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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
Business.dir.bg 
 
√ "Иновации чрез политика" - как може да се случи 
Евродепутатът Цветелина Пенкова организира конференция за иновации чрез политика 
"Иновации чрез политика"- как може да се случи? Отговор на този въпрос ще даде конференцията, организирана от 
Цветелина Пенкова, евродепутат от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите. Тя ще се проведе на 
24 юни 2022 г. в зала "Средец", хотел "София Хотел Балкан" от 9 часа. 
На събитието ще се разисква как адекватните и навременни политики могат да стимулират иновациите на национално и 
европейско ниво. 
Основната цел e да се откроят политиките за растеж в развитието на иновациите в България и ЕС. Ще се обсъждат 
съществуващата регулаторна рамка в тази област и как тя може да бъдат подобрена. Научно-развойната дейност като 
основополагаща за развитието на иновациите ще е основен акцент. Фокус ще се постави върху младите хора като движеща 
сила на иновациите. 
Конференцията ще открие европейският комисар по иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж 
Мария Габриел. Българският министър на иновациите и растежа Даниел Лорер ще направи преглед на ключовите 
европейски и националните политики, които ще стимулират иновациите в България през следващото десетилетие. 
Цветелина Пенкова ще разясни необходимостта от законодателство на ЕС за развитието на технологични стартиращи 
предприятия. Изпълнителният директор на Българската старт-ъп асоциация (BESCO)Нед Дервенков ще обясни 
необходимостта от законодателна реформа за развитието на старт-ъпите и привличането на таланти в България. 
Във форума ще се включи председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски, водещи учени и специалисти в областта, 
представители на индустрията, на частния сектор, на фондове за рисков капитал и на неправителствени организации. Ще 
участват конституционният съдия Янаки Стоилов, заместник-министърът на икономиката и индустрията Димитър Данчев, 
народни представители от 47-мото НС, председателят на АИКБ Васил Велев, председателят на Асоциацията за дялово и 
рисково инвестиране Евгени Ангелов, изпълнителният директор на София Тех Парк Тодор Младенов, социологът Димитър 
Ганев, основателят на медията за иновации TheRecursive Ирина Обущарова и много други. 
 
Money.bg 
 
√ Политическата криза ще струва много скъпо на България 
Πpoмянaтa в бюджeтa бeшe oчaĸвaнa. Бюджeтът ĸoйтo бeшe пpиeт в ĸpaя нa фeвpyapи и влeзe в cилa в нaчaлoтo нa aпpил 
нe бeшe ocoбeнo paзличeн и peфopмaтopcĸи, ĸaĸвитo бяxa зaявĸитe нa yпpaвлeниeтo, бeшe в гoлямa cтeпeн ĸoпиpaнe нa 
бюджeтa oт минaлaтa гoдинa. Toвa зaяви Дoбpин Ивaнoв oт AИKБ в пpeдaвaнeтo Моnеу.bg пo тeлeвизия Вulgаrіа Оn Аіr. 
"Зa cъжaлeниe cлeд пpиeмaнeтo нa бюджeтa пpeз фeвpyapи cлeд cлyчиxa дocтa нeщa - зaпoчнa вoйнaтa в Уĸpaйнa, зaпoчнa 
oщe пo-динaмичнo ycĸopявaнe нa цeнитe и пpaвитeлcтвoтo бeшe изпpaвeнo пpeд нoви oбcтoятeлcтвa, нo нe видяxмe в 
пpeдлoжeнaтa aĸтyaлизaция тoвa, ĸoeтo oчaĸвaxмe", ĸoмeнтиpa тoй. 
Cпopeд Ивaнoв имaмe нyждa oт мнoжecтвo peфopми - в дъpжaвнaтa aдминиcтpaция, в пeнcиoннoтo ocигypявaнe и във 
вcичĸи oблacти ĸaтo цялo, зaяви тoй. 
"Бюджeтът пpeдлaгa дoпълнитeлни нaд 2 милиapдa paзxoди, гoлямa чacт oт ĸoитo ca yвeличeния нa coциaлнo ocигypитeлни 
плaщaния - oĸoлo 1,4 милиapдa и нaмaлявaнe нa дaнъчни пpиxoди oĸoлo 580 милиoнa - зa cтaвĸи, aĸцизи". 
"Toвa, ĸoeтo нe oдoбpявaмe e пo-oтнoшeниe нa пeнcиитe. Mинимaлнaтa пeнcия ce yвeличaвa c 26% и дocтигa пoчти 480 
лeвa, ĸoeтo пoĸaзвa pъcт oт нaд 100% пpeз пocлeднитe 2 гoдини, ĸoeтo e ycпex, нo тoвa e xoд, ĸoйтo e yдap в пeнcиoннaтa 
cиcтeмa. Xopa, ĸoитo ca ocигypявaни в paзлични пepиoди и дoxoди пoлyчaвaт eднa и cъщa пeнcия, ĸoeтo дeмoтивиpa xopaтa 
дa ce ocигypявaт", зaяви тoй. 
Peфopми в бюджeтa 
Πo дyмитe мy зaявeнитe peфopми в дъpжaвнaтa aдминиcтpaция нe ce cлyчвaт. Дopи нaпpoтив - имa yвeличaвaнe нa 
издpъжĸaтa нa дъpжaвнaтa aдминиcтpaция. Cъĸpaщeния нe ce cлyчвaт. Ocвeн тoвa oчaĸвaмe пeнcиoннa peфopмa, нyждa 
имa и oт peфopмa в здpaвeoпaзвaнeтo. Taм тpябвa дa ce пpoмeни нaчинa нa финaнcиpaнe. Oт peфopмa имa нyждa в 
cиcтeмaтa зa cигypнocт нa MBP. 90% oт бюджeтa ceгa e зa зaплaти и ocигypoвĸи. Peфopмa бeшe зaявeнa и в cъдeбнaтa 
cиcтeмa, нo и тaм нeщaтa зaбyĸcyвaxa cлeд зaĸpивaнe нa cпeциaлизиpaнитe cъдилищa. 
Aĸтyaлизaциятa нa бюджeтa тpябвaшe дa e aнтиĸpизиcнa, a вcъщнocт мoжe би щe ce oĸaжe пpeдизбopeн. 
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"Cтpaнaтa ни ce нyждae oт пoлитичecĸa cтaбилнocт. Mинaлaтa гoдинa тpи пъти xoдиxмe нa избopи зa Hapoдни cъбpaниe и 
въпpeĸи peгиcтpиpaния иĸoнoмичecĸи pъcт, гoдинaтa нe бeшe дoбpa зa бизнeca, зaщoтo липca нa зaĸoнoдaтeлнa и 
изпълнитeлнa влacти ce oĸaзaxa пaгyбни. Ocoбeнo в ĸpизиcнa cитyaция тpябвa дa имa имa paбoтeщ пapлaмeнт и 
пpaвитeлcтвo, ĸoeтo бъpзo дa peaгиpaм в дaдeнa cитyaция". 
Πoлитичecĸaтa ĸpизa щe cтpyвa мнoгo cĸъпo нa Бългapия и бългapcĸия бизнec. "Дpeбнитe пoлитичecĸи cтpacти и cмeтĸи зa 
нoвa влacт пpи eвeнтyaлни избopи нямa дa бъдaт oт пoлзa нa ниĸoгo". 
Bъзмoжнo e дa имaмe дopи oтpицaтeлeн иĸoнoмичecĸи pъcт, ĸoeтo щe бъдe бoлeзнeнo нe caмo зa бизнeca нo и зa вcичĸи 
гpaждaни. 
 
 
 
 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
БНТ 
 
√ Президентът Радев за РСМ: Призовавам Министерския съвет да не се крие зад НС, той е водещата институция 
Президентът Румен Радев говори пред журналисти в Пловдив. 
Въпросите за властта не трябва да изместват от фокуса на нашите политици дневния ред на българите, а той е ясен, заяви 
Радев. Той акцентира върху няколко много важни неща за Република Северна Македония: 
Нямаше да получим френското предложение, което е най-доброто до момента, ако България не беше отстояла 
ветото в два съвета за разширяване с ясна позиция миналата година. Нашите европейските партньори вече 
споделят тази позиция - че въпросът за гражданските права, за тяхното отстояване и защита не може да бъде само 
двустранен между РСМ и България, а трябва да бъде издигнат на ниво ЕС. 
Президентът призова българските политици да не бързат да обявяват историческа победа, защото промяната в 
конституцията не е последната, а първата крачка по пътя на интеграция. 
Трябва да е ясно, че този процес се базира на два важни документа - първият е преговорната рамка, който е 
ангажимент и се разработва от ЕС. Вторият е двустранният протокол, който е наш ангажимент и се залага като 
неразделна част от преговорната рамка. 
Радев уточни, че подкрепя френското предложение като преговорна рамка, но то зависи от двустранния протокол. 
Към момента предлаганият двустранен протокол не дава достатъчни гаранции за защита на нашия интерес, смята 
президентът. 
Той призова отговорните институции да залагат липсващите аргументи в двустранния протокол. 
Призовавам МС да не се крие зад Народното събрание - той е водещата институция и ние очакваме да има ясни и 
отговорни решения в тази посока. 
За политиците в Република Северна Македония, той каза, че е време за лидерство, смелост и отговорност. 
За политическите събития у нас, Радев заяви, че очаква разговори. Въпросът за властта не е основен в държавата, има 
много други проблеми и те трябва да бъдат решавани отговорно. 
Държавният глава открива Национална конференция „Език свещен“ в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. 
Форумът се организира по инициатива на вицепрезидента Илияна Йотова и е посветен на преподаването, съхранението и 
перспективите пред българския език у нас и в чужбина. 
 
√ Липса на кворум в НС провали заседанието за избор на нов председател 
Редовното заседание на парламента се провали поради липса на кворум след три регистрации. Депутатите трябваше да 
заседават по процедурата за избор на нов председател. От ГЕРБ, ДПС, ИТН и "Възраждане" обаче не се регистрираха в 
залата. 
След отстраняването на Никола Минчев длъжността изпълнява Мирослав Иванов от "Продължаваме промяната". От 
коментари на депутати тази сутрин обаче стана ясно, че нито една партия не планира да издигне кандидат за председател 
на НС - както от управляващата коалиция, така и от опозицията. 
На извънредно заседание в 19:10 ч народните представители трябва да гласуват вота на недоверие към правителството. 
До толкова продължиха ожесточените дебати вчера, а по закон гласуването трябва да е най-рано 24 часа след това. 
В случай, че депутатите съберат 121 гласа в подкрепа на вота, президентът трябва да връчи мандат на първата политическа 
сила, ако тя не успее да състави правителство - на втората, ако и тя не успее - на трета политическа сила, избрана от него. 
Вотът беше внесен от ГЕРБ-СДС с мотив: провал във финансовата и икономическата политика на страната. 
ИЗВЪНРЕДНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ПАРЛАМЕНТА ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ВОТА НА НЕДОВЕРИЕ В 19:10 Ч ГЛЕДАЙТЕ НА ЖИВО 
НА BNTNEWS.BG И ВЪВ ФЕЙСБУК СТРАНИЦАТА НА "ПО СВЕТА И У НАС". 
 
√ Френското предложение влиза във външната комисия на НС, политиците в Скопие с критики към София 
Преговорните документи с Република Северна Македония както и т.нар френско предложение, влизат за разглеждане във 
външната комисия на Народното събрание. Стана ясно, че те нямат секретен гриф и са достъпни за всички народни 
представители. 

https://bntnews.bg/
https://www.facebook.com/novinite.bnt/?ref=pages_you_manage
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Срокът за отговор от страна на България по отношение на предложението на френското председателство може да бъде 
даден до края на месеца. 
На този фон - президентът на Северна Македония Стево Пендаровки определи процеса по евроинтеграция на страната си 
като "ялов". Според Пендаровски, причината са "ултимативните български искания". 
В интервю за ТВ 24 той коментира, че част от страните от ЕС имат забележки относно вмъкването на спора между София и 
Скопие в преговорната рамка за членство. Според Пендаровски, не бива да се прави компромис по въпросите за историята 
и езика в Северна Македония. 
Той допълва още и че искането на България българите да бъдат включени в конституцията на Република Северна 
Македония, е трудно да бъде реализирано. 
Външният министър Буяр Османи пък продължава да се придържа към заявката си официално Скопие да даде коментар 
относно т.нар. "френско предложение" едва, след като страните от ЕС заявявят позицията си. 
Утре в Брюксел ще се проведе среща на Върха, където 27-те трябва да се произнесат по темата. 
 
√ БНБ прие реда и условията за издаване на покрити облигации 
На свое заседание Управителният съвет на Българската народна банка прие Наредба № 42 за реда и условията за 
издаване на покрити облигации, съобщиха от БНБ. 
С приемането на Наредбата е завършена работата по създаване на цялостна правна рамка за издаване на покрити 
облигации от банки в страната в съответствие с Директива (ЕС) 2019/2162 на Европейския парламент и на Съвета от 27 
ноември 2019 година относно емитирането на покрити облигации и публичния надзор върху тях и за изменение на 
директиви 2009/65/ЕО и 2014/59/ЕС и Закона за покритите облигации. 
С наредбата се определят изискванията към изчисляване размера на задълженията по покритите облигации и на активите 
от покритието; периодични стрес тестове на активите от покритието; документите, необходими във връзка с избор на 
наблюдател на покритието, като и застраховка на наблюдателя на покритието. Наредбата влиза в сила от 8 юли 2022 г. 
 
√ Транспортният бранш подкрепя националния протест срещу цените на горивата 
Обединеният транспортен бранш излезе с позиция до медиите, в която заявява: 
България продължава да е страната от ЕС, която все още не е взела мерки срещу покачващите се цени на горивата и 
галопиращата инфлация. Преговорите с транспортния бранш и исканията, с които излязоха превозвачите, продължават да 
стоят без отговор. Обещаният диалог не се случва, а в ситуацията на министри в оставка общественото обсъждане за 
толтаксите изтече без решение на проблема. 
По тези причини Обединеният транспортен бранш ще подкрепи Националния граждански протест срещу високите цени на 
горивата, защото българските граждани ежедневно плащат все по-високи цени, докато всички страни-членки от ЕС взимат 
адекватни мерки за подкрепа на гражданите и бизнеса в екстремната ситуация, в която се намираме. 
Обединеният транспортен бранш заявява, че: 
1. всички действия на превозвачите до момента и за в бъдеще нямат никакъв политически характер; 
2. няма промяна в исканията, поставени пред изпълнителната власт преди повече от два месеца; 
3. представлява бизнес, който дава работа на хиляди хора и носи 20% от БВП; 
4. спазва законите на Р България и всички европейски законови норми. 
 
