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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
АИКБ 
 
√ ДЕПУТАТИ ПРИПОЗНАХА ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА АОБР ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА НЕБИТОВИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ 
На 23.06.2022 г., в деловодството на Народното събрание бяха внесени три законопроекта за промени в Закона за 
държавния бюджет (вх. №47-254-04-242, вх. №47-254-04-244 и вх.№47-254-04-256), чрез които депутати от ПП, ГЕРБ и БСП 
са припознали предложения на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР). Очаква се до края на 
деня да бъдат депозирани още законодателни предложения от страна на други политически сили. 
Внесените проектозакони, както и предложенията на АОБР целят да се регламентира дългосрочен механизъм за 
компенсиране на небитовите енергийни потребители за свръхвисоките цени на ел. енергията до отпадане на основанията 
за това. Действието на съществуващия механизъм за компенсация изтича в края на м. юни 2022 г., като не са предложени 
или приети гаранции за продължаването му през втората половина на годината, а проблемът със свръхвисоките енергийни 
цени продължава да съществува, което поставя под риск конкурентоспособността на предприятията и задълбочава 
инфлационните процеси. 
Във връзка с горното, членовете на АОБР изказват благодарност към вносителите на законопроектите и изразяват 
очакване, че и останалите народни представители ще ги подкрепят в пленарната зала. 
АОБР призовава членуващите в АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ компании да проследят внимателно гласуването на цитираните 
по-горе проектозакони, да си направят съответните изводи за отношението на отделните политически сили към българския 
бизнес и на тази база да вземат решение кого да подкрепят на потенциалните нови парламентарни избори. 
С оглед актуалната ситуация АОБР отменя планирания за 28 юни протестен митинг. 
 
24 часа 
 
√ Депутати припознаха предложения на АОБР за компенсации на ен.цени за бизнеса. АОБР отменя протеста на 28 юни 
На 23.06.2022 г., в деловодството на Народното събрание бяха внесени два законопректа за промени в Закона за 
държавния бюджет (вх. №47-254-04-242 и вх. №47-254-04-244), чрез които депутати от ПП, ГЕРБ и БСП са припознали 
предложения на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР). Очаква се до края на деня да бъдат 
депозирани още законодателни предложения от страна на други политически сили. 
Внесените проектозакони, както и предложенията на АОБР целят да се регламентира дългосрочен механизъм за 
компенсиране на небитовите енергийни потребители за свръхвисоките цени на ел.енергията до отпадане на основанията 
за това. Действието на съществуващия механизъм за компенсация изтича в края на м. юни 2022 г., като не са предложени 
или приети гаранции за продължаването му през втората половина на годината, а проблемът със свръхвисоките енергийни 
цени продължава да съществува, което поставя под риск конкурентоспособността на предприятията и задълбочава 
инфлационните процеси. 
Във връзка с горното, членовете на АОБР изказват благодарност към вносителите на законопроектите и изразяват 
очакване, че и останалите народни представители ще ги подкрепят в пленарната зала. 
АОБР призовава членуващите в АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ компании да проследят внимателно гласуването на цитираните 
по-горе проектозакони, да си направят съответните изводи за отношението на отделните политически сили към българския 
бизнес и на тази база да вземат решение кого да подкрепят на потенциалните нови парламентарни избори. 
С оглед актуалната ситуация АОБР отменя планирания за 28 юни протестен митинг. 
 
Economic.bg 
 
√ Дeпyтaтитe ce зaдeйcтвaxa зa eнepгийнитe ĸoмпeнcaции зa бизнeca 
И oпoзициятa, и yпpaвлявaщитe внecoxa зaĸoнoпpoeĸти в тaзи пocoĸa и бизнecът ce oтĸaзa дa пpoтecтиpa 
Дeн cлeд пaдaнeтo нa пpaвитeлcтвoтo и няĸoлĸo дни пpeди нacpoчeния пpoтecт нa paбoтoдaтeлитe, дeпyтaти oт paзлични 
пapтии внecoxa зaĸoнoпpoeĸти, c ĸoитo дa ypeдят дългocpoчнo ĸoмпeнcaциитe зa бизнeca зapaди cĸъпия тoĸ. Eднoтo 
пpeдлoжeниe e нa ĸoaлициoннитe пapтньopи „Πpoдължaвaмe пpoмянaтa“ и БCΠ, a дpyгoтo – нa ГEPБ, ĸoeтo e пo-щeдpo. 
Oт Acoциaциятa нa opгaнизaциитe нa бългapcĸитe paбoтoдaтeли (AOБP) изĸaзвaт блaгoдapнocт ĸъм внocитeлитe нa 
зaĸoнoпpoeĸтитe и изpaзявaт oчaĸвaнe, чe и ocтaнaлитe нapoдни пpeдcтaвитeли щe ги пoдĸpeпят в плeнapнaтa зaлa. Te 
бяxa нacpoчили пpoтecт зa 28 юни зapaди бeздeйcтвиeтo нa пpaвитeлcтвoтo в тaзи oблacт, нo ceгa гo oтмeнят. 
И двeтe пpeдлoжeния пpeдвиждaт ĸoмпeнcaциитe дa ce изплaщaт oт Фoнд „Cигypнocт нa eлeĸтpoeнepгийнaтa cиcтeмa“. 

http://aobe.bg/wp-content/uploads/2022/06/47-254-04-242.pdf
http://aobe.bg/wp-content/uploads/2022/06/47-254-04-244.pdf
http://aobe.bg/wp-content/uploads/2022/06/47-254-04-256.pdf
http://aobe.bg/7137-2/
http://aobe.bg/7137-2/
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Πpeдлoжeниeтo нa ΠΠ и БCΠ e нeбитoвитe ĸpaйни ĸлиeнти дa ce ĸoмпeнcиpaт c 80% oт paзлиĸaтa мeждy peaлнaтa 
cpeднoмeceчнa бopcoвa цeнa нa ceгмeнт „Дeн нaпpeд“ нa Бългapcĸaтa eнepгийнa бopca (БHEБ) зa cъoтвeтния мeceц и 200 
лв./МWh. Aĸo фиpмa плaщa пoд 200 лeвa, нaпpимep зapaди дългocpoчeн дoгoвop c тъpгoвeц, тя нямa дa пoлyчaвa 
ĸoмпeнcaция. 
Πpeдлoжeниeтo нa ГEPБ e пoдoбнo, cъщecтвeнaтa paзлиĸa e, чe бaзoвaтa цeнa, изпoлзвaнa зa изчиcлeниeтo, e 150 лв./МWh. 
Toecт фиpмитe щe зaпoчвaт дa пoлyчaвaт пapи oт дъpжaвaтa oщe ĸoгaтo цeнaтa, нa ĸoятo ĸyпyвaт тoĸa cи, дocтигнe 150 
лв./МWh, a нe дa ce чaĸa гpaницaтa oт 200. 
Πpoмeнитe ca зaлoжeни в aĸтyaлизaциятa нa бюджeтa и тpябвa дa зaпoчнaт дa дeйcтвaт oт 1 юли, aĸo дeпyтaтитe ycпeят дa 
ги пpиeмaт. Дoceгa пpaвитeлcтвoтo нa Kиpил Πeтĸoв дeйcтвaшe мeceц зa мeceц и бизнecът ce oплaĸвaшe, чe нямa 
пpeдвидимocт. Πoняĸoгa изплaщaниятa ce бaвexa c пo двa мeceцa, ĸoeтo ce oтpaзявa въpxy ĸpaйнитe пoтpeбитeлcĸи цeни, 
нaдyвaйĸи дoпълнитeлнo инфлaциятa в Бългapия. 
Ceгa дeйcтвaщaтa пoдĸpeпa e дo ĸpaя нa юни. 
 
24 часа 
 
√ Депутати предлагат 80% компенсация за тока за бизнеса  
Депутати от "Продължаваме промяната", БСП и ГЕРБ са припознали предложенията на бизнес организациите за 
удължаване на компенсациите на фирмите за високите сметки за ток. Това се похвалиха от Асоциацията на 
работодателските организации в България, в която влизат АИКБ, КРИБ, БСК и БТПП. 
Фонд "Сигурност на електроенергийната система" да покрива 80% от разликата между пазарната цена ден напред и 
базовата от 200 лв. на мегаватчас, предвижда едно от предложенията на бизнеса, което е предложено за второ четене на 
закона за актуализация на бюджета. Компенсация няма да се плаща на фирми, които пазаруват ток под базовата цена. А 
мярката трябва да влезе от 1 юли, тъй като в края на юни изтича досегашната схема. 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНТ 
 
√ Правителството падна: Какво следва по Конституция? 
Кирил Петков ще подаде оставката на правителството в понеделник заради гласувания снощи "вот на недоверие". Това 
съобщи премиерът пред журналисти в Брюксел. 
Това е 99-ото правителство на България и първото в новата ни история, което губи вот на недоверие. Сега започва рулетката 
с мандати за съставяне на кабинет. 
Днес от прессекретариата на държавния глава съобщиха, че се чака премиера да подаде оставка, за да започнат 
консултациите. За разлика от добре познатите ни до момента случаи, в които правителството или премиерът подават 
оставка по своя инициатива, при загубен "вот на доверие" подаването на оставка е конституционно задължение и това 
поражда тълкувания дали изпълнението на формалния акт е пречка за процедурата за формиране ново правителство. 
Процедурата е посочена в чл. 99 от Конституцията. 
 

 
 
Президентът трябва да проведе консултации и да връчи първи мандат за съставяне на правителство на кандидат-премиер 
на най-голямата парламентарна група "Продължаваме промяната". Те имат 7 дневен срок, в който да предложат проект 
за структура и състав на министерския съвет. Ако не успеят да намерят подкрепа на достатъчно депутати и не съставят 
кабинет, следва връчване на втори мандат. 
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Той трябва да се връчи на кандидат-премиер от ГЕРБ-СДС. Те вече заявиха, че ще върнат мандата без да предлагат 
правителство. Тогава в 7 дневен срок президентът трябва да връчи мандат, но вече не на кандидат-премиер, а на 
парламентарна група по негов избор, но различна от първите две. Тази група също има срок от 7 дни, в който трябва да 
представи предложение за министър-председател и състав на министерския съвет. Ако третият опит също е неуспешен, 
тогава президентът разпуска Народното събрание, в двумесечен срок насрочва избори и назначава служебен кабинет. 
 

 
 
Ако рулетката с мандатите не доведе до избор на следващо правителство, като реалистичен срок за насрочване на 
парламентарен вот можем да смятаме дати като 25 септември или 2 октомври. 
Когато Народното събрание е гласувало недоверие на министър-председателя или на цялото правителство, премиерът е 
длъжен да подаде оставката на кабинета, казва конституцията 
"По силата на чл. 111 от Конституцията в момента, в който парламента вземе решение, т.е. гласува недоверие на 
правителството, правомощията на правителството се прекратяват. Но текста на чл. 89 изисква министър-
председателят формално да подаде оставка пред Народното събрание. Такива са каноните на парламентаризма", 
обясни Пламен Киров, бивш конституционен съдия. 
Пламен Киров допълва, че в тълкувателно решение на Конституционния съд от 1994-та година е записано, че основание 
за прекратяване на пълномощията на министерския съвет е гласуването на недоверие от парламента. 
"Което казва, че дори да не е подадена формално оставка, президентът може да започне консултации за формиране 
на правителство по силата на чл. 99 от Конституцията", уточни проф. Киров. 
Според доц. Наталия Киселова пречка за начало на консултации също няма, но липсата на формална оставка е пречка за 
приключване на процедурата. 
"За да бъде приключена окончателно процедурата, е задължително министър-председателят да подаде оставка. В 
този смисъл държавният глава може да започне консултации, но според мен няма да може да връчи проучвателен 
мандат", коментира тя. 
Пред журналисти в Брюксел премиерът уточни кога ще подаде оставка. 
"В понеделник, понеделник сутринта. Няма никакъв проблем, веднага ще попълним документите и ще ги подадем", 
заяви Кирил Петков. 
Когато основанието за подаване на оставка е "вот на недоверие" тя не се гласува от парламента. И така още следващата 
седмица може да започне процедурата за ново правителство. 
 
√ Липсата на работна ръка все повече притеснява земеделците у нас 
Липсата на работна ръка става все по-голям проблем за земеделците в България. Пример от Пазарджишко, където 
много от производителите са освободили работниците си през зимния сезон заради високите сметки за ток. Как се 
справят те днес - провериха кореспондентите ни в Пазарджик. 
Иван Кабуров се занимава със земеделие повече от 10 години. Разказва, че изминалата година е била изключително 
трудна за всички производители в страната. 
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"Беше много трудно с плащането на тока, отделно на това се увеличиха от 3 до 4 пъти цената на пелетите и на 
енергоизточниците, които са - там беше най-големият разход, но за момента оцеляваме. Дано да имаме дълга реколта и 
лятото да бъде добро за нас, 50 % от сектора ни смятам, че ще фалира, ако няма други приходи", казва той. 
Днес земеделците са притеснени от вноса на плодове и зеленчуци от Гърция, Турция, Македония и Албания. В търговската 
мрежа вече се нарежда и продукция от Молдова. 
"Вносната продукция, която идва от чужбина, тя е с недоказан произход, и всичката лоша продукция, която не се консумира 
в техните страни се изнася за България, това е основната причина - тя влиза в България, на една занижена цена от 20 ст. И 
например на 20 ст., като се наложи едно ДДС, става 24. Ако продукцията, която ние продаваме е 2 лв., тя става 2,40 и тези 
40 ст. и 4 ст. Разлика, които се начисляват, вносната продукция не плаща ДДС ни изпреварват с едни 40,50 ст. и ни 
затруднява пазара и ни връща цената назад, това е нерегламентираният внос, а и недоказаният произход, че всички тези 
продукти, които се внасят от Турция са пръскани с препарати, които не са регламенирани и сертифицирани за Европейския 
съюз са забранени", каза Кабуров. 
Един от основните проблеми, с който се сблъскват земеделските производители се оказва и намирането на работна ръка. 
"Поради ковид кризата особено сега в есенно зимния период се наложи да освободим голяма част от нашата работна ръка. 
Всички заминаха за чужбина. До днешна дата никой не се върна, всички си намериха препитание заедно с децата си, 
съпрузите си, съпругите и т.н. тези хора не се върнаха. Ние сега в момента изпитваме доста трудности , принудени сме да 
търсим работна ръка от по-слабо развитите райони в Пазарджишка област. В момента се снабдяваме с работници от 
Ракитово, Света Петка. Тези наши работници са принудени да пътуват всеки ден до нашата оранжерия в период от 1 час, 
като губят от личното си пространство, за да дойдат на работа", каза земеделският производител Десислава Кабурова. 
Зеленчукопроизводителите искат адекватна помощ от държавата. 
"Нашите искания, както на нас като оранжерийни производители в България, така и на нашите колеги в цялата държава са 
държавата да ни помогне, като поеме 50% от разходите по отношение на осигуровките на всички лица, които са на 
постоянен трудов договор, за нас наистина ще се окаже голям плюс, ще ни бъде голяма помощ, ако държавата застане зад 
нас и поеме разходите на тези лица", каза Кабурова. 
По данни на Националната статистика към момента над 50% от оранжериите в страната са застрашени от затваряне. За да 
не се стигне до това са нужни спешни действия от страна на държавата, категорични са земеделците. 
 
