, а именно компенсации за разликата над утвърдената от КЕВР цена на 
природния газ за април 2022 г. от 142.59 лв./MWh  (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС), пишат в писмото 
организациите. „Тъй като нашето разбиране е, че източникът на средствата за този компенсаторен механизъм 
следва да бъде държавният бюджет, призоваваме те да бъдат предвидени в актуализацията му”, допълва Добри 
Митрев. 

• Индексации на договорите в строителството. Работодателите настояват да бъдат предвидени средства за 
разплащане с предприятията, в т.ч. и с пътностроителните компании по вече изпълнени обществени поръчки. От 
Асоциацията считат за необходима спешна законодателна промяна, която да се уреди индексирането на 
договорите по обществени поръчки в строителството, както и да се бъдат предвидени бюджетни средства за 
гарантиране на сигурността на транспортната мрежа поради увеличаващия се риск от спиране на процедурите и 
изпълнението по договори, финансирани по оперативните програми с последващи финансови корекции или 
възстановяване на средства към ЕК. 

 
Flash News 
 
√ Бизнесът с писмо до НС и Петков: Искаме компенсации и гаранции за дългосрочни доставки на газ и петрол 
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) предлага в писмо до парламентарните групи, с копие 
до премиера и министъра на финансите, 
законодателни промени за запазване на конкурентоспособността на икономиката и спиране на обедняването на нацията.  
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Работодателите искат с актуализацията на бюджета да се регламентира дългосрочен механизъм за компенсиране на 
небитовите енергийни потребители за свръхвисоките цени на електрическата енергия до отпадане на основанията за това, 
защото действието на съществуващия механизъм изтича в края на юни. 
За тази цел се предлагат текстове в Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет за създаване на 
нови параграфи в преходните и заключителните разпоредби, които да влязат в сила от 1 юли: „(1) Фонд „Сигурност на 
електроенергийната система“ компенсира небитовите крайни клиенти на електрическа енергия в размер 80 на сто от 
разликата между реалната средномесечна борсова цена на сегмента „ден напред“ на БНЕБ ЕАД за съответния месец и 
базовата цена в размер 200 лв./мегаватчас (MWh). (2) Не се изплаща компенсацията по ал. 1 за клиенти с цени под базовата 
цена от 200 лв./MWh. (3) На клиенти с цена, надвишаваща базовата с по-малка сума от размера на компенсацията, 
изчислена по реда на ал.1, се изплаща компенсация в намален размер така, че резултативната цена за клиента след 
компенсиране да не е по-ниска от 200 лв./MWh. 
Предлага се и разработването на механизъм за гарантиране на дългосрочно предлагане на електроенергия за 
електроинтензивната индустрия, 
природен газ и петролни продукти за транспорта на достъпни цени. 
За целта текстове в Закона за енергетиката да гарантират предлагането за електроинтензивната индустрия на определени 
обеми електрическа енергия от производителите с господстващо положение със срок на доставка от поне 6 и/или 12 
месеца. 
Друго предложение на работодателите е за компенсаторен механизъм за цената на природния газ със средства от 
държавният бюджет, които трябва да бъдат включени в настоящата му актуализация. 
Асоциацията настоява също да се предвидят необходимите средства за разплащане на дължимите от държавата средства 
към предприятията, както и да се ускорят стартиралите разплащания с пътностроителните компании по вече изпълнени 
обществени поръчки. 
Необходимо е чрез спешна законодателна промяна да се уреди индексирането на договорите по обществени поръчки в 
сферата на строителството, както и да се осигурят от държавния бюджет средства за гарантиране на сигурността на 
транспортната мрежа поради увеличаващия се риск от спиране на процедурите и изпълнението по договори, финансирани 
по Оперативните програми, с последващи финансови корекции или възстановяване на средства към ЕК, посочват от 
Асоциацията. 
Работодателите настояват за спешна среща с парламентарните групи. 
 
В. Стандарт 
 
√ Бизнесът пак пише на властта с мерки срещу обедняването. Ще го чуят ли? 
Законодателни промени, които да гарантират предвидимостта на регулаторната среда, конкурентоспособността на 
предприятията, българската икономика и националното благосъстояние, и да спомогнат за овладяване на инфлационните 
процеси и натиск. Това предлага Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) в писмо до 
парламентарните групи, с копие до премиера и министъра на финансите. 
АОБР включва Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара (БСК), Българската 
търговско-промишлена палата (БТПП) и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ).  
В писмото си АОБР настояват за "интервенции" в четири сфери. 
Първото изискване е да се регламентира дългосрочен механизъм за енергийни компенсации на небитовите потребители 
заради свръхвисоките цени на електроенергията до отпадане на основанията за това. В писмото, поредно до 
представители на властите в последно време, се напомня, че действащият механизъм за компенсации е със срок края на 
юни 2022 г., и все още липсват гаранции за продължаването му през втората половина на годината. 
Некомпенсирането на свръхвисоките цени на електроенергията занапред ще доведе до загуба на конкурентоспособност 
на предприятията, нов силен тласък на инфлационните процеси, нова загуба на покупателна способност на текущите 
доходи и обезценка на спестяванията и обедняване на нацията, заявяват от 4-те работодателски организации. 
Те имат и конкретно законодателно предложение: в актуализацията на бюджета да се създадат нови три параграфа в 
преходните и заключителните разпоредби: 
"§..... (1) Фонд "Сигурност на електроенергийната система" компенсира небитовите крайни клиенти на електрическа 
енергия в размер 80 на сто от разликата между реалната средномесечна борсова цена на сегмента "ден напред" на "БНЕБ" 
ЕАД за съответния месец и базовата цена в размер 200 лв./MWh. 
(2) Не се изплаща компенсацията по ал. 1 за клиенти с цени под базовата цена от 200 лв./MWh . 
(3) На клиенти с цена, надвишаваща базовата с по-малка сума от размера на компенсацията, изчислена по реда на ал.1, се 
изплаща компенсация в намален размер така, че резултативната цена за клиента след компенсиране да не е по-ниска от 
200 лв./ MWh. 
... Параграф ... влиза в сила от 1 юли 2022 г." 
АОБР настоява и за "механизъм за гарантиране на дългосрочно предлагане на ел. енергия ЗА ЕЛЕКТРОИНТЕНЗИВНАТА 
ИНДУСТРИЯ в България, природен газ и петролни продукти за транспорта на достъпни цени". 
Предлогът е, че националният пазар има нужда от дългосрочни решения, които да гарантират предвидимост на цените, 
стабилност на физическата доставка и възможности за управление на риска. Уточнява се, че "поради екстремни цени на 
електроенергията в ЕС и свързаност на пазарите не е възможно провеждането на честен търг, на който българските 
потребители да закупят електроенергия на конкурентна цена за електроинтензивната индустрия". Тоест, според АОБР, 
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съществуващата възможност за предлагане на продукти с дълъг срок на доставка на сегмента "Централизиран пазар на 
двустранни договори", не работи ефикасно.  
Конкретното предложение на АОБР е да се изготви и приложи (нотифицира) схема и да се заделят ''количества енергия от 
АЕЦ или НЕК, които да бъдат предоставени на ЕЛЕКТРОИНТЕНЗИВНАТА ИНДУСТРИЯ В БЪЛГАРИЯ на цени, на които се 
снабдява с електроенергия електроинтензивната индустрия в ЕС''. 
Изпълнението на тази необходима за стабилизиране на пазара мярка се бави повече от година, и АОБР призовава 
депутатите да уредят в Закона за енергетиката гаранции за предлагане на определени обеми електрическа енергия от 
производителите с господстващо положение за електроинтензивната индустрия със срок на доставка от поне 6 и/или 12 
месеца. 
Работодателите потвърждават загрижеността си от несигурните доставки на природен газ. "Според наличната 
информация, "Булгаргаз" ЕАД е закупил два танкера, които са достатъчни да задоволят търсенето в страната до края на 
юни 2022 г. Понастоящем, обаче, бизнесът и обществото все още не са информирани дали има подписани споразумения 
за дългосрочна доставка на природен газ от алтернативни доставчици", каквито са особено важни за производствата с 
непрекъсваем технологичен цикъл. 
Във връзка със снабдяването с природен газ, АОБР обръща внимание и на цените, като настоява за прилагане на 
компенсаторен механизъм, какъвто досега няма въпреки "поетите от изпълнителната власт обещания" - а именно 
компенсации за разликата над утвърдената от КЕВР цена на природния газ за месец април 2022 г. от 142.59 лв./MWh (без 
цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). 
Източникът на такава компенсация, според АОБР, трябва да е актуализираният държавен бюджет.  
Малко встрани от енергията АОБР включва в исканията си към депутатите и индексациите на договорите в строителството, 
станали гореща тема напоследък, особено в пътното строителство. 
Работодателските организации настояват да се предвидят необходимите средства за разплащане на дължимите от 
държавата средства към предприятията, както и да се ускорят стартиралите разплащания с пътностроителните компании 
по вече изпълнени обществени поръчки. АОБР държи чрез спешна законодателна промяна да се уреди индексирането на 
договорите по обществени поръчки в отрасъла, както и да се осигурят от държавния бюджет средства за гарантиране на 
сигурността на транспортната мрежа поради увеличаващия се риск от спиране на процедурите и изпълнението по 
договори, финансирани по Оперативните програми, с последващи финансови корекции или възстановяване на средства 
към Европейската комисия. 
Писмото, подписано от ротационния председател на АОБР Добри Митрев, председател на УС на БСК, завършва с 
настояване за спешни срещи на работодателските организации с представители на парламентарните групи. 
 
БТВ/Бизнес новини 
 
√ Да вдигнем данъците? Какво мислят общините и бизнесът 
От businessnovinite.bg разговаряхме със Сдружението на общините у нас и с председателят на АИКБ Васил Велев. Ето 
и какво казаха те 
"Не трябва да се увеличават данъците, защото инвестициите в България ще намалеят", заяви пред businessnovinite.bg 
председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев.   
Велев подчерта, че от АИКБ не подкрепят актуализацията на бюджета, а за това е причината, че тя води до свръхдефицит 
и ни отдалечава от еврозоната, тъй като инфлацията в България ще стане два пъти по-висока от тази на еврозоната.  
"От АИКБ сме категорично против да се увеличават данъците, защото това е една от малкото причини все още да се правят 
някакви инвестиции в страната", обясни той.  
Велев коментира и евентуалното увеличаване на данъците, което бе анонсирано като предупреждение преди седмица от 
гуверньора на Българската народна банка Димитър Радев за евентуалната инфлационна спирала. "Предупреждението е, 
да не се увеличават постоянните разходи, ако няма увеличение на постоянните приходи. В проекта за актуализация на 
бюджета е заложено увеличаване на постоянните разходи, каквито са пенсиите при това значително. До края на годината 
разходите са около 1,4 млрд. лв. и те ще се покрият с аванс по Плана за възстановяване и устойчивост, но тези пари ще 
трябва да бъдат върнати, защото те не е за пенсии, а за постоянни инвестиции. За 2023 г. тези пари ще са 3,75 млрд. лв. 
Ако това продължава да се случва, за да не стигнем до "Гръцкия сценарий", трябва да се или вдигнат данъците, или да се 
орежат разходите".  
Той бе категоричен, че за последните 12 години има изтичане на инвестиции от страната, т.е. повече приходи напускат 
страната, отколкото да идват в България.  
"Алтернативата е да не се правят увеличения на разходите в бюджета над приходите. Когато има ръст на икономиката, 
бюджетите трябва да е балансирани, ако не с излишък то поне да са балансирани. Ние хем имаме ръст в икономиката, хем 
имаме огромни дефицити. Това е абсолютно неправилно, защото при една рецесия, каквато не е изключена, с тези надути 
постоянни разходи, дефицитът ще стане още по-голям и пазарите ще започнат да ни дават кредити и после ще спрат", 
обясни Велев.     
Не се предвижда увеличение на данъците  
"Не се предвижда увеличение на местните данъци и такси", заяви изпълнителният директор на Националното сдружение 
на общините в България инж. Даниел Панов.   
От сдружението съобщиха за businessnovinite.bg, че до края на 2022 г. общинските съвети могат да гласуват размера на 
данъчните ставки и местните такси за следващата година.  
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"До края на тази година не е възможно увеличаване на данъците и таксата за битови отпадъци. Според бюджетната 
процедура, данъчните закони се подготвят септември, тогава и в общините започва подготовката на местните бюджети. 
Ако има промени в местните данъци и размера на таксите за 2023 г. - ще следим след август", обясняват от сдружението. 
Оттам допълват, че към момента като по-сериозен проблем се очертава липсата на законова възможност да бъдат 
индексирани договорите за строителни дейности, както и невъзможността през 2022 г. общините да ползват отчисленията, 
които внасят по реда на Закона за управление на отпадъците. 
"Такава възможност беше дадена през 2020 и 2021 г. в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и за 2022 г. такава 
възможност беше гласувана, но с писма от РИОСВ общините са уведомени, че няма да им бъде предоставена тази 
възможност. Мотивите са, че е трябвало да имат прието решение на ОС до края на 2021 г., което няма как да се е случило, 
при положение, че Законът за държавния бюджет и другите данъчни разпоредби тази година бяха приети през март 2022 
г.", добавят от сдружението.  
Анализът на Сдружението на общините за 2021 г. посочва, че изводът на общините, базиран на проучване, е да се 
подхожда предпазливо по отношение на промени на данъците и на местните такси.  
"Данните от проучването показват, че по-голямата част от приходите на местно ниво се генерират от имотите в общинския 
център - 97% за данъка върху недвижимите имоти и над 95% от такса "битови отпадъци"", се посочва в анализа.  
Над 64% от общините формират размера на таксата-смет, комбинирайки показатели за генерирано количество отпадъци, 
съобразно използваните съдовете за смет и промил върху данъчната оценка на имота. Само 35% от общините увеличават 
таксата за битов отпадък за 2021 г. В същото време в други 20% от общините се намаляват отделни ставки по видове имоти. 
Това означава, че 13% е общото нарастване на размера на битовия отпадък.  
 
Dnes.bg 
 
√ Експерт: Едва ли инфлацията ще стане 40 процента 
Според Стоян Панев растежът ѝ най-вероятно 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. 
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”. 
 
