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Важни обществено-икономически и политически теми 
 
БНТ 
 
√ Кабинетът "Петков" внесе оставката си в Народното събрание 
Оставката на правителството е внесена в Народното събрание, съобщиха от там за БНТ. На този етап не е 
предвидено изявление на премиера в оставка Кирил Петков. 
Кабинетът "Петков" остана на власт малко повече от шест месеца и беше свален с вот на недоверие миналата седмица със 
124 гласа на ГЕРБ, ДПС, "Възраждане" и групата на ИТН. 
 
√ Депутатите ще гласуват актуализацията на бюджетите на ДОО и НЗОК 
На извънредно заседание депутатите гласуват на второ четене т.нар. малки бюджети. Актуализациите на парите за 
Държавното обществено осигуряване и Националната здравноосигурителна каса бяха приети от бюджетната комисия в 
края на миналата седмица и днес трябва да минат в пленарната зала. Проектът на правителството за промени в бюджета 
на Държавното обществено осигуряване предвижда ръст на пенсиите с 10% и включване на ковид добавката. 
След 11 часа работа вчера депутатите от бюджетната комисия насрочиха ново заседание днес, за да довършат работата 
по бюджетната рамка на държавата. Това ще стане след приключване на бюджетите на НОИ и Здравната каса. 
С одобрението на опозицията приходите в държавната хазна бяха увеличени със 760 млн. лв., а това това доведе до 
скандал в бюджетната комисия с управляващите. 
Вицепремиерът и финансов министър в оставка Асен Василев не се съгласи, след като минути по-рано комисията отхвърли 
увеличаването в акциза на цигарите. Според Василев с това решение държавата губи 100 млн. лв., откъдето според него 
могат да се покрият част от увеличените разходи. 
 
√ Здравното министерство планира електронни направления за хоспитализации от 1 август 
В Министерството на здравеопазването се провежда пресконференция относно дигитализацията на сектор 
„Здравеопазване“. Участват министърът на здравеопазването проф. Асена Сербезова, заместник-министърът 
Невена Цанкова, началникът на кабинета и председател на НС на НЗОК доц. Васил Пандов, както и представители на 
„Информационно обслужване“ АД. 
Министерството на здравеопазването планира електронни направления за хоспитализации. Те ще влязат в сила от 1 август. 
В момента вървят обучения, обяви здравният министър в оставка Асена Сербезова. 
По думите ѝ предстои и електронно въвеждане на имунизациите в Националната здравноинформационна система. 
След въвеждането на е-направление за влизане в болница и епикризите ще бъдат електронни, а пациентът няма да носи 
документи на хартия, обясни началникът на кабинета на здравния министър Васил Пандов. 
Предвижда се да бъде създадено мобилно приложение, чрез което лекарите ще могат да предписват лекарства, които не 
се заплащат от НЗОК електронно. Идеята е първоначално да отпадне предписването на антибиотици на бяла рецепта. Все 
още обаче не е ясно кога ще бъде готово приложението. 
 
√ Димитър Маргаритов: В последните 10 дни цените на основните храни са стабилизирани 
В последните 10 дни цените на основните хранителни продукти са стабилизирани, плодовете и зеленчуците поевтиняват, 
което говори за известно успокояване. Реколтите се оценяват като добри. Това заяви в "Денят започва" заместник-
министърът на икономиката Димитър Маргаритов. 
При млечните продукти обаче има поскъпване, а най-съществен проблем си остават цените на горивата, коментира 
Маргаритов. 
"Мерките са с временен и антикризисен характер, те не могат да бъдат дългосрочно фокусирани. В случая е важно 
да се намерят механизмите, с които бързо и ефективно да се подпомогнат всички хора, защото в българското 
общество е трудно да се направи обективен анализ къде са границите между различните социални групи", заяви 
Маргаритов. 
 
