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Важни обществено-икономически и политически теми 
 
БНТ 
 
√ Липса на кворум и днес провали заседанието на парламента 
Липса на кворум и днес провали работата на Народното събрание. При първата регистрация в пленарна зала бяха отчетени 
110 депутати. От залата отъстаха народните представители на ГЕРБ-СДС, ДПС, ИТН и "Възраждане". 
И при втория опит залата остана празна като се регистрираха 112 депутати. Заседанието беше отменено. 
 
√ Среща на върха на лидерите на страните от ЕС се провежда днес и утре в Брюксел 
Преди срещата европейските лидери ще разговарят с колегите си от страните от Западните Балкани. 
Северна Македония и Албания очакват българската позиция по френското предложение за започване на преговори за 
членство с двете страни. Очаква се в срещата да участва премиерът Кирил Петков. 
Европейските лидери ще трябва да решат дали да предоставят статут на кандидат-членки на Украйна и Молдова и какво 
ще бъде европейското бъдеще на Грузия. Те ще обсъдят и различните измерения на руската военна агресия срещу 
Украйна, както и продължаващата подкрепа за украинската страна. 
Утре лидерите разглеждат иконономически въпроси, както и препоръките от „Конференцията за бъдещето на Европа", 
една от които е да бъде премахнато гласуването с единодушие по външнополитически въпроси и решенията да се приемат 
с квалифицирано мнозинство. 
 
√ 9% ДДС за олио и 0% за брашно предлагат от земеделската комисия 
Намаляване на 9% на ДДС за слънчогледово олио, плодове и зеленчуци, предлагат председателят на Комисията по 
земеделието, храните и горите на Народното събрание Пламен Абровски и негови колеги народни представители от „Има 
такъв народ“. 
Предложението беше внесено преди второто гласуване на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния 
бюджет на Република България за 2022 г. и предвижда плодовете, зеленчуците и олиото да бъдат включени в обхвата на 
разпоредбата за намалена данъчна ставка в размер на 9% в Закона за данък върху добавената стойност. 
В мотивите се посочва, че в условия на непредвидим в развитието и по размерите си инфлационен натиск, намалената 
ставка на ДДС ще задържи осезаемо ценовия ръст на възможно най-ниски нива и ще съхрани, макар и частично, 
покупателната способност на населението, осигурявайки по-висока достъпност до оскъпяващите се продукти. Според 
вносителите с приемането на диференцирана ставка на ДДС за плодове, зеленчуци и олио ще се намали финансовата 
тежест за производители на плодове и зеленчуци, ще се подобри тяхната конкурентоспособност, което от своя страна ще 
намали сивия сектор и ще допринесе за стабилизирането на пазара. 
Ставката от 9% ДДС се предлага за едногодишен период – от 1 юли 2022 г. до 1 юли 2023 г. 
Предложението включва и нулево ДДС за брашно за същия период, като се посочва, че това е продукт, който се получава 
от смилането на хлебна пшеница и е годен за производство на хляб и хлебни продукти. Според вносителите, така ще се 
смекчи въздействието на високите цени на хляба върху домакинствата и по-специално върху най-уязвимите от тях. 
 
√ Асен Василев пред БНТ: Отиваме на нови избори и ще ги спечелим 
"Не бях изненадан. Това беше предварително обявеният развой на събитията". Така вицепремиерът в оставка Асен Василев 
коментира вота на недоверие в предаването "След вота" по БНТ. 
"План Б" на "Продължаваме промяната" е да отидат на избори и да ги спечелят отново. Василев смята, че дори ще подобрят 
резултата си от последния път, защото българският народ е видял много ясен избор. 
"Изборът е да продължим да живеем както досега, със същите хора, по същия начин, който ни направи най-бедната 
държава с най-големи неравенства в ЕС или да живеем по един нормален европейски начин. Другото, което хората 
видяха и което изплаши най-много ДПС и ГЕРБ е, че има алтернатива и тази алтернатива днес беше на три гласа от 
успеха. В следващия парламент тази алтернатива ще има мнозинство". 
Въпреки това "Продължаваме промяната" ще се опитат да съберат ново мнозинство в рамките на настоящия парламент, 
като номиниран за премиер отново ще бъде Кирил Петков. 
Ако в този парламент се събере мнозинство за такава политика, при която "средствата стигат до гражданите, а не до 
чекмеджетата", може и да се сформира кабинет, включително между "новата четворна коалиция", каза Асен Василев. 
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"Те бламираха избора за председател на НС, след като отстраниха Никола Минчев, очевидно нямат кандидат за 
позицията. Те очевидно нямат намерение да правят нов кабинет, което мисля, че е добре за България". 
Ако няма мнозинство за това парите да не стигат до шкафчетата, този парламент ще е вреден за страната, коментира още 
Василев. 
"По-добре е да се отиде на избори и гражданите ясно да кажат: искаме да подкрепим политиката, която ГЕРБ 
провеждаше в последните 15 години в полза на това няколко избрани фирми да получават милиардни  договори, а 
всичко друго да бъде на втори план или политиката, която ние започнахме да провеждаме и за която ГЕРБ, ДПС и 
"Възраждане" ни атакуват". 
По думите му ИТН са напуснали коалицията след като са били поставени пред решение дали милиардите да отидат при 
пенсионерите или при строителните фирми на ГЕРБ и са избрали второто. 
"Това са парите на българските данъкоплатци. Ние имаме много ясен избор тези пари къде да отидат. Няма проблем 
те да отидат за строителство, но има проблеми те да отидат ца строителство където при 80% от договорите са 
прикрити основни ремонти, тези ремонти са без гаранции, на тройни цени". 
Василев заяви, че за шест месеца регионалното министерство е трябвало да организира нови процедури и да избере нови 
изпълнители, но това не е свършено. 
При добра организация осем дни ще стигнат за приемане на актуализацията на бюджета, каза още Василев. Няма как обаче 
да се гласува само социалната част на бюджета, без се гласува и основният. 
"Примерно - гласувате бюджета на ДОО - там е описано по какъв начин се променят пенсиите. Трябва да гласувате и 
централния бюджет, защото там са средствата, с които тези пенсии трябва да бъдат изплатени. Могат да 
кажат, е гласуват само пенсиите в централния бюджет, а останалите антикризисни мерки не ги гласуват", уточни 
Василев. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ Макрон призова за компромиси, за да се избегне политическа парализа 
Френският президент Еманюел Макрон отхвърли възможността за съставянето на правителство на националното 
единство и призова за компромиси, за да се избегне политическа парализа. 
Това е първото телевизионно изявление на Макрон след парламентарните избори, на които неговата коалиция загуби 
пълно мнозинство в Националното събрание и това поставя неизвестни пред прокарването на закони и реформи. 
Макрон призова за надпартиен консенсус за сформирането на работещо мнозинство. Президентът на Франция посочи 
още, че през следващите 2 дни ще представлява страната си на срещата на върха на ЕС и добави, че партийните лидери 
трябва да решат колко далеч са готови да стигнат. 
"За да работим във ваш интерес и в интерес на нацията, трябва заедно да се научим да управляваме и да приемаме 
закони по различен начин - да изграждаме нови компромиси с политическите партии, представени в новия парламент, 
чрез диалог, изслушване и уважение", заяви Еманюел Макрон. 
От своя страна лидерът на опозицията Жан-Люк Меланшон определи като напразни призивите за компромис. 
 
БНР 
 
√ Народното събрание се събира в опит да гласува седмичната си програма 
Народното събрание се събира след вота на недоверие в опит да гласува седмичната си проектопрограма. Вчера липсата 
на кворум провали редовното заседание на парламента. 
Очаква се днес ГЕРБ да внесе в деловодството своя проект за одобрение на преговорната рамка на Република Северна 
Македония. Очаква се и ДПС да внесе проект за решение по същата тема. 
Заявката за внасяне на предложение за 'отпадане на ветото" за Северна Македония направиха от ГЕРБ след процедурата 
по вота на недоверие. 
Председателят на парламентарната група Десислава Атанасова обяви, че имат свой проект за одобрение на преговорната 
рамка на Северна Македония: 
"Който вече сме подписали, който ще е гаранция, че България няма да изпусне този исторически момент и че българските 
национални интереси ще бъдат защитени. Настояваме Кирил Петков и неговото правителство да финализират и одобрят 
двустранния протокол незабавно". 
Минути преди гласуването на вота на недоверие вчера премиерът Кирил Петков заяви: "Няма да прави сделка с Борисов, 
Доган и Митрофанова" и добави, че днес ще бъде направен нов опит да заседава Комисията по външна политика по казуса 
със Северна Македония. 
А иначе в предварително обявената седмична проектопрограма като точка първа отново е проектът на решение, внесен 
от ГЕРБ, за приемане на процедурни правила за избиране на председател на Народното събрание. 
Преди заседанието на парламента ще се събере председателският съвет, за да реши дали точки от проектопрограмата да 
отпаднат или да бъдат разместени. Очаква се проектът за избор на председател на Народното събрание да бъде изключен 
от програмата, след като и вчера временно изпълняващият длъжността председател Мирослав Иванов съобщи, че няма 
заявени кандидатури за поста. 
В програмата на Народното събрание са включени три законопроекта за промени в закона за енергетиката – на ДПС, "Има 
такъв народ"/ и на Възраждане. 

https://bntnews.bg/news/asen-vasilev-pred-bnt-otivame-na-novi-izbori-i-shte-gi-spechelim-1199128news.html
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От Движението за права и свободи предлагат създаване на механизъм, чрез който да се увеличат приходите във Фонд 
"Сигурност на електроенергийната система" и да се продължат програмите за подпомагане на бизнеса и нуждаещите се 
групи. 
С промените, внесени от "Възраждане", се предвижда Народното събрание да може да прекратява предсрочно 
правомощията на КЕВР по своя инициатива, а с измененията на  "Има такъв народ" се дава възможност Енергийният 
регулатор да определя тарифи на цените, в зависимост от консумираното количество ток, парно, газ и питейна вода. 
 
√ Кирил Петков ще участва в Европейски съвет и срещата ЕС-Западни Балкани 
Премиерът в оставка Кирил Петков ще участва в двудневното редовно заседание на Европейския съвет, което започва днес 
в Брюксел, съобщиха от правителствената пресслужба. 
Сред темите в дневния ред са напредъкът в процеса на европейска интеграция и молбите за еврочленство на Украйна, 
Молдова и Грузия. Ще се обсъждат ситуацията в Украйна и предизвикателствата от руската агресия, а също и инвестициите 
по линия на Икономическия и инвестиционен план за Западните Балкани. 
Преди заседанието на Европейския съвет Кирил Петков ще участва и в срещата на върха ЕС-Западни Балкани. 
 
√ Правителството падна. Вотът на недоверие беше подкрепен от 123 депутати 
Вотът на недоверие, внесен от ГЕРБ-СДС срещу правителството на премиера Кирил Петков, успя. 
Така кабинетът на доскорошната четворна коалиция, от която наскоро се отцепи ИТН, не събра нужните 121 гласа в 
пленарната зала, за да се задържи на власт. 
За вота гласуваха 123 народни представители, против 116, въздържалите се нямаше. 
Беше чест за мен да водя правителство, което беше свалено от г-н Пеевски, г-н Борисов, от Слави Трифонов и г-жа 
Митрофанова, заяви Кирил Петков след гласуването. Ще продължим и един ден ще имаме България без мафия, без 
задкулисие - една успешна, европейска държава. Благодаря ви, каза още той. 
Първи залата напуснаха депутатите от ДПС, а малко след това излезе и вече сваленото правителство. 
Припомняме ви, че вотът на недоверие беше внесен на 15 юни с подписите на всички депутати от най-голямата 
опозиционна група - ГЕРБ. Те атакуваха коалиционния кабинет за финансово-икономическата му политика с аргумента, че 
тя представлява риск за държавата и благосъстоянието на гражданите и бизнеса. 
В мотивите си бившите управляващите обвиниха изпълнителната власт в потъпкване на основни принципи и правила, 
неспазване на законите, защита на лични и корпорационни интереси. Те определиха като силно проинфлационни 
заложените в актуализацията на бюджета мерки за облекчаване на удара от поскъпналите горива и скока на цените, тъй 
като не са насочени към най-пострадалите групи, а към всички. Според ГЕРБ цялостната политика на кабинета поставя под 
въпрос възможността България да изпълни заявената цел за влизане в еврозоната на 1 януари 2024 г. 
Така, малко повече от 6 месеца след като стъпи в длъжност, кабинетът, който се закле на 13 декември 2021 г., ще трябва 
да преглътне неуспеха си и да продължи да управлява до избирането на ново 30-то българско правителство. 
Какво следва? 
Следва "въpтeлeжĸaтa" пo чл. 99 oт Koнcтитyциятa, в ĸoятo държавният глaвa имa тpи oпитa зa излъчвaнe нa peдoвнo 
пpaвитeлcтвo в paмĸитe нa дeйcтвaщия пapлaмeнт. Няма обаче установен конкретен срок кога президентът Румен Радев 
да връчи първия мандат. 
Πpoцeдypaтa иначе започва с вpъчвaнeто нa мaндaт на най-голямата парламентарна група – "Πpoдължaвaмe пpoмянaтa", 
която, ако в 7-дневен срок не успее да сформира кабинет, рулетката се завърта пак и мандатът oтивa в следващата по 
големина партия в парламента – в случая това е ГEPБ. Тогава започва да тече нов 7-дневен срок за съставяне на 
правителство. Ако и вторият опит не успее, пpeзидeнтът пo cвoй избop възлaгa мандат на друга избрана от него 
парламентарна група. 
Едва след трети неуспешен опит на парламентарните политически сили да излъчат редовен кабинет, президентът разпусĸa 
47-отo Народното събрание, назначaвa служебно правителство и cвиĸвa предсрочни парламентарни избори. 
 
√ "Продължаваме промяната" е готова да вземе първия мандат за правителство 
"Продължаваме промяната" е готова да вземе първия мандат за съставяне на правителство и да се опитат да намерят 121 
независими депутати за новия кабинет.  
Това стана ясно от думите на премиера Кирил Петков след края на заседанието парламентарната група на "Продължаваме 
промяната" късно снощи, след като правителството беше свалено с вот на недоверие. 
"Като ги бием на избори, или като имаме 121 депутати, независими." 
Ако се опитат да съставят правителство в рамките на този парламент, Кирил Петков и Асен Василев отново ще бъдат 
кандидати за премиер и вицепремиер. 
Във втория случай – ако се стигне до нови избори, "Продължаваме промяната" се готвят да ги спечелят. 
Временно и.д. председател на парламента Мирослав Иванов допълни: 
"Разбира се, "Продължаваме промяната" ще вземе мандата и няма да го върне. Ние няма да избягаме от отговорност". 
ПП няма да издигат кандидат за председател на НС, тъй като смятат, че няма по-подходяща кандидатура за председател 
на парламента от Никола Минчев, а не им достигат гласове.  
Не смятат, че т.нар. френско предложение и проектите за решения на ГЕРБ и ДПС по казуса със Северна Македония трябва 
да влизат в зала, докато не бъде изслушана министърът на външните работи в оставка Теодора Генчовска за постигнатото 
дотук. 
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От ГЕРБ заявиха, че няма да се опитват да съставят кабинет, ако получат мандат от президента. Те ще изчакат  опита на 
"Продължаваме промяната" да сформират ново правителство.  
Лидерът на БСП Корнелия Нинова каза, че досегашните партньори трябва да направят стъпки за нов кабинет. 
"Ами да опитаме. Най-тежкият вариант е избори". 
Според Нинова обаче коалиционното споразумение е необходимо да се актуализира. 
Другият партньор в коалицията - съпредседателят на "Демократична България" Христо Иванов коментира, че ще бъдат 
обсъдени всички възможности с "Продължаваме промяната", за да се върне страната в състояние на управляемост. 
От думи на председателя на парламентарната група на "Има такъв народ" Тошко Йорданов стана ясно, че партията на 
Слави Трифонов не изключва възможността за нови разговори с "Продължаваме промяната", но те ще следят позициите и 
на останалите групи по отношение на евроинтеграцията на Северна Македония. 
Партия "Възраждане" заяви, че няма да преговаря с партии от този парламент. 
 