√ Какви са приоритетите на чешкото председателство? Специално интервю с посланика на Чехия у нас 
От 1 юли Чешката Република поема ротационното председателство на Съвета на Европа. По тази тема 
пред "Светът и ние" интервю даде чешкият посланик у нас Лукаш Кауцки. 
Г-н посланик, Чешката Република поема председателството на Съвета на ЕС в труден за Европа момент с множество 
предизвикателства. Бихте ли очертал какви ще бъдат приоритетите на страната ви, така както ги видяха и 
нейните ръководители? 
Лукаш Кауцки: Що се касае до приоритетите на чешкото председателство, позволете ми да ги разделя на две части - 
първата са т. нар. вътрешни приоритети, които се отнасят до самия Европейски съюз, а втората - външните приоритети, 
които включват целия свят. В частта с вътрешните приоритети бихме искали да се съсредоточим върху особено актуалната 
тема за енергийната сигурност, която е свързана не само с диверсификация на енергийните източници и преход към 
нисковъглеродни източници, но и с това как за в бъдеще да се предпазваме от ситуацията, в която се намира ЕС в момента. 
С този въпрос е свързана и темата за киберсигурността, по-голямата устойчивост на ЕС към всякакви външни кибератаки, 
превенция и борба срещу дезинформацията и т. нар. „реч на омразата". От обща гледна точка става въпрос и за сигурност 
- засилване на собствените отбранителни възможности на ЕС, по-голяма взаимосвързаност между отделните армии на 
държавите-членки или за задълбочаване на сътрудничеството с НАТО и по-специално с ключовия ни партньор САЩ. 
Говорейки за преход към нисковъглеродни източници трябва да споменем, че това е цялостна промяна на енергийната 
концепция и стратегия на ЕС, т.е. засилване на т.нар. „зелена енергия" от соларни или вятърни източници, а в нашия 
случай и по-голям акцент върху ядрената енергетика, където Чешката република и България имат много общо заедно с 
Франция. И не на последно място акцент има и върху подкрепа на гражданското общество с особено отношение върху 
политиките за човешки права и свобода на медиите. 
Европейската Комисия препоръча Украйна и Молдова да получат статус на кандидати за присъединяване в ЕС.  Сред 
страните-членки няма пълно единомислие по тази тема. Какво е виждането на страната-председател? 
Лукаш Кауцки: Със сигурност Украйна ще играе съществена роля в рамките на чешкото председателство, все пак става 
въпрос за безпрецедентна ситуация, която в Европа няма аналог през последните десетилетия. Украйна ще окаже голямо 
влияние върху политиката на ЕС през следващите години. Нашата цел е Украйна да бъде стабилна държава и войната да 
приключи възможно най-скоро така, че да може да се започне с възстановяването ѝ. За нас това е особен приоритет и 
затова през есента в Чехия ще се състои среща на високо равнище относно Украйна като стабилизацията на Украйна е 
изключително важна за укрепването на цяла Европа. 
Вашият премиер призова за среща на върха за следвоенното възстановяване на Украйна и прилагане на нов „План 
Маршал" като постави условие за наличието на мир. Кажете ни повече по тази тема? 
Лукаш Кауцки: В днешния свят много голяма роля имат успешните примери от миналото. Знаем, че планът Маршал, който 
влиза в сила след края на Втората Световна война, в която участват повечето западноевропейски страни, е приложен по 
решение на тогавашния държавен секретар Маршал. Инициативата помага на Западна Европа да даде нов старт на 
икономиката си и да се опомни от войната. Бихме се радвали да приложим същия модел и за Украйна, т.е. план, който да 
й помогне отново да си стъпи на краката и да забрави колкото се може по-скоро ужаса от войната. 

https://bnt.bg/news/svetat-i-nie-281676news.html
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Как страната ви ще процедира по нерешените все още въпроси за разширяването на ЕС към Западните Балкани 
- Албания и РСМ. Албания вероятно ще поиска отделяне на нейния преговорен процес. 
Лукаш Кауцки: Тази тема се отнася към външните приоритети. Към тях в дългосрочен план спадат Западните балкани, 
Източното партньорство, Украйна и ако погледнем малко по-надалеч бих добавил и стабилизацията в региона на 
Субсахарска Африка и Сахел наред с Индо-Тихоокеанското пространство, което има много особено значение за интересите 
на Европейския съюз по целия свят. Що касае въпроса за Република Северна Македония и Албания към настоящия 
момент не мога да си представя, че процесът по предприсъединителните преговори ще продължи по-дълго, отколкото е 
необходимо. Твърдо вярвам, че в крайна сметка ще успеем да достигнем приемливи споразумения, както за България 
от една страна, така и за Македония от друга. Френското председателство свърши изключително много работа по тази 
тема. Наясно сме, че толкова важен въпрос не може да бъде обсъден в последния момент от българското правителство 
или парламент, но вярвам, че веднага щом ситуацията в България и Северна Македония се стабилизира, ще можем да се 
върнем към тази тема и в рамките на чешкото председателство да стигнем до успешен край. 
Общата Европейска отбрана е гореща тема по време на нестабилност и конфликти. Как Чешката Република 
ще работи по тази тема? 
Лукаш Кауцки: От една страна ние много добре разбираме френската инициатива на президента Макрон, който призова 
за отделна отбранителна рамка на ЕС и създаване на единни отбранителни сили, от друга страна бихме искали да 
продължим тази тема като я свържем с цялостната стратегия на НАТО като тук основно ще си сътрудничим със САЩ като 
основен партньор по отношение на сигурността. Всички тези политики са част от т.нар. „стратегически компас", който бе 
одобрен на ниво лидери на ЕС през март и който включва всички приоритети и посоки, към които ЕС трябва да се стреми 
за в бъдеще. 
В момента върви процеси на диверсификация на енергийните източници в страните членки в името на  енергийната 
сигурност. Как тази тема ще намери място сред приоритетите ви? 
Лукаш Кауцки: Диверсификацията, разбира се, е част от нашите приоритети, но на нея трябва да се гледа през призмата на 
отделните национални особености. И в Чешката република, подобно на България, по-голямата част от енергията идва от 
ядрени централи като нямаме възможност да произвеждаме толкова ел. енергия било от соларни панели или пък от 
вятърни електрогенератори или водни централи, т.е. всяка страна има своите специфики като за нас източник на „зелена 
енергия" е и ядрената и ще продължим да настояваме по този въпрос, защото не можем да си представим, че бихме спрели 
от експлоатация нашите две електроцентрали, тъй като това ще бъде катастрофа за Чешката република. Разчитаме, че ще 
включваме и все повече възобновяеми енергийни източници. Важно е да се има предвид, че всяка страна има различни 
географски условия и възможности и бихме искали да акцентираме именно върху това, за да се стигне до взаимно 
приемлив компромис. 
Според едно изследване на Евробарометър България и Чехия /наред със следващия ротационен председател Швеция/са 
сред най-скептичните за приемането на еврото. По какво още си приличат нашите две страни? Какъв потенциал в 
отношенията ни виждате вие като посланик? 
Лукаш Кауцки: Имам чувството, че по отношение на Брюксел и по-дълбоката интеграция нашите две страни се ръководят 
от историческия си опит. И Чехия, и България преди Първата световна война са били части от по-големи наднационални 
формации - Османската империя за България и Хабсбургската монархия за Чехия - и по тази причина сме скептични към 
всичко, които идва отвъд държавите ни - за Чехия преди това е било от Виена, а сега е от Брюксел. Според мен пред 
политиците стои голямата задача да събудят повече доверие у гражданите относно Европа и европейските институции, 
като акцентират върху ползите, върху това, че членството в ЕС е позитив. Скептицизмът възниква от това, че гражданите не 
могат да се идентифицират с ЕС, защото не знаят за всичките предимства, които има носи той, и какви са положителните 
му страни. Нашите държави могат да си обменят много опит от миналото, от болезнения процес на прехода, но и по 
отношение на работния пазар. И в Чехия, и в България има квалифицирани и добри кадри, произвеждат се интересни 
продукти, с които можем да се допълваме взаимно. Мисля, че това е много добра тема и за нашето председателство, а 
именно как да се възползваме от тези възможности и да ги задълбочаваме и занапред. 
 
БНР 
 
√ Радев чака оставката на Петков, за да почне консултации за ново правителство 
Президентът Румен Радев ще започне консултации с парламентарните групи за връчване на мандат за съставяне на ново 
правителство, след като министър-председателят подаде оставката на действащото правителство в Народното събрание в 
съответствие с чл. 89 от Конституцията. 
Това съобщи вчера прессекретариатът на държавния глава, посочвайки, че така отговаря на отправени въпроси какво 
предвижда Конституцията на Република България след гласувания от Народното събрание вот на недоверие към 
правителството. 
В момента Кирил Петков е в Брюксел на срещата на върха на ЕС, която продължава и днес. Това означава, че 
конституционната процедура ще бъде задвижена най-рано следващата седмица. 
 
√ Депутатите гледат три проекта, даващи "зелена светлина" за начало на европреговори на Скопие 
Очаква се парламентът да разгледа три проекторешения, с които се дава зелена светлина за начало на преговори на 
Република Северна Македония за присъединяване към Европейския съюз.  
След близо 8 часово заседание Комисията по външна политика в Народното събрание прие проекта за решение предложен 
от председателя на парламентарната група на "Демократична България". 
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Свои проекти имат и парламентарните групи на ГЕРБ - СДС и ДПС. 
Предложението на "Демократична България" предвижда Народното събрание да даде мандат на правителството да 
одобри предложението на френското председателство на ЕС за промени в проекта за преговорна рамка и да вдигне ветото 
срещу Скопие. Това трябва да стане при 4 условия: Прецизиране на текста, така че да бъде гарантирано изписването на 
българите в конституцията на Северна Македония; нищо в процеса на присъединяване на Скопие към ЕС да не може да 
бъде тълкувано като българско признание за съществуване на македонски език. Да се гарантира, че добросъседството 
остава хоризонтален критерий до края на европреговорите на Скопие и периодичния преглед на изпълнението на 
Договора за добросъседство да бъде оповестяван и в рамките на преговорния процес.  
Министърът на външните работи Теодора Ганчовска напомни:  
"Неслучайно все още няма заявени позиции от Скопие и от тези държави-членки на ЕС, които подкрепят Северна 
Македония по предложението. Те се надяват самите ние да не го подкрепим и с това да върнем процеса в по-изгодна за 
Скопие позиция. Предложение на френското председателство и може би ще бъде валидно до края на френското 
председалство".  
БСП гласува "въздържал се" за проекта на Демократична България и "против" другите два.  
"Възраждане" бяха против всички. Пленарната зала ще определи крайното решение днес. 
 
√ Външната комисия на НС прие проекта на Христо Иванов за РСМ - 11 гласа "за", 3 "против", двама се въздържаха 
След близо 8-часови дебати и с 11 гласа "за", 3 "против" и два "въздържал се" Комисията по външна политика в Народното 
събрание прие проекта за решение, предложен от председателя на парламентарната група на "Демократична България" 
Христо Иванов, за даване на зелена светлина за начало на преговори на Република Северна Македония за присъединяване 
към Европейския съюз. 
То предвижда Народното събрание да даде мандат на правителството да одобри предложението на френското 
председателство на Европейския съюз за промени в проекта за преговорна рамка и да вдигане на ветото срещу Скопие. 
Проектът на "Демократична България" предвижда това да стане при 4 условия: прецизиране на текста, така че да бъде 
гарантирано вписването на българите в Конституцията на Северна Македония; нищо в процеса на присъединяване на 
Скопие към Евросъюза да не може да бъде тълкувано като българско признание за съществуване на "македонски език"; 
да се гарантира, че добросъседството остава хоризонтален критерий до края на европреговорите на Скопие; и 
периодичният преглед на изпълнението на договора за добросъседство да бъде оповестяван и в рамките на преговорния 
процес. 
Отхвърлени бяха другите два проекта на решение, внесени във Външната комисия - на ДПС и на ГЕРБ-СДС. Депутатите не 
изработиха общо решение по т. нар. френско предложение за РСМ, каквато идея имаше. 
Очаква се днес темата да бъде предложена като част от дневния ред на парламента - за обсъждане в пленарната зала. 
Гласуването на проекторешенията не мина без напрежение.  
Заместник-председателят на Външната комисия Атанас Михнев, депутат от "Продължаваме промяната", подчерта ролята 
на Кирил Петков, който изпълнил обещанието си темата да влезе в парламента, но предизвика колегите си с репликата: 
"Така че, нека е ясно, че никой не подкрепя предложенията от нас - на ГЕРБ и ДПС, а това бяха едни инсинуации". 
Тошко Йорданов от "Има такъв народ" се обърна към Михнев с напомняне, че пред него лично премиерът е заявявал 
желание за отстъпки за македонския език: 
"Искам да обясня на заместник-председателя, че неговият лидер пред мен е заявявал, че трябва да измислим как да 
направим отстъпки по въпроса с езика. Така че, каквито и инсинуации да въртите, и утре ще си вдигнете ръчичките заедно 
с ГЕРБ и ДПС". 
От ГЕРБ и ДПС обвиниха "Продължаваме промяната", че заради тяхното нежелание не се е стигнало до общо решение. 
Екатерина Захариева определи позицията им като безпринципна, а Станислав Анастасов като комична: 
"Ние не се притесняваме да гласуваме нито с ДПС, нито с "Продължаваме промяната", нито с който и да било, когато се 
защитава националния интерес. В много обаче шизофренна ситуация бяха "Продължаваме промяната", според мен, които 
успяха да гласуват едновременно и с ДПС и ГЕРБ, и с "Възраждане", каза Захариева. 
"Като пълна безпринципност беше поведението на ПП, а най-накрая изпаднаха и в наистина комична ситуация – да заявят, 
че те нямат никаква позиция, че Кирил Петков няма никаква позиция по темата", коментира Анастасов. 
БСП гласува "въздържал се" за проекта на "Демократична България" и против другите два. "Възраждане" бяха против 
всички. 
Днес и трите проекторешения ще влязат за обсъждане в пленарната  зала на Народното събрание. 
 
√ Петков: Оставка в понеделник, ДБ и БСП бяха партньори, с които може да се върши работа 
Премиерът Кирил Петков заяви, че кабинетът ще подаде оставка в понеделник сутринта. 
Като свои бъдещи коалиционни партньори Петков посочи: 
"В момента в коалицията, както сме в този момент, "Демократична България" и БСП бяха едни партньори, с които може да 
се върши работа. Така че, в един бъдещ формат аз виждам съвсем естествено тези две партии, въпреки че самите те имат 
идеологични различия сериозни, видяхме, че можем да работим заедно". 
Запитан за думите на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който му се извини, че го е нарекъл "страхливец" и го призова да 
създадат евроатлантическа коалиция, Петков отговори: 
"Ние ще продължиме да държиме много ясна линия с кой бихме направили коалиция и с кой – не. Нашата основна цел е 
борба с корупцията, а борба с корупцията не може да се случва, докато имаш коалиционен партньор, който е бил част от 
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корупцията. Ако Бойко Борисов един ден реши да отиде на топъл остров, нали, аз съм сигурен, че  имаме много идеи за 
европейска България с част от депутатите, но в този формат няма как да се случи". 
Петков отхвърли преговори за коалиция с ИТН, "Възраждане" и ДПС. 
В Брюксел той заяви още, че има реална опасност България да загуби парите от първия транш по Плана за възстановяване 
и развитие, ако сложната политическата ситуация се проточи: 
"В този момент рискуваме да ги забавим, но ако тази забава стане прекалено дълга, рискуваме да ги загубим. Този 
парламент трябва да работи, в момента, ако нямаме парламент, наистина ще струва скъпо на България, но от друга страна, 
още по-скъпо би струвало на България, ако имаме задкулисие, което управлява". 
 
√ Кирил Петков определи дебатите на срещата ЕС - Западни Балкани като "много тежки" 
Премиерът Кирил Петков определи вчерашните дебати на срещата ЕС - Западни Балкани като "много тежки" и отново 
повтори, че българското вето за Северна Македония няма да падне, докато няма позиция на българския парламент. Той 
обвини президента Румен Радев, че досега не е свикал Консултативния съвет за национална сигурност заради този въпрос. 
Предвидената пресконференция след срещата на председателите на Европейската комисия и Европейския съвет Урсула 
фон дер Лайен и Шарл Мишел, както и на френския президент Еманюел Макрон бе изненадващо отменена. Източник от 
ЕС обясни това с факта, че тя се е проточила с два часа над предвиденото. 
"Това, което се видя, е наистина, че страшно очакват, че България ще вдигне ветото. Но аз ясно казах, че това решение е 
на българския парламент. Докато нямаме решение на българския парламент, аз еднолично, нито правителството няма да 
променим българската позиция". 
Като подчерта, че Северна Македония не е приела част от предложенията на френското председателство, той добави: 
"Това, което мисля, че им стана ясно, че това не само вече са исканията на София, това трябва да станат исканията на 
Европа. Така че, успяхме и в това нещо да обясним причините защо тези неща, които ние искаме, трябва да се случат. И 
сега вече въпросът е на българския парламент да обсъди и даде решения на тезата като нашите депутати от 
"Продължаваме промяната" и в момента заседават в комисия. Докато го няма това решение, аз ще продължавам да 
отстоявам точно моето обещание и след това тежката задача ще бъде сигурно РСМ, която ще трябва да приеме нашите 
изисквания, за да може да продължи напред". 
По-рано премиерът обвини и държавния глава Румен Радев затова, че досега не е свикал КСНС: 
"Не може от две седмици КСНС да не се свиква и да се крием на различни места и да казваме - ама то едните трябва, то 
другите, защитавал донякъде позицията, ама не защитавал позицията. Ако си президент на място, викаш КСНС, викаш 
всички служби, викаш всички партии, сядаме всички заедно, обсъждаме и излизаме. Но не, пак - било на правителството, 
било на премиера. Маските паднаха. Омръзна ми от страхливци". 
 