√ Междуградските автобусни превози може да поскъпнат с 20% 
Поскъпване на междуградските превози с 20%. За това предупреждават от автобусните превозвачи. Причините за 
поскъпването от бранша обясняват със скока в цените на горивата и влизането в сила на новите стойности на толтаксите от 
1 юли. 
Според председателя на Конфедерацията на автобусните превозвачи Магдалена Милтенова освен в цената на билета, 
увеличение се очаква и в тази на стоките и услугите, защото без намеса на държавата инфлацията ще скочи още. По думите 
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ѝ отношението на правителството към транспортния бранш е арогантно и некомпетентно. Все още няма окончателно 
решение на бранша дали ще предприемат нови протести. 
"Подозирам, че по-голямата част от колегите ще завишат цените на стоките и услугите от 1 юли. Но по отношение 
на автобусния транспорт това няма как да стане толкова бързо. Вие знаете, че ние имаме сключени договори с 
общините. Предстои те да бъдат ревизирани. Най-вероятно някъде ще се наложи тези договори да бъдат 
прекратени, за да може да се увеличи цената, защото Законът за обществените поръчки не позволява друг 
механизъм. За това сме алармирали от години, така че може би от 1 август най-късно ще бъдат завишени и цените 
по линиите", заяви Магдалена Милтенова - председател на Конфедерацията на автобусните превозвачи. 
 
√ Войната в Украйна: Руски удари по гражданска инфраструктура в навечерието на срещата на НАТО 
Десет души загинаха при руски ракетен удар срещу град Кременчук, в централната Полтавска област на Украйна. 
Поразен е препълнен търговски център. Ранени са 40 души. Ударът е предизвикал огромен пожар, за чието потушаване са 
мобилизирани пожарникари и спасители от съседни райони. 
"Безполезно е да се надяваме на почтеност и човечност от Русия", написа президентът Володимир Зеленски в 
"Телеграм". 
Говорител на ООН припомни, че не бива да се обстрелва цивилна инфраструкура. Първият руски удар срещу Централна 
Украйна стана в навечерието на срещата на НАТО, която започва утре в Мадрид. 
Четири са жертвите на поредния обстрел на Харков. Руснаците поразяват дворове и улици, тоест гражданска 
инфраструктура, където има само мирни жители, каза областният губернатор. 
Има все повече доказателства, че руските войски в окупираните райони на Украйна ситемно крадат зърно и други продукти 
от местните фермери, съобщава Би Би Си. В пространно разследване по темата британската обществена медия се позовава 
на разговори с фермери, анализи на спътникови снимки и данни за транспорта на стоки. 
На срещата на Г-7 в Бавария лидерите на най-развитите държави обещаха да подкрепят Украйна колкото е нужно. Очаква 
се те да обявят още санкции срещу Москва и да се обединят около дългосрочен ангажимент за Киев, който включва и 
военна, и финансова помощ. В онлайн разговор с лидерите президентът Володимир Зеленски поиска още оръжия, за да 
може да се сложи край на войната до зимата. 
 
√ Венецуела иска да се завърне на енергийния пазар 
Венецуела е готова да приеме френски петролни и газови компании, които искат да работят за износ на суровини за 
Европа. Президентът на страната Николас Мадуро заяви това вчера. 
"Президент Макрон, Венецуела е готова да приеме всички френски компании, които искат да произвеждат нефт и газ за 
европейския и световния пазар", каза той по време на речта, която беше излъчена по Venezolana de Televisión. 
По-рано в понеделник АФП съобщи, че на срещата на върха на Групата на седемте в Германия, Франция е призовала за 
разширяване на източниците на доставка на суровини, като е споменала завръщането на Иран и Венецуела на енергийния 
пазар. 
 
БНР 
 
√ Среща на върха на НАТО започва в Мадрид 
България ще бъде представена от президента Румен Радев 
Президентът Румен Радев заминава за испанската столица Мадрид за участие в среща на върха на НАТО. 
Преди форума генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг съобщи, че силите за бързо реагиране се увеличават 
драстично от 40 хиляди на 300 хиляди. 
В Мадрид НАТО ще приеме и новата си стратегическа концепция, която ще предопредели посоката на действия и мисията 
на пакта за следващите 10 години. 
Трансформираща среща на върха – така генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг определи откриващия се днес 
форум, който ще продължи до 30 юни:  
"На тази среща на върха ще засили отбраната, ще подсилим бойните групи в източната част на алианса до бригадни нива. 
Ще трансформираме силите за реагиране на НАТО и ще увеличим броя на силите за бързо реагиране до над 300 хиляди". 
Предстои и предислоциране на тежко въоръжение, на системи за противовъздушна отбрана в защита на отделни страни-
членки на НАТО по източния фланг, допълни Столтенберг, но не даде допълнителна информация как ще бъдат 
разположени силите за бързо реагиране. В Мадрид НАТО ще приеме нова стратегическа концепция. Последната е от 2010 
г. Този път Русия няма да бъде спомената като партньор, ще се засили и реториката срещу Китай.  
"Новата ни концепция ще ни ръководи в ера на стратегическа конкуренция. Очаквам, че в нея ясно ще е заложено, че 
съюзниците смятат Русия за най-значимата и директна заплаха за нашата сигурност".  
 