Pariteni.bg 
 
√ Докога ще растат цените у нас 
Kакъв ще е скокът на инфлацията наесен  
„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 пред NOVA 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 

 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНТ 
 
√ Радев: Аз не съм с никого, аз съм за принципа 
Изборите са крайният вариант. Ако продължава блокажът на институциите и на работата на парламента, 
изборите са неизбежен вариант, но това е крайният, екстремен вариант. Това каза пред медиите президентът 
Румен Радев, който участва в срещата на върха на инициативата "Три морета" в Рига. 
На въпрос има ли готовност за служебен кабинет президентът каза, че никога не бяга от отговорност и досега е назначил 
три служебни кабинета, които са се справили с предизвикателствата. 
"Въпросът не е в служебния кабинет. Въпрос е партиите да проявят отговорност и дебатът и самият вот да бъдат насочени 
към решаване на интересите на хората. Трябва да е ясно, че в близките дни и седмици имат да се решават много важни 
предизвикателства от компетенцията на сегашното правителство и сегашният парламент, и те не могат да избягат от тях", 
каза президентът. 
Определи като "абсурдни" нападките, че застава до ГЕРБ и ДПС. 
"Не мога да приема открити призиви към политическо номадство, това изкривява вота на хората", каза той. 
"Очаквам всяка партия да води отговорна политика, а не с призиви да напускат други партии, за да се присъединяват. Това 
не означава, че ако не си с нас си срещу нас. Аз не съм с никого, аз съм за принципа. Много ясни принципи в политиката", 
заяви Радев. 
Допълни още, че е рано за въпроса на коя партия ще даде третия мандат. 
По думите на президента предложенията на френското председателство за РСМ са най-добрите до момента, не просто за 
България. Те са най-справедливите, каза той. 
Заяви, че от година се бори двустранните въпроси да се издигнат на ниво Европейски съюз, защото това са въпроси, които 
касаят фундаментите на ЕС. 
"Най-сетне, след множество срещи, дискусии и убеждавания, нашите европейски партньори разбраха, че там е решението 
на тези въпроси и те вече се залагат в преговорната рамка като подход. Имаме прогрес - промяната в конституцията на 
РСМ. Но никога не сме говорили за малцинство, а за равноправие на македонските българи заедно с другите народи, което 
те заслужават и Копенхагенските критерии го изискват. 
И това е условие, което поставяме като най-силна гаранция. Първо да се промени конституцията като се добавят и впишат 
българите и едва тогава да започнат преговорите", каза Радев. Повтори, че това е задължително, но недостатъчно условие. 
Апелира МС и парламента да се произнесат експертно дали по решаване на всички наши въпроси за културно -
историческото наследство, езика на омраза, паметници и т.н. да се произнесат експертно дали двустранният протокол, 
който трябва да се подпише между България и РСМ отстоява българския интерес, защото този протокол трябва да стане 
част от преговорната рамка. 
Не трябва в протокола да се допускат празноти и неясни моменти, защото това не е решение, каза президентът. 
Радев каза, подходът в момента не работи. Трябва МС да актуализира националната рамкова позиция, като отрази 
предложението на френското председателство и едва тогава да я изпрати в парламента и той да я одобри. Това е пътят, 
друго води до блокаж и невъзможност да се вземе решение, каза Радев. 
Президентът съобщи и новина от срещата на инициативата "Три морета". 
Инвестиционният фонд на инициативата е направил своята първа, голяма пряка инвестиция в България придобивайки 
значителен дял от пристанище "Бургас". 
Порт Бургас е най-близкото пристанище на ЕС до Босфора и придобиването ще има важна роля за насърчаване на по-
нататъшната свързаност и на икономическото развитие на целия регион, каза Радев. 
Вноската на България в този фонд е 20 млн. евро, а тук става въпрос за пъти по-голяма инвестиция. 
Инициативата "Три морета" 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. 
 
√ НА ЖИВО: Депутатите ще дебатират по внесения вот на недоверие 
Ключов ден в политическия живот на страната. Шест месеца след като "Продължаваме промяната" спечели 
изборите и създаде коалиционен кабинет заедно с БСП, "Демократична България" и "Има такъв народ", в Народното 
събрание се обсъжда вот на недоверие към правителството. Той беше внесен от ГЕРБ заради провал във финансовата 
и икономическата политика на страната. 
Дебатите за вота на недоверие, всички реакции на политиците и прогнози на анализаторите гледайте през целия ден в 
извънредната програма на БНТ1 и на bntnews.bg. Всичко може да проследите на Фейсбук страницата на "По света и у нас". 
Парламентарната математика засега сочи успех на опозиционния блок, с гласовете на ГЕРБ, ДПС, "Възраждане" и "Има 
такъв народ", които напуснаха коалицията и заявиха, че ще гласуват срещу правителството на Кирил Петков. 
Към момента гласовете в парламента за вота на недоверие са 125, което е достатъчно правителството да падне. 115 са 
гласовете в подкрепа на кабинета "Петков" заедно с отцепилите се депутати от ИТН, 6 гласа не достигат засега, за да се 
обърне вотът. 

https://www.facebook.com/novinite.bnt
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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. Решителният ден е утре, когато вотът ще бъде гласуван. 
 
√ Асен Василев: Нека да видим какво ще стане на вота, има време за реакция 
Министърът на финансите Асен Василев откри Софийския икономически форум. 
От съвестта на тези 6 човека зависи дали правителството ще бъде подкрепено. Нека да видим какво ще стане на вота, след 
това има време за реакция. Законодателната програма е направена без да се работи събота и неделя, ако се наложи, ще 
работим допълнително, ангажира се Василев. 
За участие в събитието са поканени президентът Румен Радев и премиерът Кирил Петков, който обаче няма да присъства. 
Форумът се организира от Делфийския икономически форум и Центъра за либерални стратегии. 
 
√ Гьоков: Има риск за пенсиите, ако не се приеме актуализацията на бюджета 
Без приемане бюджета на държавното обществено осигуряване и актуализацията на държавния бюджет няма как да бъдат 
увеличени пенсиите. Това каза в Пловдив социалният министър Георги Гьоков. Той се разграничи от мненията, че пенсиите 
могат да се вдигнат и без промяна на финансовата рамка на страната. 
"Разбира се, че има риск за пенсиите, ако не се приеме бюджета. Без актуализация ще се случи само това, което е 
записано в приетия от 1 април бюджет за 2022 г. и то е отпадане на 60 лв. ковид добавки и увеличение и 
осъвременяване на пенсиите по чл. 100 от Кодекса за социално осигуряване с 6,1% и нищо друго. Ако бъде прието 
предложението на Министерството на труда и социалната политика, от 1 юли в пенсиите ще влязат тези 60 лв, 
плюс корекционните добавки и преди това ще бъдат увеличени пенсиите с 10%", заяви министър Гьоков. 
 
√ Просветното министерство осигурява безплатен софтуер срещу плагиатството 
Министерството на образованието и науката ще плаща около 500 000 лв. годишно за специализиран софтуер за 
откриване на плагиатство. Той ще бъде предоставен за безплатно ползване на всички заинтересовани - 
преподаватели, студенти и докторанти, Националния център за информация и документация и Комисията по 
академична етика към министъра на образованието и науката, съобщи пресцентърът на ведомството. 
Целта е всеки преподавател или студент да може да провери дали определена дипломна работа, дисертация, статия или 
друга разработка е автентична или авторът е взаимствал съдържанието ѝ, без да цитира коректно източника. 
Софтуерът е разработен в Полша. Към момента той се ползва в Софийския университет "Св. Климент Охридски". Договорът 
е сключен с базираната в Румъния Plagiat-Sistem Antiplagiat prin Internet SRL след процедура по Закона за обществените 
поръчки. Той е със срок три години. След това ще се направи преглед на ефективността на продукта и ще се обяви нова 
обществена поръчка. 
Министерството на образованието и науката ще плаща по 2 лева на потребител годишно. Предвижда се системата за 
антиплагиатство да се използва от над 237 000 студенти, докторанти, преподаватели и държавни служители. През 
следващия месец предстои инсталиране и конфигуриране на софтуера в университетите и другите институции. Паралелно 
с това ще бъдат обучени да го използват системните администратори и координатори по места. 
Закупуването на специализирания софтуер е първа стъпка към разширяване на обхвата на проверките за плагиатство. В 
момента те се правят само за научните трудове, участвали в конкурси за академично израстване. С безплатното 
предоставяне на софтуера ще се даде възможност за проверка на всички сигнали, свързани с научно плагиатство и с 
публикуване на недостоверни данни. 
Идеята е след промени в Закона за висшето образование това да се прави чрез двустепенна система за проверка. На 
първото ниво ще са институционалните комисии по академична етика в научните организации и висшите училища. Втората 
степен ще е съществуващата национална комисия по академична етика. Тя ще проверява само сигнали, обжалвани, след 
като са минали през първа инстанция. 
Целта е да се създаде нетърпимост към плагиатството и към фалшификацията на данни в академичните среди, 
включително сред студентите и докторантите. Очаква се това да има превантивен ефект и системата постепенно да се 
изчисти от подобни практики, отбелязват от просветното министерство. 
 
√ Вотовете на недоверие в най-новата ни история 
Ще оцелее ли правителството след вота на недоверие е основният въпрос тази седмица. Досега в най-новата ни история 
няма успешен вот на недоверие - всички правителства са оцелявали, колкото и пъти да се е опитвала да ги събори 
опозицията. Дали и кабинетът Петков ще успее да събере подкрепата на достатъчно депутати, за да остане на власт, ще 
стане ясно най-вероятно в сряда, когато се очаква да е гласуването на вота на недоверие - поне 24 часа след края на 
дебатите по него. 
Дебатите за вота на недоверие, всички реакции на политиците и прогнози на анализаторите гледайте в 
извънредната програма на БНТ1 и на bntnews.bg. 
Правителството с най-много внесени вотове на недоверие е това на Тройната коалиция с премиер Сергей Станишев - 
общо 7. Първият - внесен по-малко от година след началото на мандата - е за несправянето с последствията от 
наводненията през 2005 г. и 2006 г. Последният е внесен няколко месеца преди изборите за цялостната политика на 
Тройната коалиция. 

https://bntnews.bg/
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6 са вотовете на недоверие срещу кабинета на Симеон Сакскобургготски, внасяни последователно от ОДС и "Коалиция 
за България". Последният вот е от февруари 2005 г., поискан от десницата, левицата и отцепниците от "Новото време" - 
заради провал в приватизацията, образованието, здравеопазването, социалната политика и неспособността на кабинета 
да гарантира националната сигурност. По време на дебатите обаче "Новото време" оттеглят подписите си, за да не може 
президентът Георги Първанов да назначи служебно правителство. Така кабинетът "Сакскобургготски" изкарва пълния си 
мандат. 
По 5 вота на недоверие са внесени срещу първия и третия кабинет "Борисов" и срещу правителството на Пламен 
Орешарски. Под четвъртия вот на недоверие срещу първото правителство на Бойко Борисов първоначално се подписват 
"Коалиция за България" и "Атака" - заради спирането на изграждането на АЕЦ "Белене". "Атака" обаче оттеглят подписите 
си и вот няма. 
Най-често атакувано е правителството на Пламен Орешарски - само за 1 година срещу кабинета са внесени общо 5 вота 
на недоверие. Дебатите по първия от тях, парадоксално, са в отсъствието на вносителите от ГЕРБ, които отказват да се 
регистрират и да участват в заседанието. Дебатите обаче се провеждат, а кабинетът оцелява. Следващите 4 опита за 
сваляне на правителството са също неуспешни, Пламен Орешарски сам подава оставката на правителството си. Срещу 
втория кабинет на Бойко Борисов има внесен само един вот. 
Всъщност единственото правителство в най-новата ни история, което пада след гласуване на пленарната зала, е това 
на Филип Димитров (на снимката долу) - при поискания от него вот на доверие. Против поискания от премиера вот на 
доверие гласуват БСП, ДПС и 12 народни представители от СДС. Така правителството пада от власт само 13 месеца, след 
като СДС печели изборите. 
 
√ В Хърватия замразиха цените на горивата 
Мярката обаче се отнася само за бензиностанциите, които не са на магистралите. Фиксираните цени ще са в сила две 
седмици, за да се стимулира туризма. 
Според хърватските власти мярката засяга над 94 процента от бензиностанциите в страната. Правителството се надява със 
замразените цени да се запази и стандартът на живот за много от гражданите на страната. 
 
БНР 
 
√ Софийският икономически форум събира елита от България и региона 
Руската инвазия в Украйна и ролята на България в региона на Югоизточна Европа и Балканите са фокус в третото издание 
на Софийския икономически форум, предаде репортер на БНР. 
За участие в събитието са поканени президентът Румен Радев и премиерът Кирил Петков. Форумът се организира от 
Делфийския икономически форум и Центъра за либерални стратегии. 
Политическият и икономически елит от България и региона ще търси отговорите на ключови въпроси, сред които 
енергетиката, сигурността и икономиката. Ще се споделя политически и икономически опит, ще се обсъждат 
предизвикателствата пред икономическия растеж. 
Сред темите на форума са още – новият глобален и регионален ред за сигурност след войната в Украйна, разширяването 
на Европейския съюз, геополитическото напрежение и енергийният преход, стратегическите инфраструктурни проекти и 
дигиталната трансформация. 
Участниците ще дискутират инфлацията, валутния борд, кандидатурата за еврозоната, развитието на регионалните 
икономически клъстери и пазара на труда, възможностите пред транспортния сектор и преките чуждестранни инвестиции. 
 
√ Депутатите ще обсъдят вота на недоверие към правителството 
Депутатите се събират извънредно днес в 11 ч., за да обсъдят вота на недоверие към правителството, внесен от ГЕРБ-СДС.  
Опозицията посочи като мотив финансово-икономическия провал на кабинета, предаде репортер на БНР. 
Бившите управляващи смятат, че коалиционните отношения се регулират с натиск, а подкрепата за кабинета се осигурява 
с пазарлъци.  
Налице е галопираща инфлация, която управляващите не могат да удържат и на това трябва да се сложи край. 
"Провалът на това правителство е комплексен. Няма секторни измерения, само заради числата от статистиката и поради 
факта, че този провал всеки български гражданин може да го усети по джоба си. 
Чрез вота на недоверие - услужливо към всички български граждани, към всички политически сили, ние се опитваме да 
помогнем на тази мъка да се сложи край. Тя е мъка за всички", каза Томислав Дончев, зам.-председател на ГЕРБ, 
аргументирайки вота. 
Премиерът Кирил Петков посочи, че не се притеснява от вота на недоверие и продължава да търси подкрепа от депутати. 
"Ще дадем всичко от себе си да ги намерим. Ще продължим да работим с всичко, което можем, да ги убеждаваме защо е 
толкова важно за България те да вземат правилното решение. 
Ако случайно не успеем и падне правителството, следващият мандат с коалиционните ни партньори ще започнем да 
говорим с всеки един депутат, който иска да реши дали да подкрепи това правителство, от всички политически сили, но 
трябва да са независими". 
Управляващите имат 115 гласа при необходими 121. Опозицията има 125 и вече заяви, че мотивите за вота са основателни. 
Мустафа Карадайъ от Движението за права и свободи (ДПС), Тошко Йорданов от "Има такъм народ" (ИТН) и Костадин 
Костадинов от "Възраждане" посочиха, че ще го подкрепят. 
"Това правителство е най-лошото от началото на демократичните промени в България", каза Карадайъ. 
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"Ние нямаме никакви основания да подкрепяме този вреден кабинет", заяви Йорданов. 
"Това правителство трябва да бъде освободено предсрочно и уволнено", посочи Костадинов. 
Гласуването на вота на недоверие ще бъде не по-рано от 24 часа след края на днешните разисквания. 
 