√ ГЕРБ ще върне мандата за правителство, ако го получи 
Ако ГЕРБ получи мандат като втора политическа сила за съставяне на правителство след вота на недоверие към 
правителството на Кирил Петков, ще го върне веднага. Това стана ясно на пресконференция след вота. 
Заместник-председателят на партията Томислав Дончев се аргументира кратко: "Защото не е редно втората политическа 
сила да прави правителство". 
 
√ Корнелия Нинова: Един вот на недоверие няма да ни спре 
Интервю на Мария Филева с Корнелия Нинова в предаването ''Нещо повече'' 
"Тази битка със задкулисието и интересите я водим шест години. Един вот на недоверието няма как да ни спре. Политиката 
е дълга писта. Каквото и да се е случило днес, за нас е отговорно депутатите да си съберат мислите и отговорността пред 
народа и да приемат актуализацията на бюджета". 
Това каза пред БНР лидерът на БСП Корнелия Нинова. 
И посочи, че приемането на актуализацията на бюджета остава под въпрос: 
"Ако ДОО не се приеме до края на тази седмица, увеличение на пенсиите от 1 юли няма да има. И българските пенсионери 
да знаят, че отговорни за това са новата четворна коалиция – ГЕРБ, ДПС, ИТН и "Възраждане". Няма да има данъчни 
облекчения за младите семейства". 
Нинова допълни, че БСП ще участва в разговори за ново правителство на ПП, ако партията получи покана. 
Повече по темата можете да чуете в звуковия файл. 
 
√ Защо падна правителството - парламентарно ехо от вота 
Интервю на Мария Филева с Александър Ракшиев, Ирена Анастасова, Станислав Балабанов, Радомир Чолаков и 
Костадин Костадинов 
Депутати от различни парламентарни групи коментираха пред БНР причините за снощния резултат от вота на недоверие 
към правителството на Кирил Петков.  
"В коалицията не можахме да се сработим на достатъчно високо ниво, четири партии. Дали причините бяха потенциални 
корупционни интереси, дали междуличностни отношения, факт е, че четирите партии не можехме да се сработим до 
степен да произведем нещо устойчиво във времето", гласи прочитът на Александър Ракшиев от ПП. 
Според него, за да говорят с ГЕРБ и ДПС първо Борисов и Пеевски трябва да отидат в прокуратурата и да направят "пълни 
самопризнания, че едни пари отиват към едни шкафчета, да кажат кой пълни тези шкафчета, как и тогава ще говорим с 
всички". 
Ракшиев потвърди, че със завъртането на парламентарната рулетка ще се опитат да съставят правителство. 
"Когато се направиха първите стъпки, с които се правеше промяна и почнахме да издърпваме черджето под краката на 
тези, които бяха свикнали в годините да се ползват, реакцията я видяхме. Не сме живели с илюзия, че това може да стане 
лесно, но то трябва да започне", смята Ирена Анастасова, парламентарен секретар на ПГ "БСП за България". 
Тя посочи, че 12 години ГЕРБ са управлявали "със задкулисно префинено насилие". 
Коалицията е станала неудобна и са се намерили хора, които да я свалят, допълни депутатът от БСП. 
"При нас евентуално може да дойде третият мандат. Ние сме доказали, че се отнасяме отговорно. Ще водим всякакви 
видове разговори", декларира Ирена Анастасова. 
"Логичният завършек на събитията от последните 6 месеца се случи снощи. Спряхме един национален предател и неговите 
лъжи навреме. Срещу нас в момента се излива страшна помия от тези, които вече не са на власт. Снощи гласувахме 
логичния край на това порочно управление", изтъкна Станислав Балабанов от ИТН. 
"Ние сме истински, говорим истината и ще продължим да го правим. Когато си ампутиран от чувство за морал и 
достойнство, имаме проблем. Така изглеждаше бившият министър-председател", каза още Балабанов, който не би седнал 
"на каквито и да е преговори с човек като Кирил Петков". 
"Ние може би сме първите "мафиоти", които доброволно се махнахме от властта, доброволно отказахме да крадем пари", 
посочи депутатът от ИТН. 
"На три поредни избора миналата година българският народ каза – никой няма да има мнозинство, няма да има 
доминация в българския политически живот, искаме политическите сили да се разбират, да се спогаждат, искаме 
диалог. Три пъти вълната я яхват политически субекти, революционно настроени, които казват – ние пък няма да се 
разбираме, искаме да правим революция. Затова три пъти се счупва парламентът", заяви Радомир Чолаков от ГЕРБ-СДС. 
Той потвърди, че ГЕРБ няма да съставя правителство при новото раздаване на мандатите. 

https://bnr.bg/post/101666216/kornelia-ninova-edin-vot-na-nedoverieto-nama-da-ni-spre
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"Това правителство създаваше разделителни линии в българското общество, противопоставяше гражданите. Стигнахме 
дотам последните няколко дни да се притесняваме дали няма да се стигне до граждански сблъсъци по улиците на 
българската столица. Когато едно правителство започне да разделя, най-доброто, което може да направи, е да си подаде 
оставката, а не да продължава агонията, опитвайки се да се вкопчи във властта на всяка цена", коментира лидерът на 
"Възраждане" Костадин Костадинов. 
По думите му "този парламент е морално, идейно и управленски напълно фалирал" и колкото по-бързо бъде разпуснат, 
толкова по-добре. 
Повече от реакциите чуйте в звуковия файл. 
 
√ НСИ: Ръст с 12,7% на работодателските разходи за труд през първото тримесечие на 2022 г. 
По предварителни данни на Националния статистически институт през първото тримесечие на 2022 година общите разходи 
на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 12,7% спрямо същото тримесечие на 
предходната година. 
В началото на настоящата година увеличаването на разходите за труд в индустрията е с 16,0%, в сферата на услугите - с 
14,7%, а строителството  - с 10,7 на сто. 
По икономически дейности през периода януари - март 2022 година най-висок ръст на общите разходи за труд в България 
спрямо същия период на 2021 година е регистриран в икономическите сектори "Административни и спомагателни 
дейности“ - с 19,6%, "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 19,5% и "Финансови и застрахователни дейности" - с 18,7 на сто. 
В същото време разходите за възнаграждение за един отработен час (разходите за заплати) през първото тримесечие на 
2022 г. се увеличават с 12,7% спрямо първите три месеца на 2021 г.,  а другите разходи (извън тези за възнаграждения) 
нарастват с 12,3 на сто. 
По икономически сектори изменението на разходите за възнаграждения спрямо първото тримесечие на 2021 г. варират от 
повишение с цели 20,1% за сектори "Административни и спомагателни дейности“ и  "Хотелиерство и ресторантьорство", 
до повишение с едва 1,8% в сектор "Държавното управление". 
 

Индекс на общите разходи на работодателите за труд (Календарно изгладени, 2016 = 100) 

 
 
√ СЕМ обявява кои кандидати за шеф на БНТ са допуснати до изслушване 
Съветът за електронни медии ще обяви кои от кандидатите за генерален директор на Българската национална телевизия 
са допуснати до изслушване.  
Ще бъдат приети и правила за изслушванията, които са насрочени за 27-ми и 28-ми юни по реда на приемане на техните 
документи.  
Кандидатите за генерален директор на Българската национална телевизия са общо осем. Това са телевизионният водещ 
Сашо Диков, бившият главен юрисконсулт на БНТ и бивш директор на "Правна дирекция" в БНР Ирина Величкова, 
спортният журналист Сашо Йовков, членът на Управителния съвет на БНТ Василена Матакиева, настоящият ръководител 
на обществената телевизия Емил Кошлуков, бившият шеф на новините и актуалните предавания на Би Ти Ви Венелин 
Петков, директорът на радио Кърджали Красимир Ангелов и доц. Светлана Божилова от Факултета по журналистика и 
масова комуникация на Софийския университет. 
В хода на процедурата в документите на Сашо Диков и на Светлана Божилова бяха установени пропуски, но и двамата ги 
отстраниха в срок.  
Изборът на новия ръководител на обществената телевизия ще бъде на 29-ти юни. Мандатът на настоящия генерален 
директор на БНТ Емил Кошлуков изтича в началото на юли. 
На заседанието днес ще бъде представен доклад от дирекция "Мониторинг и анализи" на СЕМ за фокусирано наблюдение 
на излъчено аудио-и и аудиовизуално съдържание във връзка с разкритията за насилие и убийства в украинския град  Буча. 
 

https://bnr.bg/post/101666338/zashto-padna-pravitelstvoto-parlamentarno-eho-ot-vota
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√ Търг за покупка на количества газ на платформата на "Газов Хъб Балкан" 
"Булгаргаз“ организира днес, от 9 до 12 ч., търг за покупка на количества газ на платформата на „Газов Хъб Балкан“. Целта 
е да се гарантира непрекъснатост на снабдяването за българските потребители след спрените доставки от "Газпром".  
Според коментар в днешния брой на "Гардиън", провалянето на правителството в София поставя под въпрос газа за зимата 
в България. 
Изданието "Капитал" пише, че "Булгаргаз" е договорил танкер с втечнен газ от САЩ и за юли. 
Сделката е за 62 млн. куб.м, които ще се разтоварват на гръцкия LNG терминал "Ревитуса" след 2 юли. 
 
√ Пети блок на АЕЦ "Козлодуй" е включен в електроенергийната система на страната 
Пети блок на АЕЦ "Козлодуй" е бил включен в електроенергийната система на България малко след 21:00 часа снощи.  
Блокът беше спрян със сработване на аварийна защита заради "повишено напрежение, предизвикано от неизправност във 
възбудителната система на генератора на блока". 
Дефектиралият елемент е бил сменен и проверен, преди да бъде включен в системата на страната. 
Шести блок на атомната централа работи съгласно планирания график за електропроизводство, съобщават от атомната ни 
централа. 
 
√ СОС гледа икономическата рамка на обществения градски транспорт 
Липсва финансиране, за да се гарантира нормалното движение на обществения градски транспорт в София до края на 
годината, заяви председателят на комисията по транспорт в Столичния общински съвет Карлос Контрера. 
Със закъснение, на днешното заседание ще бъде разгледана икономическата рамка на обществения градски транспорт за 
2022 година. Според Контрера закъснението се дължи на късното приемане на държавния бюджет: 
"И съответно разправиите с правителството за дофинансиране по реда на регламент 1370, Европейският регламент за 
обществения транспорт. 
За пръв път Рамката е внесена и вероятно ще се приеме с дефицит от 148 милиона лева, което означава, че нормалния 
обществен транспорт в София до края на годината не е гарантиран поради липса на финансиране, като затова факторите 
са съвсем обективни. На първо място, все още пътникопотокът не се е възстановил до нивата от 2019-та година, което 
означава по-малко приходи от билети и карти за системата. 
На второ място ние имаме сливане на икономическа и енергийна криза, тъй като от една страна цените на горивата - 
природен газ, електроенергия, растат. 
Вече тенденцията е възходяща и при дизела и разходите, които прогнозираме, може да се окажат дори повече към края 
на годината" - председателят на комисията по транспорт в Столичния общински съвет Карлос Контрера. 
 
√ В област Ловеч не достигат работници в преработващата промишленост и хотелиерството 
В област Ловеч има недостиг на работници в преработващата промишленост и хотелиерството. Това сочат данните от 
Регионалната служба по заетостта, която отчете значително по-високи нива на безработица в сравнение със средните за 
страната в пет от осемте общини в областта. 
В общините Троян, Ловеч и Априлци е отчетена безработица под средната за страната от 4,5%. 
Най – висока в областта е в община Ябланица -  близо 23 на сто. 
Регистрираните безработни в областта в края на миналия месец са почти 4 хиляди души, като броят им на годишна база е 
спаднал с над 800. Новорегистрираните безработни през май са почти 430 и са се увеличили спрямо април. 
Отчита се намаление на постъпилите на работа безработни. През май броят им е 283, което е със 180 по-малко в сравнение 
със същия период на миналата година. 
Към 83% от започналите работа са устроени в реалната икономика, като от тях най-много са наети в сектора на 
преработващата промишленост – 26,9%, следвани от търговията – с 11.3%. 
Заявените работни места на първичния пазар на труда през май са 175.  Най-голямо е търсенето на работници и служители 
в преработващата промишленост (36,4%), хотелиерство (19,8%) и държавно управление (12,3%). 
 
√ Спад на европейските потребителски нагласи през юни близо до пандемичното дъно от април 2022 г. 
Потребителските нагласи в целия ЕС и в частност в еврозоната се понижиха през юни близо до пандемичното дъно от 
април 2022 г. на фона на ескалиращата енергийна криза, водеща до продължаващото повишаване не само на цените на 
енергията, но и на общата инфлация до рекордни нива, показват предварителни резултати от последно проучване на 
Европейската комисия. 
Индексът на потребителското доверие в еврозоната спадна през юни с 2,4 пункта до -23,6 пункта, докато очакванията бяха 
за слабо подобрение до -20,5 пункта. Това е най-ниското ниво на потребителските нагласи от април 20220 г., когато 
индексът удари дъно заради коронавирусната пандемия. 
Аналогичният индекс на потребителските нагласи в рамките на целия Европейския съюз пък се понижи през юни с 1,9 
пункта до -24,0 пункта. 
И двата индекса, определяни от ЕК, се сринаха драматично през месец март (съответно с 9,9 и с 9,4 пункта), на фона на 
започналата в края на февруари руска военна инвазия в Украйна и последвалите я серия от западни санкции срещу Москва. 
Последва известна стабилизация на потребителските нагласи в ниските нива, преди обаче те отново да се влошат през юни 
с оглед негативните ефекти, най-вече свързани със силно растящата инфлация в резултат на руската инвазия в Украйна и 
последвалите я санкции срещу Москва. 
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Окончателните резултати от проучването на Европейската комисия ще бъдат оповестени на 29-ти май, когато ще бъдат 
представени и данните за икономическите и бизнес нагласи на стария континент през шестия месец на настоящата година. 
 