√ ИТН на кръглата президентска маса. Какво иска от тях Румен Радев? 
"Има такъв народ" са готови на преговори за съставяне на правителство в това Народно събрание, но не на всяка цена, 
обяви лидерът на ПГ на ИТН Тошко Йорданов. 
Днес формацията бе първата, поканена от президента Румен Радев на "Дондуков" 2 в порения ден от консултации на 
държавния глава в опит да се състави работещо правителство. 
"Консултациите се извършват в обстановка на каскада от кризи – растящите цени, войната в Украйна и това изисква 
отговорно действие, за да не допуснем България да остане в периферията на ЕС. Година след дебюта ви на политическата 
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сцена, извличате поуки от дейността си. Толерантността в българската политика е твърде кратка, но не мога да не отбележа 
отстояването на позицията ви, особено за Северна Македония", посочи в началото държавният глава. 
Според Радев сложна ще бъде ситуацията, в която ще се намира парламента идния месец. 
"Нужни са време и усилия за съставяне на правителство, но са нужни неотложни действия за приемането на бюджета и 
важните закони за Плана за възстановяване и устойчивост. Затова е важна позицията на всяка една партия и вашата 
преценка за политическата ситуация в страната. Виждането ви как в това Народно събрание да се излъчи ново управленско 
мнозинство и изобщо как вие виждате успешната формула за изход от политическата криза", посочи той.. 
Консултациите при президента Румен Радев продължават. 
В кабинета му на "Дондуков" 2 са планирани още две срещи – с "Демократична България" и "Възраждане". 
Вчера разговорите трябваше да бъдат с четири от формациите в настоящото 47-мо Народно събрание, но от 
"Продължаваме промяната" и БСП не се отзоваха, като мотивът им бе заседанието на бюджетната комисия, на която се 
обсъждаше актуализацията на бюджета. 
Те поискаха да се видят с Радев, но в края на седмицата, така при президента на разговори дойдоха единствено от ГЕРБ-
СДС и ДПС. 
Бившите управляващи обявиха, че ако се стигне до втория мандат и държавният глава им го връчи, те веднага ще го върнат. 
ДПС пък открито призоваха за предсрочни избори, за да реши избирателят кой да ги управлява. 
 
√ ГЕРБ вече обяви – връща евентуален втори мандат. Какво си говориха на четири очи с Радев? 
"Ще върнем мандата възможно най-бързо, така че да започнат консултации за връчване на мандата за трета политическа 
сила по ваш избор". 
Това заяви председателят на ПГ на ГЕРБ Десислава Атанасова по време на консултациите с президента, които се 
провеждоха вчера на "Дондуков" 2. 
"Оставката на правителството не е началото на тази криза. Потенциал за сформиране на принципна коалиция в този 
парламент няма", каза на свой ред и Томислав Дончев. 
Преди това Румен Радев призова партиите да влязат в диалог помежду си, за да направят нужното – държавата да 
функционира. 
"Наред с икономическата, социалната, здравната и бежанската криза сме изправени и пред политическа криза. Бъдещето 
на гражданите зависи от решението на политиците и на институциите", посочи държавният глава. 
Какво си говориха на четири очи? 
 След срещата с президента Десислава Атанасова заяви: 
"Съгласно българската конституция всички политици трябва да си дават сметка, че в ситуация на криза да положат усилия 
на първо място да спазват конституцията и законите и да имат отношение към държавността и нейните институции. Затова 
в изпълнение на конституцията ние сме тук за участие в тези консултации. ГЕРБ никога не е отказвал участие в консултации 
и консултативни съвети, защото си даваме сметка, че представляваме български граждани и заради тях трябва да има 
нормален диалог между институциите. 
Следващата тема, по която и вие зададохте въпрос - считаме, че общественото доверие задължава и е редно първата 
политическа сила да сформира кабинет или да да направи опит за такъв. Ние ще върнем мандата веднага, ако ни бъде 
връчен и ако първият мандат е неуспешен. За нас парламентът трябва спешно да приема законите, които да гарантират 
устойчивост на държавата ни, стабилност въпреки всички кризи - това са законът за държавния бюджет, съответно този за 
ДОО и бюджета на Касата, както и очакваме от МС да прояви най-накрая изпълнение на своите ангажименти и да внесе 
всички закони, които касаят Плана за възстановяване и устойчивост. Напомням, че този план се забави с една година - 
пренаписваха нашия план няколко пъти. Получихме план, за който ние твърдим, че има твърде, твърде много въпроси, 
свързани с бъдещи корупционни някакви модели, но сега, ако искаме да помогнем на държавата си, е време политиците 
да работят като държавници, да осъзнаят, че сме в спирала от кризи и каквото може, този парламент да направи за това 
да има в следващите няколко месеца - ако не работи парламентът - да има спокойствие сред гражданите във всички 
секторни политики". 
 