√ Промени в Закона за защита от домашно насилие са публикувани за обсъждане 
Домашните насилници задължително да посещават специализирани програми за преодоляване на агресията и справяне 
с гнева. Това предвиждат предложенията за промени в Закона за защита от домашното насилие, които са публикувани за 
обществено обсъждане до 7 юли. 
Насилникът няма да има право да контактува по никакъв начин с пострадалия. Ще му е забранена и комуникацията по 
телефон, писма и всякакви средства и системи. Ще бъде спрян и достъпът му до оръжие, боеприпаси, пиротехнически 
изделия. 
Към списъка с пострадали от домашно насилие са добавени и хората, които се грижат за дете, роднините по права или по 
съребрена линия до четвърта степен, лицето от фактическо съжителство, съпруг или бивш съпруг на родителя. 
Право да подават молба за защита ще имат и пострадалите под 18 години или поставени под запрещение. 
От един на три месеца става срокът за подаване на молба за защита при домашно насилие. Близките на малтретирано 
лице ще са длъжни да уведомят компетентните органи за актовете на насилие. 
Промените уреждат съдебни практики, създаването на национална информационна система за случаите на домашно 
насилие. 
Урежда се как да не се прекъсва контактът родител-дете по време на наложена мярка за защита. 
Статистика на МВР отчита ръст на пострадалите от домашно насилие деца. От 825 през 2019-а на 935 през 2021 г. Мъжете 
водят статистиката по домашно насилие. Расте и броят на жертвите – 59 за 2021 г. Най-много са жените. 
 
√ От 3 януари: 114 200 новорегистрирани безработни и 76 237 устроени на работа 
Новорегистрираните безработни в цялата страна надхвърлиха 114 200 души от началото на годината до момента – това 
сочат най-новите данни на Националния статистически институт и Агенцията по заетостта от специализираното 
ежеседмично наблюдение на пазара на труда. От 3 януари до 12 юни устроените на работа чрез бюрата по труда са 76 237 
души. 
В последната наблюдавана седмица от 6-и до 12 юни новорегистрираните безработни са 5566 души, а започналите работа 
чрез бюрата по труда – 3478. 
Областите Благоевград, София-столица и Пловдив са рекордьорите с най-много нови безработни за този период – 
съответно 613, 551 и 507 души. 
Данните сочат, че най-много са постъпилите на работа в област Бургас – 267 души, и в Пловдив – 247. 
Само в две области - Ямбол и Ловеч, постъпилите на работа имат превес над записаните в бюрата по труда за този период. 
Данните от наблюдението сочат неизменна тенденция от 3 януари до момента на по-голям общ брой новорегистрирани в 
цялата страна в сравнение със започналите работа. 
 
√ Затруднения да си осигурят кадри срещат 70% от работодателите у нас 
За следващите 12 месеца бизнесът ще търси да наеме 130 хил. работници със средно специално образование, 63 хил. с 
висше и 47 хил. без специалност 
През следващите 12 месеца работодателите ще търсят да наемат близо 130 хиляди специалисти с професионално 
образование, 63 хиляди с висше образование и 47 хиляди без специалност. Данните са от проведеното първо за годината 
представително проучване за потребностите от работна сила на Агенцията по заетостта. 
Затруднения да си осигурят кадри срещат 70 на сто от работодателите, в анкетите посочват, че най-трудно намират 
продавачи, готвачи, шивачи, машинни оператори, програмисти. 
Проучването е направено в периода февруари - март тази година, а нагласите за наемане на нов персонал биха се 
променили при нова Covid вълна у нас. Тогава 20 на сто от предприемачите ще се откажат да търсят хора. При нова 
пандемия това ще се усети най-силно в секторите търговия, хотелиерство и ресторантьорство. 
На този етап най-търсените работници са сервитьор, барман, готвач, машинен оператор, шивач, строител, монтажник, 
заварчик, счетоводител, електротехник, касиер, а при висшистите - медицинските сестри, учители и лекари. 
Най-много работодатели - 85 на сто от всички, посочват умението за самоконтрол и дисциплина като едно от най-важните 
за тяхната фирма. 
На второ място предпочитат хора с умения за работа под напрежение. Две трети посочват като важни умения като 
гъвкавост, адаптивност, инициативност, продуктивност, социални умения и креативност. 
 
√ КЗК с разяснения към обществото: Не ние регулираме цените на горивата! 
Комисията за защита на конкуренцията няма правомощията за ценово регулиране, нито пък в нейната компетентност 
попада разследването на спекула и защита на потребителите. 
"Характерно за органите за защита на конкуренцията е да се намесват по отношение на повишаване на цените, само когато 
това е в резултат на забранено споразумение или на злоупотреба с господстващо положение, като контролът, който се 
осъществява, е последващ", заявяват от комисията в отговор на изявления, съдържащи твърдения, че Комисията за защита 
на конкуренцията не изпълнява своите правомощия като не се намесва в ценообразуването при цените на горивата в 
страната. 
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Контролът от страна на органа по конкуренция е предварителен, единствено по отношение на контрола върху 
концентрациите между предприятия. Регулирането на цени може да попадне в правомощията единствено на секторните 
регулатори, но е несъвместимо с осигуряването на защита на конкуренцията. Комисията също така не разполага с 
правомощие да дава становище за цените на предлагани стоки или услуги, настоявата от КЗК. 
Експертите от комисията коментират, че завишаване при цените на горивата се наблюдава и в останалите държави от 
Европейския съюз:  
"В някои от тях са въведени временни мерки за преодоляване на този проблем, но те имат краткотраен характер и са 
предприети на правителствено ниво, а не от органите по конкуренция. Подобен пример са редица европейски страни, в 
които е въведен за срок от няколко месеца по-нисък данък или акциз върху горивата". 
От КЗК обаче са категорични, че секторът на горивата е постоянно наблюдаван от тях. 
"Неведнъж КЗК е установявала бариери пред свободната конкуренция и е отправяла препоръки към компетентните органи 
за предприемане на мерки за подобряване на конкурентната среда", подчертават още от комисията. 
Към настоящия момент в КЗК са образувани четири антитръстови производства, свързани с пазарите на горива: 
"Едно от производствата бе образувано през април 2020 г. по сигнал от Върховна административна прокуратура за 
несъответствието между значителния спад в цената на суровия петрол в световен мащаб в началото на епидемията от 
Covid-19 и намаляването на цените на дребно на автомобилните горива в страната. В хода на проучването Комисията 
идентифицира конкурентни проблеми, свързани с ограничаване на достъпа до данъчните складове и транспортна 
инфраструктура на дружествата от група Лукойл, което е от естество да ограничи вноса на горива в страната. В края на 2021 
г. КЗК предяви на дружествата от група "Лукойл" твърдения за извършени нарушения – злоупотреба по чл. 21 от ЗЗК и чл. 
102 от Договора за Функциониране на Европейския Съюз. Предстои изслушване на дружествата пред Комисията. 
Друго производство е образувано през месец ноември 2021 г. по искане на „ОМВ България“ ООД. Предмет на проучване 
е ценовата политика на едро на „Лукойл България“ ЕООД, което постепенно изменя ценовите условия при продажба на 
едро, вкл. като премахва отстъпките за закупено количество. В хода на проучването КЗК е изискала информация от 
множество пазарни участници - вносители и търговци на едро. Получената информация се анализира, въз основа на което 
Комисията ще установи дали е извършена злоупотреба с господстващо положение от страна на „Лукойл България“ ЕООД. 
Прякото прилагане на европейското право изисква извършването на допълнителни процесуални действия, установени в 
Регламент (ЕО) № 1/2003г. 
През март 2022 г. е образувана нова преписка след получени сигнали относно съществено повишаване на цените на едро 
и дребно на петролни продукти в търговски обекти за продажба на горива. След извършено предварително проучване, със 
свое решение КЗК се самосезира за установяване на евентуално картелно споразумение от страна на „Сакса“ ООД и „Инса 
Ойл“ ЕООД при определяне на цените на автомобилните горива. Производството е на етап проучване. Изискана е 
информация от над 30 компании, активни на пазарите на производство, внос, търговия на едро и на дребно. Към 
настоящия момент се извършва икономически и правен анализ на данните, въз основа на който да се установи дали е 
налице картел между двете дружества. 
През май 2022 г. е образувано още едно производство по искане на „Инса ойл“ ЕООД срещу „Лукойл България“ ЕООД pd 
прилаганата ценова политика при продажбата на едро на дизели и газьоли от страна на дружеството. Производството е на 
етап проучване. 
Не на последно място, следва да се подчертае, че сравнението на броя образуваните антитръстови производства с тези 
образувани по Закона за обществените поръчки е некоректно, поради различното естество на производствата, както и 
различните функции на КЗК в двете производства. Неслучайно Законът за защита на конкуренцията не предвижда срок за 
приключването на антитръстовите производства. Причината за това е, че мащабът и стандартите на доказване на 
нарушенията", коментират от Комисията за защита на конкуренцията. 
 
√ Ръст на приходите от осигуровки в НАП Бургас 
Близо 23 милиона лева осигуровки в повече в сравнение с 31 май 2021 г. са събрани в НАП Бургас. Това е устойчив ръст от 
10 %. Най-високо е увеличението при постъпленията от корпоративен данък – 22 %. В абсолютна стойност това са 6 милиона 
лева повече. Приходите от данък върху доходите на физическите лица са с близо един милион лева повече. Общите 
постъпления в териториалната дирекция на НАП Бургас за първите пет месеца на годината са над 449 милиона. 
От приходното ведомство в морския град уточняват, че в края на май приходите за централен бюджет са 194 милиона 
лева, като данъкът върху доходите на физически лица е 76 млн. лв., 32 млн. лв. е корпоративният данък и повече от 68 
млн. лв. ДДС. 
Приходите от осигурителни вноски към 31 май надвишават 255 милиона лева, в това число над 151 млн. лв. са за държавно 
обществено осигуряване, 70 млн. лв. – за здравноосигурителни вноски и 34 млн. лева за допълнително задължително 
пенсионно осигуряване. 
Териториалният директор на НАП Бургас Татяна Кънчева благодари за професионализма и добрата работа на служителите 
и коментира, че ръстът на доброволното деклариране и плащане от страна на бизнеса и гражданите отбелязва устойчива 
тенденция. „Усилията ни са точно в тази посока,акцентираме на активната комуникация и партньорския подход с граждани 
и фирми. Където не срещаме разбиране, а това се случва все по-рядко, влизат в сила контролните механизми и мерките 
за принудително събиране на просрочени задължения. Голямата ни цел е икономиката да бъде в максимална степен на 
светло“, добави още териториалният директор на НАП Бургас. 
В национален мащаб за първите пет месеца на годината постъпленията в приходната агенция са над 11,9 млрд. лева, което 
е с 1,1 млрд. лв. повече спрямо същия период на миналата година. 
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√ 44% от украинците, започнали работа у нас, са в хотелиерството и ресторантьорството 
44 процента от украинските граждани, започнали работа у нас, са наети в сектор "Хотелиерство и ресторантьорство", сочи 
статистиката на портала "България за Украйна". До миналата седмица има данни за 5 600 сключени трудови договори с 
получили временна закрила у нас. 
В статистиката не влизат наетите на граждански договори или на изпитателен срок. 
Освен в хотели ресторанти, по 11% от вече работещите украинци са намерили препитание в преработващата 
промишленост и в сектора "Производство на електрическа и топлинна енергия и на горива". 
В "Административни и спомагателни" дейности се трудят други 9 на сто, а 20 на сто са посочени в статистиката, като заети 
в други дейности. 
Допълнителен стимул за осигуряване на заетост е стартиралата схема "Солидарност", финансирана с близо 47 милиона 
лева европейски средства. 
Тя осигурява субсидирана работа за три месеца на пълен или непълен работен ден. Бизнесът получава средствата за 
минимална заплата и осигуровките за периода, а украинците за същия срок - интеграционна добавка от 256 лв. месечно, 
за да покриват наем и режийни разходи. 
За да се възползват, те трябва да се регистрират в Бюро по труда и на място да подадат заявление. 
 
√ Започва астрономическото лято 
Днес в 12:13 ч. настъпва астрономическото лято. Вторник ще е и най-дългият ден в годината за нашите географски ширини 
и ще трае 15 часа и 20 минути.  
Най-късият ден през годината е през декември с продължителност около 9 часа и 2 минути - денят на зимното 
слънцестоене. 
Ентусиасти посрещнаха деня на лятното слънцестоене на тракийското светилище на богинята Кибела край Ямбол. Тази 
година няма възстановка на древен орфически ритуал, отразяващ култа към слънцето. 
Древните траки са разбирали, че най-дългият ден в годината е дошъл, когато първият слънчев лъч огреел през улей в 
скалата с изсечения образ на богинята Кибела. 
 
√ Шарл Мишел очаква напредък в интеграцията на Западните Балкани на срещата на върха на ЕС 
В поканата до европейските лидери председателят на Европейския съвет Шарл Мишел подчертава, че трябва да има 
напредък по интеграцията на Западните Балкани към ЕС. 
"Време е да признаем, че бъдещето на Украйна, Молдова и Грузия е в ЕС. Приканвам ви да дадете статут на кандидат-
членки на Украйна и Молдова", казва още той, като допълва, че Общността ще продължи да оказва сериозна 
хуманитарна,  военна, икономическа и финансова помощ на Украйна. 
"Русия използва като оръжие продоволствието", подчертава той и добавя, че ЕС ще укрепи усилия, за да помогне на 
Украйна да изнесе зърното от своя територия. 
Европейските лидери ще заседават в Брюксел в четвъртък и в петък. 
 