√ АДФИ откри 7 нарушения в обществената поръчка за уличното осветление на Столичната община 
Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) завърши финансовата инспекция на Столична община във връзка с 
големите разлики в цените на уличното осветление в центъра на града. Агенцията е установила общо 7 нарушения на 
Закона за обществените поръчки. 
"АДФИ завърши финансовата инспекция на Столична община, която беше със задача: Проверка за законосъобразност 
относно спазването на нормативните актове, уреждащи бюджетната, финансово-стопанската и отчетната 
дейност, както и нормативната уредба в областта на обществени поръчки при възлагането и изпълнението на 
обществена поръчка с предмет: „Техническа поддръжка, ремонтно възстановителни дейности, основен  ремонт и 
изграждане на публичното осветление на територията на Столична община, по обособени позиции“, открита с 
решение № СОА20-РД93-114 от 13.08.2020 година. Направена е проверка на обществената поръчка по 4 обособени 
позиции, с обект на поръчката "строителство", с вид "открита" процедура, с прогнозна стойност - 73 600 000.00 лв. 
без ДДС, и изпълнението на 4 договора (всеки със срок на действие 2 години и с възможност за удължаване с още 2 
години) за периода от сключването им (19.03.2021 г.) до датата на откриване на инспекцията (08.02.2022 г.) 
Изпълнението на договорите не е приключило. 
При проверката са установени 7 броя нарушения Закона за обществените поръчки и правилника за неговото 
прилагане, сред които: 

• в стойността на договора за строителство (по всяка обособена позиция) са включени услуги, които не са 
необходими за изпълнение на строителството; 

• методиката за оценка на офертите не дава възможност да бъдат сравнени и оценени обективно 
техническите предложения от офертите и не осигурява достатъчно информация за правилата, които ще се 
прилагат при определяне на оценката по всеки показател; 

• представените оферти на избрания изпълнител по обособени позиции № 2 и № 3 не съответстват в пълна 
степен на предварително обявените изисквания на възложителя, поради което същият е следвало да бъде 
отстранен от участие в процедурата; 
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• неспазване на срока за даване на разяснения; и 

• неспазване на срока за изпращане на обявление за изменение на договор за публикуване в Регистъра на 
обществените поръчки; 

За установените нарушения са съставени общо 16 броя Актове за установяване на административни нарушения, от 
които два на възложителя – упълномощеното лице за нарушенията по ЗОП и по два на всеки участник в 7-членната 
комисия". 
Разликата в цените на две еднакви лампи от двете страни на една и съща улица идва оттам, че две различни фирми са 
спечелили грижата за осветлението в две части на столицата. Случаят предизвика бурен скандал и като дори премиерът 
Кирил Петков нареди проверка. 
 
БНР 
 
√ Президентът Румен Радев открива в Пловдив национална езикова конференция 
Президентът Румен Радев ще открие Национална конференция „Език свещен“ в Пловдивския университет „Паисий 
Хилендарски“. Форумът се организира по инициатива на вицепрезидента Илияна Йотова и е посветен на преподаването, 
съхранението и перспективите пред българския език у нас и в чужбина.  
Ще участват университетски преподаватели от цяла България, представители на академични институти и на три 
министерства - на образованието, на културата и на външните работи.  
Сред основните теми на конференцията са изучаването на българския език като чужд в България и навън, развитието на 
българистиката по света и създаването на Български национален културен институт.  
Предвижда се Националната конференция да завърши със заключителна декларация, която да очертае 
предизвикателствата пред българския език и българистиката и приоритетното им място в националните политики в 
образованието, културата, дипломацията. 
 
√ Депутатите ще избират председател на НС, ще гласуват вота на недоверие 
Днес ще бъде гласуван вотът на недоверие към правителството на премиера Кирил Петков, предаде репортер на БНР. 
Депутатите ще заседават общо 2 пъти. От 9 часа е редовното пленарно заседание, на което се очаква да бъде избран нов 
председател на парламента. Вечерта народните представители ще се съберат извънредно от 19.10 ч. за гласуването на 
вота на недоверие към кабинета. Според правилника гласуването е не по-рано от 24 часа след края на дебатите. 
Минути след 19 ч. ще стане ясно дали ще оцелее правителството на Кирил Петков или кабинетът му ще падне, след като 
вотът на недоверие казват, че ще подкрепят ГЕРБ, ДПС, бившите съуправляващи от "Има такъв народ" (ИТН) и 
"Възраждане". Четирите партии имат общо 125 депутати. 
Кирил Петков вече няколко пъти обяви, че търси народни представители, които да го подкрепят. Засега обаче 
правителството има само 115 сигурни гласа, при необходими 121. 
На редовното заседание депутатите се очаква да приемат правила за избор на нов председател на законодателния орган 
и да изберат такъв. 
Вчера от "Продължаваме промяната" (ПП) заявиха, че възнамеряват да номинират отново бившия парламентарен шеф 
Никола Минчев, който миналата седмица беше предсрочно освободен. 
"Нашият председател - г-н Никола Минчев - ние се гордеем с него и неговата работа и ще се радваме отново той да бъде 
наш кандидат", каза временният председател на Народното събрание и депутат от ПП Мирослав Иванов. 
Минчев не потвърди тази информация, а от последвалите коментари стана ясно, че групата на ПП може изобщо да не 
излъчи свой кандидат. 
Другото име, което доскоро се спрягаше, е това на Ива Митева от парламентарната група на ИТН и бивш коалиционен 
партньор. Тя обаче каза, че не желае да бъде номинирана и не е фатално, ако не се избере председател в 14-дневния срок, 
определен в правилника. 
"Не, няма да бъда аз на този етап. До момента, в който не се успокои обстановката, смятам, че председател на парламента 
трябва да е човек, за когото ще има съгласие от целия парламент и аз не знам кой колега би се нагърбил с тази работа и 
никой няма да иска да е в това положение да бъде унижаван всеки ден." 
Точката е планирана като първа за днес. 
В седмичната програма на парламента е и проекторешението за определяне на правила, по които ще се предлагат 
кандидати за председател на Антикорупционната комисия КПКОНПИ. Управляващите вече заявиха, че техният кандидат за 
поста е вътрешният министър Бойко Рашков. 
 
√ Опити да започне заседание на НС, няма кворум 
Тази сутрин депутатите не събраха кворум за започване на заседанието на Народното събрание и председателят Мирослав 
Иванов първоначално даде 15 минути почивка. 
Като първа точка е предвиден избор на председател на парламента, след като Никола Минчев беше отстранен миналата 
седмица. 
И вторият опит парламентът да започне работа беше неуспешен, като депутатите отново не можаха да съберат кворум. 
Регистрирани в зала бяха само 113 души. Опозицията отказа да се регистрира. Беше дадена още 20 мин. почивка. 
Така редовното заседание на Народното събрание се провали след три неуспешни опита да се установи кворум в 
пленарната зала. 
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√ Проект: От 2023-та социалните помощи да са според линията на бедност за годината 
Социалните помощи вече ще се определят на база размера на линията на бедност за съответната година, а не както досега 
според така наречения гарантиран минимален доход - това предвижда проект за промени в Закона за социалното 
подпомагане, който ще бъде обсъден на заседание на парламентарната социална комисия в сряда. 
Проектът е внесен от Министерския съвет. Промените трябва да влязат в сила на 1 януари 2023 година. 
Според действащите сега разпоредби на закона месечните, целевите и еднократните социални помощи се определят на 
база на гарантирания минимален доход. 
Размерът му се определя от Министерския съвет и от 2018 година е едва 75 лева. Официалната линия на бедност за 2022 
година е 413 лева. 
Обвързването на социалното подпомагане с линията на бедността ще увеличи както обхвата на подпомагането, така и 
размера на помощите. 
Промените предвиждат съкращаване от една година на шест месеца на срока, в който безработните, отказали участие в 
програми за заетост, се лишават от месечни помощи. 
За реализиране на предлаганите промени ще са необходими малко над 70 милиона лева за 2023 година, близо 105 
милиона за 2024-та и 125,4 милиона лева за 2025 година. 
Депутатите от социалната комисия ще обсъдят и два проекта за промени в Закона за мерките и действията по време на 
извънредното положение, внесени от ГЕРБ и "Продължаваме промяната" и които засягат удължаване на срока на 
експертните решения на ТЕЛК. 
 
√ Народното събрание се готви да пристъпи към избор на членове на ВСС 
Малко повече от три месеца преди края на мандата на настоящия състав на Висшия съдебен съвет Народното събрание се 
готви да пристъпи към избор на членове на парламентарната квота в следващия. 
Председателят на Комисията по конституционни и правни въпроси Милен Матеев е внесъл проект на процедурни правила 
за избора, който трябва да бъде обсъден днес. 
Парламентът трябва да избере 11 нови члена - шестима за Съдийската колегия и петима - за Прокурорската. За да има 
избор, трябва мнозинство от две трети, т.е. 160 депутатски гласа, което в настоящата политическа криза изглежда почти 
невъзможно. 
Междувременно на преки избори магистратите вече започнаха да попълват своята 11-членна професионална 
квота.  Юристи предупредиха, че ако Народното събрание не е успее да избере парламентарната, може да се стигне до 
конституционна криза. 
 
√ Асен Василев за аргументите на опозицията по вота на недоверие: Несъстоятелни 
По време на дебатите в НС се чуха остри реплики и обвинения, ГЕРБ освиркаха премиера след негово изказване 
Вицепремиерът и министър на финансите Асен Василев определи аргументите на опонентите си на дебатите по вота на 
недоверие  като "несъстоятелни": "Ако следим аргументите в залата, би следвало да ги спечелим, тъй като в момента има 
само две изказвания - едно на господин Ананиев и едно на госпожа Сачева. И двете бяха доста несъстоятелни", каза 
Василев в началото на дебатите. 
Той не отговори дали са осигурени необходимите още 6 гласа, за да оцелее правителството: "Честно казано, всеки депутат 
носи глава на раменете, има сърце, и трябва да реши какво според него е най-добре за България". 
Не е обсъждан вариант той да стане премиер, ако след падане на правителството "Продължаваме промяната" получат от 
президента мандат за съставяне на кабинет: "Нека не садим корен на ряпата. Да видим. Такива разговори не сме 
водили", каза Василев. 
Обвинения в лъжи, телефонни разговори, обяснения за договорки, срещи в тъмни стаички - това спомена по време на 
дебатите по вота на недоверие премиерът Кирил Петков. Той се обърна към всички в залата, за да каже защо според него 
кабинетът е на път да падне и как би могъл да оцелее: 
"Знаете ли как това правителство може да бъде най-стабилното правителство в нашата история в момента? С няколко 
много бързи хода. Първи ход: плащаме 3 милиарда и 900 милиона на господин Караджов с неговите 40 процента оценка 
в скритите стаи на МРРБ. Веднага Тошко Йорданов забравя за Македония. 
Втора стъпка: господин Борисов звъни на телефона и ние му вдигаме и казваме: "Добре, господин Борисов. Ще се 
разберем. Няма да ви разследваме", а от ляво, от ДПС, единственото, което не трябва да се говори, е за "Магнитски". Там 
е големият страх. Когато попитах Слави Трифонов защо 40 процента, той каза: "Ти нямаш проблем с господин Караджов. 
Имаш проблем с мен, защото господин Караджов е просто един брокер", заяви Кирил Петков от трибуната на Народното 
събрание. 
Премиерът беше освиркан бурно от парламентарната група на ГЕРБ, които скандираха: "Мафия", а лидерът на ДПС 
Мустафа Карадайъ отговори на министър-председателя и го нарече "клетвопрестъпник и нарушител на Конституцията". 
Карадайъ настоя председателят на парламента Мирослав Иванов да направи забележка на Кирил Петков и призова 
депутатите: 
"На този лъжец и клетвопрестъпник трябва все пак трябва да му напомним, че темата "Магнитски" е тема актуална, 
интересна, любопитна, и е добре да се запознае, само да не лъже. Да му напомним и на дружината, която от една година 
са министри и са на власт, че техните актове българският съд ги обявява за незаконни. Ето затова призовавам ви - да 
изпълним Конституцията на Република България и правилника на Народното събрание и да ги отстраним от властта". 
Реакции имаше и от другите политически сили. 
Десислава Атанасова от ГЕРБ заяви, че управляващите са "корупционери". 
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Мирослав Иванов от ПП, който председателства заседанието, заплаши с наказания, ако добрият тон не се спазва, а от БСП 
призоваха лични разговори да не се разказват в пленарната зала. 
Костадин Костадинов, лидерът на "Възраждане", настоя да отидем на избори и хората да решат. 
 
√ Асен Василев: Ако Европа не вземе навременни мерки, през зимата зърното може да поскъпне двойно 
Ако Европа не вземе навременни мерки, през зимата може да има двойно поскъпване на зърното, предупреди 
вицепремиерът Асен Василев по време на международния икономически форум в София. 
Огромното количество от зърно на пазарите в момента се изкупува от Китай. Русия не изнася, а украинската пшеница е 
блокирана. Това предвещава глад през зимата и двойно до тройно по-скъпо зърно, заяви Асен Василев. 
Така страните в Африка, които имат най-голяма нужда, ще останат без количества или с малко зърно, което ще отключи 
мигрантска гладна вълна към Европа, предупреди Василев. 
Затова Европейският съюз трябва да създаде свой защитен механизъм, призова участниците във форума той: 
"Предложихме да се задейства член 15, като зърното да отива при тези, които имат най-голяма нужда. Това не се прави 
лесно, защото Европа няма такъв начин на мислене и ще отнеме няколко месеца да се осмисли, но ако не стане, няма да 
се справим при тази икономическа война". 
Освен заради продоволствената криза, годината се очертава тежка и заради продължаващия ръст в цените на 
енергоносителите. Процесът ще се наблюдава на пазарите поне до 2023 година, съобщи заместник-министърът на 
енергетиката Ива Петрова и обеща защита за бита и за бизнеса. 
Стана ясно още, че България и Гърция работят за свързване на мрежите за водород. Предвижда се изграждането на 
водородопровод за Маришкия басейн, както и водородна връзка София - Солун. 
 
√ По време на Софийския икономически форум: Високи цени на енергоносителите поне до 2023-та, прогнозира зам.-
министър 
Правителството ще търси форми за защита на уязвимите потребители и бизнеса, каза Ива Петрова 
Високи цени на енергоносителите поне до 2023 година прогнозира заместник-министърът на енергетиката Ива Петрова по 
време на Софийския икономически форум. 
Усилията на правителството след спирането на газовите доставки от страна на Русия са насочени към осигуряването и 
гарантирането на алтернативни източници. 
Същевременно продължава подкрепата за завършването на инфраструктурните проекти, сред тях са газовата връзка 
България - Гърция, терминалът за втечнен газ в Александруполис, както и проектът за разширяването на газохранилището 
в Чирен, посочи заместник-министър Ива Петрова: 
"Продължава да бъде предизвикателство осигуряването на доставките, както и осигуряване на достатъчни количества за 
запълването на газовото хранилище в контекста на предстоящия отоплителен сезон. По отношение на цените 
перспективите са поне докъм 2023-та да има такава волатилност на пазарите. И в момента работим по намиране на 
устойчивите краткосрочни и дългосрочни решения, които биха дали възможност да се фокусираме върху подкрепа за 
енергийните потребители, защита на бита и разбира се, икономиката, в частност енергоинтензивната индустрия". 
Предстоят и реформи, свързани с декарбонизацията и либерализацията на пазара, законодателните инициативи, за които 
трябва да бъдат внесени в Народното събрание до края на годината. 
 