√ Държавата ще изплати 62 млн. лв. помощ за земеделските стопани до 30 септември 
Държавата ще изплати 62 милиона лева извънредна помощ на земеделските стопани, засегнати от икономическата криза 
след конфликта между Русия и Украйна. Това ще стане до 30 септември. Помощта е определена от Европейската комисия 
и е насочена към секторите "Свиневъдство", "Птицевъдство“, към лозаро-винарския сектор и към оранжерийното 
производство на зеленчуци. 
Още в края на март ЕК реши, че заради войната в Украйна предоставя на държавите членки помощ от 500 млн. евро, като 
за България са предвидени 10,6 млн. с възможност тази помощ да бъде увеличена с 200%  или общо - 62 млн. лева.  
Три месеца по-късно България обяви, че ще се възползва от максималния пакет и публикува за обществено обсъждане 
наредба за разпределяне на тези 62 млн. лева. 
Очаква се през юли да бъдат преразпределени и 5% от неизразходваните пари от Програмата за селските райони - или 
още 33 млн. публични средства за подпомагане на земеделските производители и малките предприятия. 
Като кризисни мерки заради войната в Украйна ЕК прие и временни мерки в размер на 35 млн. евро. По тази времемна 
мярка държавата предвижда  150 млн лева, във връзка с което е и предложението на агроминистерството за 
актуализацията на бюджета. 
От акту3ализацията зависи и разпределянето на над 18 млн. лева допълнително финансиране за хуманно отношение към 
свине и птици. 
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√ Национална конференция за здравен туризъм се провежда в курорта Албена 
В курортния комплекс Албена се провежда Национална конференция за здравен туризъм. Тя е организирана съвместно от 
Българския съюз по балнеология и СПА и Министерството на туризма. Събитието има за цел да представи възможностите 
и популяризира потенциала на сектора. 
Сред темите на форума са ролята на балнеолечението за възстановяване на здравословното състояние на човека, 
образованието в областта на здравния туризъм, България като дестинация способна да привлича посетители за здравен 
туризъм. Страната ни изостава от други европейски страни и средствата изразходвани за профилактика и рехабилитация 
извън територията на болниците не се реимбурсират или са минимални, посочи Сийка Кацарова – председател на 
Българския съюз по балнеология и СПА туризъм  вицепрезидент на европейската СПА асоциация. 
"Всяко едно евро, инвестирано в профилактика и превенция, спестява 7 евро – това е проучване, направено в Австрия и 
Германия, така че ние трябва да осъзнаем, че чрез инвестиции в превенцията и профилактиката могат да се спестят разходи 
на нашия бюджет за здравеопазване" 
Необходимо е бизнесът съвместно с Министерствата на туризма и на здравеопазването да определят с кои направления 
страната ни може да бъде конкурентна на международния пазар, посочи още Сийка Кацарова. 
За участие в събитието пристига Чила Мезоси – главен секретар на европейската СПА асоциация, представители на СПА 
асоциациите в Словения и Унгария. Ще участват представители на Медицинския университет във Варна, Националната 
спортна академия и Международното висше бизнес училище. 
 
