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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
БНР 
 
√ Васил Велев: Бюджетът може да бъде приет във вид, който да дестабилизира финансовата система 
Работодатели отново изразиха резерви към подложените на второ четене бюджетни актуализации. 
Според Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал има вероятност промените в бюджета да разклатят 
финансовата система: 
"Има извънредно много предложения за увеличаване на разходите и за намаляване на приходите. Ще има безразборно 
нефокусирано разходване на средства. Това ще доведе до нов тласък на инфлацията и до финансово дестабилизиране". 
Васил Велев изрази притеснение, че може да не бъде приета най-важната разпоредба за компенсиране на високите цени 
на тока на свободния пазар: 
"Не сме уверени, първо, дали изобщо ще има актуализация на бюджета и, второ, дали тези важни разпоредби ще намерят 
място в него. Когато има политическа нестабилност, когато няма работещ парламент, държавата не функционира с най-
добър коефициент на полезно действие и това води до забавяне на икономическия растеж и увеличаване на 
задлъжнялостта". 
 
Информационна агенция „Блиц“ 
 
√ Васил Велев посочи голяма финансова опасност пред България 
Има извънредно много предложения за увеличаване на разходите и за намаляване на приходите в бюджета, казва той 
Работодатели отново изразиха резерви към подложените на второ четене бюджетни актуализации. 
Според Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал има вероятност промените в бюджета да разклатят 
финансовата система: 
"Има извънредно много предложения за увеличаване на разходите и за намаляване на приходите. Ще има безразборно 
нефокусирано разходване на средства. Това ще доведе до нов тласък на инфлацията и до финансово дестабилизиране". 
Васил Велев изрази притеснение, че може да не бъде приета най-важната разпоредба за компенсиране на високите цени 
на тока на свободния пазар: 
"Не сме уверени, първо, дали изобщо ще има актуализация на бюджета и, второ, дали тези важни разпоредби ще намерят 
място в него. Когато има политическа нестабилност, когато няма работещ парламент, държавата не функционира с най-
добър коефициент на полезно действие и това води до забавяне на икономическия растеж и увеличаване на 
задлъжнялостта". 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНТ 
 
√ Магдалена Милтенова: Не можем да издържим без подкрепа на държавата, а държава няма 
Това, което направихме е, че алармирахме обществото, че предстои увеличение на цените на превозите, ако 
правителството не предприеме антикризисни мерки, каза Магдалена Милтенова, председател на Конфедерацията 
на автобусните превозвачи. 
По думите ѝ отношението на правителството към транспортния бранш е арогантно и некомпетентно. 
"Защото никой не осъзнава, че това, което се случва – увеличението на цената на тол таксите и горивата, тази сметка ще 
плати българският потребител. Тази сметка няма да плати само превозвачът, ще я платим всички ние през увеличението 
на цената на билета и през увеличението на цената на стоките и храните", коментира Милтенова. 
Преди вота на недоверие беше гласувано увеличението на тол системата, нейния обхват и нейната цена. Ние видяхме как 
правителството подкрепи една корупционна схема, предложена от МРРБ. От месеци алармираме, че парите от тол таксите 
се крадат, отказаха да направят одит на тол системата и виждаме поредния корупционен скандал, който се заформя. 
Българският народ продължава да обеднява, защото факт ще бъде увеличението на всички стоки и услуги, каза още 
Милтенова. 
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Цената се формира не само от тол таксите, тя се формира и от цената на горивата. Ние не можем да издържим без подкрепа 
на държавата, а държава няма, е мнението ѝ. 
Повече вижте във видеото. 
 
√ Бързото възстановяване на въздушния транспорт изненада авиоиндустрията 
Отменени полети, стачки, дълги опашки по летищата. Европа е изправена пред транспортен хаос това лято. В 
сезона на дългите летни ваканции и след отмяната на повечето ковид ограничения много европейци се отправят на 
път, но авиоиндустрията не е готова да ги посрещне. 
Гняв и хаос по летищата в Европа. И причините са едни и същи - пост ковид пътуванията се възстановиха по-бързо от 
очакваното, създавайки огромни проблеми във въздушния транспорт. 
"Това беше най-тежката криза в историята на авиацията", коментира Хесус Кабайеро, изпълнителен директор на 
„СОФ Кънект“, оператор на Летище София. 
От кабинния екипаж до служителите по сигурността, от товарачите на багаж до продавачите на билети - авиосекторът в 
света се е лишил от над 2 милиона работни места по време на пандемията, от които 600 000 в Европа. В България 
ситуацията е малко по-ведра. 
"Сега трафикът се увеличи изведнъж, но има недостиг на персонал, а обучаването на нови хора отнема време. През 
пандемията на Летище София взехме решение да запазим всичките си служители и затова сме в по-добра позиция при 
посрещането на този пиков летен сезон", каза Хесус Кабайеро, изпълнителен директор на „СОФ Кънект“, оператор 
на Летище София. 
"60-70% намалени разходи - това е ужасно трудно. Консервиране на самолети. И въпреки това в минимална степен се 
опитахме да съкратим персонал. Разбира се в някои от секторите имаше по-големи съкращения - бордни домакини, 
летищен персонал. Сега това ни спъва във възстановяването. Благодарение на опитния персонал, ръководния, 
мениджърски персонал и хората от авиацията и високата им квалификация и 60-те милиона помощ от страна на държавата. 
В последния възможен момент ние получихме парите от помощите, което ни позволи да се подготвим", каза Светослав 
Станулов, Председател на УС на Асоциацията на българските авиокомпании. 
Заради недостига на персонал на европейските летища се стигна до огромни опашки, а рутинни операции като обработката 
на багаж понякога отнемаше часове. На германските летища са свободни близо 20% от позициите. Искането на авио лобито 
е временно да бъдат наети 2000 души от Турция. 
Повече от 20 000 служители са били уволнени на летище "Шарл де Гол" по време на пандемията, а заедно с другото 
основно парижко летище "Орли" спешно се нуждаят от 4000 души. 
Едно от най-натоварените европейски летища "Схипхол" има спешна необходимост от 500 служители по сигурността, а 
летищната управа се е съгласила да плаща по 5,25 евро на час допълнително през лятото на 15 000 чистачи, товарачи на 
багаж и служители по сигурността. 
В Испания ще бъдат наети още 500 полицаи, с което общият им брой ще достигне 1700 души на най-натоварените летища 
в страната, включително Мадрид и Барселона. Брекзит допълнително усложнява ситуацията. Британските туристи, които 
представляват 20% от чужденците, посещаващи страната, подлежат на по-строг контрол при влизането на територията на 
ЕС, което изисква повече на брой полицейски служители. 
Пабло Перес, говорител на полицейски профсъюз в Испания: "Британските туристи, които несъмнено са многобройни в 
нашата страна, сега трябва да преминават през дълга процедура при паспортния контрол. Всички тези усложнени 
процедури се изпълняват от един и същи персонал. Работата ни се удвоява, дори утроява, а полицията, подобно на 
медиите, не може да се клонира". 
У нас недостигът е в две посоки - липсата на ремонтирани двигатели и пилоти и кабинен персонал. Не малка част от 
освободените служители са намерили работа в други сектори на икономиката и не са готови да се върнат. Но отново имаме 
предимство. 
В България се намира единствения на Балканите обучителен авиационен център. От началото на годината през 
тренажорите тук са преминали обучение над 1000 пилоти, стюардеси и стюарди, включително от чужбина. 
Освен първоначално обучение, в тренировъчния център се правят и задължителните годишни тренировки, към които 
интерес проявяват не само от съседните страни, но дори от далечна Република Южна Африка. Българските авиокомпании 
успяват да привлекат и чуждестранни пилоти от Франция, Германия, Западните Балкани. 
Първоначалното обучение на пилотите отнема между 2 и 3 години. Обучението за тип самолет е около два месеца. 
Първоначалното обучение на стюард е около месец и половина, но във всеки екипаж задължително трябва да има и 
опитни кадри. 
Светослав Станулов, Председател на УС на Асоциацията на българските авиокомпании: Ние някак успяхме навреме да 
планираме този бум и още от февруари започнахме интензивни тренировки и обучение на нови стюардеси. Трудно, но 
успяхме да окомплектоваме екипажите си". 
Към проблемите в Европа освен недостигът на достатъчно подготвени служители, се добавя и искането за по-високо 
заплащане и по-добри условия на работа. Норвежките авиолинии, например, се съгласиха на 3,7% увеличение на 
пилотските заплати, но не навсякъде има компромис и се задават стачки. Следващия месец - на най-натовареното летище 
"Хийтроу". Заради липсата на хора лондонският аеропорт поиска от авиокомпаниите да отменят 10% от полетите, вместо 
пътниците да чакат на дълги опашки за багаж. 
В понеделник на международното летище в Брюксел бяха отменени 232 излитащи полета, а от четвъртък до събота още 
315 полета. 

https://bntnews.bg/news/magdalena-miltenova-ne-mozhem-da-izdarzhim-bez-podkrepa-na-darzhavata-a-darzhava-nyama-1199622news.html
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"Притеснени сме, защото много полети бяха отменени. Пътуваме за Италия, имаме запазени хотели и кола под наем, 
това е сериозен разход, а накрая всичко има опасност да пропадне", заяви Пабло Перес, говорител на полицейски 
профсъюз в Испания. 
Служителите на основното френско летище "Роаси - Шарл де Гол" стачкуваха на 9 юни с искане за повишаване на заплатите 
с 300 евро и по-добри условия за труд. Това доведе до отмяна на 25% от полетите. Следващият протест е насрочен за 2 
юли. 
Британските пилоти на "Раянеър" приеха ново предложение за заплатите им, но синдикатите, представляващи кабинния 
персонал в Белгия, Португалия, Франция, Италия и Испания обявиха стачна готовност. 
Филип Бойривен, пилот в нискотарифна авиокомпания: "Ако сравним настоящата ситуация с 2019-та, тогава имахме по 
2500 полета на ден в цялата ни мрежа, а сега са повече от 3000 при същия брой персонал". 
Девет дни през юли смята да стачкува базирания в Испания кабинен персонал на друга нискотарифна компания 
"Ийзиджет". Искането е за 40% увеличение на основните заплати, които според профсъюзите са по-ниски в сравнение с 
Франция и Германия. 
В Германия наземния персонал на "Луфтханза" иска най-малко 350 евро повишение на заплащането в продължение поне 
12 месеца като мярка срещу инфлацията. През уикендите на юли авиокомпанията няма да извърши 900 полета в Германия 
и Европа, които е трябвало да бъдат изпълнени от летища Франкфурт и Мюнхен. 
И докато авиокомпании отменят хиляди полети това лято, някои летища ще намалят броя на пътниците, които ще бъдат 
обслужени през ваканционния период. Лондонското летище "Гетуик" ще ограничи броя на полетите до 825 на ден през 
юли и до 850 през август. 
Амстердамското летище "Схипхол" ще приема по около 70 000 пътници на ден или с около 13 500 по-малко, отколкото 
авиокомпаниите са планирали да превозят. Това означава отмяна на още полети. 
Към икономическите проблеми, свързани с пандемията, се добави и войната в Украйна. В България се отчита намаляване 
на редовните и чартърните линии към Русия и Украйна, но тази година има ръст на чартърите като цяло. 
Светослав Станулов, Председател на УС на Асоциацията на българските авиокомпании: Като резултат освен това, 
че успяваме да работим достатъчно добре на българския пазар, голяма част от нашите авиокомпании и самолети - 
при всички положения над 50%, 60-65%, работят на европейския пазар - Германия, Австрия, Португалия, Полша, Турция, 
Италия. Това е изключително капризен пазар. Наясно сте как ще влезеш в германския пазар. Трудничко. Това говори за 
конкурентоспособността на българския авиационен продукт, включително и неговото качество. Не само цената е 
определяща, в никакъв случай. С което ние всички българи можем да се гордеем". 
Авиационният сектор ще се отърси от ефектите на пандемията и ще излезе на печалба през 2023 г., според 
Международната асоциация за въздушен транспорт. 
Уили Уолш, генерален директор на ИАТА: "Обстановката е по-добра от очакваното. Прогнозираме по-малки загуби, 
което е стъпка в правилната посока. За 2022 г. първоначално смятахме, че загубите ще са около 12 милиарда, но сега 
прогнозите са за под 10 милиарда долара. И това на фона на цена на петрола, която е много по-висока, отколкото 
сме заложили". 
За сравнение, загубите миналата година са били близо 42 милиарда долара. Европейските авиокомпании ще съкратят 
загубите си с около две трети до 3,9 милиарда долара, а тези в Северна Америка ще реализират печалба от около 8,8 
милиарда долара, но в други части на света загубите могат да продължат. 
Хесус Кабайеро, изпълнителен директор на оператора на Летище София: Кризата в авиосектора не е приключила, 
летищата и авиокомпаниите не са се възстановили. Конфликтът в Украйна се отрази на цените на горивото, което 
представлява повече от 30% от разходите на авиокомпаниите и това увеличава цените на билетите и цените на 
услугите като цяло. Това се отнася особено за следващата зима, защото тогава авиогоривото ще се вдигне. 
Опитваме се да бъдем атрактивни и конкурентни и да привличаме повече полети към нашата дестинация". 
Светослав Станулов, Председател на УС на Асоциацията на българските авиокомпании: И ние няма да успеем да стигнем 
нивата отпреди пандемията. Възможно е дори да имаме необходимост от допълнителни финансови средства, за да се 
възстановим напълно. Да не говорим, че е възможно от опита, който сега ще придобием, да може и да се увеличи и 
самолетния ни парк и въобще авиацията като цяло. Но това ще зависи от финансовите възможности на авиокомпаниите. 
И дали ще е възможно някакво държавно субсидиране. Най-вероятно ние ще излезем на печалба още 23-та година, 
въпреки че прогнозите бяха за 24-та година в света, в Европа. Аз съм малко по-голям оптимист". 
И за да не се окаже разочарование мечтаната лятна ваканция - ключът е в по-доброто планиране и повече гъвкавост, както 
при пътниците, така и в авиоинудстрията. 
 