Графики на потребителските нагласи в ЕС и еврозоната 

 
 
√ ЕК предлага намаляване на химическите пестициди с 50% до 2030 г. 
В сряда Европейската комисия прие предложения за законодателство за възстановяване на увредените екосистеми в 
целия Европейски съюз. 
Мерките включват намаляване на употребата и риска от химически пестициди с 50% до 2030 г., както и забрана на всички 
пестициди в чувствителни зони като паркове и детски площадки. 
Освен това ЕС трябва да определи правно обвързващи цели, които имат за цел "да покрият най-малко 20% от сушата и 
морските площи на ЕС до 2030 г. с мерки за възстановяване на природата и евентуално да ги разширят до всички 
екосистеми, нуждаещи се от възстановяване до 2050 г.“. 
Комисията също така заяви, че "инвестициите във възстановяване на природата добавят от 8 до 38 евро икономическа 
стойност за всяко похарчено едно евро благодарение на екосистемните услуги, които поддържат продоволствената 
сигурност, устойчивостта и смекчаването на екосистемите и климата, както и човешкото здраве". 
 
√ Германия се опасява от пълно спиране на руския газ, докато тече ремонта на "Северен поток 1" 
Правителството на Германия се опасява, че Русия може да се възползва от годишната "поддръжка" на основния си 
тръбопровод за износ, за да спре напълно доставките на газ за страната, увеличавайки риска от зимна енергийна криза в 
най-голямата икономика в Европа, съобщава "Файненшъл таймс", 
По-рано този месец Русия намали притока на газ през "Северен поток 1" с 60 процента. Тръбопроводът, който е един от 
основните за доставките на руски газ за Европа, ще бъде затворен за около две седмици от средата на юли за годишна 
лятна работа и профилактика по него. 
Финансовото издание цитира немски длъжностни лица, които изразяват притеснения, че руският държавен газов гигант 
"Газпром" може да спре напълно доставките на газ, докато "Северен поток 1" е затворен за ремонт, подкопавайки усилията 
на Германия да запълни газовите хранилища преди началото на зимния отоплителен сезон. 
"Ситуацията с доставките е достатъчно проблемна и без "Северен поток 1" да бъде спрян“, посочи един от източниците на 
"Файненшъл таймс". 
Карстен Роле германската бизнес конфедерация BDI каза, че при предишни периоди на планирана профилактика на 
"Северен поток 1" компанията "Газпром" е компенсирал недостига, като е изпращала на Германия повече газ през Украйна 
или по газопровода "Ямал-Европа" през Полша. 
"Но има опасения, че те няма да направят това тази година. Те вече намалиха с 60% газовите потоци през "Северен поток 
1" и не компенсираха това чрез увеличени газови потоци през други тръбопроводи", заяви един от източниците на 
финансово издание. 
"Заключението е, че това е враждебен акт“, каза Тим Келер, ръководител на немската газова асоциация Zukunft Gas. 
Карстен Роле посочи, че "Газпром" може също така да използва планираната поддръжка на "Северен поток 1" като 
"претекст да спре доставките на газ за много по-дълго време, позовавайки се на различни "технически" причини". 
"Каква е гаранцията, че в края на периода на профилактика на газопровода ще получават руски газ?“, отбеляза Джеймс 
Уодъл, анализатор в Energy Aspects. 
Страховете за "Северен поток 1" идват на фона на нарастващото осъзнаване в Берлин и други европейски столици, че Русия 
използва своя енергиен износ като оръжие в отговори на санкциите на ЕС спрямо Москва във връзка с войната в Украйна. 
Немският министър на икономиката Робърт Хабек посочи през уикенда, че Германия ще отвори отново „консервирани“ 
електроцентрали, работещи с въглища, тъй като правителството се опитва да осигури енергийните доставки на страната. 
Хабек каза, че не може да изключи допълнително ограничаване на доставките на газ. "Предвид настоящата ситуация, 
трябва да предположим, че Путин е готов да намали още притока на газ", каза той в сряда. 
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Досега намаляването на потоците има малко осезаемо въздействие върху доставките на Германия, тъй като 
потреблението на газ през лятото е само една четвърт или една пета от обема през студените зимни дни. Но това има 
сериозен ефект върху усилията за запълване на газовите хранилища преди зимния отоплителен сезон. 
В момента хранилищата на газ в Германия са запълнени на 58 процента и правителството иска те да бъдат запълнени на 
90% до 1-ви ноември. Но поради проблемите със "Северен поток 1" вносителите на газ са принудени да купуват 
липсващите количества на спот пазара на много по-високи цени. 
Те ще бъдат подложени на още по-голям натиск, ако потокът на газ през "Сверен поток 1" и през други тръбопроводи бъде 
напълно спрян за дълги периоди през лятото. 
"Ако не успеем да напълним газовите хранилища до есента, бързо ще започнем да изпитваме недостиг на газ“, каза Йорг 
Ротермел, ръководител на енергетиката в Германската асоциация на химическата промишленост. "И Федералният 
енергиен регулатор (Bundesnetzagentur) ще трябва да започне да издава заповеди на компаниите да намалят 
потреблението си на газ или дори да изключат някои производствени мощности. 
"Русия изглежда иска да покаже на Европа, че няма да успее да напълни газовите си хранилище“, каза Тим Келер от Zukunft 
Gas. "Чувството ми е, че Русия се опитва да торпилира целта на Европа да достигне нивата на съхранение на газ до 90 
процента до 1 ноември и така да отслаби политически съюза". 
Говорител на германското министерство на икономиката посочи, че правителството е в "близък контакт с търговците на 
газ, които се подготвят за тази дата", визирайки началото на ремонтните дейности на "Северен поток 1" от 11-ти юли, както 
добави, че Германия също така е "свързана тясно с нашите европейски партньори, защото знаем, че доставките на газ за 
Франция, Италия и Австрия също са намалени“. 
 
√ Испания планира да намали наполовина ДДС върху сметките за ток до 5% заради растящите цени 
Испанското правителство възнамерява да намали наполовина данъка върху добавената стойност върху сметките за 
електричество до 5% в опит да предпази потребителите от нарастващите цени на енергията, обяви в сряда премиерът 
Педро Санчес, предаде Ройтерс. 
"По време на заседанието на кабинета през следващата събота ще намалим ДДС на електричеството от 10% на 5%. С това 
ще защитим семействата на нашата страна", посочи Санчес по време на пленарна сесия в долната камара на испанския 
парламент. 
През миналата година правителството намали ставката на ДДС върху електроенергията до 10% от първоначалната ставка 
от цели 21%, за да облекчи въздействието от покачващите се цените на тока върху потребителите. 
Правителството също така премахна временно данък от 7% върху стойността на произведената електроенергия, който 
комуналните услуги в крайна сметка прехвърлят върху пазарната цена на дребно. 
Покачващите се цени на енергията в резултат на по-високото търсене, предизвикано от възстановяването след пандемията 
и негативните ефекти от войната в Украйна върху цените на природния газ, допринесоха за повишаване на испанската 
инфлация до най-високите си нива от три десетилетия. 
Намаляването на данъците върху електроенергията, обявено от Санчес в сряда, идва само ден, след като министърът на 
бюджета Мария Хесус Монтеро каза, че правителството планира да увеличи данъците върху електрическите комунални 
услуги, въпреки че не посочи с колко. 
 
√ Фатих Бирол: Европа трябва да се подготви за спиране на доставките на руски газ 
Ръкъводителят на Международната агенция по енергетика Фатих Бирол предупреждава, че Европа трябва да се подготви  
за пълно прекъсване на руския износ на газ. В интервю за вестник „Файненшъл таймс“ той казва, че правителствата трябва 
да запазят застаряващите си атомни централи и да подготвят планове за всякакви извънредни ситуации. 
Фатих Бирол заявява, че руското решение за намаляване на доставките от газ за европейските страни през последната 
седмица може би е прелюдия към по-нанатъшни прекъсвания като Москва се опитва да използва този ход като инструмент 
за извличане на ползи от войната в Украйна. 
„Европа трябва да е готова, ако руският газ бъде напълно отрязан“, заявява Бирол. Той допълва, че колкото повече 
наближава зимата, толкова по-ясни стават намеренията на руснаците и казва, че с ограниченията се цели да се попречи на 
Европа да запълни газовите си хранилищата и да се засили руската позиция през зимните месеци. 
Международната агенция по енергетика, която се финансира оосновно от членове на Организацията за икономическо 
сътрудничество и развитие, бе една от първите офицални  организации миналата  година, които обвиниха публично 
Кремъл в манипулация на доставките на газ за Европа преди нахлуването на Русия в Украйна. 
Фатих Бирол изтъква, че спешните мерки, взети от европейските държави тази седмица за намаляване на потреблението 
на газ, като връщане в експлоатация на стари ТЕЦ-ове на въглища са оправдани като се има предвид размера на кризата и 
независимо от опасенията за увеличаване на въглеродните есимии. 
Ръководителят на агенцията обаче предупреждава, че предприетите досега стъпки от европейските правителства едва ли 
ще бъдат достатъчни, ако руският износ на газ бъде прекъснат напълно. Според него европейските държави трябва отитат 
да отложат спирането на ядрените си енергийни съоръжения, предвидени за затваряне, стига да бъдат спазени условията 
за безопасност. 
 
√ Пауъл, Фед: Икономиката на САЩ може да се справи с предстоящите нови повишения на лихвите 
Председателят на Федералния резерв Джером Пауъл се противопостави на икономистите, които твърдят, че агресивните 
повишения на лихвите от страна на Фед са увеличили шансовете за рецесия или за т.нар. "твърдо приземяване" на 
американската икономика. 
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"Американската икономика е много силна и добре позиционирана да се справи с по-строгата парична политика“, посочи 
Пауъл в изявление по време на неговото изслушване в сряда от Банковата комисия на Сената. Той отбеляза, че брутният 
вътрешен продукт се е повишил след слабото първо тримесечие и че потребителските разходи остават силни. 
Пред сенаторите Джером Пауъл каза, че централната банка е решена да намали инфлацията и че предстоят допълнителни 
повишения на лихвите, като добави, че само не взето решение относно размера на предстоящите вдигания на лихвените 
ставки. 
"Предвиждаме, че текущите увеличения на лихвите ще бъдат подходящи, като темпът на тези промени ще продължи да 
зависи от постъпващите данни и променящите се икономически перспективи", отбеляза Пауъл. 
"Ще взимаме решенията си от среща на среща и ще продължим да комуникираме нашето мислене възможно най-ясно. 
Нашият всеобхватен фокус е да използваме нашите инструменти, за да върнем инфлацията до целта ни от 2% и да 
поддържаме дългосрочните инфлационни очаквания стабилно закотвени", добави той. 
Фед вече повиши базовата си лихва с 1,5% от март насам - най-бързият темп на затягане от десетилетия насам, тъй като се 
опитва бързо да върне паричната политика към по-нормално ниво след две години на свръхниски стимулиращи нива, 
близки до нулата, които имаха за цел да подкрепят икономиката по време на коронавирусната пандемия. 
През миналата седмица Пауъл сигнализира, че Фед ще избира между повишение на федералната фондова лихва с 50 или 
със 75 базисни пункта на предстоящото заседание на 26 и 27 юли. Това би приближило американската основна лихва ди 
ниво от близо 2%. 
Прогнозите, публикувани миналата седмица, показаха, че осреднените очаквания на членовете на Фед предвижда, че 
референтният лихвен процент ще достигне малко под 4% през следващата година, въпреки че някои от централните 
банкери очакват лихвите да надминат това ниво. 
Пауъл посочи пред американските сенатори, че инфлацията е изненадала централната банка. "Могат да се очакват още 
изненади", добави той. 
"Съвкупното търсене е силно, ограниченията в предлагането са по-големи и по-дълготрайни от очакваното, а ценовият 
натиск се разпространи върху широк спектър от стоки и услуги. Скокът на цените на суровия петрол и на други суровини, 
който е резултат от военната инвазия на Русия в Украйна, повишава цените на бензина и горивата и създава допълнителен 
натиск за повишаване на инфлацията", посочи шефът на Фед. 
Индекса на цените на разходите за лично потребление (PCE), който е важен измерител за Фед относно инфлацията в САЩ, 
се повиши през април с 6,3% на годишна база, докато основният PCE индекс, който изключва променливите цени на 
храните и енергията, нарасна с 4,9 на сто. 
Пауъл каза, че ранните индикатори показват, че основната инфлация "вероятно се е задържала с това темпо или леко е 
отслабнала" през май. Официалните данни за индекса PCE през май ще бъдат публикувани на 30 юни. 
"Имаме както инструментите, от които се нуждаем, така и решимостта, която ще е необходима, за да възстановим ценовата 
стабилност в името на американските семейства и фирми', каза още Пауъл пред Сенатската банкова комисия. 
 
√ Байдън призова за временна отмяна на данъците за бензин и дизел в САЩ 
Американският президент Джо Байдън призова законодателите временно да отменят данъците за бензин и дизел в опит 
да се облекчи ситуацията с покачването на цените. Ако такава мярка бъде приета, се очаква намаляване на цените по 
бензиностанциите с над 3 процента, но няма сигнали дали това ще се случи. 
Администрацията на Байдън смята, че Белият дом вече е изчерпал всички лостове за намаляване тежестта върху 
потребителите и сега се обръща към Конгреса и местни законодателни органи. Призивът на американския президент е за 
тримесечна пауза във федералните и щатски данъци за гориво в момент, в който инфлацията и цената на бензина бележат 
рекордно високи нива. 
Но към момента сигналите от Конгреса, дори от партията на Байдън не са обещаващи. Байдън обвързва по-високите цени 
на горивото с руската инвазия в Украйна. 
Освен към законодателите президентът се обърна и към бензиностанциите с молба да намалят цените до стойност, която 
е равносилна на тази, която са заплатили за покупката на горивото. 
„Това e време на война, глобална опасност, Украйна. Това не са нормални времена,“ каза Байдън. 
 
√ Си Цзинпин призова за солидарност в подкрепа на глобалното възстановяване, критикува санкциите 
Китайският президент Си Цзинпин призова в сряда за солидарност и сътрудничество в подкрепа на глобалното 
икономическо възстановяване, застрашено от коронавирусната пандемия и предизвикателствата за сигурността, като в 
същото време разкритикува санкциите, които според него ще доведат само до бедствие, предаде Ройтерс. 
"Кризата в Украйна е сигнал за тревога за света", заяви китайският президент по време на церемонията по откриването на 
Бизнес форум на БРИКС (BRICS) чрез видео връзка. 
Държавите от БРИКС са Бразилия, Русия, Индия, Китай и Южна Африка. 
Според Си Цзинпин "фактите за пореден път доказаха, че икономическите санкции са нож с две остриета и в крайна сметка 
ще навредят на световната икономика". 
Той призова за по-силна координация на макроикономическата политика, за да се предотврати забавяне и дори 
прекъсване на глобалното възстановяване, като добави, че големите развити държави трябва да приемат "отговорни" 
икономически политики. 
Президентът на Китай подчерта, че трябва да се положат повече усилия за укрепване на глобалното икономическо 
управление, като трябва да бъдат чути и гласовете на нововъзникващите пазари и развиващите се държави. 
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Според него настоящите прекъсвания в глобалните вериги на доставки, нарастващите цени и инфлацията могат да бъдат 
победени само със "солидарност" и "сътрудничество". 
Си Цзинпин също така посочи, че Китай работи за подобряване на своята отвореност към външния свят и приветства всички 
чуждестранни инвестиции, които биха подпомогнали развитието на страната. 
 