√ Петков и Макрон се надяват НС да гласува скоро предложението за Северна Македония 
Премиерът Петков изрази в Брюксел надежда Народното събрание да гласува възможно най-бързо приетото от Комисията 
по външна политика: 
"Надявам се, че българският парламент ще направи широко обсъждане максимално бързо, но това зависи от тях! Когато 
човек отстоява българската позиция, се вижда, че има и респект от европейските партньори", заяви Петков, който участва 
в срещата на върха на лидерите от Европейския съюз и Западните Балкани 
Президентът на Франция Еманюел Макрон също изрази надежда, че българският парламент да гласува предложението. 
Ако гласуването мине през Народното събрание, още другата седмица постоянните представители на ЕС могат да му дадат 
зелена светлина.  
"Една страна-членка реагира със закъснение и поиска промени. Не можехме да се правим, че това не съществува", 
подчерта френският държавен глава.  
"Дали това е справедливо спрямо Северна Македония - ще ви кажа откровено, че не", подчерта той и допълни: 
"Заради това ние упражнихме много силен натиск върху България през последните месеци. Това е и плод на политическата 
криза в България в момента и ние не можем да се правим, че я няма.  Искам да приветствам политическия кураж и 
ангажираност на премиера Петков. Той направи всичко и смятам, че сме много близо до споразумение". 
Същевременно френският държавен глава призна, че исканията на България са съвместими с това, което Северна 
Македония може да направи: 
"Така че в следващите часове по това, което е договорено, разчитам на вота на българския парламент и на всички 
политически сили в него, както и на президента - на тези, които са в управляващата коалиция и другите, които скоро я 
напуснаха, а и на партиите в опозиция. Всички те имат дълг на европейци да гласуват предвид това, което постигнахме".   
Макрон уточни, че след това ще проведе разговор с официалните представители на Северна Македония, за да приключи 
процеса. 
 
√ Конференция обобщава политиките за стимулиране и растеж на развитието на иновациите 
Конференция "Иновации чрез политика" ще обобщи политиките за стимулиране и растеж на развитието на иновациите на 
българско и на европейско ниво. Проявата е в София и е организирана от Цветелина Пенкова - евродепутат от Групата на 
Прогресивния алианс на социалистите и демократите.  
Форумът ще обсъди ролята на държавата и на Европейския съюз за развитие на иновации и технологии ролята на младите 
хора. Министърът на иновациите и растежа в оставка Даниел Лорер ще припомни кои са политиките на държавно и 
европейско ниво, които са ключови за развитието на иновациите в България през следващите 10 години.  
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В последните седмици в парламента влязоха за обсъждане няколко предложения за промени, като това за стартъп визата, 
на които се разчита да привлекат граждани на трети страни и инвестиции в регистрирани в България дружества.  
Стартъп визата е и част от реформите в Плана за възстановяване и устойчивост.  
Промени в Търговския закон предлагат по-голяма гъвкавост и достъпност при създаването и управлението на 
иновативните и ориентирани към бърз растеж малки компании.  
По данни на Българската асоциация на софтуерните компании за 2021-ва година ръстът на IT индустрията е 20.2% с оборот 
от 5.475 млрд лева.  
Над 80% от тези пари идват от износ на продукти и услуги. 
В България работят над 60 глобални софтуерни бранда. 
 
√ Румен Спецов: Несигурната политическа обстановка се отразява върху работата на НАП 
Репортаж на Здравка Маслянкова в предаването ''Преди всички'' 
В условията на политически сътресения Националната агенция за приходите трябва да осигури данъчните постъпления, с 
които държавата да реализира все още негласуваните от парламента антикризисни мерки с актуализацията на бюджета. 
Към полугодието данъчните приходи ще бъдат изпълнени на 99,9%, като за преизпълнение на този етап не може да се 
говори. 
Несигурната политическа обстановка се отразява върху работата на приходната администрация, коментира във Велико 
Търново изпълнителният директор на НАП Румен Спецов, който вчера проведе повече от 4-часова среща с шефовете в 
Териториалната дирекция на агенцията, която обслужва областите от Велико Търново до Видин.   
Румен Спецов заяви, че НАП е готова веднага след гласуване от депутатите да започне да администрира държавната помощ 
от 25 стотинки на литър гориво.  
Антикризисните мерки с намаление на данъци и акцизи са съгласувани с НАП и не се очакват проблеми с фиска, заяви във 
Велико Търново изпълнителният директор на приходната администрация Румен Спецов:  
"Имайте предвид, че всички тези законодателни искания за промени спрямо новата актуализация на бюджета, която все 
още не е приета, те са изговаряни във времето и всичко е съобразено. Към днешна дата аз нямам притеснения с 
изпълнението на плана, както и ако тази актуализация бъде приета с тези изменения, с всички дали ще бъдат антикризисни 
или както ги наричате антиинфлационни мерки, аз нямам притеснения, че това по някакъв начин ще се отрази негативно 
или ние ще имаме проблем с изпълнението на самия бюджет".  
Към полугодието не може да се говори за преизпълнение на данъчните приходи, една от причините е все още 
негласуваната от депутатите актуализация на бюджета, коментира още данъчен номер едно:  
"99,9% изпълнение до полугодието. Тук си слагам един буфер, все пак искам да видя между първо и второ четене по 
актуализацията на бюджета дали ще има промени, дали народните представители ще приемат параметрите, които са 
заложени, или ще бъдат заложени нови параметри. Това е единствената причина, поради която аз не мога в момента да 
казвам, да се наемам да определя 100-процентната или над 100-процентната, или това, което ме питате за преизпълнение. 
Нека да видим самият бюджет какъв ще бъде, защото пряко от това нещо зависи и нашата работа".  
Ако парламентът приеме облекчението от 25 стотинки за литър гориво, НАП е готова и веднага може да започне да 
изпълнява мярката, посочи още Румен Спецов с уговорката, че повече подробности ще даде след като тя стане 
законодателен факт:  
"Планът е готов, не искам да вляза в подробности, докато не видим дали това нещо ще бъде прието. Имайте предвид, че 
това е предложение, което ще се разгледа, дали то ще бъде прието в параметрите, в които правителството е определило, 
че ще бъде като помощ, тогава вече може технически да обясним, ще има и такова разяснение. Чисто хипотетично, ако 
кажем, че утре актуализацията на бюджета се приеме, от 1 юли НАП има възможност да администрира тези 25 стотинки 
помощ".  
Румен Спецов започна да обикаля мегадирекциите на приходната администрация в страната, дава указания – какви, не 
пожела да коментира, но една от целите на срещите му, по неговите думи, е да даде спокойствие на данъчните служители 
да си вършат работата в ситуацията на политическите сътресения:  
"Мен лично не ме притесняват, но те оказват влияние върху цялото общество. Все пак трябва да кажеш на тези хора, които 
работят в тази администрация, които се грижат всичко това нещо да се случи, че нещата ще протичат нормално. За 
съжаление, виждате какво се случва последните и особено след вота на недоверие, моето идване тук е свързано да 
успокоя хората и да кажа, че в крайна сметка НАП продължава да работи и тя е институцията, която ще гарантира всички 
тези промени, които искат да се направят в бюджета, самия бюджет и функционирането на страната – единствената 
структура ще остане да функционира е НАП, която да гарантира това нещо. Няма как да правим актуализация на бюджет и 
той да бъде приет и след това тези показатели да се търсят от НАП, ако нашите служители не знаят или не работят добре и 
спокойно. Независимо какво се случва, те трябва да имат самочувствието на хора, които първо трябва да гледат изцяло 
професионално на своята работа, загърбвайки всякакви други пристрастия".  
Румен Спецов заяви, че няма обратна връзка от закритата вече спецпрокуратура какво се е случило с подадените данни от 
проверките на данъчните и ДАНС до 2019 година за 38 висши държавни служители за имоти и сметки в чужбина. За това 
той беше привикан да дава обяснения в края на март в парламентарната антикорупционна комисия. Не пожела да посочи, 
дали НАП се е самосезирала по медийни публикации и извършва ли данъчни проверки на публични личности от 
приятелски политически кръгове.   
Все още продължават данъчните проверки на петролната рафинерия в Бургас, но се очаква дружеството да има 
положителен финансов резултат, каза още Румен Спецов:  
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"2014 година е затворена, вече там е излязъл ревизионният акт, там е намалена счетоводната загуба с 500 милиона. 2015 
година се проверява. Там имаме една много голяма инвестиция от 1,5 милиарда долара, които са вложени в система за 
преработка. Всичко това се обследва. 2015 година мисля, че август месец ще приключи и тази ревизия. Що се касае за 
финансовите резултати на рафинерията към момента, след 2001 година, когато те промениха своя начин на работа, това 
което показват в частта на ДДС, са само положителни резултати, и в частта на ЗКПО имаме положителни авансови вноски, 
т.е. очаквам положителен резултат на базата на авансовите вноски, които са внасяли през годината. Така че мисля, че 
Нефтохим-Бургас тази година ще декларира за предходната положителен финансов резултат. Данъчни нарушения могат 
да се откриват, те водят до промяна на финансовия резултат. Като завърши ревизията август месец, тогава ще мога да ви 
кажа".  
Румен Спецов посочи, че във всеки момент е готов да си тръгне от директорското място в НАП и е категоричен, че е успял 
да изчисти името на агенцията като "бухалка" върху бизнеса:  
"НАП е структура, която работи с документи, със солиден доказателствен материал и аз ще бъде проводник на тази 
законност в НАП. Смятам, че в моето управление съм изчистил до голяма степен името на НАП и съм дал възможност на 
бизнеса да бъде в една комфортна зона без притискане. В крайна сметка дойдохме за два месеца и половина, вече една 
година и два, три месеца съм на този пост, ще остана до тогава, до когато държавата има нужда от мен. Когато преценят, 
че нямат нужда от моите услуги, без драми подавам си молбата и приключвам с държавните дела".  
Репортаж на Здравка Маслянкова в предаването "Преди всички" можете да чуете от звуковия файл. 
 
√ Договори за експорт за 90% от предприятията, участвали в международни изложения 
Сключени договори за износ на българска продукция и предстоящи договори за експорт за 90% от предприятията, 
участвали в международните изложения от 2020 година насам, отчетоха от Агенцията за насърчаване на малките и средни 
предприятия. Европейските пазари са приоритетна цел за българската продукция. 
Въпреки пандемичната криза и войната в Украйна, малките и средните предприятия отчитат значителни резултати, 
постигнати от участието си в международните изложения в този период. 
Успешен пример за представянето на българската козметична индустрия посочи Гергана Андреева от браншовата 
асоциация: 
"Ние имаме не само очаквани договори, но и сключени договори. За първи път в наше участие имахме сключен договор и 
то с голяма верига за дрогерии в Турция, което осигурява един дългосрочен ефект от това участие". 
В очакване на договори са и от браншовите асоциации на машиностроенето, електротехниката и електрониката, 
текстилния бранш. 
А последствията от струпаните кризи напоследък не са бариера пред българския експорт, заяви изпълнителният директор 
на Агенцията за малките и средните предприятия Бойко Таков: 
"По-скоро ние бихме могли да се възползваме от положителните ефекти от тази криза и на затруднените, на места счупени 
вериги на доставки, на места се търси скъсяване на веригите на доставки, което е много добра възможност за нашите 
български предприятия, особено в рамките на ЕС". 
 
√ Поредно нарастване на банковите депозити и кредити на домакинствата през май 
През май 2022 г. се запазва тенденцията на нарастване на банковите депозити и кредити на домакинствата, но растежът 
на депозитите се забавя до 6,2% спрямо година по-рано, докато този на кредитите се ускорява до 14,5%, показват данни 
на Българската народна банка (БНБ). 
В края на май депозитите на неправителствения сектор в българската банкова система са в размер на 105,692 млрд. лева 
(72% от БВП), като годишното им увеличение е с 9,7% след растеж с 10,1% през април 2022 г. 
Депозитите на нефинансовите предприятия през май са в размер на 34,027 млрд. лева (23,2% от БВП), нараствайки на 
годишна база с 16% след тяхно повишение с 15,4% през предходния месец. В същото време депозитите на финансовите 
предприятия нарастват с 19,2% на годишна база след повишение с цели 32,1% през четвъртия месец на 2022 г., достигайки 
4,26 млрд. лева (2,9% от БВП). 
В края на май 2022 г. депозитите на домакинствата и НТООД (Нетърговски организации, обслужващи домакинствата) са в 
размер на 67,405 млрд. лева (45,9% от БВП), като се повишават на годишна база с 6,2% след растеж с 6,5% през април. 
 

https://bnr.bg/post/101666864/rumen-specov-nesigurnata-politicheska-obstanovka-se-otrazava-varhu-rabotata-na-administracia-v-nap
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Кредитите за неправителствения сектор през петия месец на 2022 г. са в размер на 74,59 млрд. лева (50,8% от БВП), като 
нарастват на годишна база с 11,2% след повишение с 10,7% през април. 
Според данните на БНБ кредитите за нефинансови предприятия се повишават през май с 8,5% на годишна база след 
повишение със 7,7% месец по-рано, като достигат 38,833 млрд. лева (26,4% от БВП). 
Кредитите за домакинства и НТООД през май 2022 г. пък са в размер на 30,562 млрд. лева (20,8% от БВП), като спрямо 
същия месец на 2021 г. те се увеличават с 14,5% след повишение с 14,2% през април. През май жилищните кредити са за 
14,875 млрд. лева и нарастват на годишна база с 18,3% (при годишно увеличение с 18,1% през април), докато 
потребителските кредити през петия месец на 2022 г. възлизат на 14,12 млрд. лева и са с 12,3% над нивата от май 2021 г. 
след тяхно повишение с 11,9% през април 2022 г. 
През май тази година кредитите, предоставени на финансови предприятия, са в размер на 5,195 млрд. лева (3,5% от БВП), 
нараствайки на годишна база с 13,3% след тяхно повишение с 13,6% през април 2022 г. 
 

 
 

√ Любомир Кючуков: Дипломацията ни си свърши работата в ЕС, но политиците се провалиха у дома 
"България е напът да пропусне най-добрата възможност за гаранции от ЕС в спора с РСМ" 
"Няма да е изненадващо, ако и в Скопие правителството падне" 
Интервю на Людмила Железова с Любомир Кючуков в предаването ''Нещо повече'' 
"Българската дипломация си свърши работата в Европа, но политиците ни се провалиха у дома. България е напът да 
пропусне може би най-добрата възможност да си осигури гаранции от ЕС в спора с Република Северна Македония заради 
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вътрешнополитически аргументи, партийни сметки и прехвърляне на отговорността, като не успя своевременно да 
подкрепи документите, предложени от Европейския съюз". 
Коментарът пред БНР направи дипломатът Любомир Кючуков, директор на Института по икономика и международни 
отношения и бивш заместник-министър на външните работи.  
Според него България евентуално ще подкрепи постфактум текстове, за чието запазване ще трябва тепърва отново да се 
бори: 
"Това все пак би прехвърлило вече основният дебат по оста Брюксел-Скопие, а не София-Скопие, както беше досега". 
Дипломатът подчерта, че България ще има думата на всеки етап от преговорите на РСМ с ЕС. 
"Страната ни трябва да се произнесе по френското предложение. Нормалната процедура е Министерския съвет да 
представи предложенията за гласуване в парламента и НС да се произнесе по тях. ... България трябва да се опита в рамките 
на Срещата на върха в Брюксел, която тече днес и утре, предложението да остане на масата и занапред, т.е. то да не бъде 
оттегляно и променяно. Защото в този си вид то е актуално да края на Френското председателство, което е до края на юни", 
обясни Любомир Кючуков. 
Той поясни, че ако утре това френско предложение бъде подкрепено от ЕС и това стане преговорната рамка, тогава вече 
ЕС ще преговаря с РСМ за одобряването на тази преговорна рамка: 
"Тогава вече натискът се прехвърля по посока Скопие, а не по посока София". 
Кючуков прогнозира, че френското предложение ще бъде одобрено то Народното събрание, но допусна: 
"Както по този проблем падна правителството в София, няма да е изненадващо, ако и в Скопие кабинетът на Димитър 
Ковачевски падне, което допълнително ще усложни намирането на решение" 
Интервюто на Людмила Железова с Любомир Кючуков в предаването "Нещо повече" можете да чуете от звуковия файл. 
 