√ Има ли нужда от ново общоевропейско законодателство за стартъп индустрията? 
"Има нужда от ново общоевропейско законодателство за стартъп индустрията". Това обяви евродепутатът 
Цветелина Пенкова по време на конференция на тема "Иновации чрез политика". 
На форума участват учени, предприемачи и експерти. Основен фокус на дискусията беше как да се развие секторът на 
иновациите и технологиите в България. 
"Три са основните акценти, които ще се заложат в това законодателство - ясна дефиниция какво е стартъп и малки 
и средни предприятия. На второ място ще се опитаме да разгърнем възможностите за финансиране и подпомагане 
на сектора, защото разбираме, че няма как едно прохождащо предприятие да бъде подпомагано без необходимия 
финансов ресурс. И не на последно място ще създадем стимули за обмяна на данни и опит", заяви Цветелина Пенкова, 
член на Европейския парламент. 
 

https://bntnews.bg/news/ima-li-nuzhda-ot-novo-obshtoevropeisko-zakonodatelstvo-za-startap-industriyata-1199359news.html
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√ Новата тарифна политика за столичния градски транспорт е публикувана за обществено обсъждане 
Проект на наредба дава нови възможности за справедлива тарифна политика в обществения транспорт на 
Столичната община. Стойността на билета се запазва от 1,60лв, като се дава се възможност на пътниците да 
пътуват за време и да сменят превозните средства само с един превозен документ, се казва в съобщението. 
Нови възможности за тарифна политика при пътуване с обществения транспорт на територията на Столична община се 
предлагат в проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения 
градски транспорт. 
Документът е обявен за едномесечно обществено обсъждане. Основните мотиви в документа за въвеждане на промените 
са: справедлив начин за таксуване в зависимост от необходимостта и честотата на ползване на услугите на градския 
транспорт; разширяване на мрежата на продажби и начини на зареждане на превозни документи и създаване на 
възможности за оптимизация, реорганизация и ускорение на градския транспорт в зависимост от натовареността на 
превозните средства. 
Проектът предвижда запазване на сегашните и въвеждането на нови видове превозни документи. Въвеждат се билет 30 
плюс и билет 60 плюс, които са с право на неограничен брой прекачвания в рамките на времето. Стойността на билета се 
запазва на 1,60лв, като се дава се възможност на пътниците да пътуват за време и да сменят превозните средства само с 
един превозен документ в рамките на 30 минути. Ако през първите 30 минути пътникът се прекачи безплатно на друго 
превозно средство, той ще завърши пътуването си, независимо от неговата продължителност. 
Билетът 60 плюс е с цена от 2,20 лева и също дава възможност за неопределен брой прекачвания в рамките на един час. 
При тази опция пътникът също може да довърши маршрута си с последното превозно средство, на което се е прекачил, 
независимо от времетраенето на пътуването до края на маршрута. 
Създава се младежка карта до 26 години, 24-часова карта, както и 72 часова и седмична карта от понеделник до неделя, 
както и възможности за използването на буферните паркинги от пътниците в наземния транспорт. 
24 -часовата карта, с включен нощен транспорт, е с предложена цена от 6 лева, а тази за 72-часа е 15 лева. Седмичната 
карта е с цена от 20 лева. За учениците и студентите, наред с месечната карта от 20 лева, се въвежда и годишна карта за 
всички линии с цена от 200 лева. Отстъпката за тях от цената на редовната тарифа е 60 на сто. Младите хора до 26 години  
ще могат да използват Младежка карта на цена от 25 лева на месец за всички линии или 250 лева за цялата година. 
Годишната абонаментна персонализирана карта, която е един от най-търсените продукти на ЦГМ, остава на цена от 365 
лева, и ще може да се плаща на три вноски. Билетът за нередовен пътник, който се продава от контрольорите, е с цена от 
40 лева, а при невалидиран документ санкцията е 3 лева. 
Промените в наредбата са предложени от Комитет за наблюдение на внедрената автоматизирана система за електронно 
таксуване и видеонаблюдение в обществения градски транспорт на територията на СО. 
Вносителите, които са представители на всички политически групи в СОС, са приели, че транспортният сектор в световен 
мащаб се намира в период на съществени промени, свързани с използването на нови технологии, продукти и услуги, които 
допринасят за промяна в нагласите и изискванията на клиентите. Развитието на системите позволява да се отразят 
различните нужди на потребителите. Промяната е пряко свързана и с приетия Плана за устойчива градска мобилност (2019-
2035 г.), които предлага различни мерки за стимулиране на устойчивата градска мобилност, които да гарантират по-добро 
качество на живот. 
Вносителите отчитат, че въпреки множеството подобрения в обществения градски транспорт на СО през последните 
няколко години, той често се възприема като недобра алтернатива на личния автомобил. В резултат на проведена анкета 
сред жители на София се показва, че новите превозни средства са на второ място (след прилаганата тарифа), които биха 
подтикнали обичайно придвижващите се с автомобил да използват градски транспорт. Тези резултати дават основание да 
бъдат предприети мерки, свързани с промяна на действащия модел на тарифиране, която да доведе до повишаване на 
потенциала за използване на обществения градски транспорт в СО от страна на жителите и гостите на града, пише още в 
мотивите на вносителите. 
 
√ Рекорден брой деца работят с разрешително по морето 
Сезонът по морето започна отново с недостиг на работна ръка. От брашна ще разчитат на деца и студенти да работят това 
лято като сервитьори, бармани, пикола и рецепционисти. 
От инспекцията по труда в Бургас казват, че от началото на годината са издали рекорден брой разрешителни за работа на 
непълнолетни. 
„От началото на годината имаме над 1300 поискани разрешителни. Само 50, 60 от тях са издадени за работа преди 
юни месец, всички останали са за през месец май, началото на юни . Традиционно, през този период, работодателите 
искат разрешителни, преди приключване на учебната година и веднага след това децата започват работа”, каза 
Павлин Васков- директор на Дирекция „Инспекция по труда” в Бургас. 
В хотелите в Слънчев бряг персонал недостига. 
„Взимам персонал от Киргистан, от Украйна, въпреки че се оказа, че на украинците не им се работи много . Наблягаме 
на българите, но за съжаление те са все по-малко изявяват желание по простата причина, че ние можем да 
подсигурим работа 100-120 дена. Увеличили сме заплатите с над 20% , като предлагаме и пълно изхранване на 
персонала, плюс квартири и пътни”, каза Румен Момчев, хотелиер от Слънчев бряг. 
От „Инспекция на труда” предупреждават работещите деца да държат на подписването на трудов договор, защото само 
така могат да бъдат защитени при констатирани нарушения на техните права. 
 
 



5 

 

√ Водещата на БНТ Филипа Огнянова търси професиите на бъдещето в нова рубрика в Youtube 
Кои са професиите на бъдещето и какъв е пътят към тях? Може ли вдъхновението да ни отведе до истинското ни призвание 
и колко смелост е нужна, за да последваш мечтите си? 
Отговорите на тези въпроси търсим в рубриката "Работи в бъдещето" с Филипа Огнянова в Youtube канала на БНТ. 
Ще ви показваме как се променят традиционните професии, за отговорят на изискванията на съвремието и ще търсим 
работата на бъдещето. 
За предизвикателствата и възможностите пред NFT творците - говори Боря Шапшалова. 
 
√ Посланикът ни в САЩ Георги Панайотов връчи акредитивните си писма 
Новият ни посланик в САЩ Георги Панайотов връчи акредитивните си писма на президента Джо Байдън. 
Панайотов, който беше служебен министър на отбраната в кабинета на Стефан Янев и дипломат от мисията ни към ООН, 
написа, че модернизацията и просперитетът на България изискват тясно сътрудничество със САЩ и че 
той ще работи за това. 
 
√ Посланикът ни в САЩ пред БНТ: До броени дни започва изграждането на първия изтребител F-16 за България 
До броени дни започва изграждането на първия изтребител F-16 за България в Америка. Това каза в "Денят започва" новият 
посланик в САЩ Георги Панайотов. 
Той добави, че още няма реакция отвъд океана на решението, взето от българския парламент миналата седмица във 
връзка с вдигане на ветото за членство на Република Северна Македония в ЕС. 
Не може да се говори за натиск за вземане на решение от страна на САЩ, категоричен посланик Панайотов.\ 
"Натиск няма, аз съм тук от 19 май, имах разговори и от Държавния департамент, при това нееднократно. Срещах се и със 
законодатели, с конгресмени, миналата седмица. Натиск категорично няма, но да, подчертавам, в интерес на Съединените 
щати е да няма подобен проблем между България и Република Северна Македония, но натиск няма", заяви Георги 
Панайотов. 
 
√ 32 години по-късно: Успешен ли беше българският преход към пазарна икономика и какво ни чака? Говори Ричард 
Ран 
По молба на българското правителствто и Андрей Луканов през 1990 г., комисия от Националната търговска камара на 
САЩ, начело с Ричард Ран, изготвя национална стратегия за преход към пазарна икономика. 
Известният като "Планът Ран" е критикуван за това, че нейните изпълнители целенасочено разрушават България чрез 
реформиране и либерализиране на икономиката на страната. 
Как вижда България към днешна дата, какво препоръчва за еврозоната и какви са световните процеси, които ще засегнат 
страната ни? 
Вижте отговорите в интервюто на Симеон Гаспаров с д-р Ричард Ран - икономически съветник на президентите Роналд 
Рейгън и Джордж Буш (баща). 
 
БНР 
 
√ Комисия в НС гласува на 2-ро четене актуализацията на бюджета 
Актуализацията на държавния бюджет ще бъде гласувана на второ четене в ресорната комисия на парламента. 
С нея трябва да се осигури трансферът, необходим за увеличението на пенсиите от 1 юли и преизчисляването им от 1 
октомври. 
Очаква се във вторник и в сряда всички закони, свързани с промените във финансовата рамка на държавата да бъдат 
обсъдени и в пленарната зала.  
От ГЕРБ и ДПС вече заявиха, че ще подкрепят законопроектите. Увеличението на пенсиите с 10% плюс 60-левовата добавка 
от 1 юли беше одобрено от парламентарната комисия в петък, но цялата процедура може да се забави с гласуването й в 
пленарната зала, призна вчера социалният министър Георги Гьоков: 
"НОИ физически няма да може да изплати пенсиите в обичайното време от 7 до 20 юли. Ако бъде прието, няма проблем, 
да речем, пенсионерите да получат старите си пенсии през юли, а през август новия размер увеличение - с компенсация 
или със задна дата разликата от увеличените пенсии за юли". 
Освен промените в макрорамката с вдигане на лимита за нов държавен дълг до 10 милиарда и 300 милиона лева, с 
актуализацията на бюджета се правят редица промени и в ДДС ставките. Една от тях е нулев ДДС за някои видове хляб. 
Протести ще съпътстват заседанието на парламентарната бюджетна комисия, която днес ще разгледа предложенията за 
актуализация, постъпили между първо и второ четене на промените. При разпънатата край Народното събрание палатка 
на КНСБ ще отидат синдикални лидери на федерации от бюджетния сектор. Те настояват за минимална заплата от 760 лева 
и поне 15 на сто ръст на заплатите в  сектора. Ще излязат на протест и организации на КТ "Подкрепа" и КНСБ в земеделието.  
5,5 млн. лева допълнително трябват на Селскостопанската академия за изравняване на заплатите на учените с тези в 
останалите научни институции в България каквато е БАН и ВУЗ-овете, каза Валентина Василньова, председател на 
земеделския синдикат към КНСБ. 
На протестната палатка продължават да са и пожарникарските синдикати. Те също искат увеличение на заплатите, но без 
условие за реформи: 
Венцислав Станков допълни: 

https://bntnews.bg/news/vodeshtata-na-bnt-filipa-ognyanova-tarsi-profesiite-na-badeshteto-v-nova-rubrika-v-youtube-1199377news.html
https://bntnews.bg/news/32-godini-po-kasno-uspeshen-li-beshe-balgarskiyat-prehod-kam-pazarna-ikonomika-i-kakvo-ni-chaka-govori-richard-ran-1199561news.html
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"Ние не сме съгласни с това изнудване на служителите в министерството, защото да не забравяме, че реформите в сектора 
не се правят от служителите, а от политиците. Настояваме за минимум 20% увеличение на възнагражденията на 
служителите в МВР". 
 
√ Правителството на Кирил Петков подава оставка 
Днес се очаква да бъде депозирана оставката на правителството на премиера Кирил Петков, след като миналата седмица 
кабинетът не успя да преодолее вота на недоверие. 
Предстои президентът Румен Радев да проведе консултации с парламентарните групи преди да връчи мандат за съставяне 
на ново правителство. 
След това парламентът има право на три опита да формира кабинет.  
Първият проучвателен мандат Радев ще връчи на "Продължаваме промяната" като най-голяма парламентарна група, която 
има намерение отново да номинира за премиер Кирил Петков. 
Ако ПП не успеят с кабинет президентът ще връчи втория мандат на ГЕРБ-СДС, които обявиха, че веднага ще го върнат. 
Държавният глава избира на коя от останалите парламентарни групи да връчи третия мандат. 
 
√ Кирил Петков: Няма да се махна от пътя на задкулисните играчи 
"ПП няма да преговаря с Трифонов, с Борисов, с Пеевски, с Костадинов" 
"Следващи избори ще бъдат референдум с въпрос - каква България искаме" 
Интервю на Силвия Великова с Кирил Петков в предаването ''Политически НЕкоректно'' 
"Винаги сме били с ясна програма и с ясни принципи, които следваме. Крайната цел е обществените средства да отиват в 
помощ на хората, които ги плащат, а не в шепа хора, които искат да ги откраднат. Борбата срещу мафията не е самоцел. 
Първата стъпка беше да осветлим. Втората - да направим правителство, свободно от задкулисни връзки. Успяхме да сме 
първа политическа сила, но не успяхме да сме мнозинство, което да позволи да работим с независими коалиционни 
партньори. Първоначално не знаехме за зависимостите на ИТН". 
Това каза пред БНР премиерът Кирил Петков, който се очаква утре да подаде оставка на правителството. 
"Това, че не сме готови да направим сделки със задкулисието, ни докара до тази позиция... Лексиката към задкулисието 
няма да бъде олекотена". 
По думите му "на хората не им трябват политици, които да им говорят по телевизора, а отзад да ги крадат". 
Той коментира взаимоотношенията с президента Румен Радев: 
"Последните ми остри реплики спрямо президента бяха на следната база - когато имаш вот на недоверие и предложение, 
което защитава българския интерес, когато в същия този ден като премиер изпълнявам обещанието си това да мине през 
Народното събрание, ти да застанеш с остра позиция срещу нас, въпреки че няма смисъл от това... чувството беше - "този 
президент какво мисли в този момент, не вижда ли, че има политическа нестабилност". Това беше изненадващо и 
фрапиращо. Ако някой се е объркал, че можем да сме хора на някого и да изпълняваме нещо против волята си, няма как 
да се случи... Аз очаквам по-отговорна позиция, когато сме в политически риск за цялата нация". 
В предаването "Политически НЕкоректно" Кирил Петков изрази притеснение, че едно бъдещо служебно правителство 
може да върне България към "Газпром". 
"Ние не сме спрели да казваме на "Газпром" да си изпълняват задълженията по договора. Въпросът не е рубли или не 
рубли. Въпросът е каква е стратегията на България, ако сме зависими от "Газпром", а "Газпром" спре подаването". 
Петков заяви отново, че докато хора, свързани с корупция и със задкулисие, са на масата за преговори, ПП няма да води 
диалог с тях: 
"ПП няма да преговаря със Слави Трифонов, с Бойко Борисов, с Делян Пеевски и с Костадин Костадинов. С ДБ и с БСП имаме 
диалог. Ние не искаме избори. Но няма да платим цената някой задкулисен играч да продължи да контролира 
обществените средства... Мечтая да видя правителство и парламент, които не се контролират от кукловоди, а лидерите да 
са независими. Ако задкулисни играчи, които се опитват да продължават да крадат обществените средства, кажат - "махни 
се от пътя ни", аз няма да се махна. Хората, които имат проблем с ПП, с мен като премиер, с Асен Василев като финансов 
министър, са тези, на пътя на които застанахме, за да не изхарчат обществените средства по стария начин". 
По думите му в бъдеща коалиция, в която ПП управлява, партньорството с ДБ е 100%. 
"Следващи избори ще бъдат референдум с въпрос - каква България искаме? На мафията? Или на прогреса? Дойде време 
разделно". 
ПП определя като стъпка напред машинното гласуване и няма да подкрепи връщане на хартиените бюлетини. 
Във връзка с решението за Северна Македония Кирил Петков заяви, че Скопие вече има избор за собственото си бъдеще, 
а България не може да носи отговорност за всички. 
Интервюто с Кирил Петков можете да чуете в звуковия файл. 
 