√ Първан Симеонов: По-добре правителството да остане, но с ясна програма. Изборите са стрелба в тъмното 
"Обществото не иска нови избори, не вижда алтернатива" 
Интервю на Людмила Железова с Първан Симеонов в предаването ''Нещо повече'' 
"Свалянето на Никола Минчев беше автогол на опозицията и на партия "Възраждане", която се нареди до ГЕРБ и ДПС. 
Възможно е правителството да поостане. Възможно е кабинетът да падне. Вотът е ядрено оръжие в политиката. Ако вотът 
успее, после обществото ще последва силните, а Кирил Петков ще остане от страната на слабите. Ако вотът не успее, ще 
изпишат вежди на Петков. Ситуацията е "или - или". 
Това коментира пред БНР социологът от "Галъп“ и политически анализатор Първан Симеонов. И допълни, че не е сигурен 
дали Бойко Борисов е искал да свали правителството: 
"Борисов би предпочел да не е на топа на устата в очертаващия се труден зимен сезон. Той знае, че обществото не е готово 
да го извика. След като Слави Трифонов издърпа килимчето, Борисов нямаше какво да направи. Ако слушаме изказванията 
на Борисов, ще чуем, че се опитва да държи отворена вратата към Демократична България. ДБ като че ли също държи една 
отворена врата към ГЕРБ". 
В предаването "Нещо повече" той подчерта, че каквото и да се случи на вот на недоверие, "няма да са леки дните на властта 
в България". 
"Обществото не иска нови избори, защото не вижда алтернатива. Вотът се услажда само на "Възраждане" много, защото 
предвкусват по-добри времена. Но нищо не можем да кажем на този етап. "Възраждане" е протестен конгломерат на 
наказателна мрежа, а не още една ясна партийна физиономия... Нови избори не вещаят нищо по-добро". 
Анализаторът цитира електорални нагласи отпреди сегашните събития - "няма гръмовни размествания, партиите започват 
да намират физиономията си". 
"Отдавна сме си говорили, че ако това правителство се окаже прекалено либерално за балканския консервативен масов 
вкус в България, ще има и консервативна реакция. Това и наблюдаваме... По-малко лошо за държавата ми изглежда това 
правителство, но с ясна програма и без авантюри като Македония. Изборите са стрелба в тъмното". 
Интервюто с Първан Симеонов можете да чуете в звуковия файл. 

https://bnr.bg/post/101665559/parvan-simeonov-obshtestvoto-ne-iska-novi-izbori-ne-vijda-alternativa
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√ Започва кампания за осветяване труда и проблемите на хората, оказващи неплатени здравни грижи 
Расте броят на хората след пандемията, които полагат грижи за болен у дома 
Според европейско социологическо проучване направено в 12 държави в края на 2020 година - Глобален индекс за 
благосъстоянието на полагащите грижи в Европа, пандемията от Covid - 19 е увеличила средно с 16% броят на хората в 
Европа, които неплатено полагат грижи за свои болни близки. 24% са се увеличили полагащите грижи в Германия, с 18% в 
Испания, с 14% във Франция, с 12% в Италия и с 10% във Великобритания. 
Освен това пандемията драстично е увеличила тежестта върху всички лица, вече полагащи грижи за свои близки. 80% от 
тях споделят, че след началото на пандемията са пожертвали голяма част от личния си живот за човека, за който се грижат, 
а 75% са се почувствали по-изтощени и стресирани отвсякога. 65% от полагащите грижи са влошили емоционалното си 
здраве, 67% се страхуват, че ще загубят работата си, на 52% грижата за болния близък се отразява негативно на 
професионалната кариера. 
Информационна кампания у нас 
У нас стартира информационна кампания „Заедно за пациентите. Защото ни е грижа", посветена на проблемите на хора, 
които полагат неплатени грижи за техни близки с дълготрайни заболявания, физически увреждания или 
когнитивно/психическо разстройство. Кампанията има за цел да покаже чрез социологически проучвания, лични истории 
и други форми, че да си неотлъчно до близък с хронично заболяване е тежка мисия и че никой не трябва да е сам в грижата 
за болния. 
"Състаряването на населението и ситуацията с Covid - 19 допълнително утежни тези проблеми. 20% от населението са на 
ръба на своите възможности да откликват на нуждите на своите близки и същевременно да продължават да се справят със 
своите професионални отговорности", акцентира д-р Ани Цакова от организаторите на кампанията. 
"Целта е да се направят промени в закони и наредби, което да облекчи тези хора и да направи труда им видим за 
обществото - като гъвкаво работно време, допълнителни дни отпуск, безплатна психологически консултации, възможност 
на служителите да спортуват и да се грижат за своето здраве", посочи още тя. 
Личните примери и статистиката 
За психологичната подкрепа, от която има нужда оказващият грижа на своето дете с епилепсия, разказа Веска Събева – 
член на Конфедерация защита на здравето и председател на Асоциация на родители на деца с епилепсия. Тя обърна 
внимание на нуждата от Центрове за заместваща грижа, в които да оставят спокойно болните си деца за 3 – 4 дни, за да си 
починат. 
Психиатърът д-р Владимир Наков от Националния център по обществено здраве и анализи съобщи, че 52 милиона души в 
САЩ полагат неформални грижи за близки с увреждания и тежки заболявания. 34 милиона от тях се грижат за болни повече 
от 30 години, като повечето са жени. „Проблем е, че полагащите грижа за дементно болни вкъщи нямат специално 
обучение как да се справят най-добре с тези много трудни за гледане пациенти. Същевременно тази грижа уврежда не 
само психичното, но и телесното им здраве. Те трябва да се справят с опасното и неудобно поведение на дементните 
пациенти, да ги пазят от изгубване, да търпят техният гняв и подозрителност. Същевременно болните често нарушават съня 
на боногледача. Доказано е, че това води до увеличаване с 12% на риска от инсулт и почти 90% - риска от тревожност и 
депресия за оказващите грижа“, добави д-р Наков.  
Имат ли права, полагащите грижи 
Според експертът по здравно право – адвокат Калина Михайлова в правния мир в България не съществува понятие за 
полагащ безвъзмездна грижа, а само за личен асистент – почасово полагащ платена грижа. „Това е правна празнота, която 
не дава възможност за правен статут на хората, полагащи грижи за свои близки постоянно и безвъзмездно. По тази причина 
тези хора са невидими за правото и нямат права, както и задължения“, заяви адвокат Михайлова. 
Клиничният психолог Зорница Спиридонова обоснова нуждата на полагащите грижи от психологическа подкрепа и ги 
окуражи да търсят помощ и да намират време за себе си. „Грижата за близкия е толкова поглъщаща, те са толкова потънали 
в болката, тъгата и страховете на болния, че забравят за себе си“, каза Зорница Спиридонова. 
 
√ Васил Пандов, НС на НЗОК: На ден се издават около 50 хиляди електронни направления 
Най-много направления се издават от личните лекари за кардиолог 
"Следваща седмица предстои Наредбата за функциониране на Националната здравно-информационна система (НЗИС), 
която е част от Закона за здравето, да бъде обнародвана в Държавен вестник. Наредбата ще конкретизира достъпа до 
данните в системата от страна на пациентите, медицинските лица и други заинтересовани страни. Наредбата ще регулира 
тези отношения - структурата, достъпа, начина на съхраняване на данни, информационната сигурност. 
Всичко това се постигна за първи път от настоящия екип на Министерството на здравеопазването. Ние я изработихме, мина 
общественото обсъждане и предстои да бъде обнародвана", съобщи за БНР Васил Пандов, председател на Надзорния 
съвет на НЗОК и началник на кабинета на министъра на здравеопазването. 
"Наредбата дава яснота за ролите на различните участници в нея, в начинът, по който се дава съгласие, например, за 
начина на достъп до електорнното здравно досие. В момента това става чрез ПИК - код или електронен подпис. Това, което 
Министерството на електронното управление предвижда, но не е още въведено, е електронна автентификация или 
удостоверяване на самоличността чрез мобилните телефони. Това е т.нар. електронна самоличност, но това още не е факт. 
Когато разглеждахме становищата по Наредбата за НЗИС, имаше искания от БЛС, от медицинските специалисти да има 
възможност в някои случаи, тъй като има възможности за грешки,  те да могат да коригират данни, които са въведени. Ние 
предвидихме да има такъв ред в някои случаи да се коригира, но да има съобразяване с достоверността на данните. Тоест, 
система, в която може неограничено да се коригира това, което е въведено, не е възможно да функционира, затова 
ние въведохме определени рамки за тази възможност", поясни още Пандов. 
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"За да вървим към дигитално здравеопазване, ние ще стъпим върху базата данни на НЗОК, след това на НЦОЗА, а също на 
НСИ. Но оттук нататът системата, която генерира най-много данни ще е Националната здравно-информационна система 
на МЗ. Така ние вече можем да кажем дали даден специалист насочва своите пациенти само към една лаборатория", 
посочи председателят на НС на НЗОК. 
Той участва в Четвъртата национална конференция “Заедно за повече здраве“ с участието на представители на 
законодателната и изпълнителната власт и здравните институции. Дискусията се организира от инициативата „Заедно за 
повече здраве“, в която участват Българският лекарски съюз (БЛС), Българският фармацевтичен съюз (БФС) и Асоциацията 
на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM). 
"Също вече имаме данни в кои лечебни заведения смъртността от дадено заболяване е най-висока, също и в кои региони 
в страната. Това го направихме най-напред само за болните от Covid- 19, за да се следят починали и т.н. Имаме данни за 
няколко болници, в които смъртността от коронавируса е по-голяма значително отколкото е средната в национален мащаб. 
Всичко това ще бъде въведено и ще бъде видимо от НЗИС. И сега вече можем да кажем, че най-много направления за 
специалист се издават от общопрактикуващите лекари за кардиолог. Така ние можем да следим за процесите и 
взаимосвързаностите. 
Спънка пред дигитализацията на здравеопазването ще е, ако от тук насетне няма приемственост на това, което 
постигнахме с този екип на Министреството на здравепоазването и на усилията, които положихме", каза още Пандов за 
БНР. 
По думите на председателят на Надзорния съвет на НЗОК системата с електронните направления, амбулаторни прегледи 
вече работи безпроблемно, независимо от фалстарта при един от доставчиците на дигиталната услуга и неудобствата за 
общопрактикуващите лекари и за пациентите. 
"На ден за страната се генерират около 40- 50 хиляди електронни направления. На 1 юни от 39 доставчици на софтуер за 
медицински специалисти само при един от тях имаше пролем. А прословутото направление за "Акушер-гинеколог" се 
появи, защото то е първо в списъка -  започва с буквата А. Доставчикът отстрани проблема за пет дни. След това нямаме 
нито едно оплакване. 
Средно дневно се обработват вече около 150 хиляди електронни прегледа. Тоест и амбулаторните листове от специалист 
или общопрактикуващ лекар се попълват само електронно и в реално време постъпват в НЗИС. Пацентът вече не го 
подписва. Лекарят го въвежда, а при поискване има възможност да го даде на хартиен носител на пациента. Но този лист 
може да се види и през електронното досие. От първи юни те са въведени. 
Имаме вече въведени и над 12 000 електронни т.нар. "бели рецепти" - тези, които се не се покриват от НЗОК, но са по 
лекарско предписание. Зная, че има възражения от БЛС и НСОПЛ. Да, това ще доведе до някаква допълнителна тежест, но 
считаме, че липсата на каквато и да била уредба в тази насока, не е правилният подход", каза още за БНР Васил Пандов. 
"Ние бихме предложили задължително да се генерират електронните рецепти за лекарства, които не се покриват от 
здравната каса, като антибиотиците. Ние знаем за антимикробната резистентност, но нямаме никаква система за 
проследяване на изписването на антибиотиците нито при децата, нито при възрастните. 
Тази информация също трябва да постъпва в Здравно-информационната система, както в други държави. В някои от 
страните това е доброволно, но 80 на сто от предписващите антибиотици, ги въвеждат в системата. Това го има и у нас като 
възможност. Но не се прави. Защото 17 милиона са лекарствата, които се въвеждат в системата, от поетите по НЗОК, но 
само 12 хиляди са въведените в електронната система, от тези, които доброволно може да се въведат... 
Иначе безспорно има някои основателни възражения срещу електронната рецепта, тогава, когато лекарят е извън 
практиката, извън лечебното заведение, да бъде на хартиен носител. Като принцип може да започнем с антибитоците - 
защото това е измерител на здравето и го обсъждаме в работната група с БЛС, БФС, от НИЗС", изтъкна още Васил Пандов.  
Още по темата в звуковия файл. 
 
√ За втора поредна година в България се провежда акселераторска програма за еко-иновации със 100,000 евро 
финансиране 
ClimAccelerator Black Sea, консорциум Румъния-България, финансиран от EIT Climate-KIC на Европейския съюз, набира идеи 
за справяне с климатичните промени до края на септември 
ClimAccelerator Black Sea e регионална програма за ускоряване и финансиране на еко-иновации, която допринася за 
екологичната устойчивост и намаляването на емисиите въглероден диоксид в атмосферата. Финансира се от публично-
частното иновационно партньорство EIT Climate-KIC на Европейския съюз.  
В България проектът се реализира от Innovation Starter Accelerator, като част от консорциум Румъния-България, с водещ 
партньор Impact Hub Bucharest.  
Акселераторът за стартиращи идеи в борбата с климатичните промени е подходящ за екипи, които имат амбиция да 
развият бизнес моделите си в областта на кръговата икономика и да работят в посока имплементация на стратегията за 
Европейския Зелен пакт. 
Изменението на климата и влошаването на състоянието на околната среда са заплаха за самото съществуване на Европа и 
света. За да преодолеем тези предизвикателства, Европейският Зелен пакт допринася за превръщането на ЕС в модерна, 
ресурсно ефективна и конкурентоспособна икономика, при което се стреми: 

• към 2050 г. да няма нетни емисии на парникови газове 

• икономическият растеж ще бъде отделен от използването на природни ресурси 

• нито един човек или регион в ЕС да не бъде изоставен 
Първото издание на проекта ClimAccelerator Black Sea в България се проведе през 2021 година и подкрепи 14 стартъп 
компании. Кои бяха те може да видите тук. 

https://bnr.bg/post/101665363
http://innovationstarterbox.bg/blog/14-eko-inovatsii-ot-balgariya-izlizat-na-mejdunarodnata-stsena/
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През 2022 година ще бъдат подкрепени също 14 дружества: 

• 8 стартиращи идеи във фаза „идея“ с грант от 5,000 евро. Екипите ще преминат през двумесечна интензивна 
обучителна акселераторска програма, по време на която ще имат възможност да адаптират своите идеи и 
правилно да изберат своите първи клиенти, партньори и ниши за развитие.  

• 3 компании във фаза “идея” ще имат възможност да получат обучение и грантово финансиране в размер на 20,000 
евро за развитие на идеята си.  

• 3 зелени компании във “валидация” ще получат и менторска подкрепа за търсене на финансиране и срещи с 
инвеститори за фаза „ускорен растеж“. 

Стартиращите компании с еко-идеи могат да кандидатстват в програмата за първите два етапа Фаза 1 и Фаза 2 (начален 
етап и валидация) до 17-ти август, а за Фаза 3 (ускорен растеж) до края на месец септември: ТУК. 
 
√ Петър Витанов: Френското предложение е добра основа за бъдещи преговори 
Двустранният протокол е ключът към решаване на проблема с РСМ, подчерта евродепутатът 
Интервю на Силвия Великова с Петър Витанов 
"Френското предложение за РСМ е първото по-сериозно предложение, което въплъщава по-голямата част от исканията на 
българската страна. Предложението е по-скоро добро."  
Това мнение изрази в блиц коментар пред БНР евродепутатът Петър Витанов от Прогресивния алианс на социалистите и 
демократите. По думите му "време няма и това предопределя бъдещия негативен резултат", но последващото чешко 
председателство на ЕС е подготвено да продължи. Той определи френското предложение като добра основа за бъдещи 
преговори. 
"Няма технологично време дори за анализ на самото предложение (до финала на френското председателство в края на 
юни – бел. ред.) От друга страна виждаме съпротива и от страна на македонското общество." 
Двустранният протокол е ключовият документ, защото това е спор между София и Скопие, а не между София и Брюксел. 
Двустранният протокол е ключът към решаване на проблема, подчерта Витанов в предаването "Преди всички". 
Евродепутатът смята, че вземането на решения с единодушие в ЕС е от полза за държави като България, защото иначе те 
лесно биха могли да бъдат заобиколени. 
"Да, може би ще решим въпроси като Шенген, за които ни спират една, две или три държави, но пък няма да използваме 
инструментариума, който сега имаме, за да въздействаме върху определени решения. Аз съм по-скоро против." 
Цялото интервю чуйте в звуковия файл.  
 