Банкеръ 
 
√ Двойно поскъпване при теглене от банкомат 
Нaй-чecтo пpoмeнянитe тaĸcи, които от края на миналата година повечето банки предприеха, са cвъpзaни c 
пoддъpжането наличности по cмeтĸa (мeceчнa тaĸca зa обслужване), теглене и внасяне на суми на каса, a няĸoи бaнĸи 
пpoмeниxa и тaĸcитe пpи тeглeнe oт бaнĸoмaт и попълване на сметка през банкомат.  
Банките прибягват и до една трудно забележима хитрост. Ако примерно таксата за теглене с дебитна карта от  банкомат 
на издателя преди е била 30 ст., сега става 30 ст. плюс 0.1% от изтеглената сума. Превърнато в сума при изтеглени 400 лв., 
сумата вече не е 30 ст., а 30 + 40 = 70 ст. или над два пъти повече. 
Eĸcпepтитe на moitepari са ĸлacиpaли бaнĸитe пo eдни oт нaй-чecтo изпoлзвaнитe oпepaции, извъpшвaни c дeбитнa ĸapтa: 
тeглeнe нa cyми в бpoй oт бaнĸoмaт нa бaнĸaтa издaтeл и тeглeнe нa cyми в бpoй oт ATM (бaнĸoмaт) нa дpyгa бaнĸa. 
Уcтaнoвeнитe пpoмeни в таксите на банките при теглене от собствен банкомат ĸъм 15 юни 2022 г. ca пpи тpи 
бaнĸи. 
Бългapo-aмepиĸaнcĸaтa ĸpeдитнa бaнĸa (БAKБ) дocĸopo бeшe eднa oт бaнĸитe, ĸoитo нe нaчиcлявaxa тaĸcи пpи тeглeнe 
нa cyми в бpoй oт бaнĸaтa издaтeл. Бaнĸaтa oбaчe вeчe нaчиcлявa пo 0.25 cт. зa ycлyгaтa. 
Paйфaйзeнбaнĸ Бългapия cъщo e пpoмeнилa тaĸcaтa, ĸaтo вeчe нaчиcлявa 0.1% oт изтeглeнaтa cyмa, тaĸa тaĸcaтa ce 
пpoмeня oт 0.30 лв. нa 0.20 cт. + 0.1% oт cyмaтa. 
Cлeдвaщитe пpoмeни ca пpи Aлиaнц Бaнĸ. И тaзи бaнĸa cъщo нaчиcлявa пpoцeнт oт изтeглeнaтa cyмa в paзмep нa 0.1%. 
Taĸcaтa ce пpoмeня oт 0.30 лв. нa 0.1% oт cyмaтa, минимyм 0.30 лв. зa ycлyгaтa. 
Aнaлизът oт 9 фeвpyapи 2022 г. пoĸaзa, чe тoгaвa двe бaнĸи ca пoвишили тaĸcитe пpи тeглeнe нa cyми в бpoй oт бaнĸoмaт 
нa бaнĸaтa издaтeл: 
– Българска Πoщeнcĸa бaнĸa - нaчиcлявa пpoцeнт oт изтeглeнaтa cyмa и тaĸa тaĸcaтa ce пpoмeня oт 0.30 ВGN нa 0.15 %, 
мин. 0.30 ВGN; 
– Πъpвa инвecтициoннa бaнĸa, която cъщo нaчиcлявa пpoцeнт oт изтeглeнaтa cyмa, ĸaтo тaĸcaтa ce пpoмeня oт 0.30 ВGN 
нa 0.1 %, но не по-малко от 0.30 ВGN. 
B нaчaлoтo нa гoдинaтa Униĸpeдит Бyлбaнĸ взe пpимep oт Бaнĸa ДCK, ĸoятo пo-paнo пpoмeни тaĸcaтa зa тeглeнe нa cyми 
oт бaнĸoмaт нa бaнĸaтa, тpaнcфopмиpaйĸи фиĸcиpaнaтa тaĸca нa пpoцeнт oт тeглeнатa cyмa и пpилaгaйĸи минимaлeн 
paзмep. 
„Kъм мoмeнтa нe мoжe дa ce ĸaжe, чe cъщecтвyвa гoлямo paзнooбpaзиe в paзмepa нa тaĸcитe, ĸoитo нaчиcлявaт 
бaнĸитe пpи тeглeнe нa cyми oт бaнĸoмaт нa бaнĸaтa издaтeл, ĸaтo пpи oĸoлo 60% oт  cлyчaитe тaĸcaтa e 0.30 
лв.“, oтбeлязвaт aнaлизaтopитe. 
Taĸcитe зa тeглeнe нa cyми в бpoй oт бaнĸoмaт на друга банка винaги ca били и ocтaвaт пo-виcoĸи oт тeзи нa бaнĸoмaт 
нa oбcлyжвaщaтa бaнĸa. Te зaпoчвaт oт 1 лв. и дocтигaт до 1.50 лв. зa вcяĸa oпepaция. 
Kъм 15 юни 2022 г. пpoмeни нa тaĸcитe имa и пpи тeглeнe нa cyми в бpoй oт бaнĸoмaт на друга банка в Бългapия и EИΠ. 
Уcтaнoвeнитe пpoмeни ca пpи чeтиpи бaнĸи, ĸaтo пъpвaтa e БAKБ. Бaнĸaтa пpoмeня тaĸcaтa зa тaзи ycлyгa oт 0.80 cт. нa 0.99 
cт. 
Πpoмeни имa и пpи Paйфaйзeнбaнĸ, ĸaтo бaнĸaтa зaпoчвa дa нaчиcлявa 0.1% oт изтeглeнaтa cyмa и тaĸa тaĸcaтa зa тaзи 
ycлyгa ce пpoмeня oт 1.30 лв. и cтaвa 1.20 лв + 0.1% oт cyмaтa. 
Cлeдвaщитe двe бaнĸи ca Интepнeшънъл aceт бaнĸ и Aлиaнц Бaнĸ. Интepнeшънъл пoвишaвa тaĸcaтa cи c 0.10 cт., a 
Aлиaнц cъщo зaпoчвa дa нaчиcлявa пpoцeнт oт изтeглeнaтa cyмa. Taĸa тaĸcaтa ce пpoмeня oт 1.10 лв. и cтaвa 0.1% oт cyмaтa 
или минимyм 1.30 лева. 
Двeте бaнĸи, ĸoитo нe нaчиcлявaт тaĸca пpи тeглeнe нa cyми в бpoй oт чyжд бaнĸoмaт имaт няĸoи oгpaничeния, cвъpзaни c 
чecтoтaтa нa извъpшвaнитe тpaнзaĸции, ĸaĸтo и пo oтнoшeниe paзмepa нa cyмитe, ĸoитo ce изтeглят. 
Към 9 фeвpyapи 2022 г. пpoмeни нa тaĸcaтa зa тeглeнe oт бaнĸoмaт нa бaнĸaтa издaтeл, тaĸa имa и пpи тeглeнe oт чyжд 
бaнĸoмaт, бяxa ycтaнoвeни пpи тpи бaнĸи: 
 – Πoвишeниe нa тaĸcaтa пpи тeглeнe нa cyми в бpoй oт чyжд бaнĸoмaт имaшe пpи ЦKБ, ĸaтo пoвишeниeтo e c 0.20 cт. и тaĸa 
cтaвa 1.50 ВGN. 
– Cлeдвaщитe двe бaнĸи ca Πoщeнcĸa и ΠИБ ĸaтo вeчe и двeтe бaнĸи нaчиcлявaт пpoцeнт oт изтeглeнaтa cyмa и тaĸa тaĸcaтa 
пpи тeглeнe oт чyжд бaнĸoмaт пpи Πoщeнcĸa бaнĸa ce пpoмeня oт 1.30 ВGN на 0.20 % но не по-малко от 1.40 ВGN. ΠИБ cъщo 
нaчиcлявa 0.2% oт изтeглeнaтa cyмa и тaĸa тaĸcaтa cтaвa 0.2 % мин. 1.50 ВGN. 
 
3e-news.net 
 
√ Ръст с 10.79 %, рекордна стойност: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 584.75 лв. за MWh с ден 
за доставка 23 юни 2022 г. 
Eнергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 584.75 лв. за MWh с ден за доставка 23 юни 2022 г. и обем от 71 971.40 MWh, сочат данните от търговията. Това е 
повишение с 10.79 % % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
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Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 585.91 лв. за MWh, при количество от 37 532.80 MWh. 
Извънпиковата енергия (34 438.60 MWh) е на цена от 583.59 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 571.26 лв. за MWh и количество от 2472.6 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 16 часа – 364.02 316.43 лв. за MWh (3041.1 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 21 часа – 829.58 лв. за 
MWh (3448.9 MWh). Много висока е и стойността постигната за 09 часа – 697.72 лв.  за MWh при обем от 3296.7 MWh. 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 468.85 лв. за MWh при количество от 2906.5 MWh. 
(https://ibex.bg/) 
Спрямо стойността от 527.78 лв. (269.85 евро) за MWh за 22 юни 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за 
доставка 23 юни 2022 г. се увеличава до 584.75 лв. за MWh (повишение с 10.79 %) по данни на БНЕБ или 298.98 евро за 
MWh. 
Рекордите държат Италия - 363.66 евро за MWh, Швейцария - 360.73 евро за MWh, Франция - 352.56 евро за MWh и Гърция 
- 313.87 евро за MWh. На другия полюс остават Испания и Португалия с постигнати цени от 149.86 евро за MWh с ден за 
доставка 23 юни 2022 г. 
Подобни и по-високи стойности бяха регистрирани през месец март тази година. Рекордът е с ден за доставка 8 март, 
когато цената на БНЕБ достигна рекордните 839.61 лв. за MWh (429.29 евро за MWh). В началото на същия този месец 
цените се движат над 600 лв. за MWh. Цена от 824.55 лв. за MWh е регистрирана и с ден за доставка 22 декември 2021 г. 
(421.59 евро за MWh). Тогава също за няколко дни в сегмента "ден напред" са отчетени стойности над 660 лв. за MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 22 юни 2022 г. общият търгуван обем към часа на публикуване 
на информацията е 3 154.30 MWh при средно претеглена дневна цена от 560.60 лв. за MWh. 
Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) на 
България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-
E сочат, че в системата участват: 
 
Име                      MW 
АЕЦ     19,34%    1047.01 
Кондензационни ТЕЦ   39,84%    2157.16 
Топлофикационни ТЕЦ   4,48%    242.8 
Заводски ТЕЦ    2,14%    115.92 
ВЕЦ     19,69%    1065.9 
Малки ВЕЦ    3,10%    168.05 
ВяЕЦ     2,11%    114.3 
ФЕЦ     8,75%    473.79 
Био ЕЦ      0,54%     29.34 
Товар на РБ         4193.62 
Интензитетът на СО2 е 361g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Рекордно високи нива на енергийните борси в региона - стойностите достигнаха за първи път 300 евро/мвтч, а е само 
началото на лятото 
Румънската OPCOM затвори при цена от 298,98 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 313,87 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 298,98 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 23 юни 2022 г. Цената за пиковата енергия е 299,57 евро/мвтч, а извънпиковата енергия е 
298,39 евро/мвтч. Най-високата цена от 424,16 евро/мвтч ще бъде в 20 ч. Най-ниска ще бъде цената в 16 ч и тя ще бъде 
186,12 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 79 241,7 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за 23 юни ще бъде 313,87 евро/мвтч. Общият изтъргуван обем 
електроенергия е за 173,75 гвтч. Максималната цена ще бъде 418,38 евро/мвтч и тя ще бъде в 20 ч. Минималната цена ще 
бъде в 24 ч и тя ще бъде 239,72 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 23 юни е 308,30 евро/мвтч. Пиковата енергия пък се 
търгува за 315,02 евро/мвтч. Най-високата цена от 429,56 евро/мвтч ще бъде в 21 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 24 ч 
и тя ще бъде 235,72 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 66 867,6 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 23 юни на Словашката енергийна борса е 304,32 евро/мвтч. Най-високата цена ще 
бъде в 20 ч и  тя ще е 429,33 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 24 ч и тя ще бъде 227,42 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 299,12 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 20 ч 
и  тя ще е 428,98 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 24 ч и тя ще бъде 213,88 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 23 юни е 312,96 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
322,18 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 47 236,6 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 20 ч и тя 
ще достигне 429,06 евро/мвтч. Най-ниската цена се очаква в 4 ч тя ще бъде 245,82 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 295,08 евро/мвтч на 23 юни. Пиковата цена ще бъде 294,14 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 680 418,8 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 20 ч и тя ще 
достигне 429,06 евро/мвтч. В 24 ч се очаква и най-ниската цена от 210,37 евро/мвтч. 
 
 

https://ibex.bg/
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√ Европейските фондови пазари слязоха на ново едногодишно дъно в сряда 
С най-голямо дневно понижение затвори италианският FTSE MIB, а с най-малък спад е Stoxx 600, след тридневно рали 
Борсовите индекси на повечето фондови пазари в Западна Европа започнаха да се търгуват в сряда със спад, след като се 
повишиха три поредни сесии. Низходящият тренд се запази до края на търговията и в крайна сметка европейските акции 
достигнаха нови едногодишни дъна в сряда, тъй като спадът на цените на петрола и металите навреди на акциите, 
свързани със суровините, докато нарастващата инфлация в Обединеното кралство съживи притесненията за забавяне на 
глобалния растеж. 
Данните показаха, че покачващите се цени на храните изтласкаха инфлацията на потребителските цени във 
Великобритания до нов 40-годишен връх миналия месец от 9.1%, подчертавайки корко сериозен сривът на разходите за 
живот. 
Инвеститорите напускат рискови активи притиснати от инфлационни страхове и повишаване на лихвите. Вниманието на 
пазарните участници в сряда и четвъртък ще бъде фокусирано върху изявленията на председателя на Федералния резерв 
на САЩ (Фед) Джером Пауъл пред Конгреса, където ще представи традиционния полугодишен доклад за паричната 
политика, обобщава Trading Economics. 
Потребителските цени в Обединеното кралство са скочили с 9.1% през май в сравнение със същия месец на миналата 
година, според данни на Националната статистическа служба (ONS). Така инфлацията се ускори в сравнение с април, когато 
беше 9%, и достига максимума от 1982 г. Увеличаването на инфлационния натиск в Обединеното кралство се дължи 
основно на поскъпването на храните и енергийните продукти, включително електричество, газ и бензин. 
Цените на производител в Обединеното кралство през май се повишиха най-много от 1977 г. на фона на покачващите се 
цени на суровините. Според ONS индексът PPI е скочил с 15.7% на годишна база, след като се повиши с 14.7% месец по-
рано. 
„Пазарите трябва да усвоят новата парична среда и потенциалното забавяне на растежа през следващите няколко 
тримесечия, а това никога не вещае добро за пазарите на акции“, каза пред „Ройтерс“ Маартен Гердинк, ръководител на 
екипа за анализи на европейските акции в NN Investment Partners. "По принцип някои от компаниите изглеждат 
изключително привлекателни и някои хора са готови да се ангажират отново в дългосрочен план, но в същото време има 
притеснения относно по-строга парична политика и забавяне на растежа." 
Комбинация от нарастваща инфлация, по-строги парични политики, войната в Украйна и забавяне на китайската 
икономика тласна по-широкият Stoxx 600 надолу с 18.8% от най-високия му рекорд при затваряне на 4 януари. 
До обед общият индекс на най-големите компании в региона Stoxx 600 спадна с 1.64%, а от националните измерители на 
"сините чипове" с най-голямо понижение беше германският DAX (-2.3%), следван от италианския FTSE MIB (-2.3%), 
френския CAC 40 (-1.9%), испанския IBEX 35 (-1.8%) и британския FTSE 100 (-1.2%). Следобед низходящият тренд се запази, 
но при някои индекси спадът се забави. 
 