√ Болници в страната се задъхват от недостиг на специалисти, отделения се крепят на работещи пенсионери 
Проблемът е от години, държавата го неглижира. Пагубно е разбирането, че повече пари решават проблема, 
коментират лекари и болнични директори 
Репортаж на Мая Щърбанова от Добрич 
За втора поредна година област Добрич се нарежда на предпоследно място в страната по лекари на глава от населението, 
показват данните на Националния статистически институт. Водещи по показателя са областите, в които има медицински 
университети, на последно място е област Кърджали. 
Най-чувствителна е липсата на специалисти по хематология, инфекциозни болести, ревматология, ендокринология. 
"Това е тенденция, която е доста, доста, доста отдавна. Според мен се дължи на дълго продължило неправилно регулиране 
на процесите в здравеопазването – тежка система, инертна система. Когато там се направят грешки, тези грешки много 
дълго време след това не могат да бъдат оправени", коментира д-р Валери Веселинов, председател на Регионалния 
лекарски съюз. Той е категоричен, че държавата неглижира здравеопазването като приоритет. 
"Всички почват за правят реформи. От тия реформи нашата система е на това положение." 
Д-р Веселинов определя като пагубно разбирането, че след като всяка година се отделят все повече пари за 
здравеопазване, проблемите се решават от само себе си. 
Според директора на МБАЛ Добрич д-р Георги Желязков, има отделения, които продължават да работят благодарение на 
работещите пенсионери. 
"Всеки един малък областен център, както е нашата болница, има такива затруднения." 
Няма урология, няма отделение по очни болести, лабораторните специалисти са дефицитни, изтъква д-р Желязков. 
За последната година и половина ръководството на областната болница е привлякло над 15 млади специализанти. 
"Бяхме гледани като просяци на пари, всичко обръщаха в пари. А ние не искахме пари, искахме организация, която да 
позволи да спечелим пари. Ние сме търговски дружества и трябва да печелим, за да можем да се издържаме", коментира 
пред БНР д-р Неделчо Тотев, директор на болницата в Чирпан и председател на Сдружението на общинските болници, 
което представлява повече от половината общински болници. Той нарече ситуацията драматична. 
"Младите мигрират, възрастните умират, деца не се раждат – нацията върви към обезличаване. Малкият град е 
неатрактивен, той не може да привлече кадри. Ние работим в региони, където населението е безкрайно бедно, на дъното 
на обществото по социалния му статус", очерта картината по региони д-р Тотев. 
Повече по темата чуйте в звуковите файлове.  
 
√ Губи ли България суверенитет, ако приеме еврото? 
В своя публикация в социалната мрежа Фейсбук депутатът от политическа партия "Възраждане" Цончо Ганев заяви, че 
"приемането на еврото ще прехвърли всички монетарни политики от БНБ към Европейската централна банка, с което ще 
загубим възможността да управляваме собствените си пари".  
В поста от 07.06.2022 г. политикът допълва, че става дума за това "дали ще запазим възможността на бъдещите поколения 
в България да определят паричната си политика".  
Според него запазването на българския лев е запазване на националния суверенитет. 
Твърдение: Ако България приеме еврото, това е загуба на суверенитет и на собствена парична политика 
В съответствие с член 282 от Договора за функционирането на Европейския съюз Европейската централна банка (ЕЦБ) (със 
седалище във Франкфурт) и националните централни банки образуват Европейската система на централните банки (ЕСЦБ). 
От своя страна ЕЦБ и националните централни банки на държавите-членки, чиято парична единица е еврото, съставляват 
Евросистемата. Основната цел на ЕСЦБ е да поддържа ценова стабилност, както е посочено в членове 127, параграф 1 и 
282, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз. 
Темата за паричната политика е уредена в член 127, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз и в 
член 3 на Протокол №4 за устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка. Там 