√ Евробарометър: 49% от българите с положително виждане за ЕС, спад с 2 пункта спрямо края на 2021 г. 
България е единствената страна членка на ЕС, в която има спад, макар и лек, на процента от хората, които смятат, че Съюзът 
е нещо добро. Почти половината българи оценяват положително Китай и Русия, а над 50% имат отрицателно отношение 
към САЩ. 
Такива са резултатите от специалното проучване на Евробарометър за пролетта на 2022 г. 
Почти две трети от европейците смятат членството в ЕС за нещо добро, което е най-високият резултат от 2007 г. насам. 
Изключение правят  Гърция и Словакия, където повече респонденти го смятат за "нито добро, нито лошо". 
В сравнение с последното проучване на Европарламента от края на 2021 година, резултатите по този показател са се 
увеличили значително в повечето страни членки, докато в България се отчита лек спад от 2 процентни пункта - на 47%. 
Близо половината анкетирани българи - 49 на сто, имат положително виждане за ЕС, което представлява спад с 2 
процентни пункта спрямо края на 2021 г. 
Русия се оценява положително само от 10% от анкетираните европейци. Китай е с втория най-нисък резултат от 22%. 
Европейците имат по-положителна нагласа към Великобритания - 65%, следвана от САЩ с 58%. 
Българските респонденти също имат висока положителна нагласа към Обединеното кралство - 62%. 
Същевременно почти всеки втори българин оценява Русия и Китай положително към настоящия момент, докато 
преобладаващата оценка за САЩ е отрицателна - 53% срещу 40% положителна. 
Също така две трети от анкетираните у нас смятат, че поддържането на цените и разходите на живот е по-важен приоритет 
от защитата на свободата и демокрацията. 
 
√ Кадри Симсон: Русия използва енергията като оръжие 
Европейският комисар по енергетика Кадри Симсон обяви във вторник, че Русия "използва енергията като оръжие", 
добавяйки, че няма "непосредствен риск" за сигурността на доставките на газ в Европейския съюз. 
В изявление, публикувано в нейния акаунт в "Туитър", Симсон обясни, че страните членки на ЕС са подготвени за 
прекъсвания на доставките на газ. 
"Ако е необходимо, ще се справим с това в духа на солидарност, като сведем до минимум въздействието върху гражданите 
и бизнеса на ЕС“, заключи Симсон. 
Европейската комисия обяви през май плана си да намали зависимостта на ЕС от вноса на руска енергия. 
 
√ Германската индустрия предупреди за рецесия при пълно спиране на руския газ 
Рецесия в най-голямата икономика в Европа - германската, е неизбежна, в случай че Русия спре окончателно подаването 
на природен газ. За това предупреди Съюзът на германската индустрия днес - седмица, след като "Газпром" намали 
драстично доставките на газ през Балтийско море. 
Дори ако Москва не предприеме по-драстични стъпки, растежът на германската икономика ще се забави. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlGf_Jubl4B1Oy9U_izBViUJSin1TfkU5Hr9YkJBFnqZdQRg/viewform
https://bnr.bg/post/101665689
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Спирането на подаването на газ към Германия от Русия е било последният удар по икономиката и това е наложило 
корекция на очаквания растеж надолу с около 1,5%, заявиха от Съюза на индустрията в Германия. В началото на годината 
Съюзът определи годишния растеж на 3,5%. В крайна сметка прогнозата ще е 2%. 
"Индустрията трябва да се справи с двойна криза в резултат на войната в Украйна и пандемията. Но би било огромна 
грешка да останем толкова зависими от чужди енергийни източници. Така че това е цената, която трябва да платим", 
посочи председателят на Съюза Зигфрид Русвурм. 
Русвурвм очаква успокояване на обстановката и връщане към растеж едва към края на годината: "Ако не бяхме коригирали 
прогнозата, това щеше да доведе до рецесия", заявява още той. 
В момента германската индустрия отбелязва рекорден скок в поръчките, но проблемът е прекъснатата верига на доставки 
и това бави възстановяването, обясни още той. Войната в Украйна е уцелила "ахилесовата пета"  на германската икономика 
- а именно, голямата ѝ зависимост от газ. 
Високите цени на енергийните доставки в момента възпират предприятията от инвестиции. 
Русвурм призова още правителството да вземе мерки за намаляване на цената на тока за индустрията. 
 
√ Италия ще закупи големи количества въглища за топлоцентралите 
Властите в Италия ще закупят големи количества въглища, за да са готови при необходимост да повишат до максимум 
работата на топлоцентралите, съобщи министърът на екологичния преход Роберто Чинголани, предаде Ройтерс. 
Преминаването към въглища ще се окаже необходимо, в случай че няма друг начин да се спести природен газ. 
От една седмица руският монополист "Газпром" подава значително намалени количества за италианската компания "Ени" 
(Eni). Това поставя под въпрос снабдяването през идната зима. Засега италианските газохранилища са пълни едва на 55 
процента - далеч под 90-те процента, които трябва да бъдат достигнати през ноември. 
По същата причина - орязването на доставките от "Газпром", Германия, Австрия и Нидерландия вече обявиха, че ще 
увеличат потреблението на въглища в противоречие с ангажиментите си за намаляване на вредните емисии. 
Заради поскъпването на природния газ с 300 процента над равнището отпреди година, Рим ще продължи да настоява за 
въвеждане на таван на цените в Европейския съюз, заяви премиерът Марио Драги пред Сената. 
Правителството на Драги обмисля да гарантира кредити за индустрията, за да й помогне да се справи с ценовия шок. 
 
√ Джонсън и Ердоган обсъдиха разширяването на НАТО в Скандинавия 
Във вторник премиерът на Обединеното кралство Борис Джонсън обсъди с турския президент Реджеп Ердоган въпроса за 
присъединяването на Швеция и Финландия към Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО), според 
прессъобщение на британското правителство. 
Преди срещата на върха на НАТО в Мадрид следващата седмица Джонсън и Ердоган се съгласиха, "че всички страни ще 
продължат да работят заедно, за да намерят пътя напред". 
Освен това двамата лидери подчертаха важността на прекратяването на военната операция на Русия в Украйна и 
възстановяването на украинския суверенитет, като същевременно продължават дискусиите относно "международните 
усилия" за прекратяване на руската блокада на украинския износ на зърно, като Турция остава ангажирана да запази 
отворени Черноморските търговски пътища. 
Преди време Турция се изказа против поканата на НАТО за тристранна среща с Финландия и Швеция, за да разреши 
проблемите на Анкара с кандидатстването на двете скандинавски държави в алианса. 
 
√ Турски военни отиват в Москва, за да договорят коридори за износ на зърно от Украйна през Черно море 
Турски военни представители заминават тази седмица за Москва, за да договорят отваряне на сигурни коридори за износ 
на зърно от Украйна през Черно море, съобщава агенция Ройтерс като цитира източници от турското президентство. 
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков потвърди информацията за предстоящи разговори в руското министерство на 
отбраната. 
Планът е да бъдат отворени три коридора от украинското пристанище Одеса, през които до началото на идната година да 
бъдат изнесени до 35 милиона тона украинско и руско зърно. 
Украинските власти обаче настояват за гаранции, че руските военни няма да се възползват от коридора, за да извършат 
десант край Одеса. От своя страна Русия, чийто флот господства в Черно море, иска отмяна на някои от западните санкции, 
които пречат на износа на зърно и торове. 
Сътрудници на турския президент Реджеп Ердоган се надяват, че до няколко седмици в Истанбул ще се състои 
четиристранна конференция, на която представители на Украйна, Русия, Турция и ООН ще постигнат окончателно 
споразумение за отваряне на украинските пристанища. 
 
√ Сергей Лавров започва двудневно посещение в Иран 
Руският външен министър Сергей Лавров пристига днес на двудневно официално посещение в Иран, предаде ТАСС, като 
се позова на руския посланик в международните организации в австрийската столица Виена. 
В Техеран Лавров ще се срещне с иранския президент Ебрахим Раиси и с колегата си Хосейн Амир Абдолахиан. 
По-рано този месец Иран също съобщи за предстояща визита на руския външен министър. 
Миналия месец Москва съобщи, че Русия и Иран, които са подложени на западни санкции и притежават едни от най-
големите в света петролни запаси, са обсъдили размяна на доставки на петрол и газ, както и създаване на логистичен 
център, отбелязва Ройтерс. 
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√ Кувейт: Настоящите цени на петрола включват рискова премия от $ 30 заради войната в Украйна 
Около 30 долара за барел рискова премия заради войната в Украйна се включа в текущите цени на петрола, посочи за 
агенция Блумбърг Kuwait Petroleum Corporation (KPC) - държавната петролна компания на един от най-големите 
производители на ОПЕК. 
"Виждам премия заради войната от около 30 щатски долара в цената в момента“, каза шейх Наваф Ал-Сабах, главен 
изпълнителен директор на KPC. 
Цените на петрола се покачиха над 100 долара за барел, след като Русия нахлу в Украйна в края на февруари, като от тогава 
насам се задържаха до голяма степен над тои ценови праг. 
По време на търговията във вторник петролът Брент поскъпва с 0,25% към 114,40 долара за барел, а американският лек 
суров петрол WTI - с 0,4% към 110,80 долара за барел. 
Въпреки опасенията относно китайското търсене на важната енергийна суровина с оглед на политиката на страна за "нулев 
Covid-19" и опасенията, че най-агресивните повишения на лихвите от десетилетия насам ще ускорят пътя към 
икономическа рецесия, цените на петрола продължават да се задържат над $ 100 за барел, тъй като търговците очакват 
все по-голямо намаляване на предлагането на пазара на руски петрол с оглед на западните санкции и неспособността на 
ОПЕК да изпълни договореното от картела увеличение на производството. 
Кувейт, четвъртият по големина производител в ОПЕК след Саудитска Арабия, Ирак и Обединените арабски емирства 
(ОАЕ), наблюдава нарастване на търсенето от Европа на кувейтски рафинирани петролни продукти, каза изпълнителният 
директор на KPC пред Блумбърг в кулоарите на Катарския икономически форум. 
Европа се стреми да замени вноса по море на руски суров петрол и на руски рафинирани продукти преди ембаргото на ЕС, 
което се очаква да влезе в сила в края на тази година. Освен това доставките на дизелово гориво в Европа сега са особено 
ограничени, тъй като купувачите избягват руския петрол. 
"Получаваме повече обаждания за наши петролни продукти“, каза главният изпълнителен директор на кувейтската 
държавна петролна фирма. 
Кувейт има голяма рафинерия, Al Zour, която ще бъде на линия по-късно тази година. Очаква се рафинерията с капацитет 
от 615 000 барела на ден да произвежда предимно дизелово гориво и мазут с много ниско съдържание на сяра. 
 

Графика на петрол Брент (в долари за барел) 

 
 

 
√ МАЕ: Русия може да спре напълно природния газ за Европа 
Международната агенция по енергетика (МАЕ) предупреди, че Европа трябва незабавно да се подготви за пълното 
прекъсване на доставките на руски природен газ тази зима, като призова правителствата да предприемат мерки за 
намаляване на търсенето и запази отворени остаряващите атомни електроцентрали. 
Ръководителят на Международната агенция по енергетика Фатих Бирол заяви в сряда в интервю за "Файненшъл таймс", 
че решението на Русия през миналата седмица да намали рязко доставките на природен газ за Европа вероятно е 
предшественик на по-нататъшни съкращения, тъй като Москва се опитва да използва своите енергийни източници като 
"лост" по време на военната си инвазия в Украйна. 
"Европа трябва да бъде готова в случай, че руският газ бъде напълно преустановен. Колкото повече наближаваме зимата, 
толкова повече разбираме намеренията на Русия“, каза той. "Вярвам, че съкращенията са насочени към избягване на 
запълването на газовите складови хранилища в Европа и увеличаване на лостовия натиск на Русия през зимните месеци". 
Организацията МАЕ, която се финансира основно от членове на ОИСР, миналата година беше един от първите официални 
органи, които обвиниха публично Русия, че манипулира доставките на газ за Европа с оглед на подготовката си на 
инвазията в Украйна. 
Фатих Бирол отбеляза, че европейските лидери, които предприемат спешни мерки, като например обръщане към 
въглищни електроцентрали, в светлината на скорошното намаляване на доставките на руски газ, могат да бъдат оправдани 
въпреки рисковете от нарастване на въглеродните емисии, тъй като мащабът на енергийната кризата става все по-тежък. 
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Той каза, че увеличаването на производството на електричество от въглищни централи е "временно" и ще помогне за 
запазване на доставките на газ за отопление през зимата. Всички допълнителни емисии на въглероден диоксид (CO₂) от 
изгарянето на силно замърсяващите въглища ще бъдат компенсирани от ускоряване на плановете на Европа да намали 
зависимостта си от вносни изкопаеми горива и да изгради капацитет за производство на възобновяеми източници, добави 
Бирол. 
Но той предупреди, че стъпките, предприети от европейските правителства досега, вероятно не са стигнали достатъчно 
далеч, ако руският износ на природен газ за Европа бъде напълно прекъснат, и каза, че страните трябва да направят всичко 
възможно, за да запазят доставките сега, за да гарантират, че складовете могат да бъдат запълнени преди зимните месеци. 
"Вярвам, че ще има повече и по-задълбочени мерки за търсенето, предприети от правителствата в Европа, с 
наближаването на зимата“, каза Бирол, добавяйки, че въвеждането на ограничения при потреблението на газ остава 
реална възможност, ако Русия намали допълнително износа си. 
Във вторник Швеция и Дания последваха Германия, Австрия и Нидерландия при обявяването на първи етап от спешните 
планове за запазване на доставките на газ, но нито един от тези национални планове все още не включва нормиране на 
потреблението. 
Европа вече е намалила зависимостта си от руски газ до около 20% от общите доставки след инвазията на Русия в Украйна, 
от около 40% преди това, според консултантската компания ICIS, но вече е използвала повечето възможности за 
диверсифициране на доставките, като например морски товари на втечнен природни газ. 
Шефът на МАЕ каза, че страните трябва да се опитат да отложат спирането на всички ядрени енергийни съоръжения, 
предвидени за затваряне, за да помогнат за ограничаване на количеството газ, използван при производството на 
електроенергия. 
 