 
Източник: MarketWatch 

 
От таблицата по-горе е видно, че с най-голямо дневно понижение затвори италианският FTSE MIB, а с най-малък спад е 
Stoxx 600, който достигне ново дъно от февруари 2021 г., след тридневно рали. 
От секторните индекси с най-голям дневен спад завърши измерителят на петролните и газовите компании, който се 
понижи с 4.2%, тъй като цените на петрола паднаха с повече от 6 долара за барел след предложението на президента на 
САЩ Джо Байдън да намали разходите за гориво за шофьорите чрез временно премахване на данъка. 
Следващият по спад от сексторните индекс е измерителят на минно-добивните компании, който се понижи с 3.9%, като 
цените на металите бяха повлечени надолу от стабилния щатски долар и опасенията от глобално икономическо забавяне. 
Най-малко се понижиха секторните индекси на телекомите и на храните и напитките, с по минус 0.6% и 0.7 на сто. 
Акциите на германския химически концерн BASF се понижиха с 5.81%, след като главният изпълнителен директор каза, че 
компанията вероятно ще се сблъска със значителен спад в началото на втората половина на годината. 
Книжата на европейските стоманодобивни компании се понижиха, лед като JPMorgan свали рейтинга на акциите им, 
заявявайки, че цените на стоманата спадат, но все още не стигнали дъното. Сред това акциите на регистрираната в 
Люксембург ArcelorMittal (-9.56%), на австрийската Voestalpine (13.11%) и германската Salzgitter (-11.06%) се озоваха на 
дъното на Stoxx 600. 
Сред губещите са и книжата на белгийската Umicore SA, чийто акции се понижиха с 8.02%. Най-големият европейски 
производител на компоненти за индустрията на електрическите превозни средства представи нова стратегия за развитие, 
според която до 2030 г. планира да удвои приходите спрямо 4 милиарда евро през последната година. Компанията също 
така възнамерява да инвестира около 5 милиарда евро в периода 2022-2026 г. 
Със сериозни загуби затвориха още три германски компании: индустриалната група ThyssenKrupp AG (-7.98%) и 
производителите на автомобили Daimler AG (-2.27%) и Porsche (-1.12%). 
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На дъното на Stoxx 600 слязоха книжата на британската Micro Focus International, които се понижиха със 17.37%. 
Разработчикът на корпоративен софтуер намали загубата си преди облагане с данъци през първата финансова половина, 
която приключи на 30 април, до 42.9 милиона долара в сравнение с 280 милиона долара година по-рано, но приходите 
също намаляха до 1.27 милиарда долара от 1.43 милиарда долара. 
Цената на акциите на Credit Agricole се понижи с 1.64%. Френската банка представи план за развитие за периода до 2025 
г., който предвижда привличане на нови клиенти, увеличаване на нетната печалба и стартиране на две линии на бизнес. 
До 2025 г. той има за цел да привлече 1 милион нови клиенти на банкиране на дребно и да увеличи нетния доход до 6 
милиарда евро. 
Обединеното кралство удължи продажбата на акциите на NatWest Group Plc (бившата Royal Bank of Scotland) до август 
2023 г. В момента Министерството на финансите притежава 5.09 милиарда акции на банката, или 48,5% от правата на глас. 
През годината ще бъдат продадени не повече от 15%. Акциите на NatWest бяха след малкото, които поскъпнаха с 2.94% по 
време на търговията на борсата в Лондон в сряда. 
Цената на книжата на JD Sports Fashion Plc се повишиха с 6.60% и се изкачиха на върха на Stoxx 600, след като британският 
търговец на дребно отчете ръст на печалбата. За финансовата година, приключила на 29 януари, компанията получи 
печалба преди облагане с данъци от 654.7 милиона паунда (803.8 милиона долара) спрямо 324 милиона паунда година 
по-рано. Приходите нараснаха до 8.56 милиарда паунда от 6.17 милиарда паунда. Според FactSet, анализаторите са 
прогнозирали средно печалба от 866 млн. паунда при приходи от 8.38 млрд. паунда. 
 
Мениджър 
 
√ България сред страните с висок риск за събиране на вземанията 
България e една от страните с висок риск за събиране на вземанията. Това сочи изследване на Allianz Trade - глобален 
лидер в застраховането на търговски кредити. 
Докладът, който днес бе огласен, представя изследване и оценка на потенциалните пречки и усложнения в 49 държави, 
които формират 90% от световния БВП и 85% - от световната търговия. Страната ни е класирана на 17-то място по степен на 
риск. 
Анализът показва, че компаниите у нас се разплащат средно с 30 дни закъснение след издаването на фактура. Този период 
варира в различните сектори, но рядко надхвърля 40 дни. 
Една четвърт от вземанията се покриват в указания срок. Голямата част от тях обаче все пак се събират успешно, като за 
това принос имат колекторските фирми и развит пазар на тези услуги. Единственият проблем е, че процесът отнема 
значително време и изисква допълнителни разходи за бизнеса. 
Процедурата по несъстоятелност по смисъла на Търговския закон не е ефективно решение за събиране на вземанията в 
България, считат от Allianz Trade. Тя отнема около три години – от една страна, а от друга – често исканията на кредиторите 
остават неудовлетворени, като особено уязвими са компаниите без застраховка на търговските кредити. 
“Изследването имаше за цел да идентифицира риска за бизнеса при сключване на сделки с външнотърговски партньори, 
но е валиден и за сделките и разплащанията в самата държава. Ситуацията в България е специфична заради изключително 
бавната и тромава процедура по несъстоятелност, която отнема в пъти повече време в сравнение със средното за ЕС. Така 
намаляват шансовете на кредиторите да съберат вземанията си”,  коментира Камелия Попова, управител на Euler Hermes 
за България, която оперира под марката Allianz Trade. Според нея, бизнесът може да управлява риска от забавени 
плащания или лоши вземания превантивно, като ги застрахова при стабилен и проверен партньор. 
Класацията на Allianz Trade групира държавите в четири категории в зависимост от риска пред събираемостта. Най-малък 
е рискът в страните от Западна Европа, като в челната тройка са Швеция, Германия и Финландия. България е класирана във 
втората група на държави с “висок риск” заедно с други държави от Югоизточна Европа - Полша, Румъния, Унгария и 
Гърция. Като “много висок” се определя рискът в Чехия, Словакия, Турция, както и в САЩ. На дъното на класацията в зоната 
на “остра заплаха” са осем страни, сред които и Китай. Въпреки че Русия не е включена официално в рейтинга, 
анализаторите предупреждават, че тя би попаднала също в тази група. 
Allianz Trade прави и комплексна оценка какъв е рискът за бизнеса във всяка от държавите, като взема предвид към кои 
външни пазари е насочен приоритетно износът. Тъй като българските компании търгуват приоритетно с държави от ЕС, 
където ситуацията с разплащанията е една от най-стабилните, това ги поставя в сравнително благоприятна позиция. 
Според анализа на Allianz Trade общият обем на задълженията под риск в държавите от  критичната зона възлиза на над 
4,2 трлн. долара. Тези с “много висок” риск са 3,5 трлн. долара, а тези с “висок” – 1,9 трлн. долара. 
 
√ Рецесия vs стагфлация 
Кофас понижи рейтинга на 16 европейски държави, в това число на всички големи икономики с изключение на Италия, 
която вече в с А4. Това стана ясно от изследването на компанията за второто тримесечие на годината. 
Забавянето на икономиката и рискът от стагфлация стават все по-очевидни, казват от Кофас. Растежът през първото 
тримесечие на 2022-а са под очакванията в повечето развити икономики. БВП в еврозоната нарасна много слабо за второ 
поредно тримесечие. Във Франция той дори спадна с -0,2%. Това, според експертите на Кофас, се дължи на свитото 
потребление на домакинствата на фона на намаляваща покупателна способност. 
Икономиката на САЩ също се свива, възпрепятствана от външната търговия и трудностите на производствения сектор при 
попълването на запасите си. 
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„Предвид ускоряването на инфлацията очакваме влошаване на показателите и затягането на глобалните финансови 
условия. Вероятно световната икономика навлиза в период на стагфлация – такива са сигналите от второто тримесечие на 
годината”, коментира Пламен Димитров, управител на Кофас България. 
 

 
 
Въпреки стабилизирането на цените на суровините, те остават на много високи нива. Например при петрола те не падат 
под 98 долара от началото на войната, заради опасенията от спрени доставки. Тази новина е благоприятна за износителите 
на суровини. 
Кофас повиши оценките си единствено за Бразилия и Ангола. 
 

 
 
„Компаниите, които все още не са прехвърлили изцяло увеличението на производствените си разходи върху продажните 
си цени, вероятно ще го направят. Затова поскъпването ще продължи във  фармацевтичния сектор, където малък брой 
компании доминират на световния пазар. Идентифициран като един от най-устойчивите, той е единственият сектор с 
оценка за „нисък риск“ в нашия барометър“, уточни Димитров. 
ЕЦБ постепенно затегна позицията си, следвайки примера на Федералния резерв и Английската централна банка. В 
очакване сме на  бъдещо повишение на лихвените проценти. Това вероятно ще предизвика забавяне на икономиката и ще 
възобнови притесненията за увеличение на държавните дългове. 
В тази среда на затягане на кредитните условия, строителният сектор изглежда е един от най-уязвимите. Очаква се 
нарастващите разходи по заемите да засегнат пазара на жилищата и строителната дейност. Свидетели сме на тази 
тенденция в САЩ, където продажбите на жилища намаляват драстично. 
„Допускаме значително забавяне на икономиката през следващите 18 месеца, което ще позволи и забавяне на 
инфлацията. За да забавят темпа ѝ централните банки изглежда са изкушени да тласнат икономиката към рецесия, която 
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се надяват тя да бъде по-мека, отколкото ако цените продължат да се покачват. Рискът, който не може да бъде изключен, 
би бил търсенето да спадне, а инфлацията да остане висока, подкрепена от цените на суровините, които ще се борят да се 
понижат заради хроничен недостиг на предлагане“, допуска Пламен Димитров. 
 
√ ЕЦБ: Еврозоната е далеч от стагфлация 
Експертите по европейската икономика не очакват регионът да бъде засегнат от стагфлация, подобна на тази от 70-те 
години на миналия век, става ясно от анализ на Европейската централна банка, цитиран от Блумбърг. 
Макар че в последно време прогнозите за икономически растеж бяха намалени, а очакванията за увеличение на цените 
се повишиха след инвазията на Русия в Украйна, все още се предвижда нарастване на икономическата активност през 
следващата година и се очаква инфлацията да падне под 2% през втората половина на 2023 г., посочиха изследователи на 
ЕЦБ в доклад, публикуван днес. 
„Настоящите експертни прогнози остават далеч от сценария за стагфлация. Несигурността обаче е нараснала“, се казва още 
в доклада. 
Изследователите също така казват, че някои разлики между настоящата ситуация и тази от 70-те години на миналия век 
„правят по-малко вероятно развитието на стагфлация в момемнта“. Оттогава насам зависимостта на икономиката от 
петрола е намаляла, а икономиката все още намира подкрепа в лицето на повторното отваряне след пандемията от 
коронавирус. 
 
√ Дефицитът по текущата сметка на еврозоната се увеличава през април 
Дефицитът по текущата сметка на платежния баланс на страните от еврозоната се e увеличил значително през април до 
голяма степен поради недостига на първични и вторични приходи, съобщи Европейската централна банка (ЕЦБ), цитирана 
от ДПА. 
Сезонно изгладените усреднени нива на дефицита по текущата сметка на страните от еврозоната се увеличиха до 6 
милиарда евро (6,34 милиарда долара) през април спрямо 2 милиарда евро през март. 
През април дефицитът при търговията на стоки в еврозоната се сви до 3 милиарда евро в сравнение с регистрираните 4 
милиарда евро през предходния месец. 
Същевременно априлската търговия с услуги записа излишък от 12 милиарда евро спрямо регистрирания излишък от 14 
милиарда евро през март. 
Първичният доход отбеляза недостиг от 1 милиард евро през април, след като остана балансиран през март. 
Първичният доход обхваща основно три вида операции: компенсации на наетите лица, заплащани на нерезидентни 
работници или получени от нерезидентни работодатели, и инвестиционен доход от преки, портфейлни и други видове 
инвестиции и резервни активи и друг първичен доход (данъци върху производството и вноса, субсидии и наем), обяснява 
европейската статистическа агенция Евростат на сайта си. 
Междувременно дефицитът при вторичните доходи се разшири до 14 милиарда евро през април в сравнение с 12 
милиарда евро месец по-рано.  
Вторичният доход включва текущи трансфери в рамките на държавното управление - плащания на текущи данъци върху 
дохода и имуществото, осигурителни вноски и социални плащания, трансфери в рамките на международно 
сътрудничество и текущи трансфери, свързани с финансови и нефинансови корпорации, домакинства или организации с 
нестопанска цел. 
За период от 12 месеца, приключващ в края на април текущата сметка регистрира излишък от 182 милиарда евро или 1,5% 
от брутния вътрешен продукт (БВП) на еврозоната, в сравнение с излишък от 316 милиарда евро или 2,7% от БВП през 
същия период на миналата година. 
Във финансовата сметка през периода април 2021 г. - април 2022 г. нетните придобивания от резиденти на страни 
използващи еврото на портфейлни инвестиционни ценни книжа извън еврозоната възлизат на 348 милиарда евро. 
Нетните придобивания от нерезиденти на ценни книжа за портфейлни инвестиции в еврозоната възлизат на 84 милиарда 
евро. 
 