√ Надежда Йорданова: За нас е важно да се реализира първият мандат 
"Вариантът за общо явяване на ДБ с ПП е един от възможните варианти - има предимства, крие и рискове" 
Интервю на Силвия Великова с Надежда Йорданова 
"Вариантът за общо явяване на ДБ с ПП е един от възможните варианти, на настоящия етап не се изключва, напротив – 
обсъжда се. Общото явяване има предимства, крие и рискове. Въпрос на много внимателен дебат, който тепърва 
предстои." 
Това заяви министърът на правосъдието в оставка Надежда Йорданова в интервю за БНР.  

https://bnr.bg/horizont/post/101667807/
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Тяснопартийните интереси на ДБ са за избори, отбеляза тя, но добави, че от гледна точка на обществения интерес "това е 
лош вариант". 
"За нас е важно да се реализира първият мандат." 
"Първото и второто плащане по Плана за възстановяване зависят от приемането на 23 закона – това е графикът, който 
съпътства самия план и той е задължителен. В сектор Правосъдие от тези 23 законопроекта са 8, от тези осем два вече са 
в Народното събрание, други са в различен етап на придвижване към НС. Един от тях е Законът за Антикорупционната 
комисия, който е в Народното събрание", поясни правосъдният министър в предаването "Преди всички". 
Сред останалите законопроекти са законопроектът за лицата, подаващи сигнали и промените в Търговския закон. Има и 
промени в Закона за медиацията и в Закона за безвъзмездната безплатна правна помощ. 
"Палитрата от законопроекти е голяма." 
"Ако не бъдат приети тези закони, предвидените плащания в Плана за възстановяване и устойчивост няма да постъпят в 
България. Това е възможно да създаде и бюджетен проблем, защото те са предвидени в настоящия бюджет. Едно е ясно 
– тази година те няма да постъпят, оттам нататък това означава забава. Времевата рамка, в която планът може да се случи, 
все повече се стеснява и това създава допълнителни рискове", коментира министърът на правосъдието в оставка. 
Според нея е необходимо "много пленарно време" и дори за два месеца трудно могат да бъдат приети всички 
законопроекти. Тя ще настоява законопроектите, които имат отношение към Плана за възстановяване, да се разглеждат с 
предимство пред промените в Изборния кодекс, с които се иска връщането на хартиената бюлетина. 
Изборът на членове на ВСС и на Инспектората към ВСС не може да бъде резултат на ситуационно мнозинство, категорична 
е Йорданова. 
Надежда Йорданова коментира и измененията в Закона за защита от домашно насилие и очерта слабостите на действащия 
режим, сред които кръгът на лицата, на които се предоставя защита и скоростта на нейното предоставяне. 
Издадените заповеди за защита за 2020 г. са били 3041, през 2021 г. са с 200 повече. 
Нов революционен момент е даването на право на непълнолетните и на лица под запрещение да искат заповед за защита. 
Засилва се ролята на държавата през защитените жилища и услугите за жертвите на домашно насилие. Ще има орган, 
който да контролира и координира всички държавни политики. Предвиждат се още статистика за жертвите и регистър. 
Нов момент в българското законодателство е предвиденото съдът да прави оценка на риска по определена методология. 
Магистратите ще бъдат обучавани, за да прилагат този нов момент от закона. 
Цялото интервю слушайте в звуковия файл. 
 
√ БНБ: Има предпоставки за увеличаване на задлъжнялостта заради промяна в лихвения цикъл 
БНБ запази високото ниво на антицикличния капиталов буфер и през третото тримесечие на 2023-та година. Това е един 
от буферите, които банките трябва да осигурят за рисковите си кредитни експозиции и се определя в дългосрочен план, за 
да могат те да отговорят на изискванията. Колкото по-висок е процентът, толкова по-голяма сума трябва да бъде заделена. 
Цeнтpaлнaтa бaнĸa oтчитa, чe пpeз пъpвoтo тpимeceчиe нa тази година ĸpeдитнaтa дeйнocт в ceгмeнтa нa дoмaĸинcтвaтa 
пpoдължи дa ce paзшиpявa c ycĸopeни тeмпoвe, ĸoeтo e cвъpзaнo c ниcĸитe лиxвeни пpoцeнти и зacилeнo пpeдлaгaнe нa 
зaeмни pecypcи. 
В същото време pиcĸът oт нeвъзмoжнocт дa ce oбcлyжвaт ĸpeдититe ce yвeличaвa, тъй ĸaтo цикълът на много ниски лихви 
вече приключи. 
Фeдepaлният peзepв и други водещи банки по света вече започнаха да покачват лихвените проценти. 
Eвpoпeйcĸaтa цeнтpaлнa бaнĸa обяви, че първото повишение ще е през юли. 
Kъм тoвa тpябвa дa ce пpибaви и нecигypнaтa иĸoнoмичecĸa oбcтaнoвĸa, пpeдизвиĸaнa oт виcoĸaтa инфлaция, eнepгийнитe 
pиcĸoвe и вoйнaтa в Уĸpaйнa, коментират от Централната банка. 
"Πpeдвид pиcĸoвeтe, cвъpзaни cъc зaпaзвaщaтa ce виcoĸa ĸpeдитнa aĸтивнocт и нecигypнocттa в иĸoнoмичecĸaтa cpeдa, 
aнтициĸличният ĸaпитaлoв бyфep нa нивo oт 1.5% пpeз тpeтoтo тpимeceчиe нa 2023 г. имa зa цeл дa зacили ycтoйчивocттa 
нa бaнĸoвaтa cиcтeмa пpи нaтиcĸ въpxy дoxoднocттa и ĸaпитaлoвaтa пoзиция, пpeдизвиĸaн oт пoтeнциaлнo нapacтвaнe нa 
нeoбcлyжвaнитe ĸpeдити и oбeзцeнĸитe“, ce ĸaзвa в cъoбщeниeтo нa БHБ. 
 
√ Васил Пандов: Контролът на ИАЛ ще се съсредоточи върху качествени показатели 
Наблюдава се спад на продажбата на лекарства по лекарско предписание без рецепта, посочи още Пандов 
"Наблюдава се спад на случаите на отпускане в аптеките на лекарства по лекарско предписание без рецепта за последните 
две години. През 2019 г. 77 на сто от нарушенията са били именно по тази причина, но данните на Изпълнителната агенция 
по лекарствата сочат, че през 2021 г. тази практика става все по-рядка", съобщи Васил Пандов, председател на Надзорния 
съвет на НЗОК, по време на XV-то издание на Българските фармацевтични дни 2022 г. , което се организира от Българския 
фармацевтичен съюз. 
"За периода от 2019 до 2021 година ИАЛ  е проверила средно 20 на сто от общо 3500 аптеки в страната. 700 проверки се 
правят годишно, като се отчита ръст на проверките през пандемията, сочат данните от анализа на търговията на дребно на 
Изпълнителната агенция по лекарствата. 
Агенцията за първи път представя в систематизиран вид тези данни. Изпълнителният директор на ИАЛ може да 
издава заповеди за т.нар. принудителни административни мерки, да затвори аптека и обект за търговия на едро.  
226 са извършените проверки в аптеките относно новият специализиран софтуер за наблюдение на количествата на 
лекарствените продукти  за 2021 година. Направени са задължителните предписания. По този показател са обхванати от 
проверка едва 7 на сто от аптеките, което малък процент. ИАЛ издава задължителни разпореждания да се издава този 
софтуер, но за в бъдеще могат да се налагат и санкции" , каза още Пандов. 

https://bnr.bg/post/101667963
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"688 са извършените проверки на аптеките през 2019 г. 94 са съставените актове за установяване на административни 
нарушения, което също не е голям брой. Това означава, че на около 2,6 на сто от аптеките има съставени актове. От тези 
94 акта, наказателните постановления са 53. 8 от тях са обжалвани, а отменените след това от съда са 2. 
Същите данни се запазват и през 2020 г. Съставените актове бележат лек ръст.  475 са случаите на закриване на аптеки. 
77 на сто от установените нарушения са свързани с продажба на медикамент по лекарско предписание без рецепта. 
Следващото нарушение, което запазва стабилитет, е продажба на медикамент по лекарско предписание от помощник - 
фармацевт - 8 на сто и от неправоспособно лице - 6 на сто. 
В 8 на сто от случаите се констатира и нарушение на веригата на доставка - има се предвид, когато аптеки продават 
лекарства на търговци на едро или на други лица за износ - това е т.нар. износ от аптеките. А по закон аптеката има право 
да отпусне само на пациент лекарствен продукт по лекарско предписание. 
През 2020 година вече се установява спад с 30 на сто на случаите на отпускане на лекарства по лекарско предписание без 
представена рецепта. Обаче има значителен ръст на отпусканите такива медименти от помощник фармацевт или 
неправоспособно лице. 100 са наказателните постановления през 2020, обжалванията са 41, отменените са 11. 
През 2021 г. тенденциите са почти същите. Отново има намаление на продажбата на лекарства по лекарско предписание 
без рецепта - 60 на сто от аптеките изискват рецептата. 29 са издадените наказателни постановления - тоест има спад", 
поясни Васил Пандов. И допълни: 
"Наблюдава се обаче нов вид нарушение в статистиката на ИАЛ - осъществяване на дейност без разрешение - 7 на сто, 
което е значителен процент -  тоест обектът не е имал разрешение за търговия на дребно с лекарства и при 7 на сто 
съхранение на лекарствени продукти със заличени партидни номера и срок на годност. Това показва, че през 2021 година 
контролът на ИАЛ се е фокусирал вече върху сериозни проблеми, които не са само количествени. 
Изводите от тези данни сочат, че ИАЛ е правел проверки независимо от пандемията, контролът е предимно с превантивен 
характер, а не с наказателен характер. 
Контролът на ИАЛ се фокусира върху качество и безопасност - неразрешени лекарствени продукти, обекти, които работят 
без разрешение за търговия на дребно, заличени партидни номера и контрол върху верификацията на лекарствата. Това е 
последица от нормативната уредба не само у нас, а и в целия европейски съюз", обобщи председателят на НС на НЗОК. 
 
√ СЕМ изслушва кандидатите за генерален директор на Националната телевизия 
В Съвета за електронни медии днес и утре  ще се проведат изслушванията на кандидатите за генерален директор на 
Българската национална телевизия. 
В надпреварата участват осем кандидати. Във всеки един от двата дни по четирима от тях ще представят своите концепции 
за развитието на обществената телевизия и ще отговарят на въпроси на членовете на съвета. 
Изборът на новия ръководител на телевизията ще бъде в сряда. 
Членовете на Съвета за електронни медии единодушно решиха да допуснат до изслушване всички кандидати. Съгласно 
утвърдените от медийния регулатор правила, представянето ще се провежда по реда на подаването на документите им. 
Днес стартът ще бъде даден в 10:30 часа с изслушване на телевизионния журналист Сашо Диков, следван от бившия главен 
юрисконсулт на БНТ и бивш директор на правна дирекция в БНР Ирина Величкова, спортния журналист Сашо Йовков и 
члена на управителния съвет на БНТ Василена Матакева. 
Във вторник ще бъде представянето на останалите четирима - на настоящия генерален директор на БНТ Емил Кошлуков, 
на бившия шеф на новините актуалните предавания на Би Ти Ви Венелин Петков, на директора на Радио Кърджали 
Красимир Ангелов и доц. Светлана Божилова от Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския 
университет. 
Главният секретар на СЕМ Емилия Станева обясни, че всеки кандидат ще разполага с до 85 минути: 
"До 15 минути представяне на концепцията, до 25 минути общо от страна на членовете (на СЕМ - бел.ред.) да задават 
въпроси, до 20 минути отговори на кандидата с възможност за удължаване с още 10 минути. И служители на Българската 
национална телевизия в рамките на 5 минути задават въпроси към кандидатите за генерален директор“. 
Изслушванията ще се излъчват по БНТ 2, като в залата ще бъдат допускани и журналисти и външни лица. 
 
√ Конференция обсъжда проблеми при търсенето на отговорност за тежки ПТП 
Проблеми при търсенето на отговорност за тежки пътни произшествия ще се обсъждат  на конференция, организирана от 
Фондация „Отворена длан“,  агенция „Безопасност на движението по пътищата“ и Асоциацията на пострадали при 
катастрофи. Нужни ли са още законодателни промени и какви са целите на конференцията, пояснява Владимир Тодоров 
от Асоциацията: 
"Целта на събитието е тези добри европейски практики, свързани с разследване на ПТП, при които има жертви и 
пострадали, да се представят на нашето общество и да се види кои са подходящи за българската действителност и, ако 
може, да се използват като бъдещи законопроекти – това да залегне в една идея за промяна на нашето законодателство. 
Да кажем, че в някои европейски държави, ако някой причини смърт след употреба на алкохол, това се смята за умишлено 
престъпление, докато в България това все още е "по непредпазливост".  
 
√ Форум за регионалното и трансгранично развитие ще се проведе в Бургас 
Форум „Новият подход в регионалното и трансграничното развитие 2021-2027 г.“ ще се проведе в Бургас.  
На него ще бъдат представени инструменти за подкрепа през програмния период и прилагане на регионалния подход при 
подбора и финансирането на приоритетни инвестиции по места. Акцент ще бъде поставен на допълнителните 
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възможности за подкрепа на регионалното развитие, чрез финансиране по Програмите за трансгранично сътрудничество 
за периода 2021-2027 г. 
Ще се обсъди също обхватът и подкрепата по Националния план за възстановяване и устойчивост, в контекста на постигане 
на балансирано и устойчиво развитие на регионите.  
В събитието в Културния център „Морско казино“ се очаква да се включи заместник министъра на регионалното развитие 
и благоустройството Деляна Иванова, която е и ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в 
растеж“. Ще участват също кметът Димитър Николов, представители на местните власти, институции, бизнес и 
гражданското общество от областта. 
 
√ МВФ очаква средна инфлация в България от 12,2% през 2022 г. 
Международният валутен фонд очаква инфлация в нашата страна от 12,2 % средно за 2022 година, като в края на годината 
тя да достигне 11,6%. 
Това е записано в заключителното становище на Изпълнителния съвет на фонда, което се базира на данните на мисията у 
нас. 
Представителите на фонда бяха у нас в началото на април, но одобреното становище е на база на развоя на събитията. 
Прогнозираният икономически растеж е 2,8 на сто. 
В становището на фонда е записано, че редуцираната ДДС добавка трябва да бъде премахната, но заради високите цени 
на енергоносителите трябва да има подкрепа за домакинствата и бизнеса. 
 