√ Лидерът на управляващата партия в Полша подаде оставка като вицепремиер 
Ръководителят на управляващата в Полша партия "Право и справедливост" (PiS) Ярослав Качински подаде оставка като 
заместник министър-председател. 
"Вече не съм в правителството. Премиерът Матеуш Моравецки и, доколкото знам, президентът Анджей Дуда са приели 
оставката ми", цитира агенция PAP думите на Качински. 
Качински добави, че негов наследник на поста вицепремиер ще бъде ръководителят на Министерството на националната 
отбрана Мариуш Блашчак. "Това е напълно естествено решение. Имаме кризата в Украйна, а той е министър на отбраната, 
така че в конкретната ситуация, в която се намираме, подобно обединение има много големи предимства", каза той. 
От октомври 2020 г. Качински, който е на 72 години, е вицепремиер, отговарящ за правоприлагащите органи в 
правителството на Моравецки. Той е и председател на Комисията по национална сигурност и отбрана. През 2006-2007 г. е 
министър-председател на Полша. Тогава президент е неговият брат близнак Лех Качински. След като брат му загива в 
самолетна катастрофа през 2010 г., Ярослав Качински се кандидатира за президент, но остава на второ място, отстъпвайки 
на Бронислав Коморовски. От 2003 г. насам Качински е лидер на партията "Право и справедливост" (PiS). Миналото лято 
той беше преизбран отново и обеща, че няма да се кандидатира отново за ръководител на партията. 
 
√ Испания очаква да завърши годината с около 7% инфлация 
Испания трябва да се подготви за по-висока и по-дълготрайна инфлация от очакваното, каза третият вицепремиер и 
министър на икономиката Надя Калвиньо на семинар, организиран от Асоциацията на икономическите журналисти и 
Международния университет „Менендес Пелайо“, в Сантандер. Според нея правителството вече работи по нов сценарий 
за по-висока инфлация в цяла Европа. 
Досега вицепремиерът винаги е казвала, че цените ще започнат да спадат през втората половина на годината, а пред 
вестник El País през месец май дори заяви, че Испания вече е минала пика на инфлацията. Сега обаче според Калвиньо 
новините, идващи от международните енергийни пазари, "не са положителни" и затова не е изненадващо, че при 
покачване на индекса на потребителските цени с 8.7 % почти половината се дължат на поскъпването на горивата и тока. 
Тя похвали решителните действия на правителството, който са били „ефективни“ и са успели да удържат инфлацията под 
средната за ЕС. По изчисления на Банката на Испания 2022 г. ще завърши със средно покачване на цените от около 7 %. 
Според Калвиньо "интензивният икономически растеж и отговорната фискална политика" позволяват на Испания да 
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"подобри" ангажиментите си за намаляване на дефицита и дълга, но до 2025 година страната няма да спазва правилото 
на ЕС за дефицит под 3 % от БВП. 
 
√ Нидерландия премахва ограниченията за въглищните централи 
Нидерландското правителство активира първата фаза от кризисния си енергиен план, съобщават информационните 
агенции. Той предвижда премахване на всички ограничения за въглищните централи. Вече те ще могат да работят на пълна 
мощност, докато досега максимумът беше 35 процента. 
Друга мярка е намаляването на добива от газовото находище в Грьонинген. Целта е запазване на газовите резерви с оглед 
на решението на руската компания "Газпром" да намали доставките за Европа. 
По-рано Германия също обяви, че ще предприеме спешни мерки, за да гарантира покриването на енергийните си нужди 
след спада на доставките на руски газ, включително увеличеното използване на въглища. 
 
√ "Газпром" спира доставките за Гърция за една седмица 
Потоците на природен газ на руския производител "Газпром" към Гърция ще бъдат прекъснати от 21 до 27 юни заради 
планирана годишна профилактика на газопровода "Турски поток", съобщи компанията за доставка на природен газ на 
Гърция DEPA, цитирана от "Катимерини". 
Не се очаква прекъсването да засегне сигурността на доставките за страната, тъй като тя продължава да се снабдява с 
втечнен природен газ (LNG), а също и чрез другите договори за доставка на газ по тръбопроводи, така че страната разполага 
с достатъчни резерви, допълват от DEPA. 
В събота "Газпром" вече обяви, че ще извърши профилактика на газопровода "Турски поток" за периода 21-28 юни. 
В изявлението на компанията се казва, че транспортирането на газ по "Турски поток" ще бъде преустановено за този 
период, което е било предварително договорено от всички страни. 
 
√ Продължават боевете за Северодонецк и Лисичанск 
Продължават боевете за украинските градове Северодонецк и Лисичанск. Губернаторът на Луганска област, сцена на най-
тежките руски нападения през последните седмици, заяви, че ситуацията е "изключително трудна" по цялата фронтова 
линия. 
Сергий Гайдай каза още, че руските сили контролират по-голямата част от Северодонецк, освен химическия завод "Азот", 
където от седмици се укриват стотици цивилни. По думите му пътят, свързващ Северодонецк и Лисичанск с град Бахмут, е 
под постоянен обстрел. 
Във видеообръщението си тази нощ президент Володимир Зеленски прогнозира "наситена седмица" за Украйна. Той 
отбеляза, че в петък се очаква финалното решение за кандидатурата на неговата страна за членство в ЕС и затова се 
наблюдава засилване на действията на руските военни. 
Съветникът на президента Зеленски - Олексий Арестович, предупреди, че руската армия вероятно готви масирано 
изстрелване на ракети от територията на Крим. Арестович прогнозира удар по центровете за взимане на решения в Киев в 
отговор на украинския обстрел срещу управлявани от Русия платформи за добив на петрол в Черно море. 
Междувременно Кремъл заяви, че заловените в Украйна американци са "наемници", които са стреляли по руски 
военнослужещи и не са обхванати от Женевската конвенция. В интервю за американската телевизия Ен Би Си говорителят 
Дмитрий Песков каза, че те трябва да поемат отговорност за своите "престъпления". 
Миналата седмица руската телвизия излъчи клипове с Аликзандър Дрюки и Анди Хуен. Не е ясно какви са обстоятелствата 
около залавянето им. 
 
√ Русия за решението на Литва да затвори транспорта до Калининград: Открита враждебност 
Русия обеща ответни мерки на решението на литовските власти да блокират железопътния транзит на санкционни стоки 
между нейната територия и Калининградска област. 
Ситуацията действително е повече от сериозна и изисква задълбочен анализ. Ще има междуведомствени консултации по 
този въпрос, за да се изработи обща позиция.   
От министерството на външните работи нарекоха решението на Вилнюс “открито враждебно” и извикаха временно 
управляващия посолството на Литва в Москва Виргиния Умбрасене, за да ѝ бъде заявен решителен протест.  
В официална позиция на дипломатическото ведомство се подчертава, че Русия си запазва правото да защити 
националните си интереси, ако транзитът не бъде възобновен в близко време и в пълен обем. 
Литовските железници обявиха, че от 18 юни прекратяват транзита към Калининградска област на руски стоки, които 
попадат под санкциите на Европейския съюз. Превозът на санкционните стоки ще се извършва занапред през акваторията 
на Балтийско море, заяви губернаторът на областта Антон Алиханов. Той добави, че транзитът на петролни продукти през 
територията на Литва продължава до 10 август. 
"Ако в близко бъдеще товарният превоз между Калининградска област и останалата територия на Руската федерация през 
Литва не бъде напълно възстановен, то Русия си запазва правото на действия, с които да защити националните си 
интереси",  гласи позицията на външното министерство в Москва.  
 
√ Руското външно министерство привиква посланика на ЕС заради Калининград 
Руското Министерство на вътрешните работи ще привика посланика на Европейския съюз в Москва Маркус Едерер заради 
забраната на железопътния транзит на стоки през Литва за Калининград, съобщи губернаторът на Калининградска област 
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Антон Алиханов. Той смята, че проблемът може да бъде  решен с дипломатически средства. За момента няма официален 
коментар от Министерството на външните работи в Москва относно информацията на Алиханов. 
В петък литовските власти забраниха транзита на руски стоки с наложени санкции от Европейския съюз. През Литва 
преминава и единственият железопътен маршрут между континентална Русия и руския анклав на Балтийско море, където 
е командването на руския балтийски флот. 
 
√ Над 120 хиляди души в Грузия участваха в "Марш за Европа" 
Над 120 хиляди грузинци излязоха на шествие по улиците на Грузия в подкрепа на кандидатурата на страната за членство 
в Европейския съюз, дни след като Европейската комисия препоръча отлагане на кандидатурата на Тбилиси, предаде АФП. 
Размахвайки грузински, украински и европейски знамена, хилядите демонстранти заляха главната улица в столицата 
Тбилиси. 
Това се смята за най-голямата демонстрация в страната от десетилетия, най-малко 120 000 души се включиха в нея, сочи 
оценка на АФП на базата на видеозаписи, заснети от дронове. 
На "Марша за Европа", както бе кръстена проявата, мнозина носеха плакати "Ние сме Европа", докато изпълняваха химна 
на ЕС - "Одата на радостта". 
Митингът бе иницииран от водещите продемократични групи и подкрепен от всички опозиционни партии и имаше за цел 
да "демонстрира ангажираността на грузинския народ към неговия европейски избор и западните ценности". 
„Европа е исторически избор и стремеж на грузинците, за който всички поколения са давали жертви“, заявиха 
организаторите на митинга във Фейсбук. 
Един от организаторите – активистът за човешки права Шота Дигмелашвили, прочете манифест, обявяващ нов митинг в 
петък, и стартирането на "ново народно движение", което ще включва опозиционни партии, но ще бъде доминирано от 
граждански активисти. 
„Ние ще формулираме нашите искания към правителството и ако то не успее да ги изпълни, силата на мирната съпротива 
ще помете всички онези, които извеждат Грузия от релсите на европейския ѝ път", каза той. 
"Народният гняв ще бъде насочен срещу (основателя на управляващата партия) олигарха Бидзина Иванишвили", за когото 
се смята, че проваля членството на страната в ЕС, посочва АФП. 
В петък Европейската комисия препоръча на Европейския съвет да предостави статут на кандидат на Киев и Кишинев. До 
края на годината ЕС ще преценява дали и как Грузия отговаря на редица условия за статут на кандидат-член. В понеделник 
председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен уточни, че Грузия трябва да извърши повече реформи, 
преди да може да се присъедини към блока. 
 
√ Израел се насочва към нови избори 
Израел се отправя към петите парламентарни избори в рамките на три години и половина, пише в. „Джерузалем пост“. В 
съвместно изявление премиерът Нафтали Бенет и вицепремиерът Яир Лапид заявиха, че в понеделник ще внесат за 
гласуване законопроект за разпускане на Кнесета. Това означава, че изборите вероятно ще се проведат на 25 октомври. 
Проучванията на общественото мнение прогнозират, че опозиционната твърдолинейна партия "Ликуд" на бившия 
премиер Бенямин Нетаняху отново ще се превърне в партията с най-голяма подкрепа. 
 
√ Русия вече е най-големият доставчик на нефт за Китай 
Износът на руски нефт за Китай през май се е увеличил с 55% в сравнение със същия период на 2021 г. и изпреварва 
аналогичните показатели на Саудитска Арабия. По този начин Русия се превърна в най-големия доставчик на нефт в 
страната, съобщава агенция Ройтерс, като се позовава се на данни от китайските митници. 
Според информацията на агенцията през май Саудитска Арабия е доставила в Китай 1,84 млн. барела нефт на ден, докато 
доставките от Русия са били около 1,98 млн. барела, включително доставките по тръбопровода "Източен Сибир – Тихи 
океан" и морските превози. 
Митническите данни са доказателство, че Русия има възможност да намери купувачи за своя нефт въпреки санкциите на 
Запада, отбелязва още Ройтерс, цитирана от БГНЕС. 
 
Капитал 
 
√ Френското предложение за Скопие започва да намира подкрепа 
След МВнР, което е в ресора на ИТН, се оказа, че и президентът го одобрява, а управляващите, останали в малцинство 
заради казуса, обмислят варианти за одобрението му от парламента 
Темата накратко 

• Парламентът едва ли ще успее тази седмица да приеме позицията за Северна Македония. 

• Ветото може да бъде свалено по всяко време. Дори и от премиер в оставка. 

• ДПС и "Възраждане" организират симпатизантите си за контрадемонстрации в София. 

 
Дни преди да се гласува вотът на недоверие, внесен от ГЕРБ срещу кабинета "Петков", парламентарните партии са 
изправени пред важното решение - за българското вето върху започване на преговорите на Северна Македония и Албания 
за членство в ЕС. 
Освен че спъва присъединителния процес на двете страни, ветото има ефект и за България, като рискува изолация на 
страната, а също и допълнително забавяне на средствата от Плана за възстановяване и устойчивост на ЕС. Всички участници 
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в раздуханата вътрешнополитическа драма по случая са наясно с тези последствия. И това обяснява постепенните завои в 
позициите на част от тях. Първо външното министерство, контролирано от министър на "Има такъв народ" в оставка, 
разпространи становище с витиевата подкрепа за френското предложение за решаване на спора. А в понеделник и 
президентът Румен Радев заяви, че "френското предложение е най-доброто" за момента, след като миналата седмица 
предупреди правителството, че "всяко хитруване или опити за подмяна ще имат тежки последствия", визирайки ветото. 
В крайна сметка популистката експлоатация на темата доведе до разпадане на управляващата коалиция - след като ИТН я 
използва за оттеглянето си от правителството, темата с ветото беше прехвърлена от Министерския съвет към парламента. 
Премиерът Кирил Петков обясни, че всички документи, свързани с предложения от френското председателство на Съвета 
на ЕС модел за решаване на спора, ще отиват директно към Народното събрание за одобрение или отхвърляне. 
В петък пристигна и текстът на самото предложение, за което се смята, че може да сближи позициите между Скопие и 
София и да доведе до сваляне на ветото на България над преговорния процес. В него са отчетени почти всички български 
настоявания, а Брюксел се ангажира да следи дали Македония спазва ангажиментите си. 
Френското председателство приключва с изтичането на тази седмица. И отговор какво ще реши България не изглежда, че 
може да има в този срок. 
Въпросът се усложнява и от факта, че на практика в парламента няма процедура, която да урежда гласуването на 
"документи", пристигнали от чужбина, защото те не са оформени нито като позиция на НС, нито като решение. Без санкция 
от депутатите пък премиерът Петков каза, че не би вдигнал ветото. 
Ето защо управляващите, които вече са с малцинство в парламента и очакват в сряда да бъдат свалени от новото 
мнозинство на ГЕРБ, ДПС, ИТН и "Възраждане", обмислят все пак възможни варианти за действие. 
Вариант 1: Внасяне на проект за декларация 
Единият вариант е на базата на получените във външната комисия документи с предложения, някоя от парламентарните 
групи да внесе проект за декларация, с която се определят параметри на действие по казуса със Северна Македония и се 
препоръчва Кирил Петков да свали ветото на последния Европейски съвет в рамките на френското председателство. 
Опциите тук не са особено много. "Има такъв народ" няма да внесе такъв вариант, както и БСП, които останаха в 
правителството, но са против сваляне на ветото, без да са изпълнени българските условия. Така остават "Продължаваме 
промяната" и "Демократична България". От ПП твърдят, че на този етап не смятат да участват в каквито и да било 
инициативи по темата. 
Възможно е "Демократична България" да се нагърби с тази задача, но в коалицията обсъждат и щетите, които могат да 
понесат от такъв ход. 
Отделно и ПП, и ДБ не са особено убедени, че декларация, с която се потвърждават предложенията на Франция за 
решаване на спора между София и Скопие, ще се приеме от Народното събрание. Все пак двете партии очакват, че за този 
вариант в крайна сметка може да гласуват и от ГЕРБ. Лидерът им Бойко Борисов, който през 2018 г. като премиер обяви 
присъединяването на Западните Балкани към ЕС за приоритет на българското председателство, а после наложи вето над 
Северна Македония, в събота отново се обяви за разширяване на ЕС. 
Въпросът кой ще предложи такава проектодекларация в дневния ред на парламента през тази седмица ще се решава 
тепърва. 
Вариант 2: Да се ползва позицията на МВнР 
Той предвижда на базата на получените документи от френското председателство да бъде извикана за изслушване във 
външната комисия на НС министърът в оставка Теодора Генчовска. 
Аргументът в този случай е, че МВнР вече потвърди официално в своя позиция, че предложението на Париж би следвало 
да е приемливо за България. "Нито един от тези документи самостоятелно не отговаря на българските изисквания. Като 
съвкупност обаче те биха могли да ги покрият", се казва в становището на външното министерство, което е все още в ресора 
на "Има такъв народ". 
По този начин всъщност и МВнР опроверга твърденията за "национално предателство", отправени от Слави Трифонов към 
премиера Петков. 
От ведомството обаче отбелязват, че основното предизвикателство е факторът време. И че дори да се приеме 
предложението, до края на френското председателство няма как РСМ да изпълни изискванията. 
Все по-вероятно е, че дори и да приеме идеите на Париж, България също би ги подкрепила след края на председателството 
на Франция. Това обаче не е проблем, защото във всеки един момент страната ни може да декларира, че се отказва от 
ветото при тези условия. 
Логично е пред външната комисия Генчовска да преповтори позицията на ведомството си - че съвкупността от 
предложения, получени у нас, всъщност удовлетворяват интересите на София. Следващата стъпка според източници на 
"Капитал" е парламентът да приеме, че ще се произнесе по позицията на Министерството на външните работи, като 
становището на ведомството се ползва за условие на парламентарна декларация. 
Който и вариант да бъде избран обаче, България ще успее да изнерви европейските си партньори, тъй като тази седмица 
премиерът няма какво друго да декларира, освен че няма санкция от НС и не може да се произнесе по въпроса. Очаква се 
това да обяви и на срещата на лидерите на ЕС в четвъртък, ако дотогава НС не е направило нищо по темата. 
Вот и програмирани "сблъсъци" 
Според управляващите обаче позицията на София може да се промени и другата седмица, тъй като тази едва ли 
парламентът би имал време да измисли как да изработи декларация, да съгласува текста и да я приеме. 
Още повече че всичко това се случва на фона на предстоящото обсъждане на вота на недоверие към кабинета, внесен от 
ГЕРБ. Той ще се обсъди във вторник, а гласуването ще бъде в сряда. 