√ Посланикът на Азербайджан в нашата страна: България може да получи в пълен обем газа от Азербайджан с пускане 
на интерконектора с Гърция 
България ще може да получава в пълен обем природен газ от Азербайджан с пускането в експлоатация на интерконектора 
с Гърция. Това заяви посланикът на Азербайджан в България Хюсейн Хюсейнов в интервю за азербайджанска новинарска 
компания Trend News Agency. 
Той също така посочи, че Азербайджан и България, които имат благоприятно географско местоположение, могат да играят 
водеща роля в насърчаването на международния превоз на товари между Европа и Азия. 
Дипломатът отбеляза, че българското правителство полага сериозни усилия за въвеждане в експлоатация на газовия 
интерконектор с Гърция (IGB) във възможно най-кратък срок. 
"Енергията е икономическият крайъгълен камък на отношенията между Азербайджан и България и създава важна основа 
за още по-голямо развитие на сътрудничеството. На фона на сериозната ситуация поради рязкото увеличение на цените 
на природния газ в България, Азербайджан, като стратегически партньор и приятелска страна, винаги се е опитвал да 
помага на тази страна. На фона на несигурността на европейския енергиен пазар, българското правителство полага 
сериозни усилия да въведе в експлоатация в най-кратки срокове газовия интерконектор с Гърция, който играе важна роля 
за енергийната сигурност на страната и е в активен диалог с всички партньори по тази тема. Министър-председателят на 
България Кирил Петков каза пред местни медии, че се планира пускането на IGB в експлоатация през юли или август“, 
обясни Хюсейнов в екслузивно интервю за Trend News Agency. 
Той потвърди, че с пускането в експлоатация на този интерконектор България ще може да получава в пълен обем природен 
газ от Азербайджан. 
"Азербайджан, като надежден енергиен доставчик и инициатор на редица важни регионални проекти, ще продължи да 
изпълнява изцяло задълженията си и ще играе решаваща роля на българския енергиен пазар“, каза още посланикът в 
България. 
Хюсейнов добави, че на фона на кризата и несигурността на европейския енергиен пазар ролята на алтернативните 
енергийни източници нараства и редица европейски страни, включително България, проявяват интерес към увеличаване 
на вноса на природен газ от Азербайджан. 
"Южният газов коридор и Трансадриатическият газопровод (TAP), който е част от него, за пореден път доказаха значението 
си на фона на енергийната криза и изиграха решаваща роля за непрекъснатите доставки на природен газ до европейските 
потребители. Азербайджан има желание да продължи да играе ролята на надежден доставчик на енергия както за 
региона, така и за Европа и е готов да доставя повече природен газ. Увеличаването на доставките на природен газ изисква 
подписване на съответен договор между вносители и износители“, обясни г-н Хюсейнов. 
Той добави, че след подписване на такъв договор преди всичко е необходимо да се увеличи транспортният капацитет на 
Южния газов коридор, за да се доставят договорените обеми. Това е един от основните въпроси в енергийния диалог 
между Азербайджан и Европейската комисия. 
 
√ Рязко забавяне на бизнес активността в еврозоната през юни до 16-месечно дъно 
Икономическата активност в еврозоната се забави рязко през юни до 16-месечно дъно с оглед на влошаващо се търсене 
на фона на силно растяща инфлация и спадащо потребителско и бизнес доверие. 
Това показват предварителни данни от проучването, публикувано от S&P Global. 
Общият PMI индекс на S&P Global, включващ активността в промишлеността и сферата на услугите, падна през юни до 51,9 
пункта от 54,8 пункта през май и очаквания за доста по-сдържано понижение към 54,0 пункта, достигайки 16-месечно дъно. 
"С изключение на месеците на Covid локдауни, забавянето през юни беше най-рязкото, регистрирано от проучването след 
разгара на световната финансова криза през ноември 2008 г.", отбеляза S&P Global. 

https://bnr.bg/post/101666742/lubomir-kuchukov-diplomaciata-ni-si-svarshi-rabotata-v-es-no-politicite-se-provaliha-u-doma
https://en.trend.az/business/transport/3612610.html
https://en.trend.az/business/transport/3612610.html
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Промишленият PMI индекс се срина през юни до 52,0 пункта от 54,6 пункта месец по-рано, достигайки 22-месечно дъно, 
като неговата производствена компонента дори падна под важното ниво от 50 пункта до 49,3 пункта - най-ниско ниво от 
24 месеца насам и знак за свиване на промишленото производство. 
Индексът PMI в сферата на услугите пък се понижи през юни до 5-месечно дъно от 52,8 пункта спрямо 56,1 пункта през 
май. 
 

Графики на общия PMI индекс и на БВП на еврозоната 

 
 
"Влошаването се дължи както на стагнацията при търсенето с оглед на покачващите се разходи за живот, така и 
влошаващите се бизнес перспективи, затягането на финансови условия (повишаването на лихвите) и все по-засилващите 
се опасения относно енергийните и снабдителните доставки, свързани с войната в Украйна и продължаващите 
пандемични смущения, коментира доклада Крис Уилямсън, главен бизнес икономист в S&P Global Market Intelligence. 
"Междувременно ценовият натиск остава повишен на нива, невиждани преди коронавирусната пандемия, въпреки че 
умереният ръст на разходите за трети пореден месец намеква за връх в инфлационния темп", добави той. 
Според него забавянето показват темп на растеж на БВП в еврозоната от едва 0,2% в края на второто тримесечие, което 
представлява рязко намаление спрямо растеж с 0,6% в края на първото тримесечие, като има вероятност за по-лошо 
представяне през втората половина на годината. 
"Постоянният инфлационен натиск допринася за неволите. Показателите за цените от проучването, които правилно 
предвиждаха скорошния скок на инфлацията, остават повишени на нива, невиждани в историята на еврозоната преди 
пандемията, с тревожно увеличение на ръста на разходите в сектора на услугите. Въпреки това, неотдавнашното 
охлаждане на търсенето вече показва признаци на успокояване на цените на стоките, което дава намек за инфлационен 
пик в близко бъдеще", отбеляза още Крис Уилямсън. 
По-рано днес агенция  S&P Global отчете рязко влошаване на бизнес активността и в двете най-големи икономики на 
еврозоната. 
Общият PMI индекса на Германия се понижи от 53,7 пункта през май до 51,3 пункта през юни (6-месечно дъно), като PMI 
индексът на услугите спадна през юни до 52,4 пункта (5-месечно дъно) от 55,0 пункта месец по-рано, докато индексът на 
промишлената активност удари 23-месечно дъно от 52,0 пункта спрямо 54,8 пункта месец по-рано. 
Общият PMI индекс на Франция пък се понижи през юни до 52,8 пункта (5-месечно дъно) от 57,0 пункта през май, като PMI 
индексът на услугите спадна до 54,4 пункта (5-месечно дъно) от 58,3 пункта месец по-рано, докато индексът на 
промишлената активност удари 19-месечно дъно от 51,0 пункта спрямо 54,6 пункта през май. 
 
√ Шест години от референдума за Брекзит в условията на железопътна стачка 
Шестата годишнина от референдума за Брекзит свари Обединеното кралство почти парализирано от най-голямата 
железопътна стачка за последните 30 години. 
На 23 юни 2016 г. британците взеха съдбовното решение да напуснат ЕС с 52% "за" и 48% "против". След дълга сага на 
преговори, през което време имаше оставки, общи избори и смяна на правителство, на 24 януари 2020 г. Лондон и Брюксел 
подписаха сделката за Брекзит. 
Премиерът Борис Джонсън бе приет от брекзитиърите като национален герой за това, че е изпълнил Брекзит. 
Проучване на агенция SavantaComRes обаче показа, че едва 36% от анкетираните смятат, че Брекзит е бил успех, докато 52 
на сто го смятат за провал. 
Мнозина виждат в Брекзит и причина за много от негативните неща, които се случват днес в живота на британците. 
В специална статия днес по повод на шестата годишнина от референдума за Брекзит вестник "Индипендънт" отбелязва 
шестте, според него, най-големи и трайни проблеми. Те са както следва. 
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Плодове и зеленчуци продължават да гният по британските полета след като селскостопанските работници, най-вече 
източноевропейци, си тръгнаха след Брекзит. 
Инфлацията продължава да чупи рекорди – в момента тя е 9,1% с прогноза от 11% през есента. 
Риболовът изпитва сериозни проблеми в резултат на неизпипани детайли в сделката за Брекзит. 
Недостигът на персонал по летищата и авиолинии доведе до хаос в сектора. 
Недостигът на шофьори на товарни автомобили наруши снабдителната верига. 
Завърна се роумингът. 
А стачката днес на около 40 000 железопътни работници е само едно напомняне още колко много могат да се влошат 
нещата като се има предвид, че и други сектори на по-късен етап планират да се включат. 
Преговорите между профсъюзите и работодателите не стигнаха до никъде и генералният секретар на RMT Мик Линч заяви, 
че освен следващата събота, както вече е планирано, ако се наложи стачните действия ще продължат и след това. 
 
√ Турската централна банка остави лихвата на ниво от 14% въпреки все по-високата инфлация 
Централната банка на Турция запази основната си лихва непроменена на ниво от 14% за шести пореден месец въпреки 
скока на инфлацията в страната до 73,5% през май и глобалния цикъл на затягане на паричната и лихвена политика, като 
банката отново заяви, че очаква да започне понижение на инфлацията. 
Централната банка заяви, че спадът на инфлацията ще започне поради вече взети мерки, потенциален край на конфликта 
в Украйна и благоприятни базови ефекти. 
"Банката ще продължи да прилага решително засилената макропруденциална политика и ще предприема допълнителни 
мерки, когато е необходимо“, се посочва в изявление след края на днешното заседание. 
Банката намали лихвения си процент с цели 500 базисни пункта (с 5%) към края на миналата година, въпреки растящите 
цени, провеждайки по този начин необичайна политика, за която настоява президента Реджеп Ердоган. Това остави 
реалните лихви дълбоко на отрицателна територия. 
Цикълът на намаляване на лихвите предизвика валутна криза, която доведе до обезценка на турската лира с 44% спрямо 
долара през 2021 г., разпалвайки допълнително инфлацията. Тази година турската валута отслабна с още 24%, като в 
същото време инфлацията достигна 24-годишен връх. 
Повечето икономисти, които са анкетирани от Ройтерс, очакват основният лихвен процент да остане стабилен на ниво от 
14% до края на годината, което отразява липсата на промяна в нестандартната парична и лихвена политика, за която 
настоява икономическия план на Ердоган. 
 

Графика на основната лихва на Турската централна банка 

 
 

√ Според Citigroup вероятността за глобална рецесия наближава 50% 
Citigroup прогнозира вероятност от почти 50% за световна икономическа рецесия, тъй като централните банки бързат да 
повишат лихвените проценти, за да ограничат силно растящата инфлация, която отчасти е подхранена от негативното 
въздействие на войната в Украйна и от коронавирусната пандемия, предаде Ройтерс. 
Рецесията е "все по-осезаем риск" за икономиката, пишат анализатори на Citigroup, докато оценяват вероятната 
траектория за глобален растеж през следващите 18 месеца. 
"Историческият опит показва, че намаляването на инфлацията (дезинфлацията) често носи значителна цена за 
икономическия растеж и виждаме, че общата вероятност от рецесия сега се приближава до 50%“, казаха анализаторите на 
голямата американска банка. 
Citigroup посочи, че докато рисковете от рецесия са по-високи, и трите сценария - за т.нар. "меко приземяване" на 
икономиката, за по-висока инфлация и за глобална рецесия са правдоподобни и трябва да продължават да се следят, като 
на този етап базовият сценарий е сякаш по-близо до т.нар. "меко кацане" (по-плавно забавяне на икономическия растеж). 
Междувременно британската банка Barclays очаква, че растежът на развитите икономики може да се забави до 1% през 
2023 г. и че еврозоната може да влезе в рецесия от четвъртото тримесечие на настоящата фискална година. 
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"Икономиката на САЩ е на път да се сблъска с Федералния резерв, който изглежда се ангажира да повиши лихвите далеч 
над т.нар. "неутрално ниво", а продължаващият срив в продажбите на нови жилища вероятно е предвестник на нещата, 
които предстоят“, посочват от банката. 
Barclays очаква икономическият растеж на САЩ да се забави до 1,1% през 2023 г., което би представлява рязко отслабване 
от експанзията с 5,7% през 2021 г. 
Няколко централни банки, включително Федералния резерв на САЩ, започнаха агресивно да повишават лихвите по заеми, 
тъй като разходите за живот достигат рекордни нива заради силно растящата инфлация. 
В сряда председателят на Фед Джером Пауъл каза, че централната банка не се опитва да предизвика рецесия, но се 
ангажира да постави цените под контрол. 
 
√ САЩ с нов пакет от 450 милиона долара военна помощ за Украйна 
Съединените щати изпращат нов пакет военна помощ за Украйна на стойност 450 милиона долара. От Европейския съюз 
заявиха, че ще работят за засилване на военната подкрепа за Киев, както и за по-нататъшно финансово подпомагане на 
страната.  
Джон Кърби -  координатор за стратегическите комуникации на Съвета за национална сигурност в Белия дом, каза, че в 
помощта са включени още четири системи за залпов огън "Хаймарс", артилерийски снаряди и патрулни лодки. Украинската 
страна вече е получила четири ракетни установки, съобщи по-рано министърът на отбраната Олексий Резников. С новия 
транш общият размер на американската военна помощ за Украйна от началото на инвазията надхвърля 6 милиарда 
долара.  
Междувременно в изявление на Европейския съвет бе отправен призив към Русия незабавно да спре атаките срещу 
селекостопански съоръжения на украинска територия, да прекрати отнемането на зърнени култури и да разблокира Черно 
море и по-специално пристанището в Одеса.  
Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш подкрепя позицията за осигуряване на едновременен достъп до 
световните пазари на храни от Русия и Украйна. Това е изтъкнал официалният представител Стефан Дюжарик пред ТАСС. 
По-рано руският външен министър Сергей Лавров заяви, че Гутериш се опитва първо да се споразумее за износа на 
украинско зърно, а след това на руско.  
 