√ Инфлацията във Великобритания достигна нов 40-годишен връх 
Покачващите се цени на храните тласнаха потребителската инфлация в Обединеното кралство ов до 40-годишен връх от 
9,1% през месец май, предаде Ройтерс. 
Това е най-високата инфлация сред страните от Г-7, като новият ръст на показателя подчертава сериозността на кризата с 
цената на живота на Острова. 
Този резултат представлява ръст в сравнение с априлската инфлация от 9% на годишна база и съвпада с консенсусната 
прогноза на икономистите, анкетирани от Ройтерс. Според данните на Националната статистическа служба на 
Великобритания (ONS), това е най-високото равнище на инфлацията от март 1982 г., като очакванията са то да продължи 
да расте. 
На месечна база инфлацията е нараснала с 0,7% през май, докато очакванията бяха за увеличение от 0,6%. 
Някои инвеститори смятат, че Великобритания е изложена на риск както от постоянно висока инфлация, така и от рецесия, 
в резултат на  голямата сметка за внос на енергия и непрекъснатите проблеми с Брекзит, които могат допълнително да 
навредят на търговските връзки с Европейския съюз. 
„При толкова неясни икономически перспективи, никой не знае колко може да нарасне инфлацията и колко дълго ще 
продължи, което прави преценките на фискалната и паричната политика особено трудни“, каза Джак Лесли, старши 
икономист в мозъчния тръст на Resolution Foundation. 
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Основната инфлация във Великобритания през май беше по-висока, отколкото в Съединените щати, Франция, Германия и 
Италия. Въпреки че Япония и Канада все още не са докладвали данни за потребителските цени за май, вероятно нито една 
от тях няма да се доближи до британските резултати. 
Английската централна банка заяви миналата седмица, че вероятно инфлацията ще остане над 9% през следващите 
месеци, преди да достигне връх от малко над 11% през октомври, когато регулираните сметки за енергия на домакинствата 
трябва да се повишат отново. 
„Британското правителство прави всичко възможно, за да се бори с скока на цените“, каза финансовият министър Риши 
Сунак след публикуването на данните. 
Цените на храните и безалкохолните напитки се повишиха с 8,7% на годишна база през май. Това е най-големият скок от 
март 2009 г., като това повишение превърна тази категория в най-големият двигател на годишната инфлация през миналия 
месец. 
 
√ Евробарометър: Войната в Украйна е засилила обществената подкрепа за ЕС 
Войната на Русия срещу Украйна е засилила обществената подкрепа за ЕС, установи пролетното проучване на 
Евробарометър на Европейския парламент.  
Почти две трети (65%) от европейците смятат членството в ЕС за нещо добро. Това е най-високият резултат от 2007 г. 
насам, когато този показател бе 58%. Членството в ЕС е определено като „нещо добро“ от мнозинството от гражданите във 
всички държави членки с изключение на Гърция и Словакия, където повече респонденти го определят като „нито добро, 
нито лошо“. В сравнение с последното проучване на Парламента, проведено в края на 2021 г., резултатите по този 
показател са се увеличили значително в повечето държави, особено в Литва (+20 процентни пункта), Малта (+12 процентни 
пункта) и Естония (+9 процентни пункта), докато в България се отчита лек спад от 2 процентни пункта (47%). 
 

 
 
Към настоящия момент 52% от европейците имат положителна нагласа към ЕС и само 12% отрицателна. Наблюдава се 
увеличение от 3 процентни пункта при положителните нагласи в сравнение с проучването от ноември-декември 2021 г. и 
в същото време това е най-добрият резултат в рамките на проучванията за Европейския парламент от 2007 г. насам. 
Националните резултати по този показател варират от 76% в Ирландия до 32% в Гърция. В България близо половината 
анкетирани имат положително виждане за ЕС (49%), което представлява спад с 2 процентни пункта спрямо края на 2021 г., 
като отрицателни нагласи са изразили 20% от респондентите. 
„Със завръщането на войната на нашия континент европейците отчитат сигурността, която им дава Европейският съюз. 
Европейските граждани са дълбоко привързани към свободата, готови са да защитават нашите ценности и все повече 
осъзнават, че демокрацията вече не може да се приема за даденост“, коментира председателят на Европейския парламент 
Роберта Мецола, която приветства резултатите от проучването. 
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ЕС и светът 
Неотдавнашните събития също така формираха вижданията на европейците за други големи участници на 
международната сцена. Русия се оценява положително само от 10% от анкетираните европейци, което представлява спад 
от 20 процентни пункта в сравнение с 2018 г. (30%), когато този въпрос беше последно зададен. 
Китай е с втория най-нисък резултат от 22% (спад от 14 процентни пункта). В сравнение европейците имат по-положителна 
нагласа към Обединеното кралство (65%, +1 процентен пункт), следвано от САЩ с 58% (+13 процентни пункта). 
Българските респонденти също имат висока положителна нагласа към Обединеното кралство (62%), но нагласите им 
към останалите геополитически субекти се различават съществено. Почти всеки втори българин оценява Русия (49%) и 
Китай (50%) положително към настоящия момент, като преобладаващата оценка спрямо САЩ е отрицателна (53% 
отрицателна срещу 40% положителна). 
Войната в Украйна и последиците от нея 
Повечето граждани възприемат войната в Украйна като фундаментална промяна: 61% от европейците не са уверени, че 
животът им ще остане непроменен. Само около една трета от респондентите не очакват промени в начина си на живот 
(37%). 
В България над две трети от анкетираните са неуверени, че животът им ще остане непроменен (71%), като едва 25% не 
очакват промени. 
Проучване, публикувано миналата седмица от Европейската комисия, показва, че осем от десет респонденти в Европа са 
съгласни с налагането на икономически санкции на руското правителство (80%), както и на руски компании и физически 
лица. Мнозинството от гражданите в 22 държави членки одобряват отговора на ЕС на руското нашествие в Украйна. 
Поради нарастването на инфлацията и разходите за живот още преди началото на руското нашествие в Украйна, което 
допълнително усили тенденцията, четирима от всеки десет европейци заявяват, че вече усещат негативно въздействие 
върху стандарта си на живот (40%). В България почти двама от трима респонденти заявяват, че вече изпитват отрицателен 
ефект върху начина си на живот (62%), като това е най-високият дял от всички държави членки. 
Независимо от негативите, 59% от европейците считат, че защитата на общите европейски ценности като свободата и 
демокрацията е приоритет, дори това да се отрази на цените и разходите за живот, което се определя като ясен знак за 
европейска устойчивост и единство. 
В България едва 28% от респондентите смятат, че защитата на общите европейски ценности като свободата и демокрацията 
е приоритет, като дават предимство на поддържането на цените и разходите за живот (70%). 
Ценности за защита и приоритети на Европейския парламент 
Нарастващото безпокойство относно икономическото състояние е отразено и при определянето на политическите 
приоритети, върху които европейските граждани искат Парламентът да се съсредоточи: борбата с бедността и социалното 
изключване се споменава на първо място (38%), следвана от общественото здравеопазване (35%), където се наблюдава 
значителен спад от 7 процентни пункта през последните шест месеца, и демокрацията и принципите на правовата държава 
(32%), като този показател на свой ред бележи ръст от 7 процентни пункта.  
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Нагласите на българските респонденти се доближават до средноевропейските, оценявайки като най-приоритетни темите 
за борбата с бедността и социалното изключване и подкрепата на икономиката и създаването на нови работни места (и 
двете с 46%), като на второ място се поставя общественото здравеопазване (39%), а на трето демокрацията и принципите 
на правовата държава и бъдещето на Европа (и двете с 28%). 
  

 
 
Възприятията за войната и значението ѝ за Европейския съюз се отразяват и при определянето на основните ценности, 
които гражданите искат Европейският парламент да защитава приоритетно: демокрацията отново заема челно място и 
бележи увеличение с 6 процентни пункта в сравнение с есента на 2021 г. (38%). Следват защитата на правата на човека в 
ЕС и по света, както и свободата на словото и на мисълта, всеки показател с 27%. За българските респонденти водещите 
ценности, които Европейският парламент трябва да защитава, са свободата на придвижване в Европейския съюз (33%), 
следвана от върховенството на закона (32%) и солидарността между държавите членки на ЕС и неговите региони (27%). 
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Демокрацията и защитата на правата на човека в ЕС и по света остават на пето място с 22%, а свободата на словото и на 
мисълта - на шесто с 20%. 
* Методология: Проучването Евробарометър на Европейския парламент от пролетта на 2022 г. е проведено между 
19 април и 16 май 2022 г. сред 26 578 граждани от всички 27 държави членки под формата на интервюта лице в лице, 
допълнени с онлайн такива, когато това е било наложително. Средните данни за ЕС са претеглени според броя на 
населението във всяка държава членка. 
 
√ Понижения на европейските борси на фона на опасенията за инфлацията 
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа записаха понижения в ранната търговия в сряда, след като 
поредният скок на инфлацията във Великобритания разпали опасенията от забавяне на глобалния икономически растеж, 
предаде Ройтерс. 
Глобалните акции се стабилизираха през последните две сесии след разпродажбите от миналата седмица, предизвикани 
от страховете, че агресивните мерки за затягане на паричната политика на централните банки ще предизвикат рязък 
икономически спад. 
Вчера, обаче, се наблюдаваше нов спад, като общият европейски индекс STOXX 600 се понижи с 6,53 пункта, или 1,6%, до 
402,05 пункта, следвайки тридневно рали. Немският показател DAX отчете спад от 283,35 пункта, или 2,13%, до 13 009,05 
пункта. Френският измерител CAC 40 изтри 116,18 пункта от стойността си, или 1,95%, достигайки ниво от 5 848,48 пункта. 
Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 се понижи със 102,85 пункта, или 1,44%, до 7 049,2 пункта, след като по-
рано вчера стана ясно, че покачващите се цени на храните са тласнали инфлацията във Великобритания през май до нов 
40-годишен връх от 9,1%,на годишна база. 
Общият европейски индекс SXEP на компании от петролния и газов сектор падна с 3,57% на фона на поевтиняването на 
цените на петрола, след като американският президент Джо Байдън призова за временна отмяна на федералния данък от 
18,4 цента на галон (около 3,8 литра) бензин. 
„Пазарите трябва да усвоят нова парична среда и потенциалното забавяне на растежа през следващите няколко 
тримесечия. Това не вещае нищо добро за пазарите на акции“, каза Маартен Гердинк, от NN Investment Partners. 
„По принцип, някои от компаниите изглеждат изключително привлекателни при тези цени и някои хора са готови да се 
ангажират отново в дългосрочен план, но в същото време има притеснения относно по-строга парична политика и забавяне 
на растежа“, добави той. 
Комбинацията от нарастващата инфлация, по-строгите парични политики, войната в Украйна и забавянето на китайската 
икономика доведе до това, че индексът STOXX 600 вече е на 18,8% под рекордния си връх от 4 януари. 
Акциите на BASF поевтиняха с 5,11%, след като главният изпълнителен директор на германския химически гигант заяви, че 
компанията вероятно ще регистрира значителен спад на печалбата в началото на втората половина на годината. 
Цените на книжата на европейските стоманодобивни компании ArcelorMittal, Voestalpin и Salzgitter и се понижиха със 
7,24%, 9,34% и 13,43%, след като JPMorgan понижи рейтинга си за тези акциите, като заяви, че цените на стоманата все още 
не са достигнали дъното. 
Ръст в САЩ 
Основните индекси на Уолстрийт записаха повишения във вторник, след почивния понеделник и бруталните разпродажби 
от миналата седмица на фона на по-агресивното затягане на паричната политика на Федералния резерв, предаде Си Ен Би 
Си. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете ръст от 641,47 пункта, или 2,15%, до 30 530,25 пункта. Широкообхватният 
показател Standard & Poor’s 500 се повиши с 89,95 пункта, или 2,45%, до 3 764,79 пункта, като цели 464 члена на бенчмарка 
записаха ръст. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq напредна с 270,95 пункта, или 2,51%, до 11 069,3 
пункта. 
Тези движения идват след тежките понижения от миналата седмица, когато S&P 500 регистрира най-лошото си 7-дневно 
представяне от 2020 г. насам. Много инвеститори се опасяват, че възстановяването на акциите може да се окае 
краткотрайно на фона на нарастващите опасения от рецесия. Други пък се надяват, че акциите може да са достигнали 
територията на прекомерни продажби след по-точно включване на инфлационния натиск в цените. 
„Нерешителният въпрос е дали това е просто кратък отскок или сме стигнали дъното“, коментира Сам Стовал, главен 
инвестиционен стратег в CFRA Research. „Мисля, че това със сигурност може да е отскок, но не и дъното“, добави той. 
Стовал смята, че S&P 500 може да падне до около 3200, преди да се възстанови. Това би означавало спад от повече от 30% 
спрямо рекордното ниво на бенчмарка. 
Енергийният сектор бе сред най-добре представилите се в S&P 500 във вторник, отчитайки повишение от 5,1% на фона на 
вчерашното повишение на цените на петрола. Акциите на Diamondback Energy, Exxon Mobil и и Phillips 66 поскъпнаха 
съответно с 8,17%, 6,22% и 6,04%. 
Силно представяне регистрираха и големите технологични компании, като цените на книжата на Alphabet, Apple и Amazon 
се повишиха съответно с 4,11%, 3,28% и 2,32%. Акциите на производителите на чипове Nvidia и AMD поскъпнаха с 4,32% и 
2,725 
Цената на книжата на хранителния гигант Kellogg се повиши с 1,95%, след като компанията обяви, че планира да раздели 
бизнеса си на три. 
Доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа продължи да расте, досигайки до 3,307%. 
Миналата седмица водещите индекси на Уолстрийт записаха 10-та седмица на спад от 11 на фона на опасенията, че 
увеличението на лихвите на централните банки ще предизвика забавяне на икономиката. През седмицата Dow падна под 



20 

 

прага от 30 хил. пункта за първи път от януари 2021 г., след като се понижи с 4,8%  Nasdaq също регистрира седмичен спад 
от 4,8%, а S&P 500 – от 5,8%. 
Спад в Азия 
Основните индекси на фондовите борси в Азиатско-тихоокеанския регион записаха понижения в сряда, тъй като 
опасенията за забавяне на икономиката натежаха на пазара, предаде Си Ен Би Си. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 отчете спад от 96,76 пункта, или 0,375, до 26 149,55 пункта. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Compositе се понижи с 39,52 пункта, или 1,25, до 3 267,2 пункта, докато 
индексът Shenzhen Composite отчете спад от 27,47 пункта, или 1,28%, до 2 119,82 пункта. Хонконгският показател Hang Seng 
изтри 551,25 пункта от стойността си, или 2,56%, завършвайки сесията при ниво от 21 008,34 пункта. 
Южнокорейският показател Kospi се понижи с 66,12 пункта, или 2,74%, до 2 342,81 пункта. 
Австралийският бенчмарк ASX 200 записа спад от 15,3 пункта, или 0,23%, до 6 508,5 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха понижения в ранната търговия. Основният индекс SOFIX 
отчете спад от 3,01 пункта, или 0,49%, до 613,24 пункта. BGBX40 се понижи с 0,50 пункта, или 0,35%, до 143,92 пункта. 
BGTR30 изтри 1,31 пункта от стойността си, или 0,18%, достигайки ниво от 738,72 пункта. BGREIT записа спад от 0,12 пункта, 
или 0,07%, до 179,01 пункта. 
 