Банкеръ 
 
√ От строго профилиран университет ВУЗФ се превърна в университет на бъдещето 
Гордеем се, че студентите ни успяват, категоричен е ръководителят на катедра "Бизнес администрация и 
маркетинг" във ВУЗФ доц. д-р Радостин Вазов 
На 23 юни един от най-утвърдените бизнес университети в страната – Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) 
ще проведе конференция под патронажа на г-н Цветан Цветков, председател на Сметната палата на Република 
България, под надслова “Икономика на страха”. Конференцията се организира по повод 20-тата годишнина на 
университета, а с какво се е променило висшето училище за изминалите 20 години, какво да очакваме от конференцията 
и още – разговаряме с един от модераторите на конференцията, който е и ръководител на катедра "Бизнес администрация 
и маркетинг" във ВУЗФ - доц. д-р Радостин Вазов. 
Доц. Вазов, тази година ВУЗФ празнува 20 години от създаването си. Разкажете ни малко за висшето училище и с какво 
тази годишнина ще се отличава от миналите? 
- Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) е частна образователна институция, която от години се е доказала 
като едно от най-добрите висши училища за преподаване на финанси и икономика у нас. Причината е, че при нас залагаме 
на модерни методи за преподаване, актуални и разнообразни програми, които включват много практика и разполагаме с 
широко портфолио от компании, с които си партнираме и в които нашите дипломанти могат да трупат опит или да започнат 
своята кариера още по време на следването си. 
Винаги сме празнували годишнината на ВУЗФ с особена гордост не просто заради това, което е постигнал университетът 
през годините, но най-вече заради дипломантите ни. Ако трябва да правя съпоставка между това, което се промени от 15-
тата ни годишнина досега,  бих казал, че промените са много и са изцяло към по-добро, за щастие. Ако преди 5 години 
ВУЗФ беше в топ 5 на най-добрите висши училища в специалност “Икономика” в България според Рейтинговата система на 
висшите училища на МОН по критерия за най-добре платени завършили студенти, то сега сме в челната тройка. Ако през 
2017 година за своята годишнина темата на празненството ни беше “бъдещето”, то днес смело мога да кажа, че бъдещето, 
което описвахме тогава и университетът, към който се стремяхме тогава, днес вече е факт. И доказателство за това са 
студентите ни. ВУЗФ разполага с може би най-висок процент на студенти, които са се реализирали по специалността си, 
което е и страхотна атестация за работата на всички във висшето училище. 
По повод годишнината сте организирали конференцията „Икономика на страха“? Какво означава този термин и защо 
избрахте да засегнете именно тази тема на 20-тата си годишнина? 
- Темата на конференцията бе избрана, защото е интересна по няколко причини. През последните две години 
наблюдаваме трансформация на цялата световна икономика вследствие на пандемията от Covid-19. Затова нарекохме и 
конференцията „Икономика на страха” - защото външен фактор за икономиките повлия изключително силно върху тях и 
допринесе за цялостна трансформация на бизнесите, появата на нови играчи на пазара и създаването на нови вериги на 
доставка. 
Защо решихте именно чрез конференция да отбележите знаковото събитие?  
- Няма нищо по-естествено от това един университет да отбележи 20-ата си годишнина с форум, на който да покаже нивото 
на преподавателския състав, научните разработки и взаимоотношенията си с бизнеса и държавните институции. Всички 
говорят, че е необходима тази връзка. Аз смело мога да заявя, че ние във ВУЗФ много отдавна сме решили този въпрос и 
това ще си проличи на конференцията. 
Това, с което се различаваме, спрямо 5 години или 15 години по-рано, е че днес ВУЗФ разполага със собствена Лаборатория 
за научно-приложни изследвания в сферата на икономиката – VUZF Lab. Чрез тази Лаборатория университетът засили още 
повече мисията си да помага за икономическото развитие на страната, както чрез създаването на новите бизнес лидери, 
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но и чрез развитието им и работата по различни научни трудове и разработки, които могат да бъдат от полза за бизнеса и 
икономиката на страната. 
Какво да очакваме от конференцията - кои участници ще се включат? 
- Можете да очаквате професионална дискусия и експертни мнения по актуални теми без политическа 
окраска. Конференцията е под патронажа на г-н Цветан Цветков, председател на Сметната палата на Република България 
и ще протече в два панела. Първо ще се фокусираме върху икономиката на страха и политиката на централната банка, а 
след това ще поговорим за предпоставките за развитие на икономиката на страха. 
Ще чуем експертните коментари на Владимир Савов - заместник-председател на Комисията за финансов надзор, Илия 
Лингорски - член на Управителния съвет на Българската народна банка, Любомир Дацов - член на Фискалния съвет на 
Република България, Левон Хампарцумян - председател на Българския форум на бизнес лидерите, представители на 
държавни институции и регулаторни органи, БНБ, КФН, Сметната палата, експерти, представители на академичните среди, 
а именно проф. д-р Боян Дуранкев, проф. д.ик.н. Методи Христов, проф. д.ик.н. Виржиния Желязкова, директор 
направление "Финанси и финансов мениджмънт", VUZF Lab, доц. д-р Теодора Лазарова, ВУЗФ, доц. д-р Валентина 
Григорова-Генчева, ВУЗФ, доц. д-р Ирена Николова, НБУ, гл. ас. д-р Красимира Найденова, Икономически университет-
Варна, д-р Даниела Караангова, ВУЗФ, водещи икономисти и експерти. 
Споменахте, че по данните на Рейтинговата система за висшите училища на МОН за тази година ВУЗФ се намира в топ 3 
на университетите, в които завършващите студенти са с най-висок професионална реализация по специалността и са 
сред най-високоплатените. Как успяхте да постигнете такъв резултат и как бихте описали студентите на ВУЗФ? 
- Това се дължи на непрекъснатото повишаване на качеството на учебните ни програми. Висшето училище се стреми да 
подготвя висококвалифицирани специалисти в областта на икономиката и в други свързани с нея области и да развива 
икономическата и финансовата наука в съответствие с потребностите на съвременната практика. Тези резултати са в 
резултат на академичната политика на висшето училище, която е насочена към прилагането на добрите образователни 
практики в Европа и света, като основната цел е осигуряване на високо качество на обучението и успешна професионална 
реализация на студентите чрез поддържане на много добро сътрудничество с бизнеса. Около 90% от завършилите висшето 
училище започват работа по придобитата специалност в банки, застрахователни, осигурителни и търговски дружества. 
ВУЗФ предлага на студентите си и безплатни консултантски услуги, свързани с обучението по отделните специалности и с 
възможностите за професионално и личностно развитие. 
Бих описал нашите студенти, като търсещи и непрекъснато изискващи от нас. 
Как се е развило учебното заведение за тези 20 години? Има ли разлика в студентите преди и сега? 
- За това можем да говорим дълго. От статута на локален строго профилиран университет, днес ние вече сме 
международно признат университет, получил високи оценки от редица международни акредитационни институции. 
Разширили сме обхвата на изучаваните специалности и успешно развиваме бакалавърски, магистърски и докторски 
програми. Имаме много международни партньори в лицето на други водещи чуждестранни университети. 
Разбира се, никога не сме забравяли началото и смея да твърдя, че в областта на застраховането няма по-добри от нас. 
Като доказателство в тази посока е и връчването на годишните награди „Застраховател на годината“, които се родиха по 
инициатива на ВУЗФ – това е едно своеобразно признание от страна на гилдията. 
Що се отнася до студентите и поне до тези, които избират да учат във ВУЗФ – те търсят знание, смели са и задават неудобни 
въпроси, понякога са провокативни, но винаги са любопитни и се стремят да постигнат повече. Стремим се доколкото 
можем да запазим този техен младежки устрем възможно най-дълго време и да ги насърчим да го използват заедно с 
целия инструментариум от знания и умения, които черпят от нас, за да създават нестандартни и ефективни решения. И се 
гордеем, че те успяват! 
 
3e-news.net 
 
√ Увеличение с 5.88%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 527.78 лв. за MWh с ден за доставка 22 
юни 2022 г. 
Eнергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 527.78 лв. за MWh с ден за доставка 22 юни 2022 г. и обем от 80 396.10 MWh, сочат данните от търговията. Това е 
повишение с 5.88 % % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 491.83 лв. за MWh, при количество от 40 642.00 MWh. 
Извънпиковата енергия (39 754.10 MWh) е на цена от 563.73 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 340.63 лв. за MWh и количество от 3082.7 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 12-13 часа, както и 15-16 часа – 316.43 лв. за MWh ( между 3357 - 3250 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 21 часа – 846.87 лв. за 
MWh (3491.7 MWh). Много висока е и стойността постигната за 08 часа – 772.24 лв.  за MWh (3595.4 MWh). 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 611.74 лв. за MWh при количество от 3140.9 
MWh.  https://ibex.bg/ 
Спрямо стойността от 498.47 лв. (254.87 евро) за MWh за 21 юни 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за 
доставка 22 юни 2022 г. се увеличава до 527.78 лв. за MWh (повишение с 5.88 %) по данни на БНЕБ или 269.85 евро за MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 21 юни 2022 г. общият търгуван обем към часа на публикуване 
на информацията е 1 108.20 MWh при средно претеглена дневна цена от 503.71 лв. за MWh. 
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Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) на 
България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-
E сочат, че в системата участват: 
 
Име                      MW 
АЕЦ     36,63%    2114.63 
Кондензационни ТЕЦ   37,46%    2162.55 
Топлофикационни ТЕЦ   3,10%    178.96 
Заводски ТЕЦ    1,73%    99.78 
ВЕЦ     2,30%    132.79 
Малки ВЕЦ    3,02%    174.44 
ВяЕЦ     3,10%    178.86 
ФЕЦ     12,20%    704.23 
Био ЕЦ      0,40%     23.08 
Товар на РБ         4063.15 
Интензитетът на СО2 е 349g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Делът на базовите централи в енергийния баланс от началото на годината към 19 юни расте с 27.11 % 
Участието на ВЕЦ намалява с 31.84 на сто спрямо аналогичния период на миналата година, а на ВЕИ в преносната 
мрежа расте с 20.74 процента 
Производството на електроенергия продължава да се увеличава. Запазва се положителната тенденция по отношение на 
потреблението. По-високи са и резултатите за салдото (износ-внос). По-добри са и данните за участието на базовите. Делът 
на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната и разпределителната мрежи остава положително. 
Водноелектрическите централи (ВЕЦ) все още държат минусово ниво. Това сочат данните от оперативната справка на 
Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на България за времето  1 януари – 19 юни (01.01.2022 
г. – 19.06.2022 г.) тази година в сравнение с аналогичния период на предходната 2021 г. 
Производството на електроенергия от първия ден на януари до деветнадесетия ден на месец юни тази година спрямо 
аналогичния период на предходната 2021 г. се повишава със 17.81 % и достига до обем от 25 150 541 MWh (плюс 17.28 % 
отчетени за сравнявания период до 12 юни). За сравнение, тогава производството на електроенергия е възлизало на 
21 347 951 MWh. 
Потреблението на електроенергия запазва положителната си тенденция и за отчитаното време от началото на годината 
почти до края на второто десетдневие на юни расте с 1.46 % или до обем от 18 861 586 MWh (плюс 1.46 % седмица по-
рано, плюс 1.45 % преди две седмици) и, както се вижда в процентно отношение това е устойчива тенденция. Година по-
рано потреблението на електроенергия е било от порядъка на 18 590 888 MWh. 
Резултатите на системния оператор за салдото (износ-внос) за пореден отчетен период сочат за подобрение като в 
процентно отношение това е увеличение със 128.10 на сто  до обем от 6 288 955 MWh (плюс 124.83 % отчетен ръст седмица 
по-рано). През сравняваното време от първия ден на януари до деветнадесетия ден на месец юни миналата година 
салдото (износ-внос) е било в обем от 2 757 063 MWh. 
Участието на базовите централи за сравняваните дни от началото на годината до 19 юни се увеличава с 27.11 %, достигайки 
до обем от 21 174 648 MWh (плюс 26.58 % отчетени преди седмица). За същото време на предходната 2021 г. базовите 
централи са участвали с  16 658 481 MWh. 
Запазва се положителната тенденция за участието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ)  в енергийния баланс на 
страната. 
Делът на ВЕИ в преносната мрежа за времето от първия ден на месец януари до деветнадесетия ден на юни се повишава 
(плюс) с 20.72 % и достига до обем от 755 116 MWh (плюс 21.64 % отчетени седмица по-рано). През аналогичния период 
на миналата година участието на ВЕИ в преносната мрежа е било в обем от порядъка на 625 421 MWh. Резултатите от тази 
година в частност се дължат на нарастващия дял на вятърните (плюс 13.72 %) и фотоволтаични (плюс 43.12 % ) централи, 
въпреки биомасата (минус 0.76 %). 
Възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) запазват положителният си дял и в разпределителната мрежа като за 
сравняваното време на настоящата година той се повишава (плюс ) с 16.58 % и достига до обем от 1 085 293 MWh (плюс 
16.52 % отчетен ръст преди седмица). През аналогичния период от 1.01 до 19.06 на миналата година ВЕИ са участвали с 
обем от порядъка на 930 940 MWh. По-добрите данни за сравнявания период на тази година в частност се дължат на по-
високия дял на вятърните (плюс 18.31 %) и фотоволтаични (плюс 21.50 %) централи и въпреки силния спад на биомасата 
(минус 21.69 %). 
Участието на водноелектрическите централи (ВЕЦ) остава на минус, но вече се наблюдава по-отчетливо подобрение на 
данните спрямо по-рани отчетни периоди на тази година. Така за времето от началото на годината до деветнадесетия ден 
на месец юни делът на ВЕЦ намалява (минус) с 31.84 % до обем от 2 135 484 MWh (минус 32.94 % отчетени преди седмица, 
минус 33.79 % преди две седмици ).  За сравнение, през аналогичния период на миналата година ВЕЦ участието на ВЕЦ е 
било с обем от 3 133 109 MWh. 
 
√ Ново лятно повишение на цените по европейските електроенергийни борси. Токът в Германия е по-скъп от българския 
Румънската OPCOM затвори при цена от 273,49 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 312,67 евро/мвтч за базова 
енергия 
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Ново лятно повишение на цените по европейските електроенергийни борси ще има сряда, 22 юни. Това сочат данните на 
енергийните пазари. Конкретно за сряда електроенергията дори в Германия ще бъде по-скъпа от тази в България. Страната 
ни е една от малкото, в които ценовите нива се задържат под 260 евро/мвтч. 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 273,49 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 22 юни 2022 г. Цената за пиковата енергия е 251,47 евро/мвтч, а извънпиковата енергия е 
295,52 евро/мвтч. Най-високата цена от 451,18 евро/мвтч ще бъде в 21 ч. Най-ниска ще бъде цената в 12 ч, 13 ч, 15 ч и 16 
ч и тя ще бъде 161,79 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 79 832,2 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за 22 юни ще бъде 312,67 евро/мвтч. Общият изтъргуван обем 
електроенергия е за 162,77 гвтч. Максималната цена ще бъде 433,00 евро/мвтч и тя ще бъде в 21 ч. Минималната цена ще 
бъде в 16 ч и тя ще бъде 248,48 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 22 юни е 329,84 евро/мвтч. Пиковата енергия пък се 
търгува за 342,68 евро/мвтч. Най-високата цена от 451,54 евро/мвтч ще бъде в 21 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 3 ч и 
тя ще бъде 222,41 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 64 028,6 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 22 юни на Словашката енергийна борса е 327,63 евро/мвтч. Най-високата цена ще 
бъде в 20 ч и  тя ще е 460,91 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 3 ч и тя ще бъде 237,65 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 324,19 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 20 ч 
и  тя ще е 484,28 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 3 ч и тя ще бъде 244,26 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 22 юни е 343,94 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
357,89 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 47 998,1 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 20 ч и тя 
ще достигне 530,79 евро/мвтч. Най-ниската цена се очаква в 4 ч тя ще бъде 250,04 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 323,34 евро/мвтч на 22 юни. Пиковата цена ще бъде 320,65 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 679 907,6 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 20 ч и тя ще 
достигне 491,04 евро/мвтч. В 15 ч се очаква и най-ниската цена от 244,46 евро/мвтч. 
 
√ Европейските фондови пазари затвърдиха печалбите си във вторник 
С най-голямо дневно повишение затвори френският индекс САС 40, а единствен в червената зона се озова испанският 
IBRX 35 
Европейските фондови пазари запазиха положителния си тренд на търговията във вторник, започнал в понеделнки, като 
продължиха да се възстановяват след най-тежкия си седмичен спад от март насам. Възходящият тренд се запази до края 
на търговията, с изключение на борсата в Мадрид. 
И световните финансови пазари също са положително настроени, като повечето борсови индекси в Азиатско-
тихоокеанския регион се повишиха във вторник сутринта, а фючърсите на американските акции също нараснаха стабилно 
в началото на търговията след уикенда. Основните криптовалути са на плюс, като биткойнът и етериумът спечелиха повече 
от 3% след резкия спад от миналата седмица. 
В крайна сметка европейските акции увеличиха печалбите във вторник, подпомогнати от химическите и свързаните със 
суровини сектори, тъй като бруталната разпродажба от миналата седмица заради страховете от рецесия привлече много 
инвеститори, които търсят изгодни сделки. 
Инвеститорският фокус ще бъде насочен върху изявленията на председателя на Федералния резерв Джером Пауъл пред 
Сената и Камарата на представителите, както и върху данните за европейската бизнес активност и инфлацията в 
Обединеното кралство по-късно тази седмица. 
До обед общият европейски индекс Stoxx 600 на най-големите компании в региона се повиши с 1%, а от националните 
индикатори на „сините чипове“ с най-висок ръст беше френският CAC 40 (+1.5%), следван от германския DAX (+1.1%), 
италианския FTSE MIB (+0.9%), британския FTSE 100 (+0.6%) и испанския IBEX 35 (+0.3%). Общият европейски индекс Stoxx 
600i падна с 4.6% миналата седмица, най-лошото му седмично представяне от началото на март, след като повишенията 
на лихвите в САЩ, Швейцария и Великобритания подхраниха опасенията, че агресивното затягане от страна на големите 
централни банки ще предизвика рецесия. 
Слодебед възходящият тренд се запази, с изключение на испанския бенчмарк IBEX 35. 
 