Макроикономически прогнози на МВФ за България за 2022 г. 

 
 
Целият доклад на МВФ за България може да видите ТУК. 
 

https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/CR/2022/English/1BGREA2022001.ashx
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√ Фон дер Лайен: ЕС трябва да замени внасяните досега 150 млрд. куб. м. руски газ 
ЕС трябва да намери начин да замени 150 млрд. кубически метра газ, които досега е внасял от Русия, каза председателката 
на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен след заседанието на европейските лидери. 
САЩ вече са доставили две трети от договорените за тази година 15 млрд. куб. м. американски втечнен газ, като се очаква 
през следващите години това количеството да бъде 50 млрд. куб. метра ежегодно, допълни тя. 
Фон дер Лайен припомни, че Норвегия увеличава износа за Европа с 15 на сто, а Азербайджан с 90 на сто, Алжир също 
повишава износа си. 
Тя добави, че тези страни виждат добра възможност за нови клиенти там, откъдето Русия се оттегля. 
Лидерите на ЕС предупредиха, че "евтината енергия вече си е отишла" и се съгласиха да засилят подготовката за по-
нататъшни съкращения на руския газ, обвинявайки Москва, че използва енергията като оръжие чрез ограничаване на 
доставките си. 
"Инфлацията е основна грижа за всички нас", отбеляза от своя страна председателят на Европейския съвет Шарл Мишел 
на пресконференция след края на двудневната среща на върха. 
"Агресивната война на Русия повишава цените на храните, енергията и стоките", каза той, добавяйки, че лидерите са се 
съгласили тясно да координират своите икономически политики. 
На срещата на върха бяха договорени няколко конкретни стъпки, но лидерите възложиха на Европейската комисия да 
намери повече начини за осигуряване на "доставки на достъпни цени" поради "използването на природния газ от Русия 
като оръжие". 
ЕК ще представи на европейските лидери през юли план за подготовка за евентуално по-нататъшно съкращение на руския 
газ, каза Фон дер Лайен, добавяйки: 
"Надявайте се за най-доброто, подгответе се за най-лошото. Това правим в момента". 
Европейската комисия ще излезе с предложения и варианти за обсъждане на следващата среща на върха на ЕС през 
октомври, включително разглеждане на алтернативни пазарни проекти, които потенциално биха включвали отделяне на 
газа от формирането на пазарната цена на електроенергията, каза още тя. 
"Работим по различни модели, не само за да разгледаме как да ограничим цените на енергията или на електричеството, 
но и да разгледаме дизайна на пазара с въпроса: дали пазарният дизайн, който имаме днес, все още е подходящ за 
целта?“, посочи шефът на ЕК. 
Един спорен въпрос е дали правителствата трябва да се намесят за ограничаване на цените. 
Испания и Португалия ограничиха цените на газа на местния си пазар на електроенергия този месец, но други държави 
предупреждават, че ценовите тавани ще нарушат енергийните пазари и ще източат допълнителни държавни средства, ако 
правителствата трябва да плащат разликата между ограничената цена и цената на международните пазари на газ. 
 
√ Шарл Мишел: ЕС е предпазлив относно забрана на руското злато и таван на цените на петрола 
Европейският съюз даде предпазлив отговор в неделя на плановете на други членове на Г-7 да се забрани вноса на руско 
злато и посочи, че се нуждае от повече сигурност, преди да подпише инициативата на САЩ за ограничаване на цената на 
руския петрол, предаде Ройтерс. 
Лидерите на Г-7 се събраха в Южна Германия за тридневна среща на върха, предназначена да покаже техния обединен 
отговор на инвазията на Русия в Украйна. 
Председателят на Европейския съвет Шарл Мишел беше предпазлив относно плана на Великобритания, САЩ, Япония и 
Канада за забрана на вноса на новодобивано или рафинирано (пречистено) руско злато. 
Миналата година Русия е изнесла злато за близо 15 и половина милиарда долара като 90% от износа отиват в страните от 
Г-7, предимно Великобритания. А от началото на войната богатите руснаци купуват кюлчета, за да намалят финансовия 
ефект от западните санкции. 
"Що се отнася до златото, ние сме готови да навлезем повече в детайлите и да проверим дали е възможно да се насочим 
към златото по начин, който би бил насочен към руската икономика, а не по начин, който би бил насочен към нас самите", 
посочи Мишел, цитиран от Ройтерс. 
Председателят на Европейския съвет обаче потвърди, че се работи за затягане на санкциите и обвини Русия, че използва 
храните като "тихо оръжие за война": 
"Със страните от Г-7 имаме обща цел да спрем кислорода на руската военна машина като в същото време се погрижим за 
нашите икономики и тези на партньорите ни." 
ЕС, който планира да забрани вноса на по-голямата част от руския петрол от края на годината, също има резерви относно 
настояването на САЩ за широкодоговорен таван на цената на руския петрол, за да се ограничат енергийните приходи на 
Москва. 
Ценовият таван може да сработи чрез механизъм за ограничаване или забрана на застраховка или финансиране за 
доставки на руски петрол над определена сума. Това би могло да предотврати разпространението на негативните ефекти 
върху държавите с ниски доходи, които се борят с високите разходи за храна и енергия. 
Шарл Мишел каза, че лидерите на Г-7 ще обсъдят технически механизъм, който има ефект на "таван на цената на петрола" 
чрез услуги, свързани с петролното и експортното застраховане. 
"Аз съм внимателен и предпазлив, готови сме да навлизаме в детайлите. Готови сме да вземем решение заедно с нашите 
партньори, но искаме да сме сигурни, че това, което решим, ще има отрицателен ефект върху Русия, а не отрицателен 
ефект за нас самите“, каза Мишел. 
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Франция призова за поставяне на горна граница в цената на петрола. Целта е да бъде притисната Русия, която в момента 
се възползва от рекордните цени на черното злато, въпреки европейското ембарго, обясниха от кабинета на френския 
президент Еманюел Маклон. 
Първоначалната идея бе на Съединените щати, но според администрацията на Байдън таван върху петрола могат да 
наложат големите страни консуматори. През последните месеци обаче стана ясно, че Китай и Индия са увеличили 
драстично вноса на руски петрол и подкрепа от тях за затягане на санкциите е трудно да се очаква. 
Според Париж цените на петрола могат да бъдат ограничени чрез разбирателство с производителите от картела ОПЕК 
Плюс. 
 
√ Лидерите на Г-7 обмислят ограничаване на цените на експортния руския петрол 
Лидерите на Г-7, които провеждат среща на върха в Германия, обмислят споразумение за налагане на "ограничение на 
цените" на изнасяни от Русия петрол в опит за по-нататъшно ограничаване на способността на Москва да финансира 
продължаващата повече от четири месеца война в Украйна. 
Целта би била широк кръг от страни, излизащи и извън рамките на Г-7, да наложат таван на цената, плащана за руския 
петрол, за да ограничат финансовата полза за военната машина на Кремъл от растящата цена на суровия петрол, посочва 
"Файненшъл таймс". Това също така ще смекчи въздействието на по-високите цени на енергията върху западните 
икономики. 
Идеята беше силно популяризирана от САЩ. Въпреки че Германия отдавна има резерви по отношение на това, последните 
коментари на германски официални лица предполагат, че Берлин се доближава до идеята. 
Шарл Мишел, председателят на Европейския съвет, каза в неделя, че лидерите ще обсъдят горната граница на цените на 
петрола в следващите часове, подчертавайки необходимостта от "ясна визия" и осъзнаване на възможните странични 
ефекти. 
Подобна сделка обаче ще изисква подкрепата на всички 27 държави членки на ЕС, като управляващите в Брюксел ще 
трябва да разрешат трудни въпроси за това как ще работи и ще се вмести това в санкционните режими на САЩ, 
Великобритания, Европа и Япония. 
През май ЕС се съгласи с поетапна забрана на доставките на руски петрол по море, като същевременно разреши временна 
деругация за суровия петрол, доставян по тръбопровод. Очаква се мерките да намалят износа на руски петрол за ЕС с 90 
процента до края на тази година, напомня финансово издание. 
Лидерите на Г-7 се срещат в момент, когато последиците от войната в Украйна хвърлят все по-голяма сянка върху 
световната икономика. Блокадата на украинските пристанища повиши цените на храните, а решението на Русия да намали 
доставките на газ за Европа заплашва да предизвика енергийна криза. 
Тъй като инфлацията се покачва и централните банки реагират с по-агресивно покачване на лихвените проценти, отколкото 
очакват финансовите пазари, икономистите от цял свят понижават прогнозите си за световния растеж, като някои дори 
предупреждават за риск от предстояща рецесия. 
Домакин на срещата на Г-7 в луксозния баварски курорт Шлос Елмау е германският канцлер Олаф Шолц. Към него се 
присъединиха лидерите на САЩ, Великобритания, Франция, Италия, Япония и Канада и висшите представители на ЕС. 
Аржентина, Южна Африка, Сенегал, Индонезия и Индия също са поканени като страни-партньори. 
В неделя лидерите на Г-7 обявиха, че ще забранят вноса на руско злато като част от усилията за засилване на санкциите 
срещу Москва. 
По отношение на Украйна Г-7 ще има за цел да предаде "послание за единство" и "сигнал за продължаваща подкрепа" на 
Киев. Президентът на Украйна Володимир Зеленски ще се присъедини към срещата на върха чрез видео връзка в 
понеделник. 
Идеята за таван на цената на петрола идва в момент, когато експертите се притесняват, че санкциите срещу Русия рискуват 
да имат обратен ефект. Въпреки западните ограничения върху вноса на руски петрол, приходите на Русия от износа на 
важната енергийна суровина не са спаднали, тъй като в същото време цената на суровия петрол се повиши рязко. 
Преди срещата на Г-7 Шарл Мишел каза: 
"Искаме да сме сигурни, че целта е да се насочим към Русия, а не да правим нашия живот по-труден и сложен. Трябва да 
сме сигурни, че ако вземем такова решение, има ясна визия, ясно общо разбиране за това кои са преките последици и 
какви могат да бъдат страничните последици". Той също така каза, че ЕС е готов да вземе решение със своите партньори, 
но подчерта, че е "внимателен и предпазлив" по темата. 
Високопоставен германски служител посочи пред "Файненшъл таймс", че са в ход "интензивни дискусии" за това как да се 
приложи таван на цените на руския петрол за износ и да се работи със западните и японските санкции срещу Москва. 
"Проблемите, които трябва да решим, не са тривиални, но сме на прав път към постигане на споразумение", отбеляза той.  
Съгласно схемата за ограничаване на цените на руския петрол, Европа ще ограничи наличието на корабни и 
застрахователни услуги, които позволяват транспортирането на руски петрол по целия свят, като изисква услугите да бъдат 
достъпни само ако таванът на цените се спазва от съответния вносител на петрол. Подобно ограничение за достъпността 
на американски финансови услуги може да даде на схемата допълнително въздействие. 
Немският канцлер Шолц подчерта, че концепцията ще изисква широко участие в целия свят, за да бъде ефективна. 
Това също така ще изисква от ЕС да промени забраната си за застраховане на доставки на руски суров петрол — въведена 
във връзка със забраната за внос на петрол по море, според шестия пакет на санкции — нещо, което се нуждае от 
одобрението на всички 27 държави членки на ЕС. 
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Обединеното кралство ще трябва да се включи, като се има предвид, че то е център на застрахователния пазар на Lloyd's 
of London. ЕС и Обединеното кралство вече се споразумяха да координират застрахователната забрана, но Лондон все още 
не е финализирал своята схема за нейното прилагане. 
На срещата си на върха лидерите на Г-7 също така ще обсъдят как да предотвратят глобална "криза на глада" на фона на 
нарастващата продоволствена несигурност, причинена от войната в Украйна. Те също така ще обсъдят германско 
предложение за "клуб за климата", в който участващите страни ще координират усилията си за декарбонизация на техните 
икономики. 
 
√ Г-7 с проект за масирани инфраструктурни инвестиции в най-бедните държави 
Съединените щати и партньорите им от Г-7 обявиха проект за масирани инвестиции в инфраструктурата на най-бедните 
развиващи се държави по света, предаде Франс прес. 
През следващите пет години за целта трябва да бъдат мобилизирани 600 милиарда долара, съобщиха от администрацията 
на президента Джо Байдън. 
Тези средства трябва да послужат за проекти в конкуренция с инициативата на Китай "Един пояс, един път". Пекин вече 
има години преднина, но Г-7 ще предложат на потенциалните страни-получатели инвестиции, които реално спомагат за 
икономическото им развитие, без да ги поставят в дългов капан. 
Само малка част от 600-те милиарда ще бъде от бюджетите на САЩ и партньорските им държави - останалите пари ще 
трябва да бъдат събрани от частни инвеститори, а задачата на правителствата от Г-7 ще е само да осигурят необходимите 
стимули за това. 
САЩ ще допринесат общо 200 милиарда долара към инициатива, озаглаване "Партньорство за глобална инфраструктура 
и инвестиции“, въпреки че не е ясно какво ще бъде разделението между финансирането от частния и публичния сектор и 
как правителството планира да убеди компаниите да вземат участие. 
Освен към Африка, Латинска Америка и части от Азия, средствата по американската инициатива могат да бъдат насочени 
и към Източна Европа. Смята се, че регионът ще се нуждае от такива инвестиции предвид икономическите последици от 
руското нашествие в Украйна, сочи агенция Франс прес. 
Сред проектите, обявени в неделя, са 2 милиарда долара за проекти за слънчева енергия в Ангола, договор за 600 милиона 
долара за изграждане на подводен телекомуникационен кабел, който ще свърже Сингапур с Франция през Египет и 
Африканския рог (Сомалийският полуостров в Източна Африка) и 14 милиона долара за подкрепа на проектно проучване 
за разполагането на румънски малка модулна реакторна централа, посочва от своя страна агенция Блумбърг. 
Една от основните точки в инициативата са информационните и комуникационните технологии, заедно със здравето, 
климата и равенството между половете. Това включва например предлагането на алтернативи на китайския 
телекомуникационен гигант Huawei Technologies Co за внедряване на 5G мрежи и изграждане на центрове за грижи за 
деца. 
Американски служител посочи пред Блумбърг, че САЩ също ще се съсредоточат върху инвестирането в проекти, които 
подпомагат сигурността на веригите на доставки, като по този начин направят Вашингтон и неговите съюзници по-малко 
зависими от Китай. Амос Хохщайн, един от ключовите енергийни съветници на Байдън, ръководи подхода на САЩ и 
очертава нови проекти през последните няколко месеца. 
Европа ще мобилизира 300 милиарда евро под формата на частни и публични средства в продължение на пет години за 
финансиране на инфраструктура в развиващите се страни като част от стремежа на Г-7 да се противопостави на 
многотрилионния проект на Китай "Един пояс, един път", заяви от своя страна председателят на Европейската комисия 
Урсула фон дер Лайен, предаде Ройтерс. 
"От нас зависи да дадем положителен и мощен инвестиционен импулс на света, за да покажем на нашите партньори в 
развиващия се свят, че имат избор и че възнамеряваме да се засилим солидарността, за да отговорим на техните нужди за 
развитие“, каза тя на пресконференция заедно с лидерите на Германия, Италия, Канада, САЩ и Япония по време на 
срещата на Г-7. 
Необходими са големи инвестиции в газова инфраструктура в развиващите се страни, посочи италианският премиер 
Марио Драги, докато лидерите на Г-7 разкриха проекти за енергийно и инфраструктурно финансиране. 
"Пределно ясно е, че в настоящата ситуация ще имаме краткосрочни нужди, които ще изискват големи инвестиции в газова 
инфраструктура в развиващите се страни и на други места", каза Драги по време на съвместно изявление с лидерите на Г-
7. 
Той добави, че трябва да е възможно една такава инфраструктура да се преобразува във водород, за да се съчетаят 
"краткосрочните нужди с дългосрочните нужди от климата“. 
 