https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2022/06/15/4358011_kabinetut_se_otteglia_ot_temata_za_severna_makedoniia/
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2022/06/18/4359508_protiv_vota_na_nedoverie_no_i_kabinetut_da_padne/
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2022/06/20/4359753_sedmicata_v_koiato_parlamentut_shte_reshi_sudbata_na/
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Изходът от вота ще предопредели и дали евентуална нова позиция на България ще бъде съобщена в Брюксел от министър-
председател или министър-председател в оставка. 
На този етап не е ясно дали вотът ще мине, защото в петък Кирил Петков декларира, че до последния момент ще търси 
още независими депутати, които да подкрепят кабинета. До този момент не е известно да са намерени. В свое изказване 
от уикенда лидерът на ИТН Слави Трифонов допусна обаче, че от партията му могат да се отделят още хора. 
За сряда, когато ще се гласува внесеният вот на недоверие и подкрепящите правителството организират митинг в негова 
подкрепа, се подготвят и два контрамитинга. Единият е на "Възраждане" срещу кабинета, за който се очаква пристигането 
на автобуси от цялата страна. И още един - на ДПС, пак срещу кабинета, за който също местните организации на партията 
засега неофициално организират придвижването им до София. 
Очевидно е, че подобни начинания е силно вероятно да доведат до сблъсъци между различните политически 
симпатизанти. 
 
√ Икономическият спад в Русия ще изтрие 15 години развитие 
На страната може да й е нужно едно десетилетие, за да се върне към нивата си отпреди санкциите, предвижда 
директорът на "Сбербанк" 
Руската икономика ще се свие с 15% през тази година и с 3% през 2023 г. заради щетите от западните санкции, напускането 
на компании, "изтичането на мозъци" и колапсa на износа, които ще изтрият 15-годишен икономически растеж. Това 
предвижда Институтът по международни финанси (IIF) в свой доклад, цитиран от Reuters. В анализа си за руската 
икономика след инвазията на Москва в Украйна на 24 февруари IIF заявява, че не очаква скорошно прекратяване на 
войната и че е вероятно санкциите да бъдат разширени и затегнати през следващите месеци. 
Западните санкции след инвазията доведоха до "пълното разпадане на 30-годишни инвестиции", каза Елина Рибакова, 
заместник главен икономист на IIF, при представяне на доклада. Като добавя, че ако Европа се откаже от руските енергийни 
суровини, икономиката на Москва ще бъде още по-силно засегната в средносрочен план. 
Тежък удар 
САЩ, Европа и други съюзници наложиха широки санкции, целящи да попречат на способността на Москва да финансира 
военната си операция в Украйна. Президентът Владимир Путин твърди, че страната се справя с тях и по-големите негативни 
ефекти ще бъдат усетени от западните страни. На друга позиция е Герман Греф, главен изпълнителен директор на 
"Сбербанк", която е най-голямата в страната. Според него руската икономика може да се нуждае от десетилетие, за да се 
върне към нивата си отпреди санкциите. 
Греф, чиято банка държи по-голямата част от депозитите на домакинствата и корпоративните заеми в страната, отбелязва 
по време на приключилия международен икономически форум в Санкт Петербург, че на държавите, наложили санкции на 
Русия, се падат 56% от нейния износ и 51% от вноса й. 
"Това е заплаха за 15% от брутния вътрешен продукт на страната, а основната част от икономиката e атакувана", каза Греф, 
който е бивш министър на икономиката, цитиран от пред Reuters. "Ако не направим нищо - може да ни трябва около 
десетилетие, за да върнем икономиката на нивата от 2021 г.", като призовава за структурни реформи на руската икономика. 
Според него в резултат на санкциите товарните пратки са намалели шест пъти, а транспортът по море и въздух също е 
възпрепятстван. Мерките срещу руски банки до голяма степен ограничиха финансовите трансакции с чуждестранни 
партньори. Освен това е блокиран достъпът до доставки на оборудване и резервни части, необходими за руската 
автомобилна, енергийна и авиационна промишленост. 
Измамно представяне 
Докато руската икономика се забавя рязко и покупателната способност на гражданите се свива, скокът на цените на 
петрола и газа, основният руски износ, вдигна излишъка по текущата сметка до рекордни нива през последните месеци. 
Елина Рибакова обясни, че излишъкът по текущата сметка, както и възстановяването на рублата след първоначален срив, 
не трябва да се приемат като фактори, че руската икономика се справя по-добре от очакваното. Руските банки бяха 
заредени с резерви в чуждестранна валута, когато вносът се срина, посочва тя, но руският бизнес и потребители няма за 
какво да ги харчат. 
Вместо това въздействието на санкциите ще удари по-силно с времето, особено ако Европа намали значително вноса си 
на петрол и газ, въпреки че Рибакова отбеляза, че това ще отнеме месеци, ако не и години. IIF прогнозира, че руското бруто 
образуване на основен капитал ще се свие с 25% през 2022 г., вносът с 28% и износът с 25%. 
"Въпреки значимите стъпки, предприети от края на февруари, ние сме далеч от върха на стълбата на ескалация", казват 
авторите на доклада на IIF. 
"Допълнителни мерки като тези, свързани с финансовата система и/или ключовия руски износ (и внос), биха били 
възможни и биха могли да доведат до драматични последици за руската икономика, както и способността на 
правителството да продължи военните си действия в Украйна. Разходите за подобни действия обаче могат да бъдат 
значителни и за страните, налагащи санкции", предупреждават от организацията. 
Рибакова, която наскоро посети Киев, също така каза, че докато се обръща голямо внимание на разходите за 
възстановяване, Украйна е на ръба на криза с платежния баланс - прогнозите на Световната банка са, че украинската 
икономика ще се срине с около 45% вследствие на войната. "Подкрепата за Украйна е необходима веднага." 
 
 
 
 
 

https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/sviat/2022/05/27/4349838_rusiia_e_izpravena_pred_nai-golemiia_ikonomicheski/
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/sviat/2022/05/27/4349838_rusiia_e_izpravena_pred_nai-golemiia_ikonomicheski/
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√ Ръст с 5.44%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 498.47 лв. за MWh с ден за доставка 21 юни 
2022 г. 
Eнергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 498.47 лв. за MWh с ден за доставка 21 юни 2022 г. и обем от 83 616.60 MWh, сочат данните от търговията. Това е 
повишение с 5.44 % % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 481.39 лв. за MWh, при количество от 44 251.10 MWh. 
Извънпиковата енергия (39 365.50 MWh) е на цена от 515.57 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 453.93 лв. за MWh и количество от 2885.6 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 03 часа – 378.36 лв. за MWh (3121 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 21 часа – 742.59 лв. за 
MWh (3530 MWh). 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 601.4 лв. за MWh при количество от 3413.2 
MWh. https://ibex.bg/ 
Спрямо стойността от 472.75 лв. (241.71 евро) за MWh за 20 юни 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за 
доставка 21 юни 2022 г. се увеличава до 498.47 лв. за MWh (повишение с 5.44 %) по данни на БНЕБ или 254.87 евро за MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 20 юни 2022 г. общият търгуван обем към часа на публикуване 
на информацията е 614.30 MWh при средно претеглена дневна цена от 477.47 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     37,50%    2118.44 
КондензационниТЕЦ   32,20%    1818.88 
ТоплофикационниТЕЦ   3,53%    199.47 
ЗаводскиТЕЦ    2,50%    141.43 
ВЕЦ     7,18%    405.55 
МалкиВЕЦ    3,83%    216.22 
ВяЕЦ     0,45%    25.51 
ФЕЦ     12,38%    699.07 
Био ЕЦ      0,42%     23.93 
Товар на РБ         3912.23 
Интензитетът на СО2 е 301g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Задържат се необичайно високите цени по енергийните борси в Европа 
Румънската OPCOM затвори при цена от 269,76 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 255,06 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 269,76 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 21 юни 2022 г. Цената за пиковата енергия бе 261,55 евро/мвтч, а извънпиковата енергия е 
277,97 евро/мвтч. Най-високата цена от 435,60 евро/мвтч беше в 21 ч. Най-ниска беше цената в 3 ч и тя е 193,45 евро/мвтч. 
Търгуваните обеми при базовата енергия са 79 472,9 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за 21 юни ще бъде 255,06 евро/мвтч. Общият изтъргуван обем 
електроенергия е за 151,18 гвтч. Максималната цена ще бъде 379,68 евро/мвтч и тя ще бъде в 21 ч. Минималната цена ще 
бъде в 15 ч и тя ще бъде 197,40 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 21 юни е 299,04 евро/мвтч. Пиковата енергия пък се 
търгува за 296,04 евро/мвтч. Най-високата цена от 460,34 евро/мвтч ще бъде в 21 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 11 ч 
и тя ще бъде 218,06 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 62 008,9 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 21 юни на Словашката енергийна борса е 298,12 евро/мвтч. Най-високата цена ще 
бъде в 21 ч и  тя ще е 459,16 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 11 ч и тя ще бъде 210,02 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 285,81 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 21 ч 
и  тя ще е 458,53 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 11 ч и тя ще бъде 201,97 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 21 юни е 314,63 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
323,96 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 47 053,7 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 21 ч и тя 
ще достигне 457,99 евро/мвтч. Най-ниската цена се очаква в 5 ч тя ще бъде 231,05 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 288,59 евро/мвтч на 21 юни. Пиковата цена ще бъде 276,36 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 664 362,5 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 21 ч и тя ще 
достигне 458,04 евро/мвтч. В 15 ч се очаква и най-ниската цена от 210,81 евро/мвтч. 
 