 
Източник: MarketWatch 

 
От таблицата по-горе е видно, че с най-голямо дневно повишение затвори френският индекс САС 40, а единствен в 
червената зона се озова испанският IBRX 35. 
Акциите на италианската компания за авиационна и отбранителна техника MIC Leonardo S.p.A. добавиха 6.62% и се 
присъединиха към лидерите в класацията на Stoxx 600. Компанията обяви, че нейното подразделение за военна 
електроника в САЩ DRS ще купи израелската компания RADA Electronic Industries. 

https://3e-news.net/bg/a/view/34569/uvelichenie-s-5-88-energijnata-borsa-zatvori-pri-cena-za-bazova-energija-ot-527-78-lv-za-m-wh-s-den-za-dostavka-22-uni-2022-g
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Цената на акциите на френската енергийна компания Air Liquide S.A. се повиши с 3.05%, след като компанията обяви, че е 
подписала дългосрочно споразумение с нидерландската Vatenfall за изграждане на офшорен вятърен парк. 
Пазарната капитализация на британския нискотарифен превозвач easyJet Plc се понижи с 1.52%. Авиокомпанията поръча 
56 нови самолета от семейството A320neo и 18 модела A321neo на европейския авиокосмически концерн Airbus SE. Общата 
каталожна стойност на поръчаните самолети по цени от 2018 г. е 6.5 млрд. долара, но авиокомпанията всъщност ще плати 
"значително по-ниска сума" благодарение на отделно споразумение с Airbus. 
Акциите на финландската инженерингова компания Wartsila Oyj (+7.25%) и на полската минна компания KGHM Polska 
Miedz S.A. (+4.14%) също са сред лидерите на възстановяването от общия европейски индекс на „сините чипове“. 
В същото време белгийският телеком Proximus (-7.61%), британският онлайн супермаркет Ocado Group PLC (-2.51%) и 
испанската електроразпределителна компания Endesa S.A. (-2.90%) са водещи по спад, като се озоваха на дъното на Stoxx 
600. 
 
√ Доларът задълбочи спада си във вторник след негативното начало на седмицата 
Индексът ICE Dollar, който отразява динамиката на щатския долар спрямо шестте основни валути (еврото, 
швейцарския франк, японска йена, канадски долар, британски паунд и шведска крона), загуби 0.15%  
При затворени пазари в САЩ заради официалния празник – Деня на свободата от робството, американският долар 
задълбочава понижението си от понеделник, при общо взето слаба търговия във вторник. Основното събитие за долара 
тази седмица е двудневните срещи на председателя на Федералния резерв Джером Пауъл в Конгреса, които започват в 
сряда. 
Индексът ICE Dollar, който отразява динамиката на щатския долар спрямо шестте основни валути (еврото, швейцарския 
франк, японска йена, канадски долар, британски паунд и шведска крона), загуби 0.15%, а по-широкият индекс на долара 
WSJ, в който са включени 16 валути спадна с 0.27%*. 
Еврото се търгуваше за 1.0564 долара, с 0.47% над нивото при затваряне на търговията в петък, тъй като в изказване на 
председателя на Европейската централна банка Кристин Лагард пред Европейския парламент в понеделник подчерта 
необходимостта от премахване на риска от финансова разпокъсаност между страните от еврозоната в зародиш. Нейното 
изказване засенчи отрицателното влияние върху еврото на загубата на парламентарното мнозинство от френския 
президент Еманюел Макрон на втория тур на парламентарните избори във Франция в неделя. 
Британският паунд се повиши с 0.34% до 1.2292 долара, изкачвайки се от най-ниското ниво за последните две години, 
достигнато миналата седмица от 1.1934 долара за един паунд. Опасенията относно британската валута остават, тъй като в 
допълнение към проблемите, свързани с поредното повишение на лихвите от Банката на Англия с 25 базисни пункта до 
1.25% годишно, британската икономика се сви с 0.3% през април и с 0.1% през март, което повиши притесненията за 
рецесия. 
Австралийският долар се повиши във вторник, след като централната банка отбеляза, че предстоят още повишения на 
лихвите, но по-голямото покачване беше ограничено от по-ниските цени на суровините, докато японската йена се понижи 
близо до 24-годишно дъно. 
Австралиецът нарасна с 0.13% до 0.6974 щатски долара за един австралийски, а другият азиатски съименник – 
новозеландския долар се повиши с 0.42% до 0.6360 американски долара за едно киви. Австралийският долар получи 
подкрепа, увеличавайки малките си печалби от предишния ден, след като управителят на Резервната банка на Австралия 
(RBA) Филип Лоу предупреди, че ще има нови повишения на лихвата и затягане на паричната политика. Лоу каза, че лихвите 
все още са „много ниски“ и е важно по-високата инфлация да не се отразява на обществените очаквания и исканията за 
повишаване на заплатите. Според „Ройтерс“, протоколите на RBA от заседанието си през юни, на което централната банка 
повиши лихвите с по-големи от очакваните 50 базисни пункта, подчертаха опасенията на централната банка относно 
инфлацията. 
Японската йена спадна с 0.17% до 135.31 йени за един американски долар, доближавайки се до най-ниското си ниво от 24 
години, след като Японската централна банка запази непроменени основните лихви, с което продължи разминаването на 
паричната си политика с другите големи банки по света. 
Потребителите на горива като авиокомпаниите и други транспортни фирми са застрашени от по-големи загуби, изправени 
пред силен щатски долар и високи цени на петрола. Този двоен удар от рядката комбинация на силен щатски долар и 
високи цени на петрола в момент, когато широкият инфлационен натиск и недостигът на работници оказват натиск върху 
възстановяването на засегнатите от пандемията икономики по света. Цената на петрола и щатския долар обикновено имат 
обратна корелация, така че когато едната е висока, другата е ниска, което помага да се изравни финансовото въздействие 
върху транспортните компании и страните, които са силно зависими от котировките на суровината. 
Във вторник цените на петрола отново се повишиха съответно с 1.43% на американския лек суров петрол до 111.76 долара 
за барел и с 1.34% на европейския вид Brent до 115.66 долара за барел, а доларът въпреки спада си във вторник, остава на 
високо ниво спрямо основните си конкуренти. Тази необичайна корелация влияе най-силно върху канадския долар и 
норвежката крона, тъй като и двете страни разчитат най-много на експорта на петрола. Канадският долар спадна с 0.50% 
до 1.2914 канадски долара за един американски, а норвежката крона се понижи с 0.82% до 9.8095 крони за един 
американски долар. 
Индустрията на криптовалутите беше на ръба в понеделник, тъй като биткойнът са задържа малко над 20 000 долара и 
инвеститорите се опасяваха, че проблемите при големите криптовалути могат да отприщят по-широко разтърсване на 
пазара. Във вторник биткойнът продължи да поскъпва, прекрачвайки границата от 21 000 долара, за успокоение на 
инвеститорите в криптовалути. Биткойнът се повиши с 4.67% до 21 369 долара, а набиращия популярност етериум 
регистрира ръст от 4.35% до 1 168 долара. 
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Мениджър 
 
√ България очаква още една добра за добива на пшеница година 
България очаква добра реколта от пшеница през 2022 г. "През тази година очакваме средните за страната добиви от 
пшеница да бъдат близки до миналогодишните нива. По експертни оценки на Областните дирекции „Земеделие“, на база 
обследване на моментното състояние на зърнените култури, очакваме изключително добра реколтата, която да е повече 
от достатъчна за осигуряване на необходимите количества за вътрешна консумация, както и за износ", обяви министърът 
на земеделието Иван Иванов. 
Аграрният министър подчерта, че България продължава да е значим фактор на международния пазар на зърно, заемайки 
престижното 11-то място в света по износ на пшеница в над 30 държави през 2021 г. Той допълни, че пшеницата заема 
близо 20% от общия аграрен износ на България през 2021 г 
„Очакваме реколтата от пшеница да бъде близка до миналогодишната. Дали ще са 6,5 милиона тона или 6,7 милиона ще 
зависи от състоянието на сеитбите в различните части на страната“,  съобщи Петър Кировски, ръководител на Дирекция 
„Растениевъдство” във ведомството, цитиран от гръцкия ежедневник Kathimerini. 
Вестникът припомня, че страната е сред най-големите износители на пшеница в Европа. През миналата година в България 
са ожънати рекордните 7,1 млн. тона пшеница спрямо 4,7 млн. т през 2020 г. и 6,1 млн. т – през 2019 г. 
При годишно вътрешно потребление от около 1,5 млн. т. България е изнесла близо 5 млн. т хлебно зърно през миналата 
година, уточни Кировски. „Предвид очакваната добра реколта тази година, ще има повече от достатъчен зърнен излишък 
за износ. Над 4 млн. т определено могат да бъдат изнесени в чужбина“, добави аграрният експерт. Според него посевите 
от ечемик са в добро състояние и очакваната реколта ще бъде близка до миналогодишната, когато фермерите са добили 
над 680 000 тона ечемик. 
 
√ Индивидуалните и иновативни решения на „Веолия“ винаги са с мисъл за бъдещето 
Мариана Итева е регионален директор индустриално развитие за Централна и Източна Европа, заместник-регионален 
директор на „Веолия“ за България и член на Съвета на директорите на „Софийска вода“ АД, част от „Веолия“. Тя ще бъде 
участник в предстоящия XIII Зелен форум на списание „Мениджър“ и втори дискусионен панел, озаглавен Циклон от кризи. 
Енергийни дефицити  и въглеродна неутралност. В началото на панела Мариана Итева ще представи презентация на тема 
„Екологична трансформация: пътят към въглеродна неутралност“. 
- Госпожо Итева, какви добри световни практики могат да бъдат въведени на българския пазар за устойчивото развитие 
на индустриите и местните общности? 
- Групата „Веолия“ е глобален лидер в предлагането на ефективни решения в направленията вода, енергия и управление 
на отпадъци. Наши клиенти са както представители на публичния сектор, така и на разнороден спектър от бизнеси от 
различни сектори на икономиката. 
Подходът на „Веолия“ включва разработването и предлагането на иновативни  решения, които да задоволяват 
потребностите на всички заинтересовани страни и да допринасят за устойчивото развитие на общностите и индустриите. 
В България Групата  прилага своята международна експертиза и предоставя интелигентни решения за по-добра енергийна 
ефективност и управление на ВиК услуги на местния пазар. Бих искала да подчертая, че настоящата енергийна криза, 
както  и всички други предизвикателства, които ни засягат на глобално ниво,  ускориха внедряването на добрите световни 
практики и направиха приоритет проекти, свързани с кръговата икономика и  енергийната ефективност. 
Нека дам пример от България. У нас имаме огромна нужда от утилизиране на утайките от отпадъчните води от 
пречиствателните станции. Софийската пречиствателна станция за отпадъчни води, управлявана от „Софийска вода“, част 
от „Веолия“ е водеща в производството на зелена енергия чрез когенерация от утайките, получени след пречистването на 
отпадъчните води. Процесът от триетапното пречистване на води е толкова усъвършенстван и ефективен, че тази дейност, 
която обикновено потребява големи количества електрическа и топлинна енергия, изцяло се покрива със зелена енергия, 
произвеждана от газ метан от утайките. Станцията е втора по резултати сред 3500 сродни предприятия на „Веолия“ по 
света. Оттам идва и увереността ни, че до няколко години „Софийска вода“ АД, част от „Веолия“ ще се превърне в напълно 
енергийно неутрална компания, която ще пести още повече от 70 000 тона СО2 емисии на година, които са настоящият 
принос към опазването на планетата. От нашето ноу-хау и опит може да  се възползват всички ВиК оператори в страната. 
Безотпадната технология с оползотворяване на третираните утайки в селското стопанство е отличен пример за кръгова 
икономика. 
За „Веолия“ екологичната трансформация е корпоративна цел и бих искала да уточня, че това означава да се работи за 
коренна промяна на моделите на производство и потребление, означава и предоставяне на радикални, значими решения 
за сериозни проблеми, заедно с всички заинтересованите страни - местните власти, производствата, гражданското 
общество, служителите. Ще дам още един пример от България с нашето топлофикационно дружество във Варна. Заедно с 
Европейската банка за възстановяване и развитие „Веолия Енерджи Варна“ изпълни програма, насочена към осигуряване 
на енергийна ефективност на отоплителните инсталации, с което се намаляват сметките на клиентите. 
Така нашето дружество спестява средно около 17-18% първично гориво и същия процент емисии благодарение на 
реновирането на абонатните станции със съвременни системи за мониторинг и ефективно управление на производството 
и преноса на топлинна енергия. 
„Веолия“ се стреми да се превърне в компания – еталон за екологична трансформация и съдейства за осигуряването на 
достъп до ресурсите, съхраняване на наличните ресурси и тяхното възобновяване. През 2019 година поехме ангажимент 
за изпълнението на 18 конкретни показателя за ефективност, като акцентираме и прилагаме едни и същи високи стандарти 