√ Де Гиндос, ЕЦБ: Възможен е отрицателен икономически растеж през 2023 г. 
Заместник-председателят на Европейската централна банка Луис де Гиндос предупреди в петък, че растежът в еврозоната 
през 2022 г. ще бъде нисък и може дори да бъде отрицателен през 2023 г. 
Той прогнозира, че инфлацията може да продължи да расте, преди да започне да намалява през четвъртото тримесечие 
на 2022 година. 
Централният банкер добави, че ЕЦБ се тревожи за ефектите от т.нар. "вторична инфлация", които започват да се 
наблюдават при повишаването на заплатите. Той призна, че тези ефекти могат да доведат до стартиране на инфлационна 
спирала "цени-заплати-цени", която да промени прогнозите на ЕЦБ и да наложи различен политически отговор от 
сегашния. 
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√ Ifo: Влошаване на германските бизнес нагласи през юни 
Бизнес нагласи в Германия се влошиха през юни, тъй като заплахата от нарушаване на газовите доставки е повод за голямо 
безпокойство в немската икономика. 
Индексът на института Ifo, базиран на месечно проучване сред около 9 хиляди компании и определящ нивото на бизнес 
климата в Германия, се понижи през юни до 92,3 пункта от тримесечни връх през май на ниво от 93,0 пункта, докато 
осредните очаквания бяха за по-слабо понижение до 92,9 пункта. 
Индексът на текущата икономическа ситуация отслабна до 99,3 през юни от 99,6 предходния месец, докато индексът, 
определящ очакванията на компаниите в бъдеще се понижи до 85,8 от 86,9. 
Компаниите от производствения сектор оцениха настоящата ситуация като малко по-недобра и са значително по-
песимистични за втората половина на годината. Тези от химическата индустрия пък са силно разтревожени. В търговията 
бизнесите са много по-малко доволни от текущото си състояние и индексът на техните очаквания спадна до най-ниското 
си ниво от април 2020 г. Търговците на едро и дребно са еднакво обезпокоени, когато отправят поглед към следващите 
месеци. От друга страна, бизнес климатът продължи да се повишава в строителството и в сектора на услугите, показва още 
проучването на института Ifo. 
 
√ Лидерите на Турция, Швеция и Финландия обсъждат разногласията за НАТО 
Лидерите на Турция, Швеция и Финландия и НАТО ще проведат предварителни разговори преди срещата на върха на 
Алианса на  29 и 30 юни, която ще се проведе в Мадрид, съобщи говорителят на турския президент Реджеп Ердоган, 
цитиран от агенция Ройтерс. 
Според Ибрахим Калън срещата е по инициатива на генералния секретар Йенс Столтенберг, но участието на Ердоган не 
означава, че Турция е готова да направи стъпка назад в позицията си. 
Финландия и Швеция кандидатстват официално за членство в НАТО. Турция обаче се обяви против, тъй като според нея 
двете страни оказват подкрепа на кюрдските бойци. 
 
√ Недоволство в Консервативната партия след изказването на Джонсън, че мисли за трети мандат 
"Да си популярен в Украйна не означава, че си популярен у дома", заяви депутат 
Противниците на британския премиер Борис Джонсън в собствената му Консервативна партия отговориха гневно на 
твърденията му, че ще се стреми към трети мандат на поста. 
Бунтарите сред торите обвиниха Джонсън в арогантност за думите му, че смята да изкара трети мандат като премиер - 
преди още да е завършил първият му мандат, и при положение, че повече от 100 бекбенчъри вече открито гласуваха 
против него. 
Те призоваха министрите да последват примера на председателя на партията Оливър Даудън и да подадат оставки в знак 
на протест срещу ръководството на премиера. 
Джонсън направи изявлението в събота в Руанда, но в неделя в Германия на срещата на Г-7 се опита да поясни, че целта 
му е била да изтъкне, че е фокусиран върху дългосрочните предизвикателства за Великобритания. 
Един от водещите бунтари Тим Лаутън е заявил, че негови колеги са се посмели на амбициите на Джонсън да бъде по-
дълго премиер от Маргарет Тачър: 
"Да си популярен в Украйна не означава, че си популярен у дома", е заявил депутатът, цитиран от "Индипендънт". 
Бившият заместник на Тереза Мей Деймиън Грийн пък призова министрите на бунт и че сега е времето да докажат, че 
някой от тях е по-добър за поста. 
Повечето от членовете на кабинета обаче изразиха публично лоялност към премиера, въпреки загубата на две депутатски 
места на извънредните избори. 
Министърът за Северна Ирландия Брандън Люис заяви за Скай нюз, че Джонсън е лидерът, способен да печели общи 
избори. 
 
√ Путин ще пътува зад граница за пръв път след началото на руската инвазия в Украйна 
Владимир Путин ще напусне Русия за първи път откакто разпореди нападението над Украйна. Според руската държавна 
телевизия през следващата седмица Путин ще посети Таджикистан и Туркменистан, предаде Ройтерс. 
В Душанбе той ще разговаря с таджикистанския президент Емомали Рахмон, а след това в Ашхабад ще вземе участие в 
среща на лидерите на прикаспийските държави - Азербайджан, Казахстан, Иран и Туркменистан. 
Руският лидер планира и посещение в беларуския град Гродно идния четвъртък, където ще участва във форум със съюзника 
си Александър Лукашенко. 
Последното пътуване на Путин извън пределите на Русия бе в началото на февруари, когато двамата с китайския президент 
Си Цзинпин обявиха в Пекин "безграничното" приятелство между своите държави. 
 
√ Стъртъп компания разработва батерия на водна основа 
Стартъп компанията „Alsym Energy“ от Бостън представи акумулаторна батерия, която потенциално би могла да достигне 
производителността на литиево-йонните батерии срещу само част от тяхната цена, предава БГНЕС. 
Според първоначалния доклад на „Fast Company“ новата батерия използва не само евтини и леснодостъпни материали 
като манган и метален оксид, както и вода. 
Това означава, че се избягват някои от основните недостатъци на сегашните батерии, като например възможността за 
пожари в литиево-йонните батерии и отрицателното въздействие на добива върху околната среда. А благодарение на 
използването на нетоксични материали, новата батерия е по-лесна за рециклиране, което винаги е бонус. 
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Посрещане на очакванията при намалени разходи 
Електрическите превозни средства стават все по-важни, тъй като държавите по света увеличават усилията си за 
декарбонизация. Това е така, защото те могат да подпомогнат декарбонизацията както на транспорта, така и на доставките 
на електроенергия чрез намаляване на емисиите от ауспуха и предлагане на гъвкавост. Естествено, много производители 
на автомобили се възползват от пазара, като произвеждат луксозни електрически превозни средства; високата цена обаче 
остава проблем. Разходите се дължат отчасти на литиево-йонните батерии, които се използват в електрическите превозни 
средства и които са твърде скъпи за производството на електрически автомобили, за да могат да се конкурират по цена 
със своите събратя, задвижвани с изкопаеми горива. 
Батериите на „Alsym Energy“ са достатъчно евтини, за да могат да се използват в развиващите се страни за съхранение на 
слънчева енергия извън мрежата. Това е особено важно за хората, които в момента нямат достъп до енергия. 
Какво прави батерията толкова специална? 
Батерията на водна основа използва други леснодостъпни компоненти като манган и метален оксид. Важното е, че тя не 
съдържа кобалт - скъп критичен компонент на литиевите батерии, който също допринася за здравословни и екологични 
проблеми по веригата на доставки. Не се използва и литий, който създава допълнителни трудности при добива. Това е 
изключително важно, тъй като цената на лития се повиши наскоро и се очаква да доведе до повишаване на цената на 
другите батерии. 
Според екипа, стоящ зад „Alsym Energy“, новият дизайн има "литиево-подобни характеристики". Но за разлика от него, 
батериите на „Alsym Energy“ не са запалими. Това спестява средства, тъй като не изисква специална защита за избягване 
на пожари и дава на батериите допълнителни приложения, като например използването им в кораби, където индустрията 
е особено загрижена за риска от пожар. 
Ако всичко върви по план, „Alsym Energy“ ще започне бета тестове с първите си клиенти в началото на 2023 г., а 
производството на големи обеми ще започне още през 2025 г. Новият дизайн на батерията със сигурност ще предизвика 
вълна от търсене в световен мащаб, но приоритет на компанията е първо да я направи достъпна в регионите с ниски 
доходи. 
 
Дума 
 
√ Корнелия Нинова: Получихме мандат да водим преговори с „Продължaваме промяната” за съставяне на правителство 
в този парламент 
„Със 101 гласа „за” и трима „въздържали се” получихме мандат от Националният съвет да водим преговори за съставяне 
на правителство в този парламент, ако първата политическа сила „Продължаваме промяната” ни поканят. НС даде висока 
оценка за работата на министрите от БСП в правителството.” Това заяви лидерът на БСП Корнелия Нинова на брифинг след 
заседанието на Националния съвет на партията. 
Тя подчерта, че решението включва БСП да не участва в правителство, в което участват ГЕРБ и ДПС и да не подкрепя мандат, 
ако бъде връчен на ГЕРБ или на ДПС. 
„По отношение преговорите с „Продължаваме промяната”, Националният съвет ни даде и рамка, в която да водим 
разговорите с 4 краткосрочни задачи. Първата – подкрепа на актуализацията на бюджета. Втора – приемане на законите 
за Плана за възстановяване и устойчивост. Третата са реформите, които са необходими, за да влезе Планът реално в 
действие. И четвърта – подготовка на бюджета за 2023 г., за да можем да подготвим и страната, и хората за трудните есенни 
и зимни месеци, които ни очакват”, уточни Нинова. 
Левицата ще изисква и дългосрочни политики в областта на социална политика, здравеопазване, образование, култура, 
наука, спорт, икономика и борба с корупцията. „Ще продължим битката за съдебна реформа и за промяна на модела на 
ГЕРБ, която ние като партия и коалиция „БСП за България” водим от много години”, добави Корнелия Нинова. 
 
√ Кристиан Вигенин: Важно е да се приеме бюджетът и да продължи силната социална политика 
"Темата за Северна Македония беше употребена в опит да се опакова направеното от "Има такъв народ" в една 
патриотична опаковка, която да се хареса на българските граждани. "Ако обърнете внимание това е 3-я парламент, който 
ИТН е на път да събори в рамките на малко повече от 1 година. Смятам, че търканията в коалицията от страна на "Има 
такъв народ" бяха свързани преди всичко с парите и опита те да бъдат разпределени по непрозрачен начин в посока, която 
ПП и всички ние не искахме. От там трябва да търсим причината за всичко, което се случи". 
"Не съм убеден, че ИТН е в ситуация да поставя условия. Разбира се ние не се месим в тези въпроси. Очевидно най-
голямата парламентарна група, която ще получи мандата има правото на своята преценка кой да бъде кандидата за 
премиер. Ние сме готови да се съобразим с тяхното решение. Днес на нашето заседание на Националния съвет не сме 
поставяли такова условие. Имаме други условия - на първо място трябва да кажем, че заехме категорична позиция да не 
участваме в кабинет, в който участват ГЕРБ и ДПС, нито пък сме готови да разговаряме за кабинет с втория мандат, който 
очевидно отива в ГЕРБ или съответно в ДПС като трети мандат.  
Взаимодействие между нас и ДПС, и ГЕРБ е изключено, нека да е ясно, че това не може да се случи", обясни Вигенин за 
предстоящото завъртане на парламентарната рулетка и линиите, които от социалистическата партия не биха прекрачили. 
Вигенин каза, че БСП е готова да започне преговори с "Продължаваме промяната" за формиране на ново правителство и 
обясни, че социалистите имат основно две очаквания. "Краткосрочните мерки, които са приемане на бюджета, 
изработване на план или програма на правителството. Изработване на бюджет за следващата година, приемане на 
законите свързани с Плана за възстановяване и устойчивост - въобще най-важните неща, които предстоят пред страната. 
Това, което е важно за нас е да продължи силния ангажимент в сферата на социалната политика, да започне реалната 
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реформа в здравеопазването, включително промяната на статута на болниците - да не бъдат повече търговски дружества, 
образованието. Ние имаме интерес каквото и да е правителството - да изпълнява тези ангажименти. Да ги изпълнява 
планомерно с една програма, в която ясно да е разписано какво и кога прави", допълни той. 
Според социалистът по отношение на войната в Украйна правителството може да бъде малко по-активно в посока търсене 
на политически и дипломатически стъпки за прекратяване на конфликта и договаряне на мир. 
"Това, което ние искаме е да се гарантират газовите и въобще енергийните доставки за България на възможно най-добрата 
цена. Мисля, че това всяко едно правителство трябва да търси. Дали ще е "Газпром", дали ще е друг, ние искаме един 
открит и ясен процес, в който да се види, че за България се взимат най-добрите решения. Ние търсим най-ефективните 
решения и, ако това наистина е "Газпром" - защо да не бъде договора и с тях? Търсенето на диверсификация не означава 
прехвърляне на един монопол от едната посока в другата. Нека търсим най-добрите за България решения", коментира 
Вигенин по въпросите свързани с енергийните доставки за България и добави, че едно от очакванията на социалистите в 
предстоящите преговори е мерките в икономиката и енергетиката да продължат така, че и хората, и бизнеса да бъдат 
спокойни, а икономиката да е конкурентноспособна. 
"Както и по някои други въпроси, така и по този има твърде много пропаганда, на която се поддават и висши представители 
на властта, включително и в случая със секретаря на президента. От тази изрезка нищо не става ясно. Даже струва ми се в 
текста пише Министерство на икономиката, а в момента има Министерство на икономиката и индустрията, което означава, 
че няма как в официален документ да има подобни неща. Още веднъж мога да ви кажа, че износа на оръжие не е покрит 
с някаква тайнственост. Има комисия, която подготвя поредица от документи на база исканията от съответните фирми. И 
подписа на министъра на икономиката и индустрията е последния, който се поставя. Преди това има подписи на други 
министри и зам.-министри респективно, на службите", заяви заместник-председателят на Народното събрание относно 
твърденията на президентската институция. Той поясни, че е несериозно самата президентска институция да се занимава 
с подобни изрезки, в които дори няма цяло изречение. 
"Призовавам и тук мисля, че мога да говоря от името на БСП - нека бъдем сериозни по тази тема. Износ на оръжия за 
Украйна - няма. Премиерът отрече да изнасяме оръжия за Украйна и има ред други индикации, които го показват. България 
има много ясна позиция и има решение на парламента по този въпрос.", подчерта социалистът. 
В заключение Кристиан Вигенин каза, че в работните срещи, които провежда голямото болшинство от хората, с които се 
среща искат да бъде върната възможността за гласуване и с хартиена бюлетина. "Почти навсякъде казват, че много хора 
не са успели да гласуват поради липсата на възможност да го направят с хартиена бюлетина. Много е важно, че при едни 
предстоящи избори те няма да бъдат организирани от машината на ГЕРБ. Ние видяхме, че когато имаме правителство, 
което се е ангажирало с това вота да бъде честен, то се получава. Ако това се запази и занапред хартиените бюлетини няма 
да бъдат проблема, който бяха преди това", завърши той. 
 