Икономически живот 
 
√ Дългови (м)истерии 
Поредната доза мъдрост на популярните икономисти тласка страната към рецесия… 
По последни данни на Министерството на финансите към края на април 2022 г. публичният дълг на България възлиза на 
около 31.5 милиарда лева, което съответства на 21.4% от очаквания брутен вътрешен продукт за годината. Отделно от това, 
имаме около 550 милиона лева държавногарантиран дълг. Следователно, в момента равнището на публичната 
задлъжнялост на България е около 22% от БВП. 
Икономистите са длъжни да мислят песимистично, затова да добавим към сметката евентуални скрити пасиви в 
държавните предприятия, дълговете на общините и други подобни неща. Дори така, публичната задлъжнялост остава 
далеч под 30% от БВП. 
А сега да направим сравнение с останалите страни от Европейския съюз. Най-новите обобщени данни на Евростат са към 
края на 2021 г. Тогава консолидираният брутен дълг на българското правителство е бил 25.1% от БВП – трети най-нисък в 
съюза, при средно 88.1% за ЕС и 95.6% за еврозоната. Тоест равнището на публичния дълг на България е три до четири 
пъти по-ниско от това на една средна европейска страна. 
България действително е европейски шампион по нисък публичен дълг, като пред нас в тази класация са само Люксембург 
– свръхбогата неофициална офшорна зона – и Естония. Относно публичната задлъжнялост на Естония, тази страна имаше 
шанса да се отдели от СССР с чист баланс и ако през бурната 1997 г. публичният дълг на България възлизаше на 96% от БВП, 
за Естония този процент беше под 7%. 
Още сравнения: публичният дълг на Чехия по последни данни е 42% от БВП, на Румъния 49%, на Полша 54%, на Унгария 
77%. България се откроява на този фон – може би тъй, както и с обидно ниските си медианни заплати. Длъжни сме да се 
попитаме дали ненормално ниските за ЕС заплати всъщност не са свързани по някакъв начин с ненормално ниския за 
ЕС държавен дълг. 
Как коментират тази ситуация българските икономисти? Не е за вярване. Николай Василев, бивш министър на икономиката 
и несъстоял се министър-председател на Слави Трифонов, плаши, че се задава „най-голям бюджетен дефицит в 
историята на държавата“ (при положение, че към края на май в бюджета има излишък от 570 милиона лева). Според 
него, „най-лесното е държава да взема дългове и да ги харчи за каквото й падне“. 
Известният финансист Емил Хърсев намира още по-черни краски: „Натрупването на задължения застрашава бъдещето 
на нацията. Това ни пречи да се развиваме.“ Пред сайта businessnovinite.bg Хърсев разказа, че Древен Рим, Византия и 
Хазария са изчезнали заради грешни икономически политики и същото чака България, ако се приеме актуализацията на 
държавния бюджет за 2022 г., позволяваща ръст на публичния дълг. 
Звучи стряскащо, затова да повторим: при среден публичен дълг за ЕС над 88% от БВП, дългът на България е 25%. Ако ще 
си говорим за стопанска история, Турската империя също се срина заради неразумна дългова политика, но това няма нищо 
общо с днешната ситуация в нашата страна. Внушението, че България върви към фалит е недобросъвестно. 
Всъщност истинският проблем на България с дълга е по-скоро в това, че го нямаме в достатъчно количество. Наскоро 
известният изследовател Адам Туз напомни за гледището на германския икономист от XIX век Лоренц фон Щайн: 

https://businessnovinite.bg/mnenie/finansov-ekspert-vanshnijat-dalg-e-paguben-za-nas-mozhe-da-izcheznem-kato-nacija.html
https://mittag.wordpress.com/2014/03/06/ottoman-default/
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„Държава, която няма публичен дълг или прави твърде малко за бъдещето, или иска твърде много от настоящето .“ 
Днешната демографска ситуация в България потвърждава верността на тези думи. 
Но защо българските икономисти бият камбаната на фалита при положение, че дълговият товар на България е доста по-
лек, отколкото на останалите европейски страни? Има няколко версии. Първата е политическа: икономисти умишлено 
плашат народа с несъществуващи чудовища, за да дестабилизират правителство, което не харесват. 
Тази версия е вероятна, но ще я отхвърлим, защото ако мотивацията на известни публични личности е действително такава, 
много жалко и за тях, и за нас, които ги слушаме. 
Втората версия е, че нашите икономисти са индоктринирани – пропити с учението за лошата държава, която трябва да се 
умори от глад. Доскоро господстващата мъдрост в икономиката беше точно тази, но не и практиката: за последните 20 
години Германия наруши Маастрихтското правило за до 3% годишен бюджетен дефицит точно 8 пъти. 
„Натрупването на дългове застрашава бъдещето на нацията“ – твърди доц. Хърсев, но то също така може да спаси 
нацията. По време на Наполеоновите войни държавният дълг на Британия надхвърля 200% от БВП. Без средствата, 
привлечени от капиталовия пазар, британската нация щеше да е бледа сянка на това, което е днес. Същата логика важи и 
за България, с оглед на демографската ситуация. 
В този момент от залата проехтява вик: „Германия, Британия… България е слаба обезкървена икономика и не може да си 
позволи да прави това, което правят останалите!“ Може да сме слаби, но не сме без зестра. Според баланса на 
Управление „Емисионно“ на БНБ към края на май 2022 г. валутните резерви на страната – след приспадане на 
задължителните резерви на банките – възлизат на около 42 милиарда лева. 
В случай на голяма нужда България е в състояние да изплати целия си публичен дълг от натрупаните резерви на 
валутния борд – и пак ще ни останат 10 милиарда. 
Има и трета мръсна версия защо „загрижени“ икономисти вещаят дългов Армагедон. Mакроикономическата среда е 
инфлационна. Допълнителните средства, които ще се разпределят сред хората през бюджета, ще компенсират уязвимите 
групи (след малко ще видим, че дългът не се тегли за това). Но би могло да е другояче: ако доходите не се актуализират 
спрямо инфлацията, икономиката вероятно ще изпадне в рецесия. Ще има безработица, но и цените ще паднат. 
Собствениците на капитал и тези, които разчитат на дългови инструменти с фиксирана доходност ще извлекат полза от 
рецесия в този момент. 
Ужасно от човешка гледна точка, но носи изгода. Какво от това, че ще вкараме народа в беда, ако така ще направим добри 
пари? Ще предпазим капитала за сметка на масите. И така, у нас масирано се говори за национална дългова криза – 
независимо че ни остават още над 55 милиарда лева дълг, преди да прекрачим Маастрихтския критерий – за да се попречи 
на правителството да помогне на хората и така стойността на парите да се запази. 
Да се тегли дълг в инфлационна среда е изгодно за длъжника – знае го всяко практично домакинство, но явно не и 
българските икономисти. Да отчетем и цената на публичния дълг: сега плащаме като лихви 0.5% от БВП, докато средното 
за ЕС е 1.4%. 
И още: щом сме в инфлационна среда, логиката е, че лихвите ще започнат да се вдигат. Тоест, тегленето на дълг е по-
изгодно сега, отколкото след предизвестената намеса на ФЕД и на Европейската централна банка през есента. Ако не го 
направим сега, после ще трябва да се примирим с по-високи лихви (за да „превъртим“ падежиращия дълг). И тогава същите 
тези икономисти, които в момента критикуват намерението на правителството да изтегли превантивно външен дълг, ще 
го бичуват, че не го е направило по-рано. 
„България фалира!“ е запазен лозунг в българската политика. Това внушава Бойко Борисов всеки път, когато не е на власт. 
Това пророкуваше бившият финансов министър Милен Велчев преди десетина години. Същото говори сега друг кадър на 
провалилото се НДСВ. Постоянно се правят истерични дългови прогнози, които не се сбъдват – и все безнаказано. Редица 
експерти разбират тази игра, но нямат мотив да вземат отношение. Нали държавата по правило е гадна, трябва да я 
мачкаме. Особено ако се казва България. 
Всъщност, настоящото правителство се намира в комфортно положение по отношение на публичния дълг. По данни на 
МФ, само 12% от общия публичен дълг е с падеж през близките пет години. Две трети от дълга е с матуритет над 10 
години. Почти целият публичен дълг, теглен през последните пет години, е с доходност под 1%. Подобна ситуация е повод 
не за страх, а за радост. Още повече, че умишленото всяване на страх сред народа може да се отрази в по-висока доходност 
за инвеститорите. 
Всичко казано дотук не означава, че България може да си позволи да тегли пари назаем и да ги харчи произволно. Ни най-
малко. Но за да има развитие, трябва да се правят инвестиции. Държавният дълг е нужен именно за структурни 
инвестиции, от които сме се отказвали толкова дълго по неизвестни причини. Тунел под Стара планина, магистрала 
„Хемус“, пълна трансформация на енергийната система и нови чисти производства в „Марица-Изток“, адекватен 
железопътен транспорт, по-добра материална осигуреност на лаборатории и изследователски звена… 
Подобни цели и обекти ще помогнат на националната икономика да е по-успешна. Тоест, ако се вложи в подобни неща, 
публичният дълг не само че няма да „застраши нацията“, а ще й даде ново бъдеще. Това е очевидно и е истинска мистерия 
защо българските журналисти, особено от публични медии, още надават ухо за стари дългови истерии. 
 
√ Рафинирането - сред основните причини за скъпите горива 
Шофьорите по целия свят изпитват болка, когато отидат до бензиностанцията, а разходите за отопление на сгради, 
производство на електроенергия и промишлено производство нарастват. 
Цените бяха повишени още преди Русия да нахлуе в Украйна на 24 февруари. Но от средата на март цените на горивата се 
покачиха доста повече, отколкото петролът. Голяма част от причината е липсата на адекватен капацитет за рафиниране и 
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преработка на суровия петрол в бензин и дизел, за да се отговори на голямото глобално търсене, анализира Ройтерс в свой 
репортаж. 
Колко могат да произвeдат световните рафинерии дневно? 
Като цяло има достатъчно капацитет за преработка на около 100 милиона барела петрол на ден, според Международната 
агенция по енергетика, но около 20% от този капацитет не може да се използва. Голяма част от този неизползваем 
капацитет е в Латинска Америка и на други места, където липсват инвестиции. Това оставя някъде около 82-83 милиона 
барела на ден в прогнозния капацитет. 
Колко рафинерии са затворени? 
Рафиниращата индустрия изчислява, че светът е загубил общо 3,3 милиона барела дневен капацитет за рафиниране от 
началото на 2020 г. Около една трета от тези загуби са настъпили в Съединените щати, а останалите в Русия, Китай и Европа. 
Търсенето на гориво се срина в началото на пандемията, когато блокирането и хоумофисът бяха широко разпространени. 
Преди това капацитетът за рафиниране не е намалявал нито една година в продължение на поне три десетилетия. 
Ще се вдигне ли рафинирането? 
Глобалният капацитет за рафиниране се очаква да се увеличи с 1 милион барела на ден през 2022 г. и 1,6 милиона барела 
дневно през 2023 г. 
Колко е намаляло рафинирането сравнено с преди пандемията? 
През април се преработваха 78 милиона барела дневно, което е рязко намаление от средните 82,1 милиона барела на ден 
преди пандемията. IEA очаква рафинирането да се възстанови през лятото до 81,9 милиона барела на ден, след като 
китайските рафинерии се върнат към работа. 
Къде рафиниращят капацитет е извън дейност и защо? 
Съединените щати, Китай, Русия и Европа работят с рафинерии с по-нисък капацитет, отколкото преди пандемията. 
Американските рафинерии затвориха капацитет от близо един милион барела на ден от 2019 г. по различни причини. 
Близо 30% от нефтопреработвателните мощности на Русия са бездействали през май, съобщиха източници пред Ройтерс. 
Много западни държави отхвърлят руското гориво. 
Китай има най-много свободен капацитет за рафиниране, износът на рафинирани продукти е разрешен само при 
официални квоти, предоставени главно на големи държавни рафиниращи компании, а не на по-малки независими 
компании, които държат голяма част от свободния капацитет на Китай. 
От миналата седмица скоростта на работа в подкрепяните от държавата рафинерии в Китай е средно около 71,3%, а в 
независимите рафинерии – около 65,5%. Това е по-високо спрямо по-рано тази година, но ниско по исторически стандарти. 
Какво друго допринася за високите цени? 
Разходите за морски превоз на продукти в чужбина се повишиха поради голямото глобално търсене, както и санкциите 
срещу руски кораби. В Европа рафинериите са ограничени от високите цени на природния газ, който захранва техните 
операции. 
Някои рафинери също зависят от вакуумния газьол като междинно гориво. Загубата на руски вакуумен газьол е попречила 
на някои от тях да рестартират определени агрегати за производство на бензин. 
Кой има полза от настоящата ситуация? 
Рафинерии, особено тези, които изнасят много гориво за други страни, като рафинериите в САЩ. Глобалният недостиг на 
гориво повиши маржовете на рафинирането до исторически връхни стойности, като ключовият спред на 3-2-1 се приближи 
до $60 за барел. Това доведе до големи печалби за базираната в САЩ Valero и базираната в Индия Reliance Industries 
Индия, която преработва повече от 5 милиона барела на ден, според МАЕ, внася евтин руски суров петрол за вътрешна 
употреба и износ. Очаква се той да увеличи производството с 450 000 до края на годината, казват от МАЕ. 
Очаква се по-голям капацитет за рафиниране да се появи онлайн в Близкия изток и Азия, за да отговори на нарастващото 
търсене. 
 
√ Въглищата заплашват да се върнат в Европа през задната врата 
Краят на снабдяването с руски газ усложнява изпълнението на ангажиментите, поети от петнадесетина страни от ЕС да 
изоставят въглищата до 2030 година, коментира в свой анализ Les echos. 
На кой идва редът след Германия, Австрия и Нидерландия? След спирането на кранчето на руския газ, възможността да се 
прибегне до използването на въглища за производството на електроенерегия се обмисля все повече от европейските 
правителства. България, Италия, Великобритания и дори Франция започнаха да разглеждат въпроса. В същото време 
значително нарасна вносът на въглища от Южна Африка към Европа. 
Този процес, който би трябвало да се засили след забраната за внос на руски въглища в Европейския съюз от втората 
седмица на август, се съвместява трудно с решенията, приети от повече от половината от страните-членки. В името на 
борбата срещу глобалното затопляне 17 от тях, между които и Германия, се ангажираха да се откажат напълно от 
въглищата до края на 2030 година. 
Връщане в играта 
Австрия, Швеция, Белгия и Португалия вече не използват въглища. Остава да разберем докога. От тези четири страни само 
Португалия, чрез вътрешния си министър Дуарте Кордейро, даде да се разбере, че няма намерение да пусне отново 
последната си централа на въглища, затворена в края на миналата година. За тази страна, в която две трети от енергията, 
която се потребява е от възобновяеми източници, това е въпрос на национален суверенитет. 
Австрия не е толкова категорична. Последната ТЕЦ в страната, която беше затворена през 2020 г., може да бъде пусната 
отново. Енергийните органи в Дания и Швеция, които също се притесняват за производството си на електроенергия, 
разглеждат подобен сценарий. 
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Възползване от кризата 
На този етап все пак е трудно да говорим за отказ от ангажиментите. Заявените намерения не се отнасят до нови 
инвестиции във въглищни централи, а по-скоро за повторно отваряне и оптимизиране на вече съществуващите. „В 
краткосрочен план това е неприятно, но в редица случаи няма друг начин“, смята един евродепутат. В средносрочен 
план за сметка на това, според него, няма необходимост да се променят плановете на Европа за постигане на въглеродна 
неутралност до 2050 година. 
Напротив, тя е напълно постижима в лицето на плана REPowerEU. Той предвижда делът на възобновяемите енергии в 
електрическия микс на ЕС да достигне 40-45% през 2030 г. вместо сегашните 22%. „Потребяването на повече въглища ще 
доведе до покачването на цената на СО2“, посочва експерт. С други думи, ще направи много по-скъпо използването на 
този изкопаем енергоизточник. 
„Трябва да се възползваме от тази криза, за да вървим напред, а не да се връщаме назад към замърсяващите 
енергоизточници“, заяви председателката на Комисията Урсула фон дер Лайен. „Това трябва да остане временна мярка, 
колкото е възможно за по-кракто време“, смята Сам Ван ден Плас от НПО Carbon Market Watch. Трябва да се запитаме за 
възможностите на страните, които използват или се готвят за използват въглищата, да спазват плановете си за съкращаване 
на въглеводородните емисии. „Ако се отделят повече емисии от изгарянето на въглищата, други отрасли и сектори 
на икономиката трябва да съкратят своите“, посочва той. 
 