√ Петролът поевтинява докато инвеститорите оценяват риска от рецесия 
Цените на петрола продължиха низходящото си движение в ранната търговия в четвъртък, падайки с над 1%, тъй като 
инвеститорите преоцениха рисковете от рецесия и търсенето на гориво на фона на повишаването на лихвите в големите 
икономики. 
Към 9:15 часа българско време сортът Брент поевтиня с 1,27 долара, или 1,14%, до 110,5 долара за барел, докато цената 
на американския лев суров петрол WTI се понижи с 1,27 долара, или 1,14%, до 110,5 долара за барел. Предходната сесия 
и двата бенчмарка поевтиняха с около 3%, като сега те са на най-ниските си нива от средата на април. 
Инвеститорите продължават да оценяват колко  притеснени трябва да бъдат за това, че централните банки може ще 
тласнат световната икономика към рецесия, докато се опитват да овладеят инфлацията чрез повишаване на лихвите. 
„Петролните пазари останаха под натиск, тъй като инвеститорите бяха загрижени, че повишаването на лихвите в САЩ ще 
забави икономическото възстановяване и ще намали търсенето на гориво“, каза Казухико Сайто, главен анализатор във 
Fujitomi Securities Co Ltd. 
„Американските и европейските хедж фондове разпродават позициите си преди края на второто тримесечие, което също 
охлажда настроенията на инвеститорите“, добави той, като прогнозира, че WTI може да падне под 100 долара за барел 
преди Денят на независимостта на САЩ на 4 юли. 
Председателят на Федералния резерв на САЩ Джером Пауъл каза в сряда, че централната банка не се опитва да създаде 
рецесия, за да спре инфлацията, но е напълно ангажирана да постави цените под контрол, дори ако това носи риск от 
икономически спад. 
Президентът Владимир Путин каза в сряда, че Русия е в процес на пренасочване на търговията и износа на петрол към 
страни от групата на развиващите се икономики на BRICS заради западните санкции срещу Украйна. 
Китайският внос на суров петрол от Русия през май е нараснал с 55% спрямо година по-рано и е на рекордно ниво. 
Междувременно президентът на САЩ Джо Байдън призова Конгреса да приеме тримесечно замразяване на федералния 
данък върху бензина, за да помогне за борбата с рекордните цени на бензиностанциите и да осигури временно облекчение 
за американските семейства това лято. 
„Новината временно повиши цените на петролните продукти, но по-късно се видя, че дори ако данъкът върху бензина 
бъде спрян, цените на дребно ще останат високи, което ще затрудни стимулирането на търсенето“, каза Сайто от Fujitomi. 
 
√ Русия обявява газова война на Европейския съюз 
Руският президент Владимир Путин играе мръсна игра спрямо Европейския съюз като прекъсва доставките на природен 
газ на някои от най-добрите клиенти на Русия в знак на ярост от санкциите, наложени на страната му след нападението 
над Украйна, пише в свой анализ Politico. 
Това оказва огромен политически натиск върху правителствата, заплашва да остави европейците на студено, ако тази зима 
е мразовита, и е в противоречие с целите на блока за климата, тъй като страните заменят газа с въглища при 
производството на енергия. Това дори може да насочи континента към рецесия. Симоне Талиапиетра, анализатор от 
мозъчния тръст „Брьогел“, нарича руската политика „енергийно изнудване“. 
Само 40 % от договорените количества газ текат от няколко дни по газопровода „Северен поток 1“, който свързва Русия и 
Германия. Намаленият трансфер, освен Германия, засяга доставките на Франция, Италия и Австрия. Руският монопол в 
износа на газ „Газпром“ вече спря всички доставки за Полша, България, Нидерландия, Финландия и Дания, след като 
енергийните компании в тези страни отказаха да се съгласят с исканията на Кремъл да плащат в рубли за природния газ. 
В отговор на намалените количества на синьото гориво някои държави планират да възобновят дейността на 
електроцентрали, работещи на въглища. 
„Трябва да се отбележи, че Путин намалява доставките на газ за Европа постепенно и за да повиши цената, и ние трябва 
да отговорим с нашите мерки“, каза германският министър на икономиката и климата Роберт Хабек в телевизионно 
интервю късно в неделя, като добави, че „това е напрегната, сериозна ситуация“. 
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Австрия планира затворена електроцентрала, която гори въглища, да заработи отново. Полша ще субсидира използването 
на въглища за отопление на дома. Нидерландия обяви в понеделник, че няма да спази по-ранните планове за 
ограничаването на производството на електроенергия от четирите си въглищни електроцентрали. 
„Ако времената не бяха особени, никога нямаше да направим това“, каза министърът на климата и енергетиката на 
Нидерландия Роб Йеттен. 
Италианското правителство планира кризисна среща във вторник, а министър-председателят Марио Драги поръча 
изграждането на два хъба за преработка на втечнен газ и преговаря със страни като Катар, Ангола и Алжир, за да подпише 
споразумения в отчаян опит да осигури доставки в случай, че руският газ спре да се подава. 
Брюксел полага усилия да успокои хората, но притеснението е явно. 
„Приемаме ситуацията, в която сме, съвсем сериозно. Но ние сме подготвени“, каза председателят на Европейската 
комисия Урсула фон дер Лайен на среща с репортери в понеделник. „Намираме се в трудни времена. Времената не стават 
по-леки“, добавя тя. 
Мръсни сделки 
Бързането за завръщането към въглищата като източник при производството на електроенергия е странно за европейците. 
Но малцина очакват това да отклони ЕС или неговите членки от усилията им за намаляване на емисиите от парникови 
газове. 
В Германия властите са категорични, че връщането на въглищата ще бъде краткосрочно и не застрашава курса на 
държавата за премахване на въглищата от производството на електроенергия до 2030 г. Те ще са резервна суровина за 
енергийния сектор, която ще позволи страната да попълни запасите си от газ преди зимата. Междувременно 
правителството планира бързо да увеличи производството на зелена енергия. 
Нахлуването на Русия в Украйна засили политическата подкрепа за възобновяемите източници в Германия, каза Симон 
Мюлер – директор на мозъчния тръст Agora Energiewende. 
„Това допълнително напрежение, което срещаме сега в лицето на тази ситуация, помага да осигурим политическия 
импулс, от който се нуждаем, за някои много важни стъпки при изграждането на възобновяеми източници“, каза Мюлер. 
Германският парламент обмисля 10 мерки за енергийна ефективност и възобновяема енергия, а трипартийната коалиция 
според Мюлер е наясно с важността на премахването на бариерите пред зелената енергия. 
Зелените организации също са оптимисти. „В момента в Германия изобщо няма план, който да постави под съмнение 
датата за прекратяване на използването на въглищата“, каза Кристоф Балс, директор на неправителствената организация 
Germanwatch. 
Необходимостта от бърза промяна на отношението към въглищата засилва политическото напрежение. 
В Берлин консервативната опозиция критикува Хабек, че е позволил повишеното използване на въглища, а изключва 
възможността трите останали ядрени централи в страната да работят и след края на годината. 
„Не разбирам как зеленият министър (от партията на Зелените бел. ред,) на климата предпочита повече въглищни 
централи да работят по-дълго, вместо въглеродонеутралните ядрени централи“, каза Йенс Шпан, заместник-председател 
на християндемократите в парламента, пред германската телевизия в понеделник. Политиката за спиране на ядрената 
енергетика беше предприета от бившия лидер на неговата партия Ангела Меркел. 
Тази политика създава стрес и в управляващата коалиция. 
„Необходимо е трите действащи атомни централи да продължат да работят по-дълго“, заяви Биджан Джир-Сарай, 
генерален секретар на либералните свободни демократи. „Това е факт, който икономическият министър не може просто 
да игнорира“. 
Признавайки, че стъпката е била „нарушаване на табуто“, Хабек каза, че въглищата са все още по-добрия вариант от 
възобновяването на атомната енергетика, като твърди, че евентуална промяна в ядрената политика ще има въздействие 
едва в края на следващата година – твърде късно, за да помогне за ситуацията през тази зима. Той беше подкрепен от 
канцлера Олаф Шолц, който каза в интервю, публикувано в понеделник, че „ядрената енергия няма да ни помогне сега, не 
и през следващите две години, което е важното“. 
Политическите лидери призовават хората да пестят енергия и да намалят използването на газ, докато правителствата се 
опитват да повишат количествата в хранилищата, за да издържи континента на зимното спиране на руското гориво. В краен 
случай те обмислят лимитиране на газа. 
Спирането на доставките вероятно ще насочи ЕС към рецесия. Европейската централна банка предупреди, че Еврозоната 
ще се свие с 1,7 % през следващата година, ако Русия затвори крана напълно.  
„Прекъсванията в енергийните доставки и ограничените възможности за незабавна подмяна на доставките от Русия ще 
изискват определено нормиране и преразпределение на ресурсите, което ще доведе до съкращения в производството в 
Еврозоната, особено в енергоемките сектори“, казват от банката, като прогнозират, че ако това се случи, икономиката на 
блока ще се възстанови през следващата година. 
Но ЕЦБ предупреди и Путин. 
„По отношение на руската икономика сценарият включва сериозна рецесия със свиване на производството, подобно на 
преживяното при разпадането на Съветския съюз.“ 
 
√ Близо четвърт от европейските фирми в Китай обмислят пренасочване на инвестиции извън страната 
Близо една четвърт от европейските фирми в Китай обмислят пренасочване на инвестиции извън страната, тъй като 
продължаващата поява на огнища от COVID-19 и мерките срещу разпространение на вируса помрачават перспективите 
пред втората най-голяма икономика в света, показва прочуване на Търговската камара на Европейския съюз в Китай, 
цитирано от Блумбърг. 
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Около 23 от компаниите, участвали в проучването, смятат да преместят настоящите или планираните си инвестиции далеч 
от Китай. Важно е да се уточни, че проучването от края на април, когато Шанхай все още бе под локдаун. 
Броят на европейските фирми, които преоценяват възможностите си в Китай, е достигнал най-високият си дял от 
десетилетия в проучването, като той е повече от два пъти по-висок от 11-процентовия дял, отчетен при допитване от месец 
февруари, посочват от търговската камара. Около 372 фирми са отговорили на анкетата през април, докато 620 са 
отговорили на тази през февруари. 
„Политиката на Китай за нулева толерантност към разпространението на COVID-19 и липсата на стратегия за излизане от 
нея не оставя на централите друга възможност, освен да търсят други локации“, посочва вицепрезидент на камарата 
Бетина Шоен-Беханзин. „Светът не чака Китай“, допълва тя. 
От компаниите, които обмислят промяна в инвестициите, 16% казват, че обмислят преместване в Югоизточна Азия, докато 
18% търсят други локации в Азиатско-тихоокеанския регион. Около 19% посочват Европа като потенциален регион за 
пренасочване на инвестиции, 12% - Северна Америка, а 11% - Южна Азия. 
Китай започна да облекчава някои от ограничителните мерки срещу разпространението на коронавируса, но 
икономическото възстановяване в страната показва смесени резултати. През май промишленото производство 
неочаквано нарасна, докато потребителските разходи и пазарът на имоти продължиха да се свиват. Перспективата за 
останалата част от годината остава несигурна, тъй като Пекин продължава да разчита на локдауни и други ограничения за 
овладяване на разпространението на вируса. 
Чуждестранните фирми пострадаха значително от тези мерки. Чуждите индустриални компании, опериращи в Китай, 
отбелязаха спад на печалбата от 16,2% в периода от януари до април, което е значително по-лош резултат от спада от 0,6% 
при частните китайски фирми. Държавните предприятия записаха ръст на печалбата от 13,9% през същия период. 
„Не е ясно кога имотният и автомобилният сектор, които са два основни двигатели на икономиката, ще се възстановят“, 
казва Шоен-Беханзин. Тя добави, че европейските предприятия преоценяват позицията си на пазара, докато чакат да видят 
колко дълго ще продължи несигурността. 
Американските фирми също съобщават за предизвикателства. Само 31% от компаниите за производство и услуги, 
анкетирани от Американската търговска камара в Шанхай по-рано този месец, заявиха, че работят на пълни обороти. От 
тези, работещи при непълен капацитет, повечето съобщават, че за служителите е трудно да пътуват до работа. 
 
Investor.bg 
 
√ Законът на Паскал тласка все повече руски петрол към Китай 
Китай купува руски петрол средно срещу 93 долара за барел миналия месец, което е със 17 долара по-малко от вноса 
от Саудитска Арабия през май 
Евтиният руски петрол намира купувачи в лицето на китайската рафинираща индустрия, като клиенти от крайбрежните и 
вътрешните райони на азиатската страна разграбват доставките, които САЩ и Европа загърбиха, пише Bloomberg. 
Подчинявайки се на Закона на Паскал, който гласи, че „налягането, упражнявано от външни сили върху течности или газове, 
се предава равномерно във всички посоки“, руският петрол намира път към китайските рафинерии, след като беше 
отхвърлен от Запада на фона на наложените санкции срещу Москва. 
Китайски компании, регистрирани в девет административни региона в цялата страна, са внесли рекордно количество руски 
суров петрол миналия месец, показват митническите данни. Доставките също така достигат до най-голям брой 
предприятия от януари 2020 г., което предполага, че суровината намират нови клиенти на най-големия пазар в Азия.  
Азиатските купувачи са основните бенефициенти от конфликта в Източна Европа, като Китай и Индия закупиха рекордни 
количества руски петрол, след като САЩ, Великобритания и Европейският съюз (ЕС) въведоха санкции срещу Москва 
заради инвазията в Украйна. Усилията да се омаломощи администрацията на президента Владимир Путин чрез блокиране 
на паричните потоци от търговията с петрол оказва влияние върху по-широкия пазар, предизвиквайки борба за намиране 
на алтернативни доставки. 
Вносът на суров петрол от Русия в Китай нарасна с 55% през май спрямо година по-рано до рекордно високо ниво, с което 
Москва измести Саудитска Арабия от първото място като основен доставчик за азиатската страна. 
Доставките на руски петрол, включително на този, транспортиран по тръбопровода "Източен Сибир – Тихи океан" и 
морските превози от европейските и далекоизточните пристанища на Русия, възлиза на близо 8,42 млн. тона през май, 
сочат данни на китайската Главна митническа администрация. Това е еквивалентно на приблизително 1,98 млн. барела на 
ден и повече от регистрираното през април ниво от 1,59 млн. барела на ден. 
Китай купува руски петрол средно срещу 93 долара за барел миналия месец, което е със 17 долара по-малко от вноса от 
Саудитска Арабия през същия период, показват митнически данни. Основните сортове, които Китай купува от Русия, 
включват ESPO, който се товари от руското пристанище Козмино, както и водещия клас „Уралс“. 
 