√ Bloomberg: Германия подготвя населението и бизнеса "за трудни времена" заради енергийната криза 
Прекратяването на доставките на руски газ за Германия ще причини дългосрочни щети на икономическия пейзаж на 
страната, като Берлин вече подготвя населението и бизнеса си "за трудни времена", според статия на Bloomberg. 
Германската Бундесбанк изчислява, че германската икономика ще се свие с повече от три процента през 2023 г., ако 
енергийните доставки от Русия спрат , припомня агенцията. В същото време, след намаляването на доставките на руски 
газ през „ Северен поток “, най -голямата европейска икономика вече „покрива страховете“. 
"Перспективите <...> са мрачни. Индустриалните поръчки спаднаха през последните три месеца, разходите се покачват и 
доверието се разпада", съобщава Bloomberg, отбелязвайки, че очакванията на германския бизнес също са спаднали 
неочаквано този месец. 
Местните компании се готвят за дългосрочно намаляване на потреблението на енергия. Например BASF, най-голямата 
химическа корпорация в Европа, може да намали производството поради нарастващата цена на газа, който се използва 
като суровина и за производство на електроенергия. 
„Германия подготвя потребителите и бизнеса за трудни времена“, се казва в статията. Така ръководителят на германската 
федерална мрежова агенция Клаус Мюлер предупреди, че домакинствата могат да се сблъскат с удвояване или утрояване 
на сметките за газ, като призова населението да пести пари и енергия. 
„Компаниите за производство на метали, хартия и дори хранителни продукти могат да бъдат принудени да намалят или 
закрият производствения капацитет в Германия, ускорявайки продължаващия отлив на работни места в производството и 
причинявайки дългосрочни щети на икономическия пейзаж на страната“, заключава Bloomberg. 
На 14 юни Газпром обяви, че може да използва само три газови компресорни блока (GPU) на станцията, поради забавяне 
на работата на германския концерн Siemens. На следващия ден руската компания обяви, че спира друга газова турбина на 
Siemens и от 16 юни ще може да доставя не повече от 67 милиона кубически метра на ден за "Северен поток" при 
планираните 167 милиона. 
Освен това от 21 до 28 юни доставките на газ през Турски поток (газът се доставя през него за Турция и транзитно през 
турска територия за страните от Южна и Югоизточна Европа) бяха преустановени, тъй като газопроводът е по график 
годишна поддръжка. 
 
3e-news.net 
 
√ Поевтиняването на храните на едро продължава седма поредна седмица 
През юни цените по стоковите тържища са спаднали с 5.86%, а от началото на годината са нараснали с 13.82 на сто 
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За седма поредна седмица храните по стоковите тържища в страната поевтиняват, като спадът на цените се забавя. 
Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който се поддържа от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) 
към 24 юни е 2.039 пункта, спрямо 2.071 пункта към 17 юни или седмично поевтиняване с 1.54%. 
Предишната седмица (13-17 юни) цените на едро са спаднали с 1.89 на сто, което показва, че поевтиняването се забавя. 
Седмица преди това (6 – 10 юни) цените на едро са се понижили с 0.52%, а през първата седмицата на настоящия месец 
(30 май- 3 юни) храните по стоковите тържища са поевтинели с 2.12 на сто. 
Така за четири седмици през юни храните на едро са поевтинели с 5.86 на сто. В последната седмица на май (23-27) цените 
са се понижили с 0.27 на сто, а последното повишение, за 26-та поредна седмица е регистрирано в периода 3-5 май 
(+0.58%). Така за седем поредни седмици от 9 май до 24 юни храните по стоковите борси и тържищата са спаднали общо 
с 8.23 на сто. 
Месечна равносметка 
През май ДКСБТ отчита общо поевтиняване на храните на едро с 3.93%. През предходния месец април храните по 
стоковите тържища са поскъпнали с 6.25%, през март повишението е с 6.42%, през февруари поскъпването е с 5.87%, а през 
януари е отчетено най-слабото месечно нарастване на цените през 2022 година, с 0.65%. Общо от началото на годината до 
24 юни цените на храните на едро са се повишили с 13.82 на сто. 
На годишна база, спрямо 24 юни 2021 година, ИТЦ е нараснал с 30.45% (от 1.563 пункта), сочат данните от бюлетините на 
ДКСБТ. 
 

 
Базовото ниво на индекса от 1.000 пункта е от 2005 година. 

 
Седмичната равносметка 
показва, че през отминалите пет работни дни от включените в седмичния бюлетин на ДКСБТ 36 хранителни продукти, 14 
са поевтинели, 19 са поскъпнали и 3 са без промяна в цената, но общото поевтиняване за отминалата работна седмица, 
както и в предходната, се дължи на двуцифрен спад на цените на някои плодове и зеленчуци. 
От млечните и месните храни и варивата най-много е поевтинял зрелият фасул, а най-много са поскъпнали замразеното 
пиле и слънчогледовото олио; при плодовете най-много са спаднали цените на черешите, а най-много са се повишили на 
ягодите; при зеленчуците най-много са поевтинели оранжерийните краставици и доматите от внос, а най-много са 
поскъпнали зелената салата и зелето. 
При основните месни, млечни храни и варивата 
от всичките 20 включени в бюлетина на ДКСБТ, на седмична база поевтинелите са 8, без промяна в цената е 1 продукт и 
поскъпналите са 11, като трендът е в нормални граници – от минус 3.7% до плюс 6.3 на сто, което е характерно за сезона 
за тази група храни. 
На седмична база най-много са поевтинели яйцата (-3.7% до 0.26 лв./броя), следвани от зрелия фасул (-3.0% до 3.83 лв./кг), 
ориза (-0.7% до 2.71 лв./кг), прясното мляко (-0.5% до 2.12 лв./литъра), пакетчето масло 125 грама (-0.4% до 2.67 лв./кг) и 
малотрайните колбаси, вкл. шунка (-0.5% до 6.18 лв./кг). Без промяна в цената е трайният варено-пушен салам (10.67 
лв./кг). 
Най-много са поскъпнало замразеното пиле (+6.3% до 5.95 лв./кг), следвано от слънчогледовото олио (+3.8% до 5.23 лв./кг), 
кравето сирене (+3.2% до 10.12 лв./кг), захарта (+2.3% до 2.23 лв./кг), пилешките кренвирши (+1.7% до 4.73 лв./кг), 
кашкавала „Витоша“ (+1.5% до 15.43 лв./кг) и лещата (+0.3% до 3.66 лв./кг). 
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От таблицата по-горе е видно, че на годишна база всички млечни, месни и други храни, вкл. и варивата са поскъпнали, а с 
над 1 лев са се повишили цените на 6 от общо 20 продукти, като най-голяма е разликата при кашкавала „Витоша“ (+4.36 
лева), кравето сирене (+3.06 лева) и слънчогледовото олио (+2.03 лева). 
При зеленчуците 
на седмична база преобладават поевтинелите, като за тази група храни трендът е много широк за този сезон - от минус 
21.2% до плюс 9.3 на сто. Най-много са поевтинели оранжерийните домати (-21.2% до 2.31 лв./кг), следвани от доматите 
от внос (-21.0% до 2.07 лв./кг), оранжерийните краставици (-5.5% до 1.55 лв./кг), морковите (-3.7% до 1.05 лв./кг), 
краставиците от внос (-1.7% до 1.78 лв./кг). Без промяна в цената са зрелият кромид лук (1.07 лв./кг) и зрелият чесън (4.25 
лв./кг). 
Най-много е поскъпнала зелената салата (+9.3% до 0.82 лв./броя), следвана от картофите (+4.7% до 1.11 лв./кг), зелето 
(+3.4% до 0.92 лв./кг), репите (+1.2% до 0.85 лв./връзката). 
 

 
 
От таблицата по-горе е видно, че на годишна база са поскъпнали всички зеленчуци, като най-голяма е разликата в цените 
при краставиците от внос, картофите и доматите от внос. 
При плодовете 
наблюдавани от ДКСБТ, повечето са поскъпнали, като трендът при тях по това време на годината е също в широки граници 
- от минус 12.8% до плюс 5.3 на сто. 
Поевтинели са само черешите (-22.8% до 2.66 лв./кг), а без промяна в цената са бананите (2.52 лв./кг). Най-много са 
поскъпнали ягодите (+5.3% до 3.75 лв./кг), следвани от лимоните (+4.2% до 2.71 лв./кг) и ябълките (+1.4% до 1.44 лв./кг). 
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От таблицата по-горе е видно, че по същото време на миналата 2021 година черешите и ягодите са били по-евтини. 
 
√ Скок с 28.73% до рекордно ниво: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 636.06 лв. за MWh с ден за 
доставка 27 юни 2022 г. 
Eнергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 636.06 лв. за MWh с ден за доставка 27 юни 2022 г. и обем от 79 355.50 MWh, сочат данните от търговията. Това е 
повишение с 28.73 % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 686.34 лв. за MWh, при количество от 42 029.50 MWh. 
Извънпиковата енергия (37 326.00 MWh) е на цена от 585.77 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 567.01 лв. за MWh и количество от 2970.2 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 05 часа – 411.66 лв. за MWh (3060.3 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 20 часа – 858.41 лв. за 
MWh (3447.1 MWh). Много високо е и нивото за 09 часа – 725.75 лв. за MWh (3445.5 MWh). 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 685.01 лв. за MWh при количество от 2891.1 MWh. 
(https://ibex.bg/) 
Спрямо стойността от 494.11 лв. (252.63 евро) за MWh за 26 юни 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за 
доставка 27 юни 2022 г. се увеличава до 636.06 лв. за MWh ( ръст с 28.73 %) по данни на БНЕБ или 325.21 евро за MWh. 
Цената на БНЕБ остава все пак под тази в Италия (347.72 евро за MWh) и Франция (334.25 евро за MWh), включително и 
Унгария (340.21 евро за MWh) и съседна Гърция (327.7 евро за MWh), но над тази в Германия, където също не е ниска – 
316.65 евро за MWh. 
За една година, или в сравнение със стойността от 130.08 лв. за MWh, регистрирани с ден за доставка 27 юни 2021 г. цената 
на БНЕБ през същия ден на настоящата 2022 г. расте с 388.98 %, което е характерно и за останалите борси. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 26 юни 2022 г. общият търгуван обем към часа на публикуване 
на информацията е 1 518.80 MWh при средно претеглена дневна цена от 476.30 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     38,93%    2110.81 
Кондензационни ТЕЦ   39,48%    2140.51 
Топлофикационни ТЕЦ   4,32%    233.99 
Заводски ТЕЦ    2,26%    122.5 
ВЕЦ     1,62%    87.71 
Малки ВЕЦ    4,02%    217.91 
ВяЕЦ     0,48%    25.96 
ФЕЦ     8,37%    454.03 
Био ЕЦ      0,52%     28.17 
Товар на РБ         3575.27 
Интензитетът на СО2 е 347g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Енергийните борси на Европа започват седмицата с рекордни за лятото цени 
Румънската OPCOM затвори при цена от 325,21 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 327,70 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 325,21 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 27 юни 2022 г. Цената за пиковата енергия е 350,92 евро/мвтч, а извънпиковата енергия е 
299,50 евро/мвтч. Най-високата цена от 438,90 евро/мвтч ще бъде в 20 ч. Най-ниска ще бъде цената в 5 ч и тя ще бъде 
210,48 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 80 376,1 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за 27 юни ще бъде 327,70 евро/мвтч. Общият изтъргуван обем 
електроенергия е за 170,90 гвтч. Максималната цена ще бъде 438,90 евро/мвтч и тя ще бъде в 20 ч. Минималната цена ще 
бъде в 4 ч и тя ще бъде 217,52 евро/мвтч. 

https://ibex.bg/
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При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 27 юни е 330,70 евро/мвтч. Пиковата енергия пък се 
търгува за 350,11 евро/мвтч. Най-високата цена от 436,08 евро/мвтч ще бъде в 20 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 ч и 
5 ч тя ще бъде 243,45 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 66 997,3 мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 27 юни е 333,35 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
350,74 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 50 621,9 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 20 ч и тя 
ще достигне 422,57 евро/мвтч. Най-ниската цена се очаква в 4 ч и 5 ч и тя ще бъде 260,04 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 316,65 евро/мвтч на 27 юни. Пиковата цена ще бъде 318,98 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 533 642,2 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 20 ч и тя ще 
достигне 443,50 евро/мвтч. В 14 ч се очаква и най-ниската цена от 250,91 евро/мвтч. 
 