√ Ценовите нива от 200 – 250 евро за MWh се завърнаха на европейските електроенергийни борси 
Инфлация. Обезверяване. Люшкащи се пазари. Отново високи цени. И намерения. Още по-отчайващо - обещания за 
намерения. Европейските електроенергийни борси, които поемат целия натиск - от политическото говорене до 
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регулаторни и пазарни печати отговарят със завръщане към високите ценови нива. Стойностите от над 200 евро за MWh в 
сегмента ден напред са отново на дневен ред и дават сигнал – несигурността на пазарите на петрол, газ и емисии, високите 
цени на въглищата води до цени, които индустрията и потребителите не могат да понесат. Регулацията може да е решение, 
но временно. Не е изход. 
Прочитът на движението на цените на европейските електроенергийни борси в сегмента „ден напред“ дава достатъчно 
място за размисъл. Връщането към ценови нива до 250 – 300 евро за MWh в сегментът ден напред, макар и само в 
определени дни е сигнал, че системата и подходът са сгрешени. 
Производство на електроенергия 
Производството на електроенергия през 24-та седмица във всички страни от Европа e от порядъка на 46 371.01 GWh 
(45 138.42 GWh седмица по-рано). 
Що се отнася до седмичното производство на електроенергия в страните от ЕС към късния следобед на 19 юни  за 24-та 
седмица то достига до обем от  41 963.10 GWh (40 976.36 GWh седмица по-рано), според данните на energy 
charts,  базирани на ENTSO-E. 
От това общо производство на фосилните горива се пада дял от  16 375.80 GWh или 39.02 % (15 066.01 GWh или 36.77 % 
седмица по-рано) . От тях - на кафявите въглища – 9.10 %, както и на каменните – 7.17 %. Газът държи дял от 20.04 % или 
8411.21 GWh. 
Участието на ядрената енергия е изчислено на 9278.77 GWh или 22.11%. 
Делът на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) e от порядъка на 16 308.53 GWh или 38.86 % (40.80 % или 16 720.32 
GWh седмица по-рано). 
Вятърните централи на сушата са произвели обем от 4261.10 GWh или 10.15 %, а офшорните – 484.66 GWh или 1.15 %. 
Делът на слънцето достига до 4968.84 GWh – 11.84 %. Що се отнася до хидроенергията, то делът и е от порядъка на 4.80 %, 
а от помпени станции – 6.97 %. 
Цените 
Изминалата седмица и постигнатите ценови нива от над 200 до 250 евро за MWh, а на някои от европейските 
електроенергийни борси са сигнал, че равновесието на борсите е нарушено. Обединеният електроенергиен пазар остава 
под натиск на политиките, довели до разбутването на слабия баланс. Притеснението стартира още с ден за доставка 13 
юни, въпреки че ценовите нива изглеждаха високи, но що-годе поносими. 
Измамното усещане остана и с ден за   доставка 14 юни, въпреки че спад бе отчетен само на две от европейските 
електроенергийни борси – в Полша стойността се понижи с 18.1 % до 141.94 евро за MWh, а в Гърция – със 17.5 % до 188.06 
евро за MWh. 
На останалите европейски електроенергийни борси обаче цената не спря да расте  и достигна до 181.44 евро за MWh в 
България (БНЕБ, IBEX) и до  194.98  евро в Германия (скок със 17.77 %) до 208.05 евро за MWh в Румъния  (13.66 % ) и до 
218.38 евро за MWh в Италия ( 3.94 %). Висока бе и стойността на Иберийския пазар (Португалия и Испания), която се покачи 
до 214.05 евро за MWh. 
С ден за доставка 15 юни стойността на Иберийския пазар се върна към по-ниските нива, спадайки с 22.6% до 165.59 евро 
за MWh. На всички останали европейски електроенергийни борси цената нарасна съществено. Под 200 евро за MWh 
останаха единствено цените на обединения електроенергиен пазара на страните извън континенталната част 
(Великобритания, Ирландия и Северна Ирландия). Дори в Полша стойността скочи  до невижданите често там 201.17 евро 
за MWh. На БНЕБ стойността се повишава до 210.47 евро за MWh, а в съседна Румъния -  224.67 евро за MWh, оставайки  по-
висока дори от тази в Унгария – 222.85  евро за MWh и Гърция – 215.32 евро за MWh. На електроенергийната борса в 
Германия в сегмента ден напред стойността продължи да расте  – до 211.83 евро за MWh, а във Франция –  до 233.26 евро 
за MWh. Най-висока бе постигната стойност в Италия – 249.95 евро за MWh. 
Рекордните нива, постигнати в Италия и Франция най-общо останаха най-високите през изминалата седмица, събирайки 
в себе си всички онези фактори, които очертават нов фундамент. 
Понижение  в посочения сегмент на европейските електроенергийни с ден за доставка 16 юни бе наблюдават на 5 от 
европейските електроенергийни борси. Спадът варираше от  0.1% (215.12 евро за MWh) в Гърция и 3% (206.78 евро за 
MWh) в Чехия до 4.5% (204.80 евро за MWh) в Австрия и 4.7 % (201.97 евро за MWh) в Германия. С 21.2 % обаче се понижи 
цената в Полша (158.59 евро за MWh). На останалите европейски електроенергийни борси покачването продължи като 
стойността в Белгия достигна до 239.32 евро за MWh,  във Франция – 272.85 евро за MWh, а в Италия – 276.74 евро за MWh. 
Слабото повишение с 2.21 вдигна цената на БНЕБ до 215.12 евро за MWh, а в Румъния до 236.28 евро за MWh (5.17 %). 
Скокът не спря и с ден за доставка 17 юни.  Към ръст се върна Иберийския пазар - до 177.90 евро за MWh, както и  в Полша 
– до 184.74 евро за MWh. Това са и единствените борси в сегмента ден напред, които останаха въпреки покачването с 
постигнати цени под 200 евро за MWh. 
Цената на БНЕБ обаче скочи до 246.24 евро за MWh, а на двата съседни пазара – в Румъния до 261.13 евро за MWh и в 
Гърция – 235.71 евро за MWh. 
Покачването в сегмента ден напред на електроенергийните борси доведе до ценови нива от порядъка на  255.43 евро за 
MWh в Германия. В Словения – до 272.92 евро за MWh. Рекордни стойности бяха постигнати във Франция – 303.54 евро за 
MWh и Италия  -  327.49 евро за MWh. 
С ден за доставка 18 юни, или с настъпването на почивните дни започна и спадът на европейските електроенергийна борси. 
Понижението в сегмента ден напред бе в диапазона от 10 .0% (294.76 евро за MWh) в Италия и  11.9 % (207.59 евро за 
MWh) в Гърция до 20.8 % (206.82 евро за MWh) в Румъния и 23.5 % (195.40 евро за MWh) в Германия. На Иберийския пазар 
спадът бе със 17.6 % (146.54 евро за MWh). На БНЕБ понижението бе достатъчно високо - с 18.9 % ,  до 199.76 евро за MWh. 
Най-значителен, с 36 и 34 процента съответно бе спадът на стойността на борсите извън континенталната част. 
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Движението в посока надолу продължи и с ден за доставка 19 юни (с изключение на Великобритания – 185.91 евро за 
MWh). Спадът варираше от 16.7 % (166.48 евро за MWh) в България и 19.4 % (166.76 евро за MWh) в Румъния до 20.9 % 
(154.65 евро за MWh) в Германия и 41.0% (165.43 евро за MWh) във Франция. 
Новата седмица стартира с рекордно поскъпване. Европейските електроенергийни борси се върнаха към стойности, които 
бизнесът не иска да вижда, защото няма да може да ги понесе в дългосрочен период. Цената от 241.71 евро за MWh не е 
виждана на БНЕБ от достатъчно дълго време.  С тази цена стартира и съседната борса (HENEX) в Гърция, докато на 
румънската OPCOM скокът до 282.36 евро за MWh е обезпокояващ. Притеснителни са ценовите нива във Франция – 303.95 
евро за MWh и 308.89 евро за MWh в Италия.   
Средна месечна и средна годишна цена към 5 юни 
Най-общо средната месечна цена на европейските електроенергийни борси спира спада и на някои от тях за разлика от 
предходните седмици отново се връща на нивото от над 200 евро за MWh. При други спадът се забавя, въпреки че остават 
под 190 евро за MWh. 
За БНЕБ към 19 юни  е 190.73 евро за за MWh, а за Румъния – 200.73 евро за MWh. За  другите европейските 
електроенергийни борси тя варира от  209.06 евро за MWh в Гърция, 236.03 евро за MWh в Италия и 207.71 евро за MWh 
във Франция. Доста по-ниска е стойността за Испания – 185.05 евро за MWh (185.3 евро за MWh в съседна Португалия) и 
181.42 евро за MWh в Германия, 187.03 евро за MWh в Австрия и 169.43 евро за MWh в Полша. 
Средната годишна цена към 19 юни на БНЕБ е 199.99 евро за MWh и остава по-ниска, както от тази в Румъния (206.13 евро 
за MWh), Унгария (214.52 евро за MWh), така и от тази в Гърция (233.81 евро за MWh). 
На останалите европейски електроенергийни борси средногодишните цени към посочената дата варират от 243.66 евро 
за MWh в Италия и 209.88 евро за MWh в Испания и Португалия (210.09 евро за MWh) до 197 евро за MWh в Нидерландия 
и 179.63 евро за MWh в Германия, както и 223.19 евро за MWh във Франция и 137.93 евро за MWh в Полша. 
Петрол, газ, СО2 
Централните банки в цяла Европа повишаха лихвите си в четвъртък, като някои от пазарите бяха шокирани, намеквайки за 
високи разходи по заеми с цел укротяване на растящата инфлация, която подкопава корпоративните печалби. Страхът от 
рецесия превзе пазара на петрол. Никой още не може да отчете реалните данни от санкциите срещу руския петрол. 
Въпреки демонстрираното самочувствие на руските власти явно щети има. Още повече, че китайските рафинерии отчетоха 
спад на производството с 11 % на годишна база. Данните обаче може да се окажат оспорим. 
Само за седмица сорт Brent се понижи значително. Августовските фючърси за Brent, които на 13 юни бяха на ниво  от 122.27 
долара за барел, в края на седмицата се понижиха до 114.39 долара за барел – с 4.52%. Въпреки този спад петролът 
продължава да достатъчно висок, цената да притеснява управляващите, а и бизнесът по целия свят. 
По предварителна информация, администрацията на президента Байдън в допълнение обмисля и възможността за 
ограничаване на износа на горива от САЩ с цел укротяване на цените на горивата в страната. Предвиждат се срещи с 
производителите на петрол. Министърът на енергетиката Дженифър Гранхолм в неделя, 19 юни призова производителите 
на нефт и газ в целия свят, включително ОПЕК да увеличат производството, за да се понижи цената на горивата. 
Все пак инвеститорите остават съсредоточени върху ограничените доставки, след като САЩ обявиха нови санкции по 
отношение на Иран. Това се случва в момент, в който пазарите очакваха възобновяване на споразумението по ядрената 
сделка. Решението на САЩ върна вниманието към съществуващите проблеми от страна на предложенията на пазара. 
Засилването на натиска върху Иран обаче се тълкува и като търсене на възможност от страна на САЩ за възобновяване на 
сделката. Анализаторите въпреки това остават скептични и според тях цените на петрола може и да спаднат, но ще останат 
по-високи от обикновено. 
Що се отнася до газа, потоците от руско синьо гориво за Европа през изминалата седмица спаднаха значително. Италия, 
Германия и Франция получиха по-малко от половината от обичайните си обеми по заявките за доставка. Газопроводът 
„Северен поток“ се оказа блокиран заради оборудване, което немската компания Siemens не може да върне от Канада 
заради санкциите. Така доставките от 170 млн. куб м спаднаха до 67 млн. куб м. Европейските страни първо сметнаха това 
за политически акт и обвиниха Кремъл в опит да отвърне на санкциите с ограничаване на доставките. Впоследствие се 
оказа, че Германия и Канада трябва да преговарят на държавно ниво за решаване на проблема. Това, заедно с 
неприятностите заради пожара, които сполетяха американския завод за втечнен природен газ Freeport LNG доведе до 
невиждан скок на цените. Така, ако в началото на седмицата фючърсите за юли по индекса TTF на борсата ICE Futures беше 
83.40 евро за MWh в края на седмицата почти се удвои, достигайки 124.10 евро за MWh. 
По отношение на цените на сетълмента на фючърсите за правата на емисии на CO2 на пазара на EEX за референтния 
договор от декември 2022 г., и през третата седмица на юни остава без съществени изменение - на нивото от около 82 
евро за тон ( преди това малко под 82 евро/т). Тази седмица цените за сетълмент тръгнаха от нивото от 81.2 евро за тон на 
13 юни , която бе и най-ниската. За сравнение, на 8 юни минималната цена за предходната седмица бе 79,82 евро за тон. 
Най-високата стойност от 85.83 евро за тон бе отчетена в сряда – 15 юни. В крайна сметка стойността остана на ниво от 
82.12 евро за тон, завършвайки търговията при слаб спад с 0.25 на сто. 
Тенденции 
Отгръща се нова страница. Тази на водораздела. Енергийни ресурси срещу банки - банки срещу енергийни ресурси. 
Банките дават парите за ресурсите. Вече не искат да плащат за тях. Искат да управляват и контролират търсенето. Това го 
могат. Изплъзва им се обаче контролът на доставките на суровини. Търсенето расте, а парите управлявани от банките са 
недостатъчни за контрол на суровините до потребителите. Опасенията, че губят почва стават все по-силни. Лихвите растат. 
На хоризонта се задава нова икономическа структура. Сламката възобновяеми енергийни източници май се оказва 
недостатъчна. 
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Оптимизмът, че ценовите нива на европейските електроенергийни борси ще се нормализират през лятото е разрушен. 
Причината не е само COVID-19, не е и нахлуването на Русия в Украйна. Трябва да се гледа реалистично на енергийния 
преход. Необходим е нов подход и търсене на друг тип баланс. Парижкото споразумение за климата е актуално. Но 
задаващата се нова икономическа структура изисква нов акцент и той не се крие във формулата контрол над 
потреблението. Дали играта е приключила ? Някои казват, че едва сега започва. Други са категорични – край. При 
енергийния преход суровините са това, което банките наричат резерви. 
Предстои катаклизъм. Катаклизъм, при който държавите трябва да решат какво работи и какво не и да намерят национален 
консенсус. Само, ако искат да го избегнат. 
 
√ Фючърсите за газа в Европа растат със 7.16 % 
Цената на газа в Европа в понеделник продължава да се повишава, въпреки че първоначалния ръст от над 12 процента, 
отчетен по-рано в рамките на търговията се свива, сочат данните. 
Фючърсите за юли по индекса TTF на борсата ICE Futures стартираха при ниво от 124 евро за MWh, понижиха се до 122 евро 
за MWh и отскочиха до 127 евро за MWh  още през първите двадесет минути. Силното колебание доведе през следващите 
два часа и до още по-ниско ниво – 119 евро за MWh и отскок първо до 127.5, а после и до 128.25 евро за MWh. Впоследствие 
силните емоции в рамките на търговията се успокоиха, но цените остават на ниво от 124.90 евро за MWh и при ръст със 
7.16 %. 
Доставките на газ от Русия през „Северен поток“ и газотранспортната система на Украйна за понеделник се очакват на 
нивото от предходните дни. 
Според оператора на „Северен поток“, обемът на заявките за газовия ден 20 юни остават на нивото от предходния ден или 
до 64 млн. куб м. Това с около 40% от максималния капацитет на газопровода. 
Транзитът на синьо гориво през украинска територия, по данни на компанията „Оператор на газотранспортната система на 
Украйна“ е за 41,7 млн. куб м и са за транспортиране през ГИС „Суджа“. 
По данни на „Газпром“ от вторник възможността за доставки на газ от Русия за Европа ще спаднат още малко, тъй като 
газопроводът „Турски поток“ влиза в период на планов ремонт за времето от 21 до 28 юни. 
Междувременно Кремъл и Берлин влязоха в косвени словесни престрелки за газовите доставки.  Министърът на 
икономиката Роберт Хабек заяви пред телевизия ZDF, че положението с енергоснабдяването на Германия е изключително 
трудно, заради намалените доставки на газ от Русия. 
Той определи настоящата ситуация като „канадска борба“ с Русия. 
„Всичко това е подобно на канадска борба. Ако по-рано Москва имаше „по-дълга ръка“, това абсолютно не означава, че 
страната ни не може да стане „силна ръка“ с помощта на усилията, които полагаме“, каза Хабек. Той напомни, че 
газохранилищата в страната са запълнени до 57%, и това е при необходимите 90%. Хабек посочи, че поставените цели за 
запълване преди началото на зимата ще бъдат постигнати, но чрез закупуване на синьо гориво и благоразумие. По думите 
му, ако газохранилищата бъдат запълнени, то това ще е достатъчно за два месеца и половина, а Германия ще продължи 
да купува газ от чужбина, дори ако няма повече доставки от Русия. 
Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков заяви, че европейците са създали кризата със собствените си ръце, 
като не връщат на Русия от ремонт турбините за компресорната станция „Портовая“, необходима, за да заработи 
газопровода „Северен поток“ с такъв капацитет, който да позволи подаването на по-високи обеми от синьо гориво. Както 
съобщи руската компания „Газпром“, една от основните причини за намалените доставки е забавянето от страна на 
немската компания Siemens, която не е върнала газопомпените агрегати от ремонт. 
По думите на Песков, Русия остава „максимално надежден“ доставчик, но инфраструктурата на газопровода страда, заради 
европейските санкции. 
„Някои турбини не могат да бъдат върнати. Тоест европейците не ги връщат на мястото им. Точно това е причината, просто 
няма как да се пренася. Тоест това е криза,  предизвикана от човек. Криза, създадена е от ръцете на Европейския съюз“, 
подчерта прессекретарят на Кремъл, цитиран от руските агенции. По думите му, Русия има достатъчно природен газ и той 
е подготвен за доставка, но Европа трябва да изпълни задължението си. 
 