3e-news.net 
 
√ В бъдеще електроенергията все по-често ще се произвежда там, където се консумира 
Министърът в оставка Александър Николов обърна внимание върху сериозността на проблема със загубите по 
мрежата 
Енергийната система се променя и в бъдеще все по-често електроенергията ще се произвежда там, където се консумира. 
Това каза министърът на енергетиката в оставка Александър Николов по време на XIII Зелен форум – трансформация от 
хората за хората. Министър Николов обърна внимание върху сериозността на проблема със загубите по мрежата, който би 
се решил, ако мястото на производство е близко до мястото на потребление на електроенергията. В България в момента 
загубите са около 8%, които, ако бъдат спестени, това е сравнимо с производството на още един ядрен блок, посочи 
енергийният министър. 
Затова в момента Министерството на енергетиката работи активно за насърчаването на проекти за собствено производство 
за бизнеса и домакинствата. Широки възможности за това предлага Планът за възстановяване и устойчивост, но все още 
съществуват редица проблеми пред реализацията на подобни проекти, смята министърът в оставка. На първо място, 
липсата на достатъчно яснота и информираност е сериозна пречка; схващането, че тези проекти са трудни за финансиране, 
също поставя психологически бариери. 
Затова министерството работи върху възможностите за привличане на банки и други финансови институции за реализация 
на такива проекти. Нарушените вериги за доставки заради войната в Украйна също е проблем, допълни министър Николов. 
По неговите думи България разполага с отлични природни условия за децентрализирано производство на енергия от ВЕИ 
– слънчевата радиация в страната е една от най-ефективните в Европа; хидроенергийният потенциал е важен от гледна 
точка на възможностите за балансиране. Това е важен фактор за запазване ролята на страната като балансьор на 
електроенергийната система в целия регион, посочи министър Николов. В бъдеще проблемът с балансирането при 
децентрализирано производство на електроенергия, така че профилът да съответства максимално на профила на 
конкретния консуматор, ще се решава с нови технологични решения – водород, смарт системи и други, посочи 
енергийният министър в оставка. 
 
√ Липсата на кадри в ядрения сектор се превръща в огромен проблем за България 
Нужна е адекватна енергийна стратегия, а нов проект за строеж на ядрен енергоблок ще тласне напред и 
образованието 
В Европа и сега върви дискусия дали ядрената енергия да бъде призната като устойчива, в светлината на таксономията за 
зелен преход и мястото на ядрената енергия в този преход. Дебатът продължава и в момента, предстои гласуване в 
парламента в началото на юли. Условията, които е предложила ЕК ще наложат преразглеждане и актуализация на 
нормативната уредба. Самите условия обаче поставят въпроси за това до колко са осъществими в указаните срокове. 
Европа си е поставила доста амбициозна цел по отношение на въвеждането на ново ядрено гориво, което да е устойчиво 
при аварии. Това е доста амбициозна цел и ЕС очаква първите прототипи на такова ядрено гориво да са на пазара през 
2025 г. Това обясни Цвятко Бачийски, председател на Агенцията за ядрено регулиране по време на онлайн семинар на 
тема "Инфраструктура за развитие на ядрената енергетика". Организатор на семинара е Българският атомен форум 
Булатом. 
Бачийски припомни, че България има богат опит в експлоатацията на блокове от типа ВВЕР- 1000, включително и при 
употребата на ядрено гориво за тях. Сега Европа се стреми да направи още по-безопасно ядреното гориво, а и да 
диверсифицира възможностите за доставките му. Към момента основен доставчик на ядрено гориво за реакторите от типа 
ВВЕР си остава руската корпорация "Росатом". Нейната дейност не попада в обхвата на санкциите на ЕС. 
"Имаме горчивия опит с ядрения проект "Белене", стигна донякъде, спря, промениха се условията, изисквания към 
безопасността, наложи се да се преразглежда проекта, това доведе до едно много, много дълго забавяне на процеса на 
лицензиране. С промяна на политическите условия този проект условно загуби перспектива. Казвам условно, защото все 
още няма решение как да се продължи с ядрените централи", обясни на уебинара Бачийски. 
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От ЕС настояват и държавите с опит в използването на мирния атом да имат и свои собствени хранилища за дългосрочно 
съхранение на ядреното гориво. България в момента извозва отработеното ядрено гориво в Русия, но това се случва само 
ако производител е Руската федерация. 
В момента страната ни обмисля възможности за дълбоко геоложко погребване на отработеното гориво, обясни Бачийски. 
"Ние отново да разгледаме нашата рамка за проектиране и изграждане на подобен вид съоръжения. Това е необходимо 
и за приемане на високо активните отпадъци след преработка и е в съответствие със задълженията на страната по Единната 
конвенция за безопасно управление на ядрени отпадъци и отработило гориво. 
Друг проблем е нарушаването на веригите на доставки и загубата на част от доставчиците за технологиите, смята 
председателят на АЯР. По думите му при строеж на нова ядрена мощности и експлоатацията на сегашните вече се изисква 
от производителя много по-голяма отговорност към съоръженията и околната среда. 
Бачийски засегна и ролята на бъдещите малки модулни реактори в енергийната система на Европа. От гледна точка на 
регулатора сега не сме в състояние да отговорим на това, което предлагат на пазара тази компании, разработващи модулни 
реактори. Там се развива над 70 проекта с различни технически решения. Затова е трудно да се създаде обща регулаторна 
рамка, стана ясно от думите на Бачийски. В тази област България работи съвместно с европейските регулатори и МААЕ. 
Оскъден ядрен капацитет и липса на специалисти 
За съжаление в ядрения сектор основно притеснение в момента е оскъдния ядрен капацитет, които компаниите и 
регулаторите всячески се опитват да съхранят. В момента за съжаление продължава тенденцията да намалява броят на 
хората, желаещи да се развиват в ядрената сфера. Респективно намалява и броят на преподавателите. Занапред ако не 
бъде осигурен човешки ресурс и оператори на блоковете то нито експлоатация, нито изграждането на нови ядрени 
мощности ще бъде лесно, обясняват още от АЯР. 
Бачийски припомни, че правителството вече прие стратегия за развитие на човешките ресурси в ядрената сфера за периода 
2022-2032 г. И в самите мотиви на Министерския съвет пише, че целта е да се преодолее несъответствието между 
потребностите на сектора от кадри и наличието им. Бачийски заяви, че трябва усилие между Министерството на 
образованието, индустрията и АЯР. 
Според експертите от МОН ясна визия и стратегия за развитие на ядрения сектор биха подпомогнали интереса към 
ядрените специалности в университетите да нарасне. Това ще внесе яснота и стимул за бъдещата реализация и ще направи 
това образование привлекателно сред младите обясни Галина Дреновска, експерт от Министерството на образованието и 
науката. 
С 50% от започналите обучение в енергетиката завършват, заяви тя, а от бакалаврите и магистрите са 90%. Най-много от 
завършилите са професионалните бакалаври, заяви тя. Във висшето образование специалностите по енергетика, физика и 
химия са държавно защитени, те са по държавна поръчка. Така студентите са освободени от такси, а компании като АЕЦ 
"Козлодуй" например подкрепят финансово тяхното обучение. 
През 2000 г. студентите в ядрената енергетика за били 100, завършвали са половината. Към 2007-2008 г. са 60, а в 
последните години кандидате са спаднали на 15. Тази бройка се задържа в последните 5-6 години, обясни доц. Калин 
Филипов от Техническия университет в София. От тези кандидати обаче завършвали едва 7-8 души, които трудно могат да 
бъдат поделени между нуждите на индустрията, ядрената централа, частните компании и регулаторът. Според него става 
все по-трудно и да се намерят преподаватели за ядрените специалности. "Да има възможност да се назначи човека е 
трудно изпълнимо. Трябва да има нужните часове. Но пък няма студенти и съответно няма и часове", обясни Филипов. 
Политизирането на темата при отсъствие на ясна визия за развитие също има отношение към отлива на кадри от ядрената 
енергетика, смятат преподавателите. Оттам припомнят, че в последно време всички искат да учат компютърни науки. За 
щастие ядрената индустрия помага и заради това преподавателите имат надежди, че ще се възстанови нивото на 
образованието. Много е важна ролята на учители, родители и общество като цяло за утвърждаване на професиите и 
техните перспективи. 
Нов ядрен проект ще даде тласък и на образованието 
Възможен тласък за обучението на кадри ще има, когато се започне интензивната работа по изграждане на нова ядрена 
мощност. Това заяви и председателят на "Булатом" Богомил Манчев по време на уебинара. Той повтори предложението 
на организацията за програма, при която през 2050 г. у нас да бъдат изградени 4 работещи нови енергоблока. За периода 
до 50-та година остават 28 г., което не е много време. За нуждите на тези нови мощности ще са необходими около 1300 
човека, изчислява той. В момента при новите ядрени блокове са необходими около 600-700 човека персонал, част от които 
не е задължително да бъде с висше ядрено образование, коментират запознати. 
Според Манчев сумарно в инженерните компании у нас всички инженери са под 200 човека. "Има специфични въпроси, 
на които тук-таме някои компания успяват да обучат един човек ядрен специалист. Според Манчев в момента актуален 
вероятностен анализ от ниво 1 и 2 е трудно да се направи за ядрен проект. А този анализ е ключов при разрешителното за 
строеж на ядрени съоръжения. За съжаление единствено студенти по със специалност в приложна физика могат да го 
извършат. 
Според Манчев поне 350 инженери са необходими за изграждането на един ядрен блок като тук са и конструктори, 
автоматчици и строителни инженери, не само ядрени специалисти. Отделно още 200 човека са необходими - тоест 650 
човека по новия норматив трябва да отговарят за работата на един ядрен енергоблок. 1300 човека трябват за два блока. 
За 10 години ние не може да създадем толкова кадри, заяви още експертът. А ако сменим и вземем западна технология 
за нов ядрен блок, то кататстрофата ще бъде пълна. Причината е, че и ще трябва и преподавателите да се изпращат да учат 
на запад тази технология, категоричен бе Манчев. 
И продължи още темата за заварчиците Първи клас, каквито вече почти няма у нас. За изграждане на два ядрени блока са 
необходими 200-300 заварчици и строители. Също така и 3000 монтажници, а това е голямо предизвикателство вече, 
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обясни още Манчев. Според него и българската тежка индустрия вече трудно може да произведе необходимите елементи 
за един ядрен блок и спомагателните му съоръжения. 
От "Булатом" също така са категорични, че за да е ефективна една АЕЦ трябва да харчи 3 до 5% от приходите си за научни 
изследвания. 
Друг проблем е и управлението на знание у нас. Това е философия, то е задължение и се трупа всяка година. Яцентрали 
живеят дълго около 3-4 поколения специалисти работят на един енергоблок. Затова е важно да се дава опитът на 
следващото поколение, обясни още проф. Янко Янев, който е директор на Института за управление на ядрените знания 
във Виена. По думите му в началото на изграждането на ядрената общност у нас е било дадено следното правило: "10% от 
стойността на централата да са предвидени за подготовка на кадри". 
Д-р Борислав Боев също обясни че е липсата на енергийна стратегия е огромен проблем при създаването на ядрени 
специалисти у нас. Според него в Европа като цяло в момента се възпитава едно "антииндустриално поколение". В ЕС са 
малко и проектите за разработки, свързани с атомната енергетика. В българския План за възстановяване устойчивост също 
липсва повече яснота за бъдещето на ядрената енергетика, а това изпраща лош сигнал към всички по веригата, категоричен 
бе д-р Боев. 
 
√ Недостигът на дървесина затруднява производството на мебели и дървообработването в България 
От Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост  алармират за близо 20% съкращаване 
на персонала във фирмите 
Заради недостига на дървесина голяма част от фирмите в сектор производство на мебели и дървообработване изпитват 
сериозни проблеми и отчитат сериозни загуби. За трудностите и предизвикателствата в двата отрасъла информираха от 
Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост /БКДМП/ по време на научно-практическата 
конференция “Проблеми и перспективи на горското стопанство, дървообработващата и мебелната промишленост в 
България”, която се проведе в с.Чифлик, община Троян. Събитието бе организирано от Община Троян, Лесотехническия 
университет - София, Сдружение „Троян – мебел“ и БКДМП. 
От камарата настояват да отпаднат всички ограничения за добив на дървесина, наложени извън нормативната уредба, 
включително и ограниченията възникващи от заповед №РД 49-196/21.05.2021 г. на министъра на земеделието, с която се 
намалява с 30% обема на предвиденото средногодишно ползване по горскостопански планове (ГСП) на ДГС/ДЛС от 
високостъблени гори с възраст над 100 г. 
Те настояват да се изпълняват годишните планове за ползване на дървесина (ГППД)  и планираните по ГСП сечи от страна 
на ДГП/ДЛС. Бизнесът иска се обсъдят възможностите за увеличаване на годишните планове за ползване на дървесина 
(ГППД) и достигане до европейските практики – съотношение ползване/прираст – средно за Европа 75 %. 
Настояват да отпадне преференцията за местни фирми, които могат да добиват до 30% от дървесината в съответната 
територия. Организацията предлага дървесината да се използва каскадно, временно да се ограничи износа на 
необработен дървен материал (митнически тарифен код 4403) за трети страни, да се промени нормативната нормативна 
уредба, касаеща добива и ползването на дървесина. 
„Искрено се надявам, че нашето мнение ще бъде взето предвид, тъй като двата бранша, които ние представляваме, 
формират близо 4% от БВП на страната и осигуряват работа за почти 55 000 души. Призоваваме институциите да поемат 
отговорност и предприемат мерки, за да може дървесината да се преработва в България, като по този начин се създават 
хиляди работни места в потенциално застрашените от обезлюдяване планински и полупланински региони. Ако държавата 
определи ясни правила и регламентира потреблението на дървесина, като насърчи каскадната употреба и създаването на 
продукти с висока добавена стойност и дълъг жизнен цикъл, секторът би носил и добавена икономическа стойност“, заяви 
проф. др-р Васил Живков, председател на БКДМП. 
Според него заради недостига на дървесина по-голяма част от компаниите, свързани с браншовете дърводобив и 
дървообработване, са застрашени от неизпълнение на договори със свои партньори, а при останалите съществува риск от 
спиране на работа. Основната причина е ограниченият добив на дървесина в страната (включително от държавните горски 
територии), дължащ се и на неизпълнение на горските планове за добиване на дървесина.   
„За голяма част от фирмите липсва сигурност за развитие на бизнеса им, прогнозируемост и перспектива. По неофициална 
статистика на БКДМП се наблюдава с около 20% съкращаване на персонала в дървообработващите фирми и този процент 
може да се увеличи с нарастването на дефицита на дървесина“, коментира още проф. др-р Васил Живков. 
БКДМП първи поставиха проблема за недостига на дървесина на вниманието на обществото и призоваха да бъде отменена 
заповедта, издадена от министъра на земеделието от служебния кабинет на Стефан Янев – проф. Бозуков през 2021 г. за 
ограничаване на дърводобива с 30% на обема на предвиденото средногодишно ползване по горскостопански планове от 
високостеблени гори с възраст над 100 години. 
 
√ Понижение с 31.7%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 399.43 лв. за MWh 
Eнергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 399.43 лв. за MWh с ден за доставка 24 юни 2022 г. и обем от 74 306.30 MWh, сочат данните от търговията. Това е спад 
с 31.7 % % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 374.03 лв. за MWh, при количество от 38 649.30 MWh. 
Извънпиковата енергия (35 657.00 MWh) е на цена от 424.84 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 333.33 лв. за MWh и количество от 2988.8 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 12 часа – 222.81 лв. за MWh (3295 MWh). 
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Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 21 часа – 655.59 лв. за 
MWh (3108.1 MWh). 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 391.62 лв. за MWh при количество от 2806.7 MWh. 
(https://ibex.bg/) 
Спрямо стойността от 584.75 лв. (269.85 евро) за MWh за 23 юни 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за 
доставка 24 юни 2022 г. се понижава до 399.43 лв. за MWh (спад с 31.7 %) по данни на БНЕБ или 204.23 евро за MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 23 юни 2022 г. общият търгуван обем към часа на публикуване 
на информацията е 4 356.50 MWh при средно претеглена дневна цена от 410.50 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     40,16%    1908.97 
Кондензационни ТЕЦ   39,93%    1897.81 
Топлофикационни ТЕЦ   4,97%    236.1 
Заводски ТЕЦ    2,40%    113.93 
ВЕЦ     0,21%    9.97 
Малки ВЕЦ    3,28%    155.78 
ВяЕЦ     1,02%    48.45 
ФЕЦ     7,51%    356.75 
Био ЕЦ      0,54%     25.64 
Товар на РБ         4034.61 
Интензитетът на СО2 е 392g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Осезаем спад в цените на електроенергийните борси в Европа за петъчния ден 
Румънската OPCOM затвори при цена от 204,23 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 257,19 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 204,23 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 24 юни 2022 г. Цената за пиковата енергия е 191,24 евро/мвтч, а извънпиковата енергия е 
217,22 евро/мвтч. Най-високата цена от 335,20 евро/мвтч ще бъде в 21 ч. Най-ниска ще бъде цената в 12 ч и тя ще бъде 
113,92 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 81 366,7 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за 24 юни ще бъде 257,19 евро/мвтч. Общият изтъргуван обем 
електроенергия е за 177,37 гвтч. Максималната цена ще бъде 335,20 евро/мвтч и тя ще бъде в 21 ч. Минималната цена ще 
бъде в 6 ч и тя ще бъде 177,79 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 24 юни е 271,33 евро/мвтч. Пиковата енергия пък се 
търгува за 285,65 евро/мвтч. Най-високата цена от 345,74 евро/мвтч ще бъде в 9 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 3 ч и тя 
ще бъде 189,35 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 63 523,0 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 24 юни на Словашката енергийна борса е 274,53 евро/мвтч. Най-високата цена ще 
бъде в 9 ч и  тя ще е 345,74 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 3 ч и тя ще бъде 191,06 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 271,14 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 9 ч и  тя 
ще е 345,74 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 3 ч и тя ще бъде 194,05 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 24 юни е 282,17 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
290,90 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 47 776,1 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 9 ч и тя 
ще достигне 345,74 евро/мвтч. Най-ниската цена се очаква в 3 ч тя ще бъде 214,54 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 274,30 евро/мвтч на 24 юни. Пиковата цена ще бъде 281,67 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 602 377,2 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 9 ч и тя ще 
достигне 345,74 евро/мвтч. В 3 ч се очаква и най-ниската цена от 204,21 евро/мвтч. 
 