√ Печалбите отново преобладават на БФБ след едноседмично прекъсване 
Най-голям ръст през отминалите пет работни дни отчете широкият индекс BGBX 40 (+0.57%), а единствен 
имотният BG REIT регистрира спад (-0.26%) 
След едноседмично прекъсване, печалбите се завърнаха на Българската фондова борса (БФБ). През отминалите пет 
работни дни (20-24 юни) три от четирите индекса завършиха с повишения и само имотният BG TEIT на загуба (-0.16%). С 
най-висок ръст приключи седмицата широкият BGBX 40 (+0.57%), следван от равно претегления BGTR 30 (+0.52%) и с най-
слабо повишение беше българският индикатор на „сините чипове“ SOFIX (+0.24%). 
Предишната седмица (13-17 юни) съотношението беше точно противоположно – и четирите индекса завършиха с 
понижения, като най-голямо бе регистрирано от SOFIX (-1.17%), следван от BGBX 40 (-0.91%), BGTR 30 (-0.42%) и BG REIT (-
0.26%). 
Така седмичният възходящ тренд на БФБ съвпадна с търговията на фондовите борси в Западна Европа и САЩ, където 
повечето от пазарите отчетоха значителни печалби, след като инвеститорите се върнаха отново към рисковите активи, 
загърбили страха от нарастващата инфлация и повишаването на лихвите от големите банки. 
В първата пълна седмица на юни (6-10) три от измерителите на БФБ затвориха с ръстове, като най-висок беше регистриран 
от SOFIX (+0.71%),следван от BGBX 40 (+0.63%) и BGTR 30 (+0.47%), а единствен BG REIT се понижи (-0.70%). 
Преди това пет поредни седмици три от четирите индекса завършваха със седмичен спад и един – с повишение, като 
индикаторът с най-много седмични печалби беше BG REIT. В първата непълна седмица на юни (30 май – 3 юни) само SOFIX 
приключи с повишение (+0.33%), а с най-голям спад беше широкият BGBX 40 (-1.34%), следван от равно претегления BGTR 
30 (-0.37%) и имотния BG REIT (-0.23%). В периода (23-27 май) само BGTR 30 регистрира ръст (+0.38%), а с най-голямо 
седмично понижение беше SOFIX (-0.82%), следван от BGBX 40 (-0.40%) и имотния BG REIT (-0.40%). Преди това в периода 
25 април – 14 май (три поредни седмици) само BG REIT завършваше с минимален ръст. 
Месечни равносметки от началото на годината 
От началото на настоящия месеца до 24 юни и четирите измерителя са в червената зона, като най-голям спад отчете BG 
REIT (-1.47%), следван от SOFIX (-0.60%), BGBX 40 (-0.23%) и BGTR 30 (-0.10%). 
През целия месец май БФБ регистрира паритет: с ръст завършиха BGTR 30 (+1.25%) и BG REIT (+0.40%), а със спад BGBX 40 
(-0.69%) и SOFIX (-0.17%). Април се оказа месецът от началото на годината с преобладаващи загуби, макар че на финала, 
два поредни дни (28 и 29 април) и четирите индикатора регистрираха ръст между 0.59% и 1.39%. Равносметката за 
четвъртия месец на настоящата година е нарастване за BG REIT (+3.07%) и BG BX40 (+0.06%), и понижения за SOFIX (-1.23%) 
и BG TR30 (-0.46%). 
Същото беше и съотношението през януари – два индекса със загуба и два с печалба: SOFIX (-2.70) и BG BX40 (-1.72%) и с 
ръст BG TR30 (+2.03%) и BG REIT (+1.65%). Февруари засега е най-губещият месец за 2022 година: SOFIX (-3.77%), BG BX 40 (-
2.73%), BG TR30 (-1.43%) и BG REIT (-1.00%), докато март е най-печелившият: BG TR30 (+6.93%), BG REIT (+6.07%), BG BX40 
(+5.84%) и SOFIX (+5.30%). 
От началото на годината до 24 юни само SOFIX е на загуба (-3.37%), докато останалите три индикатора са с повишения: BG 
REIT (+8.84%), следван от BG TR30 (+8.28%) и BG BX40 (+0.31%). На годишна база, спрямо 24 юни 2021 година, и четирите 
индекса са със стабилен ръст: най-голямо повишение е регистрирано от BGTR 30 (+25.05%), следван от BGBX 40 (+16.85%), 
BG REIT (+16.03%) и SOFIX (+11.65%). 
Акцент от седмицата: законодателни промени за пазара beam 
С изменения на Закона за публично предлагане на ценни книжа, приети на второ четене от парламента на 24 юни, бе 
вдигнат прагът от левовата равностойност на 3 000 000 евро до левовата равностойност на 8 000 000 евро за 
освобождаването от задължението за публикуване на проспект при публично предлагане на ценни книжа за емисиите с 
акции, които се търгуват на пазара за растеж на малки и средни предприятия. По този начин, според вносителя 
Министерски съвет, се създадат възможности за повече малки и средни предприятия (МСП) да набират капитал при по-
ниски разходи и такси и по-малко административни тежести, като се отчита повишен интерес и презаписванията на 
емисиите при публични предлагания на пазара за растеж на малки и средни фирми. 
Пазарът beam стартира на 21 януари 2021 година, когато се проведе аукционът на първичното публично предлагане (IPO) 
на технологичната компания за биометрична идентификация Биодит АД. И от тогава за година и половина са листнати 
общо 8 емисии на МСП, от които 7 през миналата година. Предстоят дебютите и на още две малки фирми, за които се чака 
решение на КФН и последващо определяне на датата за IPO-то. 
БФБ отчете значително по-висок оборот 
спрямо предходната седмица. Осъществени са 1 965 сделки с 2 264 160 лота за 31 156 078 лева, спрямо 2 588 сделки с 
2 757 406 лота за 13 190 259 лева или с 623 сделки и 493 246 лота по-малко, но със 17 965 820 лева повече. 
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Със сделки за над 200 000 лева завършиха 15 дружества, спрямо 13 през предходната седмица, като най-голям седмичен 
оборот регистрира Холдинг Нов Век АД (6N31) с 8 сделки на 23 и 24 юни с 8 905 облигации на дружеството за 17 468 648 
лева; Чайкафарма висококачествените лекарства АД (THQM) с 5 сделки с акции на дружеството за 3 187 908 лева; Синтетика 
АД (SYN) с 3 сделки с акции за 1 221 500 лева; Доверие Обединен Холдинг АД (DUH) с 52 сделки с акции за 926 169 лева; 
Софарма Трейдинг АД (SFT) с 43 сделки с акции за 704 619 лева; германската Volkswagen AG (VOW3) с 56 сделки с акции за 
550 160 евро (1 076 019 лева); Република Холдинг АД (HREP) с 4 сделки с акции за 503 848 лева; Софарма АД (SFA) с 31 
сделки с акции за 407 645 лева; Еврохолд България АД (EUBB) с 1 сделка с облигации за 332 486 лева; Нео Лондон Капитал 
АД (178C) с 1 сделка с облигации за 325 000 лева; Агрия Груп Холдинг АД (AGH) с 61 сделки с акции за 279 214 лева; 
китайската Alibaba Group Holding Ltd. (AHLA) с 29 сделки с акции за 276 621 евро (541 023 лева); Грийн Таун Проджектс АД 
(GTP) с 1 сделка с акции за 248 560 лева; Адванс Терафонд АДСИЦ (ATER) със 122 сделки с акции за 243 168 лева; ТБ 
Централна кооперативна банка АД (CCB) с 68 сделки с акции за 236 220 лева. 
В тази група на най-оборотните емисии попадат за пета поредна седмица Агрия Груп Холдинг АД (AGH), за четвърта 
поредна седмица Софарма АД (SFA) и Софарма Трейдинг АД (SFT), за трета поредна седмица Чайкафарма 
висококачествените лекарства АД (THQM) и китайската Alibaba Group Holding Ltd. (AHLA), а за втора поредна седмица 
Доверие Обединен Холдинг АД (DUH), германската Volkswagen AG (VOW3) и Адванс Терафонд АДСИЦ (ATER). 
Освен това, 15-те дружества, които са реализирали сделки за над 200 000 лева всяко, за общо 26 911 766 лева, формират 
86.37% от седмичния оборот на БФБ. Три дружества със сделки с облигации на обща стойност 18 126 134 лева формират 
58.18% от седмичния оборот. 
За отбелязване е, че огромният седмичен оборот от над 17 млн. лева само от едно дружество е в резултат на решението 
на Съвета на директорите на Холдинг Нов Век АД-София (6N31) да изкупи до 15 000 броя облигации (до 100% от издадените 
облигации) по емисия с ISIN код BG2100015150, по "чиста" цена равна на 100.30 % от остатъчната им номинална стойност 
плюс натрупаната към момента лихва, като срокът за извършване на обратното изкупуване е до 30.06.2022 г. Така че през 
оставащите 4 работни дни трябва да бъдат изкупени още 6 095 броя дългови книжа. 
След като три от индексите регистрират седмични повишения, 
печелившите акции са повече от губещите 
при съотношение 46% за печелившите към 31% за губещите и 23 на сто без промяна. При другите показатели 
съотношението също е в полза на печелившите: при емисиите (38% за печелившите към 37% за губещите и 28 на сто без 
промяна), при обемите обороти (28% за печелившите към 8% за губещите и 64 на сто без промяна) и при сделките (45% за 
печелившите към 31% за губещите и 13 на сто без промяна). 
Динамика на индексите на БФБ* 
Седмичният преглед (20-24 юни) показва, както вече посочихме, че три от индексите са на печалба и един на загуба: 
- при SOFIX е регистрирано повишение с 0.24% спрямо спад с 1.17% в предходната седмица. През отминалите пет работни 
дни с акциите на 15-те компании, включени в SOFIX, са реализирани сделки с 800 621 акции за 3 138 647 лева при 4 712 955 
лева седмица по-рано; 
- при BGBX 40 е отчетено нарастване с 0.52% спрямо понижение с 0.91% в предходната седмица. През отминалите пет 
работни дни с акциите на 40-те компании, включени в широкия измерител, са сключени сделки с 1 476 862 акции за 7 
527 538 лева при 6 792 024 лева седмица по-рано; 
- при BGTR 30 е регистриран ръст с 0.57% спрямо спад с 0.42% в предходната седмица. През отминалите пет работни дни 
с акциите на 30-те компании, включени в равно претегления измерител, са реализирани сделки с 957 413 акции за 5 
243 969 лева при 5 584 052 лева седмица по-рано; 
- имотният BG REIT единствен е на загуба с 0.16% след понижение от 0.26% в предходната седмица. През отминалите пет 
работни дни с акциите на 7-те AДСИЦ, включени в измерителя, са осъществени сделки с 118 311 акции за 329 617 лева при 
745 702 лева седмица по-рано. 
Най-печелившите акции 
- Република Холдинг АД (HREP) е начело в групата на най-печелившите акции с ръст от 53.54% и седмичен оборот от 503 848 
лева при последна цена от 3.040 лв./акция и пазарна капитализация от 4 848 016 лева; 
- Градус АД (GR6) е с повишение от 15.50% и седмичен оборот от 107 179 лева при последна цена от 1.490 лв./акция и 
пазарна капитализация от 362 976 978 лева; 
- американската Amazon.com Inc. (AMZ) е нарастване от 10.71% и седмичен оборот от 71 654 евра при последна цена от 
108.500 евро; 
- Грийн Таун Проджектс АД (GTP) е за втора поредна седмица сред най-печелившите емисии с ръст от 9.47% и седмичен 
оборот от 248 560 лева, спрямо повишение от 5.56% в предходната седмица, при последна цена от 20.800 лв./акция и по-
висока пазарна капитализация до 84 427 200 лева от 77 121 000 лева седмица по-рано; 
- М+С хидравлик АД (MSH) е с повишение от 6.29% и седмичен оборот от 81 043 лева при последна цена от 9.300 лв./акция 
и пазарна капитализация от 366 840 360 лева. 
Най-губещите акции 
За трета поредна седмица в тази група начело излиза чуждестранна компании, акциите на която се търгуват на БФБ: 
- германския химически концерн BASF SE (BAS) е на върха на групата на най-губещите емисии със спад от 9.43% и седмичен 
оборот от 27 964 евро при поседна цена от 41.30 евро за акция; 
- Софарма АД /варанти/ (SFAW) е с понижение от 4.26% и седмичен оборот от 119 462 лева при последна цена от 0.450 
лв./брой; 
- германският производител на автомобили Bayerische Motoren Werke AG (BMW) е на загуба с 4.18% и седмичен оборот от 
23 262 евро при последна цена от 73.300 евро/акция; 
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- БГ Агро АД (BGAG) е със спад от 3.85% и седмичен оборот от 37 343 лева при последна цена от 1.750 лв./акция и пазарна 
капитализация от 70 625 520 лева; 
- Агрия Груп Холдинг АД (AGH) е с понижение от 3.80% и седмичен оборот от 279 214 лева, след като в предходната седмица 
беше начело в групата на най-печелившите акции с ръст от 10.10%. Последната цена през отминалата работна седмица е 
30.400 лв./акция и по-ниска пазарна капитализация до 206 720 000 лева от 214 880 000 лева седмица по-рано. 
Енергийните компании на БФБ 
През отминалите пет работни дни (13 – 17 юни) с книжата на: 
- Електроразпределителни мрежи Запад АД - ЕРМ Запад АД (новото име на ЧЕЗ Разпределение България АД (CEZD) не са 
реализирани сделки, като последната е била на 15 юни с 53 акции за 15 592 лева, след което цената им се е повишила 
0.68%, при последна цена от 294.000 лв./акция и пазарна капитализация от 566 832 000 лева; 
- Електрохолд Продажби АД (новото име на ЧЕЗ Електро България АД (CEZE) също не са реализирани сделки, като 
последната е била на 14 април с 24 акции за 710 400 лева, след което цената им е спаднала с 1.33% при поседна цена от 
29 600.000 лв./акция и пазарна капитализация от 148 000 000 лева; 
- Синергон Холдинг АД (SNRG) не са реализирани сделки, а последната е била на 15 юни с 1 580 акции за 1 077 лева, след 
което цената им е спаднала с 14.38%, при последна цена от 0.685 лв./акция и пазарна капитализация от 12 575 812 лева; 
- КМ Грийн Енерджи Фонд АД (CGRN) не са реализирани сделки, като последната е била на 3 юни със 100 акции за 146 
лева, след което цената им се е повишила с 0.69%, при последна цена от 1.460 лв./акция и пазарна капитализация от 
19 470 370 лева; 
- Елхим Искра АД (ELHM) не са реализирани сделки, а последната е била на 17 юни с 1 285 акции за 835 лева при последна 
цена от 0.650 лв./акция, след което цената им се е понижила със 7.14% и пазарна капитализация от 16 320 467 лева; 
- Топлофикация-Русе ЕАД (TPLR) не са реализирани сделки, като последната е била на 9 юни с 9 000 акции за 30 600 лева, 
след което цената им се е понижила с 2.86%, при последна цена от 3.400 лв./акция и по-ниска пазарна капитализация до 
96 387 117 лева; на БФБ се търгуват и облигации на Топлофикация-Русе АД (T0F1), но през отминалата работна седмица не 
са реализирани сделки, като последната е била на 25 май с една облигация за 1 000 лева, след което цената на дълговите 
книжа не се е променила, оставайки на 1 000.00 лева номинал за облигация; 
- ТЕЦ - Бобов дол АД (TBD) са реализирани сделки само на 23 юни с 1 250 акции за 25 000 лева, след което цената им не се 
е променила, при последна цена от 20.000 лв./акция и пазарна капитализация от 174 100 800 лева; на БФБ се търгуват и 
облигации на ТЕЦ - Бобов дол ЕАД (TC8A), като през отминалата седмица са реализирани сделки на 24 юни с 81 облигации 
за 81 000 лева за 1 000 лева номинална стойност, след което цената им не се е променила. 
- Топлофикация-Бургас АД (TPLB) не са реализирани сделки, а последната е била на 30 май с 10 акции за 18 лева, след 
което цената им не се е променила, при следна цена от 1.750 лв./акция и пазарна капитализация от 50 606 479 лева; 
- Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA) не са реализирани сделки, като последната е била на 27 април с 286 облигации 
за 286 000 лева при номинална стойност от 1000 лева/брой, след което цената им не се е променила; 
- ТЕЦ Марица 3 АД (6TMA) не са реализирани сделки, като последната е била на 10 декември 2021 г., когато са продадени 
334 дългови книжа за 334 000 лева на номинална стойност, след което цената им не се е променила, при последна цена 
от 1 000.000 лева номинал/брой; 
* Сборът от оборота на четирите индекса е по-голям от общия седмичен оборот с акции и облигации на БФБ, защото 
едни и същи емисии са включени в два и повече индекса. 
Източници: Бюлетините на БФБ и статистическата база на Infostock.bg. 
Обзорът има аналитичен характер и не е препоръка за сделки с акции и други инструменти на БФБ и други борси по 
света. 
 