https://events.manager.bg/%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5/xiii-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D1%8A%D1%80
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във финансовата, търговската, социалната, екологичната и обществената сфери на нашата дейност. Това е нашата 
многоаспектна ефективност. 
Във „Веолия“ всяка година организираме вътрешен конкурс за  вдъхновяващи проекти с балансирано въздействие във 
всяко от петте измерения на многоаспектната ни ефективност. Ще спомена само един от проектите-победител в конкурса 
тази година - модернизираната инсталация на пречиствателната станция за отпадъчни води в Прага, която преобразува 
произведения биогаз в компресиран биогаз (сгъстен природен газ CNG), използван за гориво от „Веолия“ и превозните 
средства на обществения транспорт в града, като по този начин спестяваме  600 тона  вредни емисии и 16 кг емисии на 
фини прахови частици на година. Впечатляващо и иновативно, каквито са и всички решения на „Веолия“. 
Като част от фокуса си върху иновациите, ние усъвършенстваме дигиталните решения и услуги, които предлагаме на своите 
клиенти. Едно от тези решения се нарича Hubgrade® – иновативна смарт система за мониторинг и анализ.  Hubgrade® е 
добавената стойност, която даваме, когато предоставяме решения за управлението на услуги в сферата на водите, 
енергията и отпадъците, с която спестяваме значителни енергийни и водни разходи. Hubgrade® позволява измерване и 
оптимизация на ефективността на сгради и индустриални съоръжения.  и е цялостна интегрирана система от технологии и 
услуги. 
8 500 обекта по света са свързани със системата Hubgrade®, допринасяща за икономия на енергийни и водни ресурси и 
намаляване на отпадъците, което води до положителен ефект по отношение на въглеродните емисии. Внедряването на 
Hubgrade® може да доведе до 10-30% по-ниски енергийни разходи на всеки един обект на годишна база. 
Групата „Веолия“ има много добри примери за интегрирането на Hubgrade® в помощ на управлението на водните ресурси. 
В Шотландия, за един от местните производители на клинични продукти беше жизненоважно компанията му за 
медицинска диагностика да може да наблюдава тенденции при пречистването на отпадъчните води с цел съответствие с 
различните регулаторни практики. Нашите експерти предложиха решение - уеб-базирана платформа, която позволява на 
клиента да наблюдава дистанционно и да управлява системите на всяко устройство за пречистване на водата през 
персонализиран защитен портал. 
Hubgrade® лесно се адаптира към индивидуалните нужди на клиентите, независимо дали става въпрос за индустриално 
предприятие, търговска сграда или общински клиент. Силата на Hubgrade® се крие в комбинацията от дигитални 
технологии и натрупания опит на експертите от „Веолия" за подпомагане на зеления преход в подкрепа на оперативната 
и екологичната ефективност. 
Струва си да споделя и за още няколко решения на „Веолия“, разработени и внедрени съвместно с наши партньори. 
„Рено“ присъства в Мароко повече от 80 години и разчита на стратегическата локация на пристанището на Танжер, за да 
построи най-големия завод за производство на автомобили в Африка с производствен капацитет 400 000 превозни 
средства годишно. Резултатите от съвместните усилия на „Веолия“ и „Рено“ са красноречиво доказателство за въведени 
интелигентни и иновативни решения за енергийна ефективност – с 35% е намалена консумацията на топлинна енергия на 
обекта. 
Уникален по своя мащаб този проект на „Веолия“ и „Рено“ за нулеви въглеродни емисии и нулево заустване на отпадъчни 
води е важен заради преодолените екологични и икономически предизвикателства 
А подобряването на енергийната ефективност е съществена част от предизвикателството наречено Net zero, част от грижата 
за ресурсите на нашата планета. 
Мога да кажа още, че „Веолия“ е най-голямата компания за преработка на отпадъци в Европа със заводи за рециклиране 
в целия континент. Например рециклираната пластмаса се връща  и отново се използва  в производството като вторична 
суровина с почти същото качество на първичната суровина. Този процес отлично илюстрира принципите на кръговата 
икономика. 
В тази сфера  „Веолия“  осъществява проект в партньорство с още две компании, „Солвей“ и „Рено“, който стартира през 
2020 г.  за рециклиране на излезли от употреба батерии за електромобили.  Този вид батерии съдържат редки и скъпи 
метали, като никел, кобалт, литий и мед, находищата на които обикновено се намират извън територията на Европейския 
съюз (ЕС). По този начин, оползотворените чрез рециклиране в затворен кръг ценни метали могат да се използват за 
направата на нови батерии на територията на ЕС, а рециклирането на батерии за електромобили безспорно се превръща 
във важна част от пътя към въглеродната неутралност и опазването на планетата. 
- Какви ефективни мениджърски политики и решения може да приложи бизнесът за по-разумно използване на водните 
ресурси? 
- Да започнем с това, че за да използваме разумно водните ресурси, трябва да запазим както качеството, така и 
количеството на водата. Чрез повторното използване на отпадъчните води, ние даваме втори живот на вече използваната 
вода. Европейският парламент усилено работи по регулацията на повторното използване на един от най-ценните ресурси 
на планетата – водата. Пречистените отпадъчни води могат да се използват за технологични процеси в индустрията, за 
напояване в земеделието и дори за питейни води в сухи райони с недостиг на водни ресурси. Решенията на „Веолия“ по 
света показват, че повторното използване на отпадъчните води е успешно като например в Дърбан, Южна Африка с 
проекта за подобряване на достъпа на местното население до питейна вода и повторното използване на градските 
отпадъчни води за местната индустрия.  А в Европа, по-близо до нас, в Чехия, пивоварната „Чижова“ използва рециклирана 
отпадъчна вода, обработена в мобилната пречиствателна станция на „Веолия“, след това транспортирана до пивоварната, 
тя се използва за производството на отличната бира  „Ерко“ от рециклирана отпадъчна вода. 
Особено важни за ефективното използване на водните ресурси са постоянните, ритмични инвестиции и то не само в 
подмяна на остарялата инфраструктура, но и в дигитализацията и в иновативните решения. Трябва непрекъснато да се 
оптимизират процесите с ползване на нови технологии.  Необходима е и модерна организация на процесите и хората зад 
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тях, ползващи новите технологии. Ще дам отново примери за успешното ни сътрудничество с наши индустриални 
клиенти.   
Заводът за гипс-фазерни плоскости на „Кнауф“, България в град Видин е един от най-големите работодатели в региона и 
допринася за неговото развитие. Това производство - приблизително 4 млн. м² годишно, определя специфичните 
характеристики на силно замърсените с неорганични вещества отпадъчни води, което изисква пречистване и постигане на 
определени показатели преди  заустването им в р. Дунав. 
Като доверен партньор „Веолия“ пое технологичния контрол на пречиствателната станция за отпадъчни води  (ПСОВ) на 
завода. Благодарение на внедряването на Hubgrade® постигнахме реорганизация на химическото пречистване, промяна в 
дозирането на реагенти чрез изменение в автоматизирането на процеса, което доведе до по-ефективно управление и така 
пречистените отпадъчни води, зауствани в р. Дунав вече отговарят на законовите изисквания, което осигурява на клиента 
спокойствие и увереност, че дейностите му не вредят на биоразнообразието във втората най-дълга река в Европа. 
Не мога да не спомена успешно приложеното решение на „Веолия“ за експлоатация и поддръжка на пречиствателна 
станция за отпадъчни води (ПСОВ)  във фармацевтичната индустрия с цел постигане на съответствие с екологичните 
стандарти  в  гр. Розтоки, Чехия. Клиентът „VUAB Pharma“ Ltd. (ICN Pharmaceuticals) експлоатира пречиствателна станция  с 
капацитет 350 м3/ден, разположена недалеч от градската ПСОВ. „Веолия“ предоставя услуги като предварително 
анаеробно пречистване на индустриалните отпадъчни води на обекта, пречистените индустриални води и градските 
отпадъчни води се смесват и пречистват чрез нитрификация/денитрификация, а утайката от градската пречиствателна 
станция се прехвърля към станцията на „VUAB Pharma“  за центрофугиране и компостиране. Ползите за клиента от 
решението на „Веолия“ са  намалявяне  на  инвестициите за модернизиране на процеса по пречистване на отпадъчните 
води. 
Нашите индивидуални и иновативни решения винаги са с мисъл за бъдещето. „Веолия“ насърчава, търси и не се колебае 
да използва смели идеи и решения. Работим с университети и научноизследователски центрове, които често дават 
решения на считани доскоро за нерешими проблеми. И още нещо, което държим на фокус и ни води в нашата дейност – 
устойчивостта, тя идва от Целта на „Веолия“ да осигурява полезни решения в услуга на обществото, планетата и природата. 
Екологичната трансформация е не просто наша амабиция, за нас тя е в основата на формулата на успеха. 
 
√ Постигането на финансова стабилност - път с много неизвестни 
Въртележката с мандатите, служебните кабинети и изборите ще се завърти за пореден път, а намирането на нова формула 
за правителство ще бъде трудно. Всичко това на фона на сериозна ревизия в очакванията за икономически растеж, 
рекордно висока инфлация за последните 20 години, спорове за здравето на държавните финанси и нивото на публичния 
дълг, както и внесена в парламента актуализация на бюджета с неясна съдба. Една такава вътрешна и геополитическа 
ситуация ще повлияе негативно както на растежа, така и на държавните финанси, пише в статия Петър Ганев, старши 
икономист на Института за пазарна икономика. Според него това поставя парламентарно представените партии пред 
огромната отговорност да бъдат умерени в дебата за актуализацията на бюджета, както и да успеят да намерят 
сравнително бързо стабилно политическо решение. 
Авторът прави ретроспекция на последните две десетилетия, когато страната премина през поне три икономически кризи 
и пет служебни кабинета - с уточнението, че дълбоките рецесии през 2009 г. и 2020 г., са породени от външни шокове – 
първият път от глобална финансова криза, а вторият път от пандемия. В периода 2012-2014 г. пък имахме много нисък 
растеж, като през 2013 г. дори отчетохме спад на БВП, добавя Ганев. „Два от тези три икономически отрязъка се преплитат 
и/или биват следвани от периоди на политическа нестабилност и управление на служебни правителства. Затова 
обвързаността на икономическото развитие на страната и политическите кризи е хубаво да се изследва по-внимателно”, 
аргументира се авторът. 
БВП на глава от населението по паритет на покупателна способност в България постепенно нараства от под 30% до 55% от 
средните нива за ЕС през последните две десетилетия. Въпреки кризите и предизвикателствата това са години на растеж 
и преодоляване на разликата със средноевропейския стандарт на живот. 
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През първия десетгодишен период – до 2010-а, икономиката на страната отбелязва сериозен ръст и БВП на човек достига 
до нива от 45% от средните за ЕС. „Във всяка една от тези години, въпреки рецесията от 2009 г., България е догонвала 
средноевропейските нива, тоест скъсявала е разликата – най-често с по 1 пр.п. на година, но в някои случаи и по-бързо”, 
твърди Петър Ганев. 
В периода до 2020 г. БВП на човек у нас достига до 55% от средните за ЕС нива. Това са отново години на устойчиво 
догонване, макар и с по-нисък темп. През 2013-а и 2020-а обаче тенденцията се променя и българската икономика записва 
лек спад, за да отбележи по-нисък от средния за ЕС растеж през 2021 г. „Няма как да не направи впечатление, че двата 
периода, когато не догонваме Европа, са време на политически кризи и служебни кабинети. През 2013 г. дойде първият 
служебен кабинет в новото хилядолетие, последва правителството на Орешарски и дълга политическа нестабилност. През 
2014 г. се стигна до затварянето на КТБ, нов служебен кабинет и чак към края на годината се намери по-стабилно 
политическо решение. Вторият период е 2021-а, когато преминахме през два поредни служебни кабинета и общо взето 
цяла година гласувахме, докато се намери някаква формула за управление. Всичко това забави множество политики, в т.ч. 
не направихме никакви инвестиции и реформи по Плана за възстановяване и устойчивост, и в крайна сметка политическите 
неразбории доведоха до по-нисък икономически растеж”, коментира Ганев.   
Във времена на политическа нестабилност винаги изниква и въпросът за държавния дълг, смята авторът. През първото 
десетилетие от разглеждания период държавният дълг се свива чувствително с над 70% от БВП през 2000 г. до около 15% 
- през 2010 г. „Интересно, че тук ефектът на рецесията от 2009 г. не е толкова драматичен – има леко покачване на дълга, 
но в рамките на 2-3 пр.п. 
Второто десетилетие е различно – дългът нараства от 15% през 2010 г. до 25% - през 2020 г. Скокът е през 2014 г., когато 
растежът е нисък, бяхме в политическа криза и служебни правителства, фалира КТБ – четвъртата най-голяма банка тогава. 
След известен спад в годините на растеж, пандемията донесе ново покачване на дълга през 2020 г.”, коментира 
икономистът. 
 

 
 
Според него прави впечатление, че ефектът на ниския растеж и политическата нестабилност през 2013-2014 г. върху дълга 
е по-голям от ефекта на кризата от 2009 г. и пандемията от 2020 г. „С други думи, успяваме да реагираме по-добре на 
външни шокове. Вътрешните проблеми и политическата несигурност нанасят по-големи щети на финансовата стабилност. 
Затова и предстоящият дебат за актуализацията на бюджета ще бъде важен, тъй като натрупването на множество идеи за 
компенсации може да покачи дефицита, а от там и държавния дълг”, изтъква Ганев. 
Икономистите обичайно разглеждат дълга като процент от БВП. По-долу са данните и в номинален размер (данните са в 
млн. евро), където картината е различна. Докато в периода 2000-2010 г. има спад на държавния дълг и в номинално 
изражение, то през второто десетилетие на 21. век държавният дълг нарастват чувствително в номинал. 
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Номиналният ръст на държавния дълг се наблюдава в четири периода: 1) кризата след рецесията от 2009 
г.; 2) политическата нестабилност и фалита на КТБ от 2014 г.; 3) пандемията от 2020 г. и 4) политическата нестабилност от 
2021 г. „Това са и периодите с по-голям бюджетен дефицит, което неизбежно води и до ръст на държавния дълг. Подобно 
на икономическото догонване, тук също се вижда, че политическата нестабилност води до по-високи нива на дълга”, 
обяснява старши икономистът на ИПИ. 
От всичко казано до тук се оформят два извода: Първият е, че две поредни десетилетия сме в дълги периоди на 
икономически растеж и постепенно догонване на средноевропейския стандарт на живот, като в средносрочен план 
предизвикателството е как тази тенденция да продължи и през третото десетилетие.  Вторият е, че политическата 
нестабилност и въртележката на служебните кабинети ще повлияят негативно както на растежа, така и на държавните 
финанси. „Това поставя партиите пред огромна отговорност да са умерени в дебатата за актуализацията на бюджета, както 
и да успеят да намерят сравнително бързо стабилно политическо решение”, обобщава Петър Ганев. 
 
√ Потребителските цени в ЕС – най-ниски в България 
България е с най-ниски потребителски цени сред страните членки на ЕС. Нивата им в отделните държави от общността 
значително се различават през 2021 г., сочат данните на Евростат, публикувани днес. 
Най-драстични са разликите в цените на ресторанти и хотели и на алкохол и тютюневи изделия. През миналата година 
нивото на цените на ресторантите и хотелите е почти 3,4 пъти по-високо в най-скъпата страна спрямо най-евтината. 
Ценовите нива варират от 46% от средното за ЕС в България, 54% - в Румъния, и 62% - в Унгария, до 155% от средното за 
общността в Дания, 137% - в Швеция, и 133% - във Финландия. 
 

 
 
Алкохолът и тютюнът са на второ място по разлика в ценовите нива, като най-ниските са те отново в България (64% от 
средното за ЕС), Полша (72%) и Унгария (79%) и най-високо в Ирландия (205%), Финландия (173%), Швеция (136%) и Дания 
и Франция (134%). Тази голяма разлика в цените се дължи главно на разликите в данъчното облагане на тези продукти, 
обясниха от Европейската статистическа служба. 
Храните и безалкохолните напитки са най-евтини в Румъния (69% от средното за ЕС) и Полша (72%), докато най-скъпи са в 
Люксембург (125% от средното), Дания (120%) и Ирландия (119%) ). 
Облеклото е група продукти, при които цените се различават по-малко в държавите-членки, вариращи от 76% от средното 
за България до 134% - в Дания. 
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Личните транспортни средства също отчитат по-малки ценови различия между отделните страни в Евросъюза, като най-
евтина е издръжката им в Полша (81% от средното за ЕС), а в Дания (138%) - най-скъпа. 
Потребителската електронита е най-евтина в Полша - 88% от средните стойности за ЕС, и най-скъпа в Нидерландия - 113% 
от средните за общността. 
 
√ На опашката сме в ЕС по БВП на човек от населението 
България е на последно място по БВП на човек от населението за миналата година, сочат данните на Евростат, огласени 
днес. Тази мярка за икономическа активност показва значителни разлики между държавите-членки на ЕС. 
През 2021 г. БВП на глава от населението, изразен в стандарта за покупателна способност (PPS) е най-нисък в България – 
55% от средното за ЕС, и най-висок в Люксембург – 277 на сто. Общо 10 държави-членки отбелязват ниво на БВП на глава 
от населението над средното за ЕС през 2021 г. 
 

 
 
Действителното индивидуално потребление (AIC) е мярка за материалното благосъстояние на домакинствата. През 
миналата година AIC на глава от населението, изразен в стандарти за покупателна способност (PPS), варира от 63% до 146% 
от средното за ЕС в 27-те държави-членки. 
Девет държави членки са регистрирали AIC на глава от населението над средното за ЕС, като Люксембург (46%) е 
единствената, която е с 25% над средното ниво за ЕС по този показател. След великото херцогство се нареждат Дания, 
Германия, Холандия, Белгия, Австрия, Швеция, Финландия и Франция с нива до 10% над средните за общността. 
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В останалите 13 страни членки действителното индивидуално потребление е между средното за ЕС и 25% по-ниско. В тази 
категория има значителни разлики между държавите-членки: в Италия, Литва, Кипър и Ирландия нивата са с 10% или по-
малко под средните за ЕС, докато Словения, Испания, Чехия, Полша, Португалия, Малта и Румъния са между 11% и 20% по-
ниски. Естония и Гърция са съответно с 21% и 23% под средното за ЕС. И по този показател страната ни е в дъното на 
класацията – с 37% под средната стойност за Европа. 
 