23 

 

 
 
Около 32% от рекордните 8,42 милиона тона (2 милиона барела на ден) внос на руски суров петрол е извършен от 
компании, регистрирани в Пекин, според данните. Именно там са базирани повечето държавни рафинерии, включително 
петролни титани като China National Petroleum Corp. (CNPC) и Sinopec Group. 
Малко над 30% от руските покупки са внесени от субекти в Хъйлундзян, район без излаз на море, граничещ с Русия. Тези 
потоци вероятно са били осъществявани през вътрешния тръбопровод ESPO. Хъйлундзян е дом на няколко рафинерии на 
CNPC. 
Оценки на консултантската фирма Vortexa Ltd. за обема на потоците от Русия към Китай през тръбопровода ESPO 
предполагат, че съоръжението работи на максимален капацитет. 
Според митническите данни компании, регистрирани в Шандун, Дзянсу, Ляонин, Джъдзян, Хънан, Хъбей и Гуанси, също са 
внасяли значителни количества руски петрол. В Шандун са поместени голяма част от частните рафинерии, които 
съставляват една четвърт от петролообработващия капацитет на страната. 
Данните, публикувани от китайските митници, не посочват имената на компаниите, участвали в закупуването и 
потреблението на руския петрол. 
 
√ Пет съдбоносни промени, които ще оформят бъдещето на световната икономика 
Ще се появят нови възможности, след като ерата на хиперглобализация и евтини финанси постепенно остава в 
миналот 
Шокове като COVID и руската инвазия в Украйна поглъщат вниманието ни. Но всъщност промените – по-точно големите 
трансформации – ще определят дългосрочната траектория на глобалната икономика, пише за Financial Times Арвинд 
Субраманиан, старши сътрудник в Brown University. Ето пет основни промени и техните потенциални последици. 
Първо, ерата на изключително евтините финанси приключи. Докато инфлацията завладява световната икономика, е в ход 
цикъл на монетарно затягане. Дългосрочните реални лихвени проценти е малко вероятно да се повишат до нивата, 
наблюдавани през предишната ера на инфлация, тъй като растежът сега е много по-слаб, а застаряващото население ще 
намали инвестиционните възможности. Но ерата на нулевите лихви свърши. 
По-високите лихви ще унищожат богатство, тъй като цените на активите се оттеглят от балонните си оценки. Те също така 
ще засегнат компании и държави, които са натрупали големи дългове. Резултатът ще бъде дефолти и финансови кризи, 
особено на развиващите се пазари. 
Второ, ерата на хиперглобализация в търговията си отиде. През последното десетилетие антиглобалистките сили набраха 
скорост. През следващото десетилетие ще видим тази промяна да се разгръща. Геополитиката ще предизвика 
протекционизъм; хеджирането ще доведе до по-голямо самозадоволяване с храна, енергия, основни лекарства, ресурси 
и технологии; използването на взаимозависимостта като оръжие, изразено в санкциите срещу Иран и Русия, ще отслаби 
привлекателността на глобализацията; капиталът ще напусне омразните режими. 
Светът всъщност няма да се деглобализира, тъй като някои видове търговия (услугите) и в някои региони (на запад) ще 
продължат да се разширяват. Но мащабът и скоростта на интеграция, на които светът бе свидетел от около 25 години, със 
сигурност са зад нас. 
Трето, икономическата конвергенция ще спре. В продължение на три десетилетия по-бедните страни настигаха стандарта 
на живот на по-богатите, обръщайки два века на изоставане. Но този динамизъм беше задвижван до голяма степен от 
евтини финанси и хиперглобализация. Междувременно, тъй като историческото добавяне на китайска и индийска работна 
сила към глобалната работна ръка наближава своя край, световната икономика ще премине от изобилно предлагане към 
недостиг, засилвайки инфлационния натиск. 
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Четвърто, и без това слабото глобално сътрудничество ще намалее още повече. Пандемията разкри хаоса, който сега 
характеризира многостранната система, въведена след 1945 г. Финансовите разходи за производството и 
разпространението на ваксини по света бяха изключително малки в сравнение с потенциалните ползи откъм спасени 
животи и избегнати икономически загуби. И все пак големите държави и водещите институции се оказаха неспособни да 
изпълнят тази задача. 
Това не е единственият пример. Световната търговска организация е „на системи“ от десетилетия, жертва на 
геополитическото съперничество и неспособността на Запада да измисли начини да осигури добри работни места за 
работниците, които пострадаха, когато глобалната индустриална база се измести на изток. 
По-фундаментално, блясъкът изчезна от идеята – връщайки се към „Голямата илюзия“ на Норман Ейнджъл (влиятелна 
книга в областта на международните отношения, издадена във Великобритания през 1909 г. – бел. прев.) – че 
глобалната интеграция е добра за мира и като цяло ще ограничи съперничеството между суперсилите. Новата ера може 
да ни предложи пълномащабно съперничество между САЩ и Китай в областта на икономиката и сигурността. Някога бяхме 
свидетели на Г-1, Г-2, Г-7 и накрая Г-20. Сега сме обречени на Г-минус свят поради вътрешните развития в двете най-големи 
икономики в света, САЩ и Китай. Това е петата промяна. 
Сега САЩ представляват две различни нации. Вътрешно поляризираната Америка е по-малко привлекателен и 
ненадежден партньор за другите страни. Достъпът до нейните пазари и предоставянето на щедро финансиране вече не са 
част от външнополитическия ú арсенал, или нейната мека сила. 
Междувременно Китай се превърна в заплаха за своите съседи. Си Дзинпин унищожава както възможността Китай да стане 
истински богат, така и надеждата, някога хранена от света, че той ще стане политически отворен. 
Колкото и мрачни да изглеждат тези пет промени, могат да се забележат и позитиви. Деглобализацията от Китай 
предоставя възможности на други държави да запълнят освободеното пространство. Виетнам, Бангладеш и Индонезия се 
възползваха, както и други развиващи се икономики. 
Глобалният недостиг на храна и стремежът към самозадоволяване би трябвало да насърчат властите в Южна Азия и Африка 
на юг от Сахара да се съсредоточат върху повишаване на селскостопанската производителност и доходите на земеделските 
стопанства. Това може да доведе до по-бърз общ растеж, както показаха Южна Корея, Тайван и Китай преди десетилетия. 
И накрая, назрели са условията светът да разбере, че, колкото и да са непостоянни, слънцето и вятърът са по-надеждни, 
по-малко разрушителни източници на енергия от Русия и Близкия изток. Производството на повече възобновяеми ресурси 
помага на планетата и източва военните хазни. Това трябва да мотивира света да действа, пише Субраманиан. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- След падането на правителството – политическите сценарии и вариантите за изход от кризата. Очакванията на 
политиците от студиото и в парламента 

- Изходът от политическата криза - министърът на младежта и спорта в оставка Радостин Василев. 
- Горещата тема за Северна Македония – възможните решения  

НТВ, „Здравей, България“ 
- Правителството падна. Къде политическата спирала ще отведе България 
- Тур за овации на жълтите павета и селфита с избирателите на ДПС. Завръща ли се Делян Пеевски официално на 

сцената на българската политика 
- Анализите и коментарите на събитията, които владеят страната 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - 3 гласа свалиха правителството. Кога идва №100? 
в. 24 часа - Парадокс: ГЕРБ и ДПС помагат на премиера и свален, да вдигне ветото за Скопие 
в. 24 часа - Решено: от 1 юли вдигат толтаксите, ще се плаща и за пътища втори клас 
в. 24 часа - В България дизелът мина 3,50 лв. за литър, в Гърция 3 млн. шофьори с бонус заради скъпите горива 
в. Телеграф - Издухаха промяната 
в. Труд - Отървахме се от Киро и Асен  
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - 120 лв. бонус за тези с ниски пенсии - второ наддаване в парламента преди 1 юли 
в. Телеграф - Фенове на Петков: Всеки ден ще има протести 
в. Телеграф - Лют скандал заради ветото за Скопие 
в. Труд - Дизелът поскъпна с 65%, петролът с 35% 
в. Труд - Конституцията е нарушена със закриването на спецправосъдието  
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Пламен Павлов, историк, преподавател във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий": Преди да отиде в Брюксел, Кирил 
Петков спешно да вземе позиция от кабинета, депутатите няма да го бойкотират 
в. Телеграф - Говорителят и член на ЦИК Цветозар Томов: Трябват правила за агитация във Фейсбук 
в. Труд - Финансистът Румен Гълъбинов пред "Труд": Изкуствен дефицит може да вдигне инфлацията до 22%  
Водещи анализи 
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в. 24 часа - В политическата суматоха да не потънат две важни числа: 70% да са договорените милиарди и 100% да е газа 
в Чирен 
в. Телеграф - Влизаме в цикъл на чести избори по италиански модел 
в. Труд - Влизането на Македония в ЕС ще постигне най-големия наш патриотичен идеал 
  
√ Предстоящи събития в страната на 23 юни 
София 

- От 08.00 часа КНСБ започва протестна акция с искане за увеличение на минималната работна заплата и на 
доходите на работещите в бюджетния сектор. За целта в 8 часа конфедерацията ще разположи синдикална 
протестна палатка в близост до служебния вход на Народното събрание. Акцията започва в деня, в който изтича 
срокът за предложения за актуализация на бюджет 2022 г. и ще продължи до приемане на исканията на КНСБ по 
него. 

- От 09.30 часа в Конферентната зала на х-л „Света София“ /ул. „Пиротска“ 18/ президентът на КТ „Подкрепа“ 
Димитър Манолов ще открие двудневна международна конференция на тема: Устойчиво икономическо 
възстановяване с по-добра защита на правата на работещите: синдикални приоритети и политики. 

- От 10.00 часа в Астория Гранд Хотел, София ще бъде представено седмото издание на сборника Енергийна и 
климатична дипломация на Дипломатическия институт към Министъра на външните работи. Председателят на 
Института за енергиен мениджмънт г-н Славчо Нейков е главен редактор на сборника. 

- От 10.30 часа в сградата на БТПП, зала А , ет.1, Българската търговско-промишлена палата ще изнесе данни във 
връзка изпълнението на проект „Устойчива заетост и превенция на текучеството на работната сила“ по ОП РЧР, 
целта на който е да се идентифицират причините за текучеството на работната сила в предприятията и да се 
намери адекватно решение на това предизвикатество, така че работодателите да не търпят щети от загубата на 
обучени и квалифицирани работници, в които са инвестирали средства и време. 

- От 15.00 часа в БТА, бул. "Цариградско шосе" 49, Министерството на правосъдието организира обществено 
обсъждане във връзка с предложените изменения на Наредбата за единните държавни изисквания за 
придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „Юрист“. 

- От 17.00 часа парк „Ротонда” в Банкя ще се състои осмото издание на Детски фестивал-конкурс „Вярвай, искай, 
можеш”. Организатор е Център за изкуство „Зорница” с директор Галина Иванова. Събитието е подкрепено от 
район „Банкя” и е част от Календара на културните събития на Столична община за 2022 година. 

- От 13.00 часа на летище София, терминал 2, Атриум ще бъде открита фотоизложбата „По света с Димитър 
Караниколов“ 

- От 18.00 часа в Регионален исторически музей – София ще бъде открита документалната изложба „Исторически 
паркове и градини на София“. Създадена в чест на първите паркостроители на София, експозицията обхваща 
периода 1878 – 1939 г.  

*** 
Благоевград. 

- От 12.10 часа в Средно училище с изучаване на чужди езици „Свети Климент Охридски“ Благоевград ще се проведе 
среща с ученици по превенция на наркомании от СУ с изучаване на чужди езици „Св. Климент Охридски“ – 
Благоевград, IX и X клас. 

*** 
Бургас. 

- От 10.00 часа в Международния конгресен център в Зоната за свободен достъп на Пристанище Бургас, зала 
„Форос” ще започне морски форум „Синьото бъдеще - наша отговорност” – BeFOR_ BeGREEN 

- От 10.00 часа в хотел „Приморец“ в Бургас ще се проведе дискусия за състоянието на пазара на ваканционни имоти 
по Южното Черноморие и как се развива покупко-продажбата на жилищни имоти в Бургас и региона  

*** 
Варна. 

- От 16.00 часа в парка в кв. „Аспарухово“ ще бъде открита „Библиотека в парка“ 
- От 18.30 часа в сградата на Музея за нова история на град Варна, (ул. 8-ми ноември"№ 3) ще се проведе среща с 

ветерани-огнеборци, участвали в потушаването на пожара на танкера "Ерма" на пристанище Варна през лятото на 
1977 г. и спасяването на Варна от потенциална катастрофа. Ще бъде прожектиран и документалния филм 
"Пожарът на танкер Ерма". 

- От 18.00 часа в Художествения музей “Георги Велчев” на ул. “Радко Димитриев” 8 ще бъде открита изложбата на 
Васил Василев  

*** 
Видин. 

- От 13.00 часа в залата на Общински съвет – Видин ще се проведе откриваща пресконференция по проект 
„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на град Видин“, 
финансиран чрез Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез 
Европейски фонд за регионално развитие. От 14.00 часа на адрес ул. „Цар Иван Асен I“ № 25, е началото на 
официалната церемония „Първа копка“ по проекта. 

 *** 
Дупница. 
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- От 13.30 часа в залата на Общински драматичен театър “Невена Коканова”, гр. Дупница ще бъде представен 
филмът “Доза щастие” на режисьора Яна Титова. 

*** 
Кюстендил. 

- От 17.00 часа в конферентната зала на Регионален исторически музей – Кюстендил ще се състои представяне на 
монографията на ас. д-р Веска Спасова "Оброци и свети води в Кюстендилски регион“. 

- От 17.30 часа в „Детски отдел“ на Регионална библиотека „Емануил Попдимитров“ ще бъде представена книгите 
на Мануела Саркисян – „Джобни чародейства“. 

- От 18.00 часа в Художествена галерия „Владимир Димитров – Майстора“ ще бъде представена книгата на проф. 
Пенчо Пенев „Нагоре по обратния път“.  

- От 18.00 часа в голямата зала на читалище „Братство“ ще се състои концертът „Пет години заедно“ на 
възпитаниците на класа по поп пеене с преподавател Жана Райнова. 

- От 10.00 до 17.00 часа в двора на Професионална гимназия по механотехника – Сливен ще се проведе Панорамата 
на образованието 

 *** 
Пловдив. 

- От 10.00 часа в авиобаза Граф Игнатиево ще се проведе генерална репетиция на участниците в открития летателен 
ден по случай 110-годишнината на българските Военновъздушни сили.  

*** 
Търговище. 

- От 17.00 часа в зала 74 на Община Търговище ще се проведе обществено представяне и обсъждане на проекта на 
правилник за дейността на фонд за подкрепа на местни инициативи. 

*** 
Хасково. 

- От 10.00 часа до 17.00 часа ще се проведе индивидуална конна езда за децата на Хасково. Община Хасково и 
Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните организират 
„Магията на Еньовден“- Празник на билките и здравето. Проявите, посветени на Еньовден – 24 юни, са съчетани и 
с инициативите по повод 26 юни- Международен ден за борба с разпространението употребата на наркотични 
вещества.  

*** 
Шумен. 

- От 11.00 часа в зала 2 на Областна администрация Шумен областният управител д-р Владимир Йолов ще се 
срещне, с големия щангист и старши треньор на националния отбор по вдигане на тежести Иван Иванов. 
Областният управител ще поздрави легендарния шуменец за последните успехи на водения от него отбор на 
проведеното в Тирана Европейско първенство по вдигане на тежести за мъже и жени. 

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