Мениджър 
 
√ Блумбърг: Русия изпадна в дефолт по външния си дълг за първи път от 1918 г. 
Русия изпадна в дефолт по външния си дълг за първи път от над един век, пише Блумбърг. 
Това е кулминацията от все по строги западни санкции, които затвориха пътищата за плащане към задгранични кредитори. 
От месеци страната намираше начини да заобикаля санкциите, които западните страни й наложиха в отговор на 
нахлуването в Украйна. В края на неделния ден (26 юни) обаче изтече гратисният период за лихвени плащания в размер 
на около 100 млн. долара, дължими на 27 май - краен срок, пропускането на който се счита за дефолт, уточнява агенцията. 
Потвърждаването на дефолта обаче може да отнеме известно време, отбелязва Асошиейтед прес. 
Предвид щетите, които вече са нанесени за икономиката и пазарите, дефолтът е преди всичко едно символични събитие 
и няма голямо значение за руснаците, които са изправени пред двуцифрената инфлация и най-силното свиване на 
икономиката от години. 
Русия протестира срещу обявяването на неизпълнение по чуждестранния дълг, заявявайки, че има нужните средства, за 
да покрие задълженията си, но е била принудена да не плаща. Миналата седмица Москва обяви, че премине към 
обслужване на своя непогасен държавен дълг в размер на 40 млрд. долара в рубли, описвайки ситуацията на 
„форсмажорни обстоятелства", която е изкуствено създадена от Запада. 
„Много, много рядко се среща ситуация, при която правителство, което разполага с нужните средства, е принудено от 
външно правителство да обяви фалит“, коментира Хасан Малик, старши суверенен анализатор в Loomis Sayles & Company 
LP. „Това ще бъде един от големите вододелни дефолти в историята“, добави той. 
Официалната декларация за неизпълнение обикновено идва от рейтинговите компании, но европейските санкции ги 
накараха да оттеглят рейтингите по руските субекти. Според документите за облигациите, чийто гратисен период е изтекъл 
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в неделя, притежателите могат сами да обявят дефолт, ако собствениците на 25% от неизплатените облигации се съгласят, 
че е настъпило „събитие на неизпълнение“. 
След като крайният срок изтече, фокусът се измества върху това какво ще правят инвеститорите по-нататък. 
Не е нужно те да предприемат незабавни действия и може да решат да наблюдават хода на войната с надеждата, че рано 
или късно санкциите ще бъдат смекчени. Времето може да е на тяхна страна: исковете стават невалидни само три години 
след датата на плащане, според документите за облигацията. 
„Повечето притежатели на облигации ще имат подхода „гледай и чакай“, коментира Такахиде Киучи, икономист в Nomura 
Research Institute в Токио. 
По време на финансовата криза в Русия и срива на рублата през 1998 г., правителството на президента Борис Елцин не 
изплати 40 милиарда долара от вътрешния си дълг. 
Последният път, когато Русия изпадна в неизпълнение по външният си дълг бе преди повече от век, когато през 1918 г. 
болшевиките под ръководството на Владимир Ленин отказаха да признаят дълговете на царския режим. 
В четвъртък руският финансов министър Антон Силуанов определи ситуацията като „фарс“. 
При положение, че в държавната хазна продължават да постъпват милиарди долари седмично от износ на енергия, 
въпреки конфликта в Източна Украйна, той подчерта, че страната има средствата и волята да плати. 
„Всеки може да декларира каквото си иска“, каза Силуанов. „Но всеки, който разбира какво се случва, знае, че това по 
никакъв начин не е дефолт“. 
Коментарите му бяха продиктувани от изтеклия в неделя гратисен период. 30-дневният прозорец бе задействан, когато на 
27 май инвеститорите не получиха дължимите купони по облигации, деноминирани в долари и евро. 
Парите попаднаха в капан, след като Министерството на финансите на САЩ позволи лицензът за изключение от санкциите 
за Руската централна банка да изтече, което означава, че РЦБ вече не може да предвижда плащания за притежатели на 
облигации чрез американски и международни банки. Седмица по-късно руският разплащателен агент - Националният 
депозитар за сетълмент, също беше санкциониран от Европейския съюз. 
В отговор Владимир Путин въведе нови разпоредби, според които задълженията на Русия по облигации в чуждестранна 
валута се изпълняват, след като съответната сума в рубли бъде преведена на местния разплащателен агент. 
В четвъртък и петък министерството на финансите izvyrwi последните си лихвени плащания, равняващи се на около 400 
млн. долара, съгласно тези правила. Нито една от базовите облигации обаче не включва условия, които позволяват 
плащане в местната валута. 
Според Силуанов няма смисъл кредиторите да търсят обявяване в неизпълнение по съдебен ред, тъй като Русия не се е 
отказала от суверенния си имунитет и никой чуждестранен съд няма да има юрисдикция. 
 
√ Петролът поевтиня на фона на преговорите на Г-7 в Германия 
Цените на петрола се понижиха в ранната търговия в понеделник, докато инвеститорите следят за всякак действия срещу 
руския износ на петрол и газ, които могат да бъдат предприети на срещата на лидерите на страните от Г-7 в Германия, 
пише Ройтерс. 
Към 8:50 часа българско време сортът Брент поевтиня с 0,24 долара, или 0,21%, до 112,9 долара за барел, докато цената 
на американския лев суров петрол WTI се понижи с 0,24 долара, или 0,21%, до 112,9 долара за барел. В петък брентът 
напредна с 2,8%, а WTI – с 3,2%. И двата сорта обаче регистрираха седмичен спад, след като увеличението на лихвите във 
водещи икономики подкрепи щатския долар и засили опасенията от рецесия. 
Перспективата за по-голямо ограничение на доставките надвисна над пазара, докато лидерите на Г-7 търсят начин да 
намалят способността на Русия да финансира войната си в Украйна. Очаква се обаче те да обсъдят и съживяването на 
иранското ядрено споразумение, което може да доведе до поява на пазара на повече ирански петрол. 
На срещата си в четвъртък пък държавите износителки от групата ОПЕК+, в която влиза и Русия, вероятно ще се придържат 
към плана за ускорено увеличение на производството на петрол през август. 
Очаква се лидерите на Г-7, чиято среща започна в неделя, да обсъдят вариантите за справяне с покачващите се цени на 
енергията и замяната на руския внос на петрол и газ, както и допълнителни санкции, които не изострят инфлацията. 
Тези мерки включват налагане на таван на цената, плащана за руския петрол, за да се намалят приходите в Москва, като 
същевременно се ограничават щетите за други икономики. 
„Не е ясно дали ценовото ограничение ще постигне този резултат“, каза в бележка анализаторът на Commonwealth Bank of 
Australia Вивек Дар. 
„Все още нищо не пречи на Русия да забрани износа на петрол и рафинирани продукти за икономиките на Г-7 в отговора 
на ценовия таван, което би влошило недостига на петрол и рафинирани продукти на световните пазари“, добави Дар. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- По пътя към еврочленството на Северна Македония – позицията на – говори. Гост: Антоанета Цонева – депутат от 
„Демократична България“ 

- Възможностите на бюджета и очакваната актуализация. Гост: Александър Ракшиев – депутат от „Продължаваме 
промяната“ 

- Социалните параметри на кризата. Гост: Мая Манолова – председател на „Изправи се.БГ“ 
- Резултатите след 7 клас – какво показват за випуска с най-продължително онлайн обучение 



23 

 

 бТВ, „Тази сутрин“ 
- За политическата криза и шансовете за нов кабинет. Гост: Росен Плевнелиев – президент на Република България в 

периода 2012-2017 г. 
- Как ще продължи диалогът със Скопие след вдигането на ветото за присъединяване към ЕС. Гост: Бойко Ноев 
- Очаква ли ни лятна КОВИД вълна? Гост: Проф. Радка Аргирова – вирусолог 
- Йордан Караджов с поредица концерти на „Сигнал“ 

 Нова телевизия, „Здравей, България“ 
- Отлага ли се промяната и ще се готвим ли за нови избори? Гост: Атанас Атанасов – съпредседател на 

„Демократична България“ 
- Отлага ли се промяната и ще се готвим ли за нови избори? Гост: Румен Гечев – БСП 
- Отлага ли се промяната и ще се готвим ли за нови избори? Гост: Венко Сабрутев – „Продължаваме промяната“ 
- Защо джип се вряза в детска площадка с играещи деца в Сливен? 
- Безопасен ли е сладоледът, който купуваме и какъв е контролът в ол инклузив хотелите по Черноморието 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - COVID вълна №6 след 15 юли - тук плашат с омикрон от Гърция, там със същото, но от нас 
в. 24 часа - БСП преговаря за кабинет с 4 задачи до края на годината 
в. Телеграф – 5 - Теглим по 20 млн. лв. кредити на ден 
в. Труд - Истината за мъката на Лена Бориславова 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Трудно, на два опита, съдиите избираха свои 6-има във ВСС 
в. 24 часа - Дизелът минава 3,60 лв., с 10% нагоре за месец 
в. 24 часа - Жертви на домашно насилие: Нека има безплатна адвокатска помощ 
в. Телеграф - Тръгнаха сондажите за нов кабинет 
в. Телеграф - Цената на водата чупи рекорди 
в. Труд - "Позитано" 20 на открита война с Радев 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Проф. Петър Стоянович, историк: Искаме да ни управлява хем Бисмарк, хем Шкумбата - да ни е забавно, но и 
сигурно 
в. Телеграф – 13 - Борис Милчев, общински съветник: София се развива хаотично 
в. Труд - Доктор Любомир Денчев, бивш директор на "Булгаргаз", пред "Труд": Само преговори с "Газпром" ще решат 
кризата с газа  
Водещи анализи 
в. 24 часа - Когато един политик полудее, започва да "македонства" 
в. Телеграф - Не питай старило, питай патило 
в. Труд - Прокопиев атакува БНТ с две протежета 
в. Труд - "Шат на патката главата!"  
 
√ Предстоящи събития в страната на 27 юни 
София 

- От 10.00 часа в Дома на Евроша ще се проведе дискусията „Европейски мерки в защита на българския потребител“. 
- От 10.00 часа в заседателната зала на хотел „Грами“ ще бъде открита конференция посветена на пътната 

безопасност 
- От 10.00 часа в София Хотел Балкан ще бъде открит форумът „На следващия ден“. 
- От 11.30 часа в аулата на Академията на МВР ще се състои публична лекция на министър Бойко Рашков 
- От 14.00 часа в пресклуба на БТА ще се проведе пресконференция организирана от Българската асоциация на 

зъботехниците /БАЗ/. На пресконференцията представителите на БАЗ ще представят на позицията си по темата и 
ще посочат начините за решаване на проблема. 

- От 17:30 часа в зала №1, ет.2 на Столична община, ул. "Московска" №33 ще се проведе пресконференция във 
връзка с Щраус галавечер „Нощ под звездите с Vienna Schonbrunn Orchestra“. 

- От 18.00 часа в кино Влайкова ще се състои откриване на документална изложба „Аз ще посветя себе си на 
българина и българското“, реализирана от Столична библиотека, и прожекция на емблематичната телевизионна 
екранизация на пиесата „Вампир“ на Антон Страшимиров.Столична библиотека и читалище „Антон Страшимиров“ 
отбелязват съвместно 150-годишнината от рождението на големия български писател Антон Страшимиров. 

- От 18.00 часа в кино „Одеон“ ще се проведе вечер, посветена на българското документално кино. Тя ще включва 
представяне на новата книга на Теодора Стоилова-Дончева и връчването на ежегодната награда на Института за 
изследване на изкуствата на БАН „Съживеното наследство“. 

- От 20.00 часа на откритата сцена Арена София, Колодрум Сердика, „Копаница-тропаница“, най-обичаният проект 
на Оркестъра за народна музика на БНР с диригент Димитър Христов, излиза на открита сцена, за да срещне 
фолклорните танцови клубове с всички, които обичат българските ритми. 

*** 
Бургас. 
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- От 17.30 часа в Културен център „Морско казино“, Приморски парк, Зала „Георги Баев“ ще се проведе събитие на 
тема „Новият подход в регионалното и трансграничното развитие 2021-2027 г.“ - представяне и обсъждане на 
инструменти за подкрепа през програмен период 2021-2027 г. В събитието ще вземат участие Деляна Иванова, 
зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството и Ръководител на Управляващия орган на 
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., както и Димитър Николов, кмет на Община Бургас, 
представители на местните власти, институции, бизнес и гражданското общество от област Бургас. 

- От 19.00 часа в зрителната зала на Центъра за съвременно изкуство и библиотека на ул. „Оборище” № 49-51 един 
от най-четените и превеждани съвременни български писатели – Георги Господинов ще представи творчеството 
си в Бургас  

*** 
Варна. 

- От 10.00 часа в зала “Варна”, Община Варна ще се проведе пресконференция по повод новото работно време на 
“синята зона” 

- От 11.00 часа в Радио „Варна“ ще се проведе пресконференция, посветена на Седмицата на водното спасяване. 
По време на пресконфрецията ще бъдат представени актуални данни за водноспасителната дейност и акценти от 
програмата на събитията от Седмицата на водното спасяване. 

- От 14.00 часа в централата на Градската организация на БСП във Варна на ул. „Македония“ №33 ще се състои 
пресконференция на БСП. Ще присъстват председателят на парламентарната комисия по транспорт и съобщения 
в 47-то Народно събрание Борислав Гуцанов, градският председател на БСП във Варна г-н Павел Раличков и 
общинските съветници от групата на левицата в ОбС – Варна.  

*** 
Видин. 

- От 13.30 часа в Конферентния център на Областна администрация Видин ще бъде прожектиран късометражния 
образователен филм: „Твоите най-важни права и отговорности като дете“. Той е съвместен продукт на 
Административен съд-Видин, Окръжен съд-Видин, Районен съд-Кула и Районен съд-Белоградчик и е във връзка с 
Образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие.  

*** 
Добрич. 

- От 14.00 часа в Голямата заседателна зала на Община град Добрич ще бъдат наградени победителите от отделните 
спортове по училища от общинския етап на Ученическите игри за учебната 2021/2022 г. 

*** 
Стара Загора. 

- От 12.00 часа, в зала 203 на Община Стара Загора ще се състои пресконференция на председателя на Общинския 
съвет Мария Динева. Темата е предстоящото редовно заседание на съветниците.  

*** 
Търговище. 

- От 17.00 ч., в зала 74 на Община Търговище ще се състои публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението 
на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз за 2021 г. Отчетът ще бъде представен от зам.-кмета 
Валентин Велчев. Ще бъде поставен и въпросът за закупуване на лизинг на техника за общинските предприятия 
БКС и "Детско и ученическо хранене".  

*** 
Шумен. 

- От 14.00 часа, в конферентната зала на хотел Контеса „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД организира 
встъпителна пресконференция по проект BG16M1OP002-1.016-0012-C01 „Интегриран проект за подобряване на 
водния сектор на обособена територия обслужвана от ВиК Шумен“ по Програма „Околна среда“ 2014-2020 г.“, 
съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и национално съфинансиране от държавния бюджет 
на Република България. 

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