√ Инфлацията – най-големият бич за Балканските икономики 
Инфлацията е най-голямото предизвикателство пред икономиките в региона. Около тази теза се обединиха участниците в 
Третия икономически форум, който вчера се проведе в "София Хотел Балкан". 
Инфлацията е един от най-големите рискове пред икономиката сега, изтъкна Петя Димитрова, главен изпълнителен 
директор на "Пощенска банка". Според нея проинфлационните мерки ограничават икономическия растеж, стопява 
спестяванията на физически и юридически лица и създава несигурност във веригите на доставки. Първите признаци за нея 
се появиха още миналата година, но войната в Украйна ускори процеса, подкрепен от цените на основните енергоносители 
- природен газ, електроенергия, петрол. 
В Румъния и в България инфлацията е над 14%, далеч над средните нива за еврозоната от 8%, посочи Флорин Драгу, 
ръководител на Отдела за мониторинг на системния риск в Националната банка на Румъния. Съотношението на дълг към 
БВП се увеличава с 10 пр. п. Румъния е страната с най-висок ръст на външния дълг, докато в България увеличението е най-
малко, изтъкна финансистът. Той посочи, че бюджетните салда на повечето държави членки на ЕС се подобряват през 2021 
г. спрямо 2020 г., като единствено родината му е в процедура за прекомерен дефицит. 
Инфлацията ще продължи да расте, е прогнозата на проф. Деян Шошкич от Икономическия факултет на Белградския 
университет. Това ще доведе до намаляване на конкурентоспособността, повишаване на цените на стоките и услугите, 
затрудняване на износа им и оттам ще има проблеми с търговския дефицит и баланса по текущата сметка. Всичко това 
може да доведе до свръхзадлъжнялост на икономиките.  Проф. Шокич изтъкна притегателната сила на еврозоната, заради 
възможността на всяка държава членка да се възползва от тенденциите за намаляване на кредитите не само за самата 
държава, но и за икономическите оператори, които действат на нейна територия. Според него всичко това носи много 
ползи за търговията и икономическия растеж. Какво обаче ще се случи, ако инфлацията в еврозоната е по-висока от тази, 
на която е подложена местната валута – за да бъдат избегнати такива проблеми, трябва да се увеличат инвестициите и да 
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се стимулира производителността. Другият възможен подход е да бъде намалена цената на труда – стъпка, на която нито 
едно правителство не е готово, смята проф. Шошкич . 
Руската инвазия в Украйна и ролята на България в региона на Югоизточна Европа и Балканите са фокус в третото поред 
издание на Софийския икономически форум, организиран от Делфийския икономически форум и Центъра за либерални 
стратегии. В следващите часове участниците в него ще търсят отговори на ключови въпроси за енергетиката и сигурността, 
новия глобален ред след войната в Украйна и разширяването на ЕС, стратегическите инфраструктурни проекти и 
дигиталната трансформация. 
 
√ Фон дер Лайен предлага премахване на изискването за единодушие в ЕС по въпроси от външната политика 
Европейският съюз трябва да може да реагира по-бързо на геополитическите развития и да сложи край на изискването за 
единодушие при вземането на външнополитически решения. Това заяви председателят на Европейската комисия Урсула 
фон дер Лайен, цитирана от „Политико“. На практика тази идея означава отмяна на действащото правило за налагане на 
вето, което може да стопира общи решения, дори и когато негов инициатор е само една държава в общността. 
„В областта на външните работи наистина трябва да преминем към гласуване с квалифицирано мнозинство“, каза Фон дер 
Лайен в интервю за малка група медии, организирано от нейния офис преди срещата на върха на Европейския съвет тази 
седмица, на която се очаква държавните и правителствените ръководители да предоставят официално статут на кандидат 
за членство в ЕС на Украйна и Молдова. 
Коментарът на Фон дер Лайен дойде в отговор на въпрос на „Политико“ за това дали на ЕС може да се наложи да въведе 
промени в процеса на вземане на решения, който често изисква единодушие по темите, свързани с потенциални нови 
членки – не само Украйна и Молдова, но и страните от Западните Балкани като Албания, Черна гора, Северна Македония 
и Сърбия. 
В миналото ЕС не веднъж се е сблъсквал с мъчителни и забавяния по важни решения заради опозиция от една държава 
членка. В много противопоставянето дори не е било на база на конкретния въпрос, върху който е наложено вето, а резултат 
от спор по други теми. 
В отговора си Фон дер Лайен призна, че подобна сериозна промяна в процеса на вземане на решения в ЕС, дори само по 
отношение на външната политика, би била трудно постижима. Що се отнася до промяната на изискването за единодушие 
в други области, председателката заяви, че е невъзможно да се даде кратък отговор. 
Що се отнася до външните работи обаче Фон дер Лайен каза, че е стигнала лично до твърдото заключение, че изискването 
за единодушие не е устойчиво. 
„По отношение на външните работи съм дълбоко убедена, че това изискване не е устойчиво“, каза тя, като добави, че то 
лишава Европейския съюз от способността да заема позиция заради вето от една страна. 
„Предвид скоростта, с която се случват нещата… светът иска да чуе европейския глас. Скоростта е твърде висока, за да се 
стига постоянно или твърде често до ситуация, при която този глас не се чува заради блокиране от една страна. По тази 
причина аз съм убедена, че имаме нужда от гласуване с квалифицирано мнозинство", допълни председателят на ЕК. 
В интервюто Фон дер Лайен посочи, че очаква 27-те държавни и правителствени ръководители да приемат препоръката 
на Европейската комисия относно статута на Украйна и Молдова като кандидати за членство в ЕС. 
При одобрението на препоръката се очаква Европейският съвет да повтори предложението на ЕК, че Украйна и Молдова 
ще трябва да изпълнят множество условия преди началото на официалните преговори за членство. 
 
√ Възстановяването на Украйна може да струва до 1 трлн. евро 
Украйна може да се нуждае от до 1 трлн. евро външна помощ за справяне с щетите, нанесени от руската инвазия. Това 
заяви президентът на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) Вернер Хойер, цитиран от Блумбърг. 
„Посочих 1 трлн. евро, защото видях  в публичното пространство цифри, които смятам за напълно нереалистични, когато 
гледам нивото на унищожение в Украйна“, каза Хойер по време на пресконференция във Франкфурт. 
По думите му Европа „ще трябва да играе най-важна роля“ в това възстановяване. 
Коментарът на Хойер идва в момент, когато лидерите на ЕС се очаква да се срещнат в четвъртък и петък в Брюксел, за да 
обсъдят плана за възстановяване на Украйна и нейната кандидатура за членство в блока. Европейската комисия за първи 
път предложи най-новия пакет от помощ в средата на май, който трябва да покрие част от финансовите нужди на Украйна 
от около 5 милиарда евро на месец. 
ЕИБ би могла да играе централна роля в насочването на пари от ЕС към страната. Това е предпочитаният канал на 
германското правителство за милиардите евро, които се очаква да потекат от блока, съобщи Блумбърг миналия месец. 
 
√ Италия на прага на извънредно положение заради сушата 
Италианското правителство се готви да обяви извънредно положение заради тежката суша в централната и северната част 
на страната. Това съобщи заместник-министърът на здравеопазването Андреа Коста вчера, цитиран от агенция ANSA. В 
изявлението си той подчерта, че правителството е готово да удовлетвори исканията на регионите. 
„Има необходимите условия за обявяване на извънредно положение. Трябва да подкрепим селското стопанство, не само 
заради това, което произвежда, но и защото е жизненоважно за страната ни за начина, по който поддържа територията”, 
изтъкна Коста пред SkyTG24. 
Италия губи 89% от дъждовната си вода всяка година, заради проблеми с инфраструктурата, алармира Еторе Прандини, 
президент на Асоциацията на фермерите Coldiretti. Според него има спешна необходимост от изработването на „мащабен 
национален план” за мрежа от малки резервоари, в които да се насочва и съхранява дъждовната вода, и да се предоставя 
на фермерите, индустрията и домакинствата, когато е необходимо. 
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Особено застрашена е Централна Италия, която преживява най-тежката суша в последните 70 години. Нивото на големите 
реки По, Арно, Аниене и Тибър са намалели наполовина. 
Освен Лацио, извънредно положение искат и административните региони на север - Ломбардия, Пиемонт, Венето и 
Емилия-Романя с цел да се даде приоритет на използването на водата от хората и селското стопанство. 
Лацио, където се намира и столицата Рим, обяви „състояние на бедствие” в понеделник. Сушата в долината на река По 
заплашва над 30% от националната селскостопанска продукция, а щетите сега се оценяват на над 2 млрд. евро. 
В някои райони вече са наложени ограничения за използването на вода, в т.ч. и пълненето на басейни, в много градове 
доставят вода с цистерни. 
 
√ Главният икономист на АЦБ готов да жертва икономическия растеж, за да смъкне инфлацията 
Централните банкери ще пожертват растежа, за да понижат инфлацията в Обединеното кралство. Това заяви главният 
икономист на Английската централна банка Хю Пил, като добави, че има риск цените да развият „самоподдържаща се 
инерция“, предаде Блумбърг. 
По време на онлайн събитие Пил каза, че централната банка ще направи всичко нужно за затягане на паричната политика 
през идните месеци и че АЦБ е готова да действа „по-агресивно“. 
Неговите коментари бяха приети като признание, че по-строгата парична политика може да доведе до рецесия, докато 
банкерите полагат усилия за овладяване на цените на енергията и стоките. Пил каза, че АЦБ разполага само с „меки 
инструменти“, които могат да върнат инфлацията към целевата й стойност, но не могат да решат други проблеми като 
нарастващото разделение между богатите и бедните и по-слабия британски паунд. 
Изказването на Пил идва след петото увеличение на основния лихвен процент на АЦБ за годината, след като миналата 
седмица институцията увеличи ставката а с 25 базисни пункта до 1,25%. Тогава от централната банка че очакват инфлацията 
да се ускори с над 11% през тази година. 
Говорейки по телевизия Блумбърг миналата седмица, Пил каза, че може да се стигне до по-големи повишения, ако има 
признаци, че инфлацията ще се вкорени в инфлациите и ако очакванията за ръст на цените станат по-устойчиви. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Ще успее ли вотът на недоверие и какви са плановете на опозицията? Гост: Петър Николов от ГЕРБ 
- Ще бъде ли събрана нужната подкрепа за кабинета „Петков“? Гост: Атанас Атанасов от "Демократична България" 
- Нови скандали за парите за пътно строителство. Отговорът на властта. Гост: Йордан Терзийски от "Продължаваме 

промяната" 
- Километрични опашки и отменени полети по летищата в Европа. Какви са причините? Гост: Александър 

Богоявленски 
Нова телевизия, „Здравей, България“ 

- Часове до инфарктното гласуване! Правителството на косъм - ще видим ли първият в историята успешен вот на 
недоверие, или промяната ще продължи 

- Защо според дъщерята на Желю Желев президентът Румен Радев козирува на Кремъл и няма политическа визия 
- Сериен вандализъм във Видин. Кой и защо изпочупи и открадна пътни знаци в центъра на града 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Евробарометър: За българина хлябът е далеч по-важен от свободата и демокрацията 
в. 24 часа - ГЕРБ качи офертата за пенсиите -15% скок от 1 юли 
в. Телеграф - Гонят длъжници за 900 млн. лв. 
в. Телеграф - Гълъб Донев лети към Дондуков 
в. Труд - Киро лъже като за последно 
в. Труд - 483 строителни фирми прекратиха дейността си 
в. Труд - Евродепутат даде Лена и Киро на ДАНС и прокуратурата 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Не вот, а "Секс, лъжи и видео" -бедните да го д.хат, а "оня отсреща" да не стига до парите 
в. 24 часа - Водно оръдие между агитките "за" и "против", но страстите не избухнаха 
в. 24 часа - Депутатите оставят френската оферта за Северна Македония на трупчета до есента 
в. 24 часа - С 50% се свили поръчките в строителството за шест месеца 
в. 24 часа - Хранилището за газ в Чирен пълно 32%, до новия зимен сезон трябва да стигне 80% 
в. Телеграф - Житото може да стигне 2 бона за тон  
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Димитър Ганев, политолог: Петков и Василев влизат в полето на либералното градско, но губят масовия 
българин 
в. Телеграф - Мика Зайкова, финансов експерт: Бюджетът - водевил за раздаване на пари 
в. Труд - Андрей Марков, зам.-председател на Българската болнична асоциация, пред "Труд": Време е за "Каско" и в 
здравеопазването 
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Водещи анализи 
в. 24 часа - В топ 10 на света сме по най-малко раждания, децата се стопиха до 14%, но никой не се тревожи 
в. Телеграф - Живот на кредит 
в. Труд - Македонизмът или бъдещето на България 
  
√ Предстоящи събития в страната на 22 юни 
София 

- От 11.00 часа в Централното фоайе на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” ще бъде открита 
изложба посветена на 160 г. от рождението на проф. Иван Шишманов 

- От 11.00 в Зала 5 на Столичния общински съвет, на улица "Московска 33", председателят на Столичния общински 
съвет Георги Георгиев ще връчи първите безплатни GPS устройства на хора, страдащи от деменция или друго 
заболяване, което крие риск от загубване. 

- От 11.30 часа в Sense Rooftop Bar на ул. "Цар Освободител" 16 ще се проведе дискусия на тема клинични 
проучвания и изследване на нагласите на българите по темата. 

- От 14.30 часа в „Гранд хотел София“ ще се проведе Втората национална конференция за малък и среден бизнес 
„Smart Growth: Трансформация 4.0“. Събитието се организира от списание BGLOBAL под патронажа на 
Министерството на иновациите и растежа и със съдействието на Изпълнителната агенция за насърчаване на 
малките и средни предприятия и на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“. 

- От 19.00 часа във фоайето на на Дом на киното ще се проведе среща-представяне на специализиран сайт с пълната 
информация за българските изкачвания на световни върхове. Проекта има за цел да дигитализира архива на 
хроникьора на българския алпинизъм доц. Сандю Бешев, състоящ се от над 3000 записа на български изкачвания 
за повече от 200 върха от цял свят. В началния етап на сайта ще намерите 20 върха и около 1000 записа за първите 
им изкачвания.  

*** 
Пловдив. 

- От 10.00 часа в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ президентът Румен Радев ще открие Национална 
конференция „Език свещен“. Форумът се организира по инициатива на вицепрезидента Илияна Йотова и е 
посветен на преподаването, съхранението и перспективите пред българския език у нас и в чужбина. 

*** 
Благоевград. 

- От 11.00 часа в Зала „22 септември“ Благоевград ще се проведе отворено заседание на Общинския съвет по 
наркотични вещества Благоевград 

- От 11.30 часа в зала 5 на Община Благоевград, кметът Илко Стоянов ще даде пресконференция по актуални теми, 
свързани с развитието на областния център.  

*** 
Бургас. 

- От 18.00 часа в Културния дом на НХК ще се състои театралното представление „Даскалото е COOL“ 
*** 
Велико Търново. 

- От 10.00 часа на плажа на р. Янтра ще се проведе пресконференция по повод предстоящия Фестивал "48 часа 
Варуша юг", който ще се проведе от 19 до 21 август 2022 г.  

*** 
Враца. 

- От 10.00 часа в Градска концертна зала ще се проведе Трета общинска конференция по предучилищно 
образование "Детето и светът, светът и детето" 

 *** 
Стара Загора. 

- От 14.00 часа в Зала 2 на Областна администрация ще се проведе първото заседание на новосформираната 
Областна комисия по култура. Преди началото му проф. Наско Василев ще връчи на актьора Ивалин Димитров 
Почетния знак на областния управител. 

*** 
Хасково. 

- От 10.00 часа в зала „Хасково“ на Община Хасково ще се проведе среща с бизнеса под името “Как да бъдем 
успешни на румънския пазар“. 

*** 
Шумен. 

- От 9.00 часа в Професионална гимназия по облекло, хранене и химични технологии "Проф д-р Асен Златаров" с 
адрес ул. "Дедеагач" 7а ще се проведе Базар за размяна на дребни вещи втора употреба (книги, дрехи, игри). 

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