√ Новата седмица започна с повишения за основните индекси по фондовите борси в Западна Европа 
С най-голямо дневно повишение затвори испанският индекс IBEX 35, а с най-слаб ръст завърши френският САС 40 
Европейските фондови пазари се повишиха в началото на новата седмица след като миналата беше най-лошата за тях от 
март насам. Някои инвеститори разглеждат неотдавнашната разпродажба, която доведе до спад на акциите, като 
възможност за покупки, на което се дължи днешният възход на фондовите пазари в Западна Европа, според анкетирани 
от „Ройтерс“ анализатори. 
Инвеститорите ще продължат да следят изявленията на големите централни банкери тази седмица, включително 
изказванията на президента на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард в Европейския парламент днес. 
„Ние оставаме предпазливи по отношение на акциите и не виждаме почти никаква светлина в края на тунела, когато става 
въпрос за макроикономика“, пише анализаторът на Morgan Stanley Греъм Секър да клоиентите на банката. Експертът 
очаква нови признаци на забавяне на икономиката, докато ситуацията с инфлацията е малко вероятно да се промени до 
четвъртото тримесечие. 
Потребителските цени в еврозоната през май нараснаха с 8.1% на годишна база, показват окончателните данни на 
Статистическата служба на Европейския съюз „Евростат“. Индикаторът е максималният от началото на изчисляването на 
данните, а инфлацията в региона се ускори спрямо 7.4% през април. 
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ЕЦБ може да се наложи да повиши основните лихвени проценти с 50 базисни пункта (б.п.) няколко пъти, ако инфлацията 
в еврозоната се повиши, каза миналата седмица Клаас Кнот, член на борда на управителите на ЕЦБ и управител на 
холандската централна банка. Той, обаче, не очаква повишаването на лихвите да достигне 200 б.п. от настоящите нива до 
началото на 2023 г. 
След непланирана среща миналата седмица ЕЦБ обяви, че ще предприеме гъвкав подход за реинвестиране на 
постъпленията от обратно изкупуване на ценни книжа по Програмата за спешни покупки при пандемия (PEPP), за да 
поддържа оперативното функциониране на паричната политика, който е важно условие за осигуряване на ценова 
стабилност в еврозоната и респективно овладяване на инфлацията. 
Освен това, ЕЦБ възнамерява да ускори създаването на нов инструмент за ограничаване на задлъжнялостта на южните 
страни-членки като Гърция, Италия и Испания, става ясно от съобщението на банката от миналата седмица. Подобен 
инструмент трябва да помогне на ЕЦБ да постигне намаляване на несъответствията в цената на заемите за различни 
държави от еврозоната, допълва „Ройтерс“. 
Статистиката 
Производствената инфлация (PPI) в Германия постави нов рекорд през май, съобщи Федералната статистическа служба 
(Destatis). Производствените цени са скочили с 33.6% през май 2022 г. на годишна база, което е най-голямото им 
увеличение от 1949 г. На месечна база, спрямо април, производствените цени са се повишили с 1,6 процента. 
Най-голямо е увеличението при цените на енергийните ресурси - 87,1% за една година. Междинните стоки са поскъпнали 
през май с 25,1 на сто на годишна база, а стоките за всекидневна употреба - с 14,7%. Цените на дълготрайните стоки са се 
повишили с 9,4 процента, а на основните стоки - с 7,1 процента, което е най-голямото им нарастване на годишна база от 
1975 година. 
Изявлението на Кристин Лагард 
Председателят на ЕЦБ Кристин Лагард заяви пред членовете на комисията по икономически и парични въпроси на 
Европейския парламент в понеделник, че ЕЦБ следи рисковете от рецесия, особено ефектите от недостига на петрол върху 
икономиката на еврозоната. По нейните думи, рецесията не е основен сценарий за еврозоната, тъй като се предвижда 
европейските институции да видят растеж през следващия период, предупреждавайки, че се очаква инфлацията да 
надхвърли предишните оценки за фискалната година. 
Лагард подчерта, че намаляването на инфлацията до 2% в средносрочен план остава основната цел на централната банка 
на еврозоната. Тя посочи, че войната на Русия в Украйна е допринесла за нарастването на цените, което води до глобална 
инфлация. 
Председателят на УС на ЕЦБ заяви, че европейският банков регулатор очаква икономически растеж от 2,8% през 2022 г., 
ръст от 1% през 2023 г. и 2.1% през 2024 г. „Увеличението на инфлацията до 8.1% и на цените на енергията с 39.2% спрямо 
предходната година отразява сложната геополитическа ситуацията в момента“, каза в заключение тя. 
Пазарът 
До обед общият европейски индекс на най-големите компании в региона Stoxx 600 се повиши с 0.36%, а от националните 
измерители на „сините чипове“ с най-висок ръст беше британският FTSE 100 (+0.69%), следван от испанския IBEX 35 
(+0.66%), италианския FTSE MIB (+0.52%), германския индекс DAX (+0.48%) и френския CAC 40 (+0.26%). И въпреки, че 
пазарът в Париж се повиши, но изостана от другите големи европейски борси, след като президентът Еманюел Макрон 
загуби абсолютното си мнозинство на парламентарните избори в страната, което потенциално застраши икономическата 
му програма. Следобед възходящият тренд се запази, а за някои национални индикатори се и ускори. 
 

 
Източник: MarketWatch 

 
От таблицата по-горе е видно, че с най-голямо дневно повишение затвори испанският индекс IBEX 35, а с най-слаб ръст 
завърши френският САС 40. 
От секторните индекси с най-голям ръст бяха банките, които добавиха 2.8%, докато обратно с най-голям спад бяха 
измерителите на миннодобивните и строителните компании и материали, които се понижиха с 1.8%, след като цените на 
медта спаднаха поради опасения, че потенциална рецесия ще намали търсенето на метали. 
Търговията 
На върха на Stoxx 600 се изкачиха акциите на британската инвестиционна компания Euromoney Institutional Investor, които 
скочиха с 26.14%, след като заяви, че е получила възможна оферта за придобиване, която оценява фирмата за 
информационни услуги на около 1.60 милиарда паунда (1.96 милиарда долара). 
Под върха на общия измерител на „сините чипове“ в Западна Европа се озоваха акциите на френския производител на 
автомобили Renault S.A., които се повишиха с 9.74%, след като анализаторите от Jefferies подобриха препоръките си за 
акциите до „купувай“ от „задръж“. 
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Сред печелившите са акциите на круизния оператор Carnival PLC, които се търгуват на фондовата борса в Лондон, 
поскъпнаха с 9.71%. 
С понижение затвориха и книжата на британския доставчик на храна за дома и офиса Deliveroo PLC, които поевтиняха с 
1,83%, след като до ранния следобед бяха сред печелившите. Обратът настъпи след съобщението за назначаването на нов 
главен финансов директор. 
На дъното на Stoxx 600 слязоха акциите на специализираната ирандска компания по изолация на сгради Kingspan, които 
се понижиха с 11.44%, след като заяви, че наблюдава влошаване на настроението на повечето крайни пазари, като обемът 
на приетите поръчки е намалял значително през май и юни. 
Сред губещите са и книжата на френската компания за електрическо оборудване и услуги за възобновяема енергия и 
енергийна ефективност Rexel, които се понижиха с 5.42%. 
Френският хранителен гигант Danone съкращава разнообразието от продукти, които продава на търговците на дребно, за 
да намали разходите, каза висш изпълнителен директор пред „Ройтерс“, което означава, че феновете на киселото мляко 
в бъдеще може да пропуснат точния вкус или размера на тенджерата, с които са свикнали. След тази новина цената на 
акциите започна да спада до ранния следобед, но след това трендът се обърна и и до края на сесията отчете повишение с 
0.09%. 
Книжата на нискотарифния британски авиопревозвач easyJet се понижи с 1.38%, след като компанията обяви, че 
съкращава повече полети през натоварения летен период, за да се справи с финансовите си проблеми, включително 
недостиг на наземен персонал. 
 
Мениджър 
 
√ 81 486 са украинските бежанци у нас. Повече от половината от тях са деца 
Украинските бежанци в момента у нас са 81 486 души и те са поискали временна закрила. От тях 45 000 са деца. С личния 
си номер на чужденец след регистрация всеки бежанец може да изпълнява своите права. Това обясни в ефира на NOVA 
NEWS председателят на Агенцията за бежанците Мариана Тошева.  
По думите й молбите за международна закрила от страна на бежанци от Близкия изток са 8327, от тях 1423 са от 
непридружени непълнолетни деца. "Усилията са насочени към мотивиране и свързване на украинците с работодатели. 
Работи се по механизъм за дневна грижа, заради липсата на места в детските градини", посочи тя. 
Според нея трудовите договори на украинци у нас са над 5800. "Те са IT специалисти, заети в сферата на услугите, в 
шивашката промишленост. Правителството прави опити да включи медицинските кадри под формата на здравни 
медиатори към лечебни центрове", обясни Тошева. И допълни, че в разпределителните центрове по морето напрежение 
в момента няма. 
"Продължават да излизат от хотелите украински бежанци. До 31 август завършва втората фаза на програмата", коментира 
Тошева. 
 
√ Цените на петрола се повишиха на фона на опасенията за доставките 
Цените на петрола се повишиха в ранната търговия във вторник, възстановявайки се частично от загубите от миналата 
седмица, тъй като инвеститорите съсредоточиха вниманието си върху ограничените доставки на суров петрол и горива, 
предаде Ройтерс. 
Към 8:50 часа българско време сортът Брент поскъпна с 0,77 долара, или 0,67%, до 114,9 долара за барел. Миналата 
седмица сортът от Северно море поевтиня със 7,3%. 
Цената на американския лев суров петрол WTI се повиши с 1,96 долара, или 1,79%, до 111,5 долара за барел. Миналата 
седмица американския сорт поевтиня с 9,25. 
„След като поевтиняха на фона на дългия уикенд в САЩ поради опасения от рецесия и унищожаване на търсенето на 
гориво, цените на петрола отново се покачват“, каза Стивън Инес, управляващ партньор в SPI Asset Management. 
„Тези глобални икономически притеснения изглежда са компенсирани от перспективите за по-високо търсене в САЩ и 
Китай в краткосрочен план на фона на ограничените доставки“, добави той. 
Опасенията за доставките подкрепят пазара, тъй като западните санкции срещу руския петрол продължават да действат. 
Това повдига и въпроси дали руската продукция няма да спадне поради санкции върху оборудването, необходимо за 
производството, посочват анализатори. 
„Търговците оценяват ограниченото предлагане и забавянето на глобалния икономически растеж, което води до 
нестабилни сесии“, каза Тина Тенг, анализатор в CMC Markets. 
„Въпреки това, опасенията за рецесията може да се превърнат в основен мечи фактор на пазарите на суров петрол през 
останалата част от месеца“, добави тя. 
Седмичните данни за петролните запаси в САЩ ще бъдат забавени с един ден тази седмица поради федералния празник, 
отбелязващ края на робството в страната. 
 
√ Еврото се търгува за 1,0519 щатски долара 
Курсът на еврото днес остана над прага от 1,05 долара, съобщиха германски финансови издания. 
В междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин единната европейска валута се котираше за 1,0519 щатски долара. 
Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,0517 долара. 
 
 

https://nova.bg/news/view/2022/06/20/372954/%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8-%D0%B2-%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81-%D1%81%D0%B0-81-486-%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D1%82%D1%8F%D1%85-45-000-%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B0/
https://nova.bg/news/view/2022/06/20/372954/%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8-%D0%B2-%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81-%D1%81%D0%B0-81-486-%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D1%82%D1%8F%D1%85-45-000-%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B0/
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√ БВП – къде сме ние сред останалите в ЕС (сравнителен анализ, част 4 - последна) 
Брутният вътрешен продукт е обобщаващ индикатор за икономическата активност на една страната. Представяме ви 
последната, четвърта част от мини поредицата, в която проследяваме неговата динамика в 27-те членки на ЕС, по данни 
на Trading Economics. 
Унгария 
Икономиката на Унгария отбеляза ръст от 2,1% през първото тримесечие на 2022 г. спрямо предходното тримесечие. 
 

 
 
Брутният вътрешен продукт на Унгария нарасна с 8,2% спрямо година по-рано, по-бързо от темпа на растеж от 7,1% през 
предходния период. Така икономиката записа четвъртото поредно тримесечие на експанзия и със солидни темпове. 
Силно представяне се наблюдава в услугите за настаняване и хранене (80,8% срещу 68,7% през Q4); транспортиране и 
съхранение (20,4% срещу 20,3%); строителство (18,3% срещу 21,3%) и професионални, научни, технически и 
административни дейности (13,8% срещу 9,4%). В същото време производството нараства много по-бързо в 
преработващата промишленост (4,6% срещу 1,9%), главно поради увеличението на производството на метални изделия, с 
изключение на машини и оборудване, и хранителни продукти. Селскостопанският сектор обаче се сви (-3,9% срещу -7,3%). 
На сезонно изгладена тримесечна база икономиката нарасна с 2,1%. 
 