√ Низходящият тренд на фондовите борси в Западна Европа продължава и в четвъртък 
С най-голямо дневно понижение затвори германският индекс DAX, а с най-малък спад е испанският IBEX 35 
След като затвориха на едногодишно дъно в сряда, фондовите борси в Западна Европа продължават низходящия си тренд 
и в четвъртък, след като преди това непрекъснато нарастваха три поредни сесии. Натиск върху пазарите в региона оказаха 
статистическите данни за бизнес активността в еврозоната, която се забави значително през юни, които повишиха 
страховете от рязък икономически спад, докато плъзгащите се надолу цени на петрола и металите удариха акциите, 
свързани със суровините. 
Инвеститорите продължават да оценяват речта на председателя на Федералния резерв на САЩ (Фед) Джером Пауъл от 
сряда вечерта, в която той каза, че Фед планира да продължи цикъла на затягане на паричната си политика чрез 
повишаване на основната лихва по федералните фондове, докато не види ясни доказателства, че инфлацията в САЩ се 
забавя, приближавайки се до целта от 2% годишно. Последните данни показаха, че през май инфлацията в САЩ нарасна 
до 8.6%, най-високото си ниво от 1981 година. 

https://ibex.bg/
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Индексът на бизнес доверието във френската икономика се повиши до 108 пункта през юни спрямо 14-месечното дъно от 
106 пункта, достигнато през май, показват данни на националната статистическа служба Insee. Анализаторите очакваха 
спад на показателя този месец до 105 пункта, пише Trading Economics. 
Общият индекс на мениджърите по покупките (PMI) на еврозоната спадна до 54.8 този месец от 54.9 през май, според 
предварителните данни на S&P Global. Това е най-ниската стойност от февруари 2021 година насам. Отчетеният индикатор 
се оказа на по-ниско ниво от очакванията на анализаторите за спад до 54 пункта. 
„Европейските акции ще останат под напрежение, докато инфлацията не спадне и инерцията на глобалния растеж се 
ускори отново“, пишат в съобщение до клиентите на канадската консултантска компания BCA Research нейните 
анализатори, с което разполага „Ройтерс“. 
Индексът на активност в сектора на услугите на еврозоната през юни намалява до 52.8 пункта от 56.1 пункта през май. PMI 
в индустрията на валутния блок спадна до 52 от 54.6 пункта, актуализирайки минимума за 22 месеца. Анализатори, 
анкетирани от Trading Economics, очакваха съответно 55.5 и 53.9 пункта. 
Стойност на PMI индекса над 50 пункта означава нарастване на бизнес активността в сектора, под 50 пункта - нейния спад. 
Централната банка на Норвегия е поредната от големите европейски банки, която повиши основния си лихвен процент с 
50 базисни пункта (б.п.) до 1.25% от 0.75% годишно след срещата в четвъртък. Увеличението на лихвите е най-високото от 
2002 г. В изявление, публикувано от норвежкия банков регулатор след срещата, се отбелязва, че с голяма вероятност през 
август процентът да бъде повишен с нови 25 б.п. до 1.5%. Прогнозата на банката е за 3% годишно до лятото на 2023 г. 
До обед общият европейски индекс на най-големите компании в региона Stoxx 600 спадна с 0.44%, а от националните 
измерители на „сините чипове“ с най-голямо понижение беше германският DAX (-1.01%), следван от испанския IBEX 35 (-
0.63%), италианския FTSE MIB (-0.45%), френският CAC 40 (-0.41%) и британския FTSE 100 (-0.23%). Низходящият тренд се 
запази до края на сесията, а за някои индекси дори спадът се ускори. 
 

 
Източник: MarketWatch 

 
От таблицата по-горе е видно, че с най-голямо дневно понижение затвори германският DAX, а с най-малък спад е 
испанският IBEX 35. 
От секторните индекси с най-голямо понижение беше измерителят на минно-добивните компании, който се понижи с 
3.6%, достигайки най-ниското си ниво от над шест месеца, тъй като медта и другите метали удължиха скорошните спадове 
поради нарастващите страхове от рецесия. 
Икономически чувствителните сектори, включително на банките и автомобилните производители, паднаха с близо 2%, 
докато измерителят на добивните компании на петрол и газ се понижи с 1.4%. 
Най-големият губещ сред компонентите на Stoxx 600 са акциите на шведската енергийна компания Lundin Energy AB, които 
се сринаха с 98.20%. 
Книжата на италианската банка Banca Monte dei Paschi di Siena SpA поевтиняха с 2.99%. Най-старата банка в света планира 
да набере капитал от 2.5 милиарда евро, да съкрати 4000 работни места и да закрие десетки клонове като част от 
реорганизация на бизнеса. Съкращенията на работни места ще позволят на банката да спести 270 милиона евро годишно 
от разходи до 2023 г., съобщи Banca Monte dei Paschi. Еднократните разходи, свързани със съкращенията, ще възлязат на 
около 800 милиона евро. 
Цената на акциите на оператора на недвижими имоти, регистрирана в Люксембург, но с бизнес в Нидерландия и 
Белгия, Aroundtown S.A. спадпа с 6.62%, след като JPMorgan понижи препоръката си за ценните книжа на компанията. 
Акциите на друг оператор на недвижими имоти – германската Aroundtown се понижиха с 6.62%, след като J.P. Morgan 
понижи оценката си за стойността на акциите до "под тегло". Сред губещите са и книжата на германската специализирана 
компания за изграждане на телекомуникационни кули Vantage Towers, които спадна с 2.18%, след като банката Morgan 
Stanley намали рейтинга си акциите до "равно тегло" 
Лидер на растежа са акциите на френската IT компания Atos SE, които поскъпват с 6.18% след съобщения на френските 
медии, че властите на страната ще подкрепят потенциална сделка за сливане с авиокосмическата компания Thales, чийто 
акции, обаче, поевтиняха с 0.98% на фондовата борса в Париж. 
 
√ Страховете от рецесия в САЩ помрачават перспективите за глобален икономически растеж 
Един на всеки трети очаква рецесия във валутния блок на ЕС в рамките на 12 месеца, става ясно от анкета на Ройтерс 
Ръстът на производството се забавя от Азия до Европа, тъй като подновената пандемия на китайския COVID-19 и инвазията 
на Русия в Украйна го ограничават и нарушават веригите за доставки, но нарастващият риск от рецесия в Съединените щати 
представлява нова още по-голяма заплаха за световната икономика, обобщава „Ройтерс“. 
Нека припомним, че една икономика изпада в рецесия след две или повече поредни тримесечия на понижение на брутния 
вътрешен продукт (БВП), след период на икономически растеж. 
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Повишените потребителски и производствени цени 
в еврозоната означаваха, че търсенето на промишлени стоки е спаднало през юни с най-бързия темп от май 2020 г., когато 
пандемията на коронавируса се разпространи в целия свят, а водещият индекс на мениджърите по покупки (PMI) на S&P 
Global падна до почти двегодишно дъно до 52.0 пункта от 54.6 пункта през предходния месец май. 
Проучване на „Ройтерс“ прогнозираше по-скромен спад до 53.9 пункта, но дори и така индексът РМI се приближи до 50 
пункта, които са възприети за граница между растежа и свиването. 
Индексът PMI за еврозоната през юни показа, че има допълнително забавяне в сектора на услугите, а производството в 
индустрията рязко спада“, каза Джак Алън-Рейнолдс от Capital Economics. - И тъй като ценовите индекси (потребителските 
и производствените) остават изключително високи, изглежда, че еврозоната е навлязла в период на стагфлация.“ 
Един на всеки трети очаква рецесия във валутния блок на ЕС 
в рамките на 12 месеца, става ясно от анкета на Ройтерс, публикувана по-рано в четвъртък. Анкетираните инвеститори и 
анализатори също така казаха, че инфлацията, която достигна рекордния връх от 8.1% миналия месец - все още не се е 
изкачила на истинския връх. 
Джером Пауъл, председателят на Федералния резерв на САЩ (Фед), каза в сряда в Конгреса, че централната банка не се 
опитва да предизвика рецесия в Съединените щати, за да спре инфлацията, но е напълно ангажирана да постави цените 
под контрол, дори ако това рискува да задълбочи икономически спад. Той призна, че рецесията е "възможност със 
сигурност ". 
Инфлацията продължава да е поне три пъти по-висока от целевото ниво на Фед от 2% и се очаква да доведе до ново 
увеличение на лихвения процент по федералните фондове с нови 75 базисни точки следващия месец, според икономисти, 
анкетирани от Ройтерс. 
Въпреки коментарите на Пауъл, няколко известни пазарни участници започнаха да прогнозират рецесия още през тази 
година, или предупредиха за задаваща се рецесия. 
Паричната политика на Федералния резерв повишава риска от рецесия в САЩ 
Американската инвестиционна фирма PIMCO предупреди в сряда, че затягането на паричната политика от централните 
банки за борба с постоянно високата инфлация повишава риска от рецесия. Шансът е 40% за рецесия в САЩ през 
следващите две години, а 25% е възможността това да се случи през следващата година, сочи проучване на „Ройтерс“ по-
рано този месец. 
„Глобалната макроикономическа перспектива се влоши значително от края на 2021 года“, казаха анализаторите от 
рейтинговата агенция Fitch Ratings, която намали тазгодишната перспектива за глобалния икономически растеж до 2.9% 
през юни от 3.5% през март. 
Стагфлацията като рисков сценарий 
„Стагфлацията, която се характеризира с устойчива висока инфлация, висока безработица и слабо търсене, се превърна в 
потенциален рисков сценарий“, се казва в доклад, публикуван тази седмица. Да припомним, че една икономика е в 
стагфлация, когато едновременно са налице следните три макроикономичеси показателя: нисък или намаляващ 
икономически растеж, ръст на инфлацията и на безработицата. 
Поредица от последни предварителни и окончателни статистически данни в световен мащаб показаха, че политиците 
вървят по опънато въже, докато се опитват да успокоят инфлационния натиск и да предпазят икономиките си от рязък 
спад. 
Например продажбите на дребно в САЩ неочаквано паднаха през май и продажбите на съществуващи жилища се свиха 
до двегодишно дъно, което беше знак, че високата инфлация и нарастващите разходи по заемите, заради повишените 
лихви, започнаха да нараняват търсенето. 
35% възможност за британска рецесия 
Икономиката на Великобритания неочаквано се сви през април, засилвайки опасенията от рязко забавяне, тъй като 
компаниите се оплакват от нарастващите производствени разходи. PMI индъксът в Обединеното кралство също показа 
признаци, че икономиката е в застой, тъй като високата инфлация удари новите поръчки и предприятията съобщават за 
нива на безпокойство, които обикновено сигнализират за рецесия. 
Анкетирани от „Ройтерс“ анализатори допускат 35% възможност за британска рецесия в рамките на 12 месеца. 
В Азия износът на Южна Корея за първите 10 дни на юни се сви с почти 13% на годишна база, което подчертава нарастващия 
риск за ориентираните към износ икономики в региона. 
И докато китайските износители се радваха на солидни продажби през май, подпомогнати от облекчаването на 
вътрешните ограничения заради подновения COVID-19, много анализатори очакват по-предизвикателни перспективи за 
втората по големина икономика в света поради войната в Украйна и нарастващите цени на суровините. 
Японският PMI индекс се понижи до 52.7 пункта през юни от 53.3 през май, което е начален сигнал за стагнация и в трета 
по големина икономика в света, предупреждават анализаторите на „Ройтерс“. 
 
√ Мария Габриел постави началото на европейска мрежа от иновативни висши учебни заведения 
Университетите имат ключова роля за превръщането на Европа в лидер в иновациите 
Българският еврокомисар Мария Габриел организира в Брюксел първата Среща на върха „Образование и иновации“. 
Мащабното събитие събра над 1000 представители на академичните среди, частния сектор и европейските университетски 
алианси, ректори, иноватори и научни изследователи от цяла Европа. В центъра на дискусиите беше ключовата роля на 
образованието като двигател на иновациите. 
„Образованието и уменията са основата, върху която градим нашето бъдеще. Искаме Европа да има необходимия резерв 
от таланти, за да бъде лидер в новата вълна високотехнологични иновации. Нуждаем се от хора с предприемачески и 
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технически компетентности. С Европейската стратегия за университетите целим да изградим силна връзка между висшето 
образование и иновациите. 
Факт е, че тези два свята не си говорят спонтанно, а могат да имат отлично сътрудничество. Ето защо на първия по рода си 
форум „Образование и иновации“ поставям началото на Европейска мрежа на иновативните университети. Целта е те да 
споделят идеи и работят по съвместни проекти, като мобилизират сектора на висшето образование и развият 
иновационния му потенциал", заяви Мария Габриел. 
Тясното сътрудничество между висшите учебни заведения и индустрията е ключово. Важно е да се гарантира, че 
завършващите висше образование са готови за професионалния живот с нужните умения. Kомисар Габриел сподели 
конкретни инициативи: "Осигуряваме подкрепа за създаване на инкубатори във висшите учебни заведения в тясна връзка 
с предприемаческия сектор. Ще организираме ежегодно изложение на талантите. И сега в Европа има университети с 
такива инкубатори. Важно е те да си сътрудничат в мрежата от университети, за да се създаде критична маса от висши 
учебни заведения, допринасяща за изграждането на европейска иновационна екосистема“, отбеляза българският 
еврокомисар. 
Тя открои и инициативите на Европейския институт за иновации и технологии. Неговите осем общности за знания и 
иновации подкрепят университетите с експертиза и обучение в сътрудничество с бизнеса и регионите. Освен това в новата 
европейска иновационна програма, която комисар Габриел ще представи през юли, се поставя силен акцент върху 
високотехнологичните умения. Университетските алианси ще имат важна роля за привличането на таланти във 
високотехнологичните сектори. 
„Убедена съм, че висшите учебни заведения притежават изключителен капацитет за иновации. Ето защо прилагаме 
конкретни действия за интегриране на иновациите в образованието. Сега е важно да се засили партньорството с регионите, 
с бизнеса.  Това ще постигнем с мрежата от иновативни университети, с Европейската стратегия за университетите и новата 
Европейска иновационна програма. Заедно ще направим Европа движеща сила на високотехнологичните иновации, 
създадени въз основа на силния резерв от таланти“, заключи Мария Габриел. 
Създадената мрежа от иновативни университети ще подготви доклад с конкретни препоръки, който ще бъде представен 
на Срещата на върха по въпросите на образованието през декември. 
 
√ Американският долар е нестабилен, притиснат от нарастващите страхове за рецесия 
Индексът ICE Dollar, показващ динамиката на долара спрямо шестте основни валути (евро, швейцарски франк, японска 
йена, канадски долар, британски паунд и шведска крона) губи 0.23% 
Щатският долар е нестабилен спрямо повечето основни валути, въпреки че започна да се възстановява след като вчера 
вечерта се срина с 0.3% спрямо еврото и японската йената и по-малко спрямо другите валути. Това стана след речта на 
председателя на Федералния резерв на САЩ (Фед) Джером Пауъл в банковия комитет на Сената, но в бъдеще може да 
продължи да нараства, прогнозират експерти. Въпреки това, доларът остава под натиск и от спадналата доходност на 10-
годишните държавни облигации на САЩ. 
Пауъл призна, че избягването на рецесия в американската икономика ще бъде трудно, тъй като Фед ще трябва да 
продължи да повишава лихвите, за да забави инфлацията. Председателят на Фед каза в Конгреса, че централната банка е 
напълно ангажирана да постави цените под контрол, дори ако това доведе до икономически спад. Пауъл каза, че 
рецесията "със сигурност е възможна", отразявайки опасенията на финансовите пазари, че затягането на паричната 
политика от Фед ще намали растежа. 
Пазарите стават все по-загрижени, че намерението на Фед на всяка цена да потушава нажежената инфлация ще 
предизвика рецесия. Тези притеснения доведоха до спад на доходността на 10-годишните облигации до почти 
двуседмично дъно, обобщава „Ройтерс“. 
"Глобалната икономика очаква отслабване на темповете на растеж, висока инфлация и затягане на паричните политики на 
банките", казаха анализатори от CapEcon в проучване, цитирано от Dow Jones. "Най-големите икономики в света ще страдат 
от различни причини – от влошаването на желанието към риск на световните финансови пазари до агресивното затягане 
на политиката от страна на Фед и другите големи банки, но затова пък ще спомогнат за укрепване на американската 
валута“, прогнозират авторите на проучването. 
Икономисти, анкетирани от „Ройтерс“, очакват ново увеличение на основната лихва от Фед с нови 75 базисни пункта през 
юли, последвано от увеличение с 50 базисни пункта през септември. 
Индексът ICE Dollar, показващ динамиката на долара спрямо шестте основни валути (евро, швейцарски франк, японска 
йена, канадски долар, британски паунд и шведска крона) губи 0.23% до 104.14 пункта. Измерителят е изтрил 1.54% от 20-
годишвия пик от 105.79 пункта, достигнат на 15 юни, когато Фед повиши лихвите със 75 базисни пункта - най-голямото 
увеличение от 1994 година. 
По-широкият индекс на долара WSJ, в който са включени 16 валути, се понижи по-слабо, с 0.05%.Двойката евро/долар се 
търгува на ниво от 1.0573 долара за едно евро, което представлява повишение за общата европейска валута с 0.08% в 
сравнение с 1.0566 долара при затваряне на пазара в сряда. 
Британският паунд спада с 0.13% до 1.2234 долара, спрямо 1.2266 долара предния ден. Британската валута остава 
притисната от страховете за нарастващата инфлация, която достигна 9.1% през май на годишна база, което е най-високото 
ниво от 1982 г. насам, тъй като рязко покачващите се цени на храните и енергията продължават да задълбочават кризата с 
разходите за живот в страната. 
Цената на американската валута спрямо японската йената спадна с 0.11% - до 135.76 йени, в сравнение с 136.26 йени в 
края на търговията в сряда. Японската централна банка се придържа към своята стимулираща политика с ниски лихви в 
момент, когато другите големи централни банки се надпреварват да повишават основната си лихва. 
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Обикновено спадащите котировки на петрола са в обратна корелация с цената на долара спрямо двете валути, които са 
силно зависими от петрола – канадския долар и норвежката крона. След като спадна с повече от 4 долара за барел в сряда, 
след призива на президента на САЩ Джо Байдън да се ограничи поскъпването на горивата чрез временно премахване на 
данъците върху бензина и дизела, в четвъртък петролът изтри още от цената си – американският лек суров петрол (WTI) се 
понижи с 2.27% до 103.78 долара за барел, а европейският вид Brent спадна с 2.02% до 109.48 долара за барел. В резултат 
канадският долар загуби 0.26% до 1.2978 щатски долара, а норвежката крона изтри 0.49% до 9.9742 долара за една крона. 
Отслабващият долар действа позитивно на пазара на криптовалути. Днес биткойнът се повишава с 3.06% до 20 464 долара, 
но все още е на загуба от 40.96% на годишна база. Въпреки временното повишение на главната криптовалута, 
анализаторите все още остават песимистично настроени относно перспективите. Анкетираните от Trading Economics 
анализатори очакват до края на настоящото тримесечие биткойнът да слезе до 17 074 щатски долара, а до края на 2022 
година до 12 567 долар. Набиращият популярност етериум се повиши с 4.63% до 1 095.77 долара, но е на загуба с -44.86% 
на годишна база. 
 
Мениджър 
 
√ Украйна и Молдова получиха статут на кандидат-членки за ЕС 
Лидерите на държавите от Европейския съюз решиха снощи Украйна и Молдова да получат официален статут на страни 
кандидати за членство в ЕС, предаде ДПА, като се позова на председателя на Европейския съвет Шарл Мишел. 
"Исторически момент. Днес е решаваща стъпка по пътя ви към ЕС", написа той в Туитър. 
Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен изрази увереност, че двете бивши съветски републики 
ще проведат необходимите реформи възможно най-бързо, предаде Ройтерс. 
Получаването от Украйна на статут на кандидат за членство в ЕС "е много силен сигнал към Русия", каза френският 
президент Еманюел Макрон, цитиран от Франс прес. 
Украинският президент Володимир Зеленски приветства новината, предаде БТА. 
"Това е уникален и исторически момент в отношенията Украйна-ЕС", написа Зеленски в Туитър. Той изрази увереност, че 
"бъдещето на Украйна е в" Европейския съюз. 
"Исторически ден за Молдова", изрази задоволство президентката на страната Мая Санду. Тя призна, че предстои "труден 
път, който ще изисква много труд и усилия". "Ние обаче сме готови да го извървим заедно, за да осигурим на (молдовските) 
граждани по-добро бъдеще", обеща в същото време Санду. 
В петък Европейската комисия вече препоръча две бивши съветски републики да получат официален статут на кандидати 
за членство в ЕС. 
Раздираната от война Украйна и съседна Молдова от месеци лобират да започнат преговори за членство в съюза. Самият 
процес на присъединяване, политически обременен и юридически сложен, обаче може да се проточи с години или дори 
с десетилетия, отбелязва ДПА. 
Получаването на официален статут на кандидат за членство е едва първата от много стъпки. Тя обаче осигурява достъп до 
финансова подкрепа за социални, правни и икономически реформи с цел приближаване на съответната страна кандидат 
до стандартите на ЕС, посочва ДПА. 
Франс прес посочва, че по план Европейската комисия трябва да даде в края на годината първа оценка за провежданите 
от Украйна и Молдова реформи, по-конкретно в областта на борбата с корупцията и за гарантиране на независимостта на 
съдебната система. 
Що се отнася до Грузия - друга бивша съветска република, която също има амбиции за присъединяване към ЕС, лидерите 
на 27-те прецениха, че трябва да извърши още реформи, за да може да получи официален статут на кандидат за членство. 
Те обаче признаха европейската перспектива пред южнокавказката страна. 
"Бъдещето на Грузия е в ЕС", написа в Туитър Шарл Мишел. 
 
√ Еврото се задържа над прага от 1,05 долара 
Курсът на еврото днес се задържа над прага от 1,05 долара, съобщиха германски финансови издания. 
В междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин единната европейска валута се котираше за 1,0540 щатски долара 
или малко над равнището от снощи. 
Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,0493 долара. 
 
√ Цените на петрола търсят посока в края на седмицата 
Цените на петрола се повишиха леко в ранната търговия в петък, докато балансира страховете от по-слабо търсене на 
суровината при забавяне на икономическата активност в САЩ с несигурността в предлагането, пише Ройтерс. 
Към 9:00 часа българско време сортът Брент поскъпна с 0,57 долара, или 0,52%, до 110,6 долара за барел, докато цената 
на американския лев суров петрол WTI се понижи с 0,74 долара, или 0,71%, до 110,6 долара за барел. Предходната сесия 
и двата бенчмарка поевтиняха с около 1,5%, като сега те са на най-ниските си нива от средата на април. 
Фючърсите за суров петрол се върнаха в режим на продажба, след като PMI индексите в производството и услугите в САЩ 
се понижиха доста под очакванията, Стивън Инес, управляващ партньор в SPI Asset Management. 
„При тези условия по-високите цени на суровия петрол ще станат свръхчувствителни към всякакви реални или 
предполагаеми увеличения доставки,“ каза Инес, акцентирайки над натиска върху ОПЕК за увеличаване на 
производството. 
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ОПЕК и неговите съюзници, включително Русия, вероятно ще се придържат към план за ускорено увеличение на 
производството през август с надеждата да облекчат цените на суровия петрол и инфлацията, 
Групата, известна като ОПЕК+, се съгласи на последната си среща на 2 юни да увеличи производството с 648 000 барела на 
ден през юли, или 7% от световното търсене, и със същото количество през август. Преди това планът бе за добавяне на 
432 000 барела на ден всеки месец в продължение на три месеца до септември. 
Въпреки това групата изпитва затруднения да постигне целите за месечно увеличение поради недостатъчните инвестиции 
в петролни находища от някои членове на ОПЕК и загубите в руската продукция през последните месеци. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Европейският път на Северна Македония – за френското предложение, българските позиции и играта на 
дипломация у нас и по света 

- Нерешените проблеми в сектор „Пътно строителство“. Гост: Гроздан Караджов – вицепремиер и министър на 
регионалното развитие и благоустройството в оставка 

- Шанс за нов кабинет или избори наесен. Гост: Борислав Сандов – вицепремиер 
- Докога ще продължи играта на кворуми в парламента. Гост: Явор Божанков от БСП за България 
- Какво се случва на граничния пункт „Капитан Андреево“? Гост: Иван Христанов – заместник-министър на 

земеделието 
Нова телевизия, „Здравей, България“ 

- Часове преди оставката на правителството на Кирил Петков - колко близо са изборите? 
- Ще блокира ли кризата в управлението и актуализацията на бюджета? 
- Как ВиК авария погълна автомобил във Варна? 
- В „Новите известни“ – кой е фризьорът на звездите в TikTok? 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - 20-те милиарда евро от ЕС по плана остават мираж 
в. 24 часа - Депутатите отпушват пътя на Скопие към ЕС, но инатът ни вбеси Брюксел 
в. Телеграф - КАТ с 25 засади до морето  
в. Труд - Радев реди четвърти кабинет 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Радев чака оставката на Петков на 27-и, за да свика консултации, конституцията не казва кога 
в. 24 часа - Депутатите се развихриха: всички предлагат стотици милиони допълнителни харчове 
в. 24 часа - Началникът на столичния КАТ в ареста незаконно както Бойко Борисов 
в. 24 часа - Шефът на "Пирогов" не изкара и година, свалиха го дългове 
в. Телеграф – Кирил Петков: Никаква коалиция с корупцията 
в. Телеграф - Kазваме да на офертата на макрон 
в. Телеграф - Имотите в софия с над 10 000 евро нагоре 
в. Труд - Постоянен арест за сина на прокурор 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Акад. Лъчезар Трайков, ректор на Медицинския университет в София и председател на Съвета на ректорите: 
Обединение на университети само на доброволен принцип 
в. Телеграф - Доц. Стойчо Стойчев, политолог: Вървим към предсрочни избори наесен 
в. Телеграф - Юристът и политолог Лидия Даскалова: Статуквото опита да накаже кабинета. но му вдигна рейтинга 
в. Труд - Любен Дилов-син, депутат от ГЕРБ-СДС, пред "Труд": Петков не лъже само когато не си мърда устните 
 Водещи анализи 
в. Телеграф - Риск за еврофондовете и плановете за ebpото 
в. Труд - Проблемът не е в Македония, проблемът е в България 
в. Труд - Какво като Минчев е добро момче 
в. Сега - От криза в криза към национален хаос 
в. Сега - "Промяната" не бива да разчита само на площадна подкрепа 
в. Сега - ГЕРБ материализира "Хемус" в луксозни хотели и сметки в чужбина 
 
√ Предстоящи събития в страната на 24 юни 
София 

- От 9.00 часа в зала „Средец“, хотел „София Хотел Балкан“ ще стартира конференцията „Иновации чрез политика”- 
как може да се случи? На събитието ще присъства Цветелина Пенкова, евродепутат от Групата на Прогресивния 
алианс на социалистите и демократите. 

- От 9.30 часа в хотел Holiday Inn, бул. Александър Малинов 111 ще бъдат представени практики от опита на 
български училища по време на събитието "Добрите практики на фокус". 
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- От 10.00 часа в Заседателната зала на ИАНМСП – партера на ул. „Леге“ 2-4 ще се проведе пресконференция, която 
ще покаже резултатите от ПИЛОТНАТА ЗА СТРАНАТА ВАУЧЕРНА СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИКТ УСЛУГИ НА МСП. 

- От 10.00 часа в хотел "Централ" ще се проведе регионален застъпнически форум по проект "Цветно утре за нашите 
деца". Събитието се организира от Сдружение "Инициатива за равни възможности". 

- От 13.00 часа зам.-кметът по строителство инж. Ангел Джоргов и зам.-кметът по транспорт Кристиан Кръстев ще 
проверят изграждането на новото кръстовище с кръгово движение между булевардите „Св. Климент Охридски“ и 
бул. „Андрей Ляпчев“ в район "Студентски". 

- От 18.00 часа в Съюза на българските художници, зала „Райко Алексиев“ ще бъде открита ретроспективна изложба 
на Иван Веселинов. 

- От 19.30 часа в зала „България“ ще се проведе концертна програма с творби от български композитори от 
последната генерация на родното композиторско творчество озаглавена "Ново поколение" , която ще бъде 
представена от Русенска филхармония по време на Международния фестивал „Софийски музикални седмици“ 
това лято. 

- От 20.00 часа ще се проведе второто издание на Софийския фестивал на музикалния театър на лятна сцена Парк 
Военна академия  

*** 
Благоевград. 

- От 8.30 до 17.30 часа в Зала № 5 Община Благоевгра ще се проведе Ден на отворени врати на Общински съвет по 
наркотични вещества Благоевград 

- От 9.30 часа ще се проведе редовно заседание на Общинския съвет в Благоевград. 
*** 
Варна. 

- От 10.00 часа ще се проведе тържествен акт по присвояване на първо старшинско звание и връчване на 
свидетелства за професионална квалификация на кадетите от Випуск 2022 на Професионалния старшински колеж 
към ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“. 

- От 11.00 часа, в Социална чайна Варна ще се проведе пресконференция на екипа на фестивалът Ritual Gatherings, 
който ще се проведе от 30 юни до 3 юли на плаж Камчия, при устието на реката. 

- От 14.00 часа в пресклуба на БТА ще се проведе пресконференция по повод Международния музикален фестивал 
"Варненско лято" 2022 

- От 18.30 часа в ДКТ „Васил Друмев“ ще се проведе Годишен концерт на школите към ЦПЛР - ОДК „Анастас 
Стоянов“. Концертът ще бъде под мотото „Дъга от изкуства“ в него ще се включат деца и преподаватели от всички 
школи. 

*** 
Видин. 

- От 12.00 часа в Националния пресклуб на БТА във Видин ще се състои пресконференция на група съветници от 
Общинския съвет във Видин по актуални въпроси.  

*** 
Сливен. 

- От 13.00 часа Министърът на правосъдието Надежда Йорданова ще направи посещение в Сливенския затвор, 
където ще се срещне с жени, лишени от свобода, които определят себе си като жертви на домашно насилие.  

*** 
Шумен. 

- Дирекцията на ПП „Шуменско плато“ организира традиционния фестивал „Зелени слънца“, посветен на Еньовден. 
Той ще стартира в 5.33 часа с изгрева на Слънцето на 24 юни – четвъртък, на поляната до информационния център 
на паметник „Създатели на Българската държава“. 

- От 18.30 часа пред сградата на Астрономическата обсерватория на платото ще се проведе празник с творчески 
ателиета и забавления, специално подготвен от преподавателина на Центъра по природни науки към ШУ "Епископ 
Константин Преславски". 

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