 
 
В Унгария потреблението на домакинствата е основният компонент на БВП и представлява 50%, следвано от бруто 
образуване на основен капитал (22 на сто) и държавни разходи (20 процента). Износът на стоки и услуги представлява 89%, 
докато вносът е 82%, добавяйки 7 на сто към общия БВП. 
Финландия 
Финландската икономика нарасна с 0,2% през първото тримесечие на 2022 г. Това е най-меката експанзия за една година 
на фона на глобалната несигурност, произтичаща от войната в Украйна и растящата инфлация. Потреблението на 
домакинствата спадна за първи път от второто тримесечие на 2020 г., заради забавяне на инвестициите във фиксирани 
средства (3,6% срещу 4,3% през четвъртото тримесечие). В същото време износът спадна с по-бързи темпове от 9,8% (при 
8,1% през четвъртото тримесечие), докато вносът спадна с 2% спрямо 4,5% през Q4 на 2021 г. Междувременно държавните 
разходи нараснаха с 0,4%, като се възстановиха от 0,2% спад преди това. На годишна база БВП на страната нарасна с 3,6% 
през първото тримесечие, след ревизиран нагоре ръст от 3,4% през четвъртото тримесечие. 
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Брутният вътрешен продукт (БВП) във Финландия се е увеличил с 3,60% през първото тримесечие на 2022 г. спрямо същото 
тримесечие на предходната година. 
 

 
 
Въпреки че услугите представляват 65% от финландската икономика, ключовият сектор е производството, главно 
дърводобив, метали, инженеринг, телекомуникации и електроника. Потреблението на домакинствата е основният 
компонент на БВП и представлява 55%, следвано от държавните разходи (25%) и бруто образуването на основен капитал 
(20 на сто). Износът на стоки и услуги представлява 38% от БВП, докато вносът представлява 39%, като намалява с 1% общия 
БВП. . 
Франция 
Френската икономика неочаквано се сви с 0,2% през първите три месеца на 2022 г. – първото от Q4 на 2020 г., основно 
поради спад от 1,5% на разходите на домакинствата, заради намалението при транспортните услуги (-2,3%) и настаняване 
и хранене (-3,9%). За разлика от тях, бруто образуването на основен капитал нарасна с 0,6%, движено от инвестиции в ИКТ 
и капиталови стоки. Освен това износът нараства с 1,2%, а вносът - с 0,5%, което прави нетния търговски принос 
положителен. 
 

 
 
Брутният вътрешен продукт на Франция се е увеличил с 4,5% на годишна база през първото тримесечие на 2022 г. при 
прогноза от 5,3%. През последните три месеца на 2021 г. френската икономика регистрира ръст от 4,9 процента. 
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Франция е седмата по големина икономика в света и втората по големина в еврозоната. Най-големият сектор на 
икономиката е потреблението на домакинствата (55 процента), следвано от държавните разходи (24%) и бруто 
образуването на основен капитал (22%). Износът на стоки и услуги представлява 29 %, докато вносът е 31%, търговското 
салдо намалява общия БВП с 2 процента. 
Хърватия 
Хърватската икономика се сви с 0,1% през четвъртото тримесечие на 2021 г. спрямо предходното тримесечие. 
 

 
 
Брутният вътрешен продукт на Хърватия нарасна със 7% на годишна база през първото тримесечие на 2022 г., след ръст от 
9,7 на сто през предходния период. Това бе четвъртото поредно тримесечие на растеж след рецесия, предизвикана от 
пандемия. Както потреблението на домакинствата (6,3 срещу 7,7% през четвъртото тримесечие), така и държавните 
разходи (5,9 срещу 14,4%) се забавиха, докато инвестициите във фиксирани средства се увеличиха (7,9 срещу 0,8 процента). 
Междувременно нетното външно търсене допринесе положително за БВП, тъй като износът скочи с 29,4% (срещу 31,7% 
през Q4), докато вносът нарасна с по-меки 25% (срещу 16,4% през Q4). Правителството на Хърватия очаква реалният БВП 
на страната да нарасне с 3% през 2022 г. 
 

 
 
Най-важният сектор на хърватската икономика са услугите, като туризмът представлява 20% от БВП. Индустрията, макар и 
да намалява през последните години, е подкрепена от корабостроенето, хранително-вкусовата промишленост, 
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фармацевтичните продукти и информационните технологии. Потреблението на домакинствата е основният компонент на 
БВП и представлява 60%, следвано от държавните разходи (20%) и бруто образуването на основен капитал (19 на сто). 
Износът на стоки и услуги представлява 46%, а вносът – 44%, добавяйки 2 процента към общия БВП. 
Чехия   
БВП на Чешката република се е увеличил с 0,9% през първото тримесечие на 2022 г. спрямо последното тримесечие на 
2021 г., когато бе 0,8%. Растежът беше подкрепен основно от увеличаване на разходите за бруто образуване на основен 
капитал и външно търсене. 
 

 
 
На годишна база чешката икономика расте с 4,8% (при прогноза от 4,6%) спрямо същия период на миналата година, когато 
бе регистриран ръст от 3,6%.  Той бе подкрепен основно от крайните разходи за потребление на домакинствата, брутното 
капиталообразуване и промяната в материалните запаси. Напротив, външното търсене оказа отрицателно влияние. 
 

 
 
В Чешката република потреблението на домакинствата е основният компонент на БВП и представлява 49 процента, 
следвано от бруто образуване на основен капитал (25%) и държавни разходи (19%). Износът на стоки и услуги представлява 
84%, вносът – 77%, като търговското салдо добавя 7% към общия БВП. 
Швеция 
Брутният вътрешен продукт на Швеция се сви с 0,8% на тримесечна база спрямо ръст от 1,1% през предходния период. 
Така икономиката на страната отбеляза първият спад на БВП от второто тримесечие на 2020 г. на фона на свитото 
потребление на домакинствата, държавните разходи и инвестициите във фиксирани средства. 
На годишна база БВП нарасна с 3%, в сравнение с прогнозите за ръст от 3,5% и след 5,2 на сто през последното тримесечие 
на 2021 г. Правителството очаква ръст от 3,1% тази година. 
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БВП на Швеция се е увеличил с 3 процента през първото тримесечие на 2022 г. спрямо същото тримесечие на предходната 
година. 
 

 
 
Основен принос към БВП на страната има потреблението на домакинствата – 46%, следвано от правителственото 
потребление (26%) и бруто образуването на основен капитал (23%). Износът на стоки и услуги представлява 45%, а вносът 
41%, добавяйки 4%-ен дял в общия БВП. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Дебатът по внесения вот на недоверие – гледайте в ефира на БНТ 
- Политическите сметки и гласовете в парламента - от Народното събрание коментарите на политиците, в 

студиото анализът на политолозите 
- Какъв е изходът от политическата криза? Гост: проф. Пламен Киров – експерт по конституционно право 
- Между френското предложение за преговорите между София и Скопие и българската позиция – какво 

следва 
БТВ, „Тази сутрин“ 

- Дебата по вота на недоверие – ексклузивни интервюта от студиото 
- Първите политически коментари на депутати и министри от Народното събрание  

Нова телевизия, „Здравей, България“ 
- Ще удържи ли на атаката на опозицията кабинетът „Петков“ или новото мнозинство ще сложи край на 

промяната. Дебатите в парламента, коментарите на политическите сили в разширеното издание на 
„Здравей, България“ до 12.00 ч. 

- 4-годишно момиче с шевове след ден в детска градина. Как са стига до инцидента и кой е отговорен? 
- Защо белодробната болница във Варна минава на режим на тока? 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - По-високите лихви няма да спукат балона с имотите, цените ще падат бавно и с малко 
в. 24 часа - Задължават институциите да изпращат в съда молбите за защита от домашно насилие до 24 часа 
в. Телеграф – 5 - пътят за самолета - само през мола 
в. Труд - След предупреждение от "Труд" за кървава седмица: МВР се заема с протестите 
в. Труд - Парламентът не може да гледа френското предложение  
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Проверка на цената на билета в София нареди Асен Василев 
в. 24 часа - Бизнесът иска помощта за скъпия ток в закон 
в. 24 часа - 3SIIF направи първата си инвестиция в пристанищния сектор 
в. Телеграф - Kабинетът остава на власт поне месец 
в. Труд - Местят украинци в спортни зали след 31 август  
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Димитър Димитров, зам.-председател на ЦИК: 300 хиляди българи може да се върнат пред урните, ако има и 
хартиена бюлетина 
в. Телеграф - Писателят Димитър Томов: Македонската държава се гради върху българофобия 
в. Труд - Хасан Адемов, депутат от ДПС, пред "Труд": С увеличението на пенсиите се купува политическо време 
 Водещи анализи 
в. 24 часа - Само не ми говорете за лоялност! 



32 

 

в. Телеграф - Oтличниците, Иванчо, отличниците 
в. Труд - Какво извади Париж от ръкава? 
 
√ Предстоящи събития в страната на 21 юни 
София 

- От 11.00 часа Народното събрание ще заседава извънредно. Разпореждането за свикване на заседанието 
е на основание чл. 78, т.1 от Конституцията на Република България и е подписано от Мирослав Иванов, за 
председател на парламента. В дневния ред е проект на решение за гласуване на недоверие на 
Министерския съвет с министър-председател Кирил Петков. Вносители на проекторешението са 
Десислава Атанасова и група народни представители. 

- От 10.00 часа на ул „Христо Силянов“ и ул „Търговска“ ще бъде открит фермерски пазар "Оряхово". Освен 
богата фолклорна програма, фермерски пазар "ОРЯХОВО" ще предложи и богат асортимент от продукти 
на български производители от Софийски регион, Пирин и Родопите. Участие в пазара ще вземат 
производители на мляко и млечни продукти, плодове и зеленчуци, месни продукти и колбаси, мед, ядки, 
гъби и био козметика. 

- От 11.00 часа ще се проведе пресконференция за развитието на летище София. На събитието ще присъства 
Хесус Кабайеро – изпълнителен директор на „СОФ Кънект“, ще говори за превръщането на столичната 
аерогара в 5-звездно регионално летище в следващите 5 години. Ще бъдат представени предстоящата 
стратегията за развитие на летището, предстоящата трансформация на Терминал 2 и новата визуална 
идентичност на компанията. 

- От 11.00 часа, ще се проведе съвместна проверка на резултатите от изпълнението на предвидените 
строително-монтажни работи (СМР) по изграждане на обект: „Пристройка към съществуваща детска ясла 
№ 31 и площадки за игра“ и обект: „Изместване на кабел Ср.Н 10 кV и кабел НН 1 кV, минаващи през 
терена за разширение на нова сграда (пристройка към съществуваща сграда) на Детска ясла № 31 
„Палавници“ в УПИ ІІ, кв. 29, м. „Хиподрума“. 

- От 11.00 до 12.30 часа в пространството между Народното събрание и Патриаршеската катедрала „Св. 
Александър Невски“ Национално движение „Хан Кубрат“ организира мирен ПРОТЕСТ срещу трагичното 
икономическо развитие в Република България, както и срещу намеренията за промяна на позицията на 
Република България за Република Северна Македония. 

- От 11.30 часа в залата на SofiaLab, ул. Сердика 1 ще се проведе пресконференция на детският омбудсман 
на Исландия Салвьор Нордал, заедно с омбудсмана на Република България проф. д-р Диана Ковачева. 
Нордал е гостува в България по покана на Национална мрежа за децата. Посещението е във връзка с 
дългогодишните усилия и застъпническата работа на Мрежа за децата да бъде създадена институцията 
Омбудсман на детето в България, който да защитава интересите, правата и нуждите на децата. 

- От 12.00 часа пред Народното събрание ВМРО организира протест под надслов #НеПредавайМакедония. 
Поводът е готвената подмяна на официалната държавна позиция на Р България относно започването на 
преговорите на РС Македония за членство в ЕС. 

- От 13.00 часа ще се проведе пресконференция на ПП АБВ. Събитието ще се проведе в централата на ПП 
АБВ на улица „Врабча“ 23, а темата е позиция на ПП АБВ по вота на недоверие срещу правителството на 
К. Петков; 

- От 18.00 часа в Университетската ботаническа градина в София ще бъде представена книгата „Лалето“ от 
авторски колектив на Университетските ботанически градини. Събитието е по повод честване на 130 
години от създаването на Ботаническите градини на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. 

- От 18.00 часа в Съюза на българските художници на ул. „Шипка“ 6, зала 1С ще бъде открита 
самостоятелната изложба Момчил Мирчев. 

- От 18.00 часа в Съюза на българските художници на ул. „Шипка“ 6, зала 1В ще бъде открита изложба – 
живопис на Ива Владимирова  

*** 
Благоевград. 

- От 11.00 часа в Зала „22 септември“ Благоевград ще се проведе форум „Тридесет години от убийството на 
Джовани Фалконе“  

*** 
Варна. 

- От 09.30 часа в к.к. “Златни пясъци", хотел "Интернационал", зала "Импресия"ще бъде открита 
конференцията „Digital Varna - The Smart City. Отговорни и устойчиви решения за интелигентен растеж". 
Форумът се организира от фондация „Дигитална България“ със съдействието на Община Варна. 

*** 
Видин. 

- От 19.00 часа в алеята пред откритата сцена на Художествената галерия „Н. Петров“ ще бъде подредена 
изложба с творбите на студентите от Националната художествена академия, които провеждат във Видин 
учебно-творческата си практика.  

*** 
Добрич. 
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- От 10.00 часа във фоайето на Висше училище по мениджмънт ще се проведе демонстрация на йога 
упражнения. 

*** 
Русе. 

- От 17.30 часа в Пленарна зала ще се проведе обществено обсъждане на проекта на План за интегрирано 
развитие на община Русе (ПИРО) за периода 2021-2027 г. Писмени становища и коментари могат да се 
подават през Деловодството на Община Русe  

*** 
Свищов. 

- От 17.30 часа на камерна сцена в свищовското читалище ще бъде прожектиран филма „Вярвам в гения на 
българския народ – проф. Иван Шишманов“. Събитието е част от програмата за 160 години от рождението 
на проф. Иван Шишманов.  

*** 
Стара Загора. 

- От 10. 00 часа в Детски отдел на библиотека „Родина“, ул. „Българско опълчение“ 69 ще се проведе Арт 
работилничка „Сръчковци”. 

- От 18.00 часа в зала „П. Р. Славейков“ на Община Стара Загора / бул. „Цар Симеон Велики“ № 107 
,инистерството на регионалното развитие и благоустройството и ОП „Региони в растеж 2014-2020“ 
организират среща за представяне и обсъждане на инструменти за подкрепа през програмен период 
2021-2027 г. 

- От 18.30 часа в РБ „Захарий Княжески“ ще бъде представена книгата „Ангела и Джема“ –на журналиста 
Константин Филипов.  

*** 
Шумен. 

- От 18.30 часа в голямата зала на Драматично-кукления театър „Васил Друмев“ в Шумен ще се състои 
Юбилеен концерт-спектакъл под мотото „Моят път“, посветен на 75-годишнината от рождението на 
големия български музикант и почетен гражданин на Шумен Добрин Панайотов. 

- От 10.00 часа в зала 203 на общината ще има брифинг на тема Община Шумен подписа меморандум за 
изграждане на публична система за споделено използване на електрически скутери.  

- От 15.00 в зала 203 ще се проведе заседание на комисията за изготвяне на предложения за съдебни 
заседатели. 

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