https://bnr.bg/post/101668585
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A12012E%2FTXT
https://www.ecb.europa.eu/ecb/html/index.bg.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:12016M/PRO/04
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е посочено, че основните задачи, осъществявани чрез ЕСЦБ, са: да определя и осъществява паричната политика на Съюза, 
да осъществява валутни операции в съответствие с разпоредбите на член 219 от посочения договор, да държи и управлява 
официалните резерви в чуждестранна валута на държавите-членки, да насърчава нормалното функциониране на 
платежните системи. 
Ако България влезе в еврозоната, тя ще стане част от част от Евросистемата и ще се съобразява с паричната политика на 
Съюза. В случая с България обаче паричната политика и в момента бива подчинена на Валутен съвет, известен с по-
популярното му название Валутен борд. Той е въведен със Закона за Българската народна банка от 5 юни 1997 г. и започва 
да функционира на 1 юли 1997 г. Съгласно неговите разпоредби функциите на Валутен съвет се изпълняват от Управление 
„Емисионно“ на БНБ. Целта е стабилизиране на българската икономика и публичните финанси. Това, което прави новата 
система, е да фиксира обменния курс на българския лев към германската марка (съответно 1000 лева за 1 германска 
марка). По-късно, след въвеждането на еврото през 1999 г., левът бива фиксиран към еврото. 
"Влизането в един паричен съюз означава централизирано взимане на решението по паричната политика и то ще бъде във 
Франкфурт. Ние от този суверенитет сме се отказали преди 25 години", обясни за БНР значението на Валутния съвет доц. 
Виктор Йоцов, финансист и преподавател в УНСС. 
"Става въпрос за това как се определя размера на парите – количеството пари, което се предлага", уточни той. "Когато 
имаме пълноценна, пълнокръвна централна банка, това е дискреционна политика, т.е. има си комитет по паричната 
политика, който се събира и решава каква политика – дали ще бъде експанзионистична, т.е., че ще вкарваме повече пари 
в икономиката (то може да стане по два начина – или директно, или чрез намаляване на лихвени проценти), или пък 
обратно – рестриктивна. А когато си приел паричен съвет, паричното предлагане на резервни пари зависи само от 
валутните резерви. Никаква дискреция, централната банка няма опции да влияе върху паричната политика", посочи 
експертът. 
"А тук е също много важно да се подчертае, че основният лихвен процент се обявява от БНБ. Той не се определя от нея. 
Той се обявява на базата на това какъв е бил лихвеният процент, достигнат на междубанковия пазар в предходния месец. 
Тук има един автоматизъм. Няма никакво дискреционно решение", допълни доц. Йоцов. 
"И затова БНБ отдавна се е отказала от активни операции от паричната политика. Това не е сега във връзка с приемането 
на еврото", заяви финансистът. 
"Сега да говори някой, че влизането в еврозоната ще доведе до загубата на суверенитет в паричната политика, това просто 
не е вярно", категоричен беше доц. Йоцов. 
Заключение 
Твърдението, че ако приеме еврото, България ще загуби възможността да управлява собствените си пари, да води своя 
парична политика и ще загуби суверенитет е ПОДВЕЖДАЩО, защото не отчита правната и паричната реалност в страната 
ни, която е във Валутен борд от 1997 г. насам. С приемането на валутния борд, който продължава да действа, България 
фактически се е отказва от самостоятелна парична политика. Твърдението спестява тази фактология. 
 
√ Глобалният износ на втечнен природен газ за ЕС се е увеличил със 75% от март насам 
Световният износ на втечнен природен газ (LNG) за Европейския съюз се е увеличил със 75% от март насам, като в същото 
време износът от Съединените щати се е увеличил почти трикратно, според изявление на председателя на Европейската 
комисия Урсула фон дер Лайен и президента на САЩ Джо Байдън в кулоарите на лидерската среща на Г-7 в Германия. 
ЕС и САЩ също така ще си сътрудничат за намаляване на емисиите на метан, произтичащи от производството и 
потреблението на втечнен природен газ, посочиха двамата лидери. 
ЕС ще се стреми да внедри най-малко 1,5 милиона енергоспестяващи "интелигентни" (смарт) термостати тази година, като 
част от плановете за отказ от руската енергия, обявиха лидерите на Брюксел и Вашингтон, предаде Ройтерс. 
Смарт термостатът обикновено е свързано с Wi-Fi устройство, което регулира настройките на температурата за отопление 
и охлаждане в дома и може да помогне за намаляване на сметките за енергия. 
Американският президент Джо Байдън и председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен докладваха за работата на работната 
група на САЩ - ЕС, създадена през март, когато Вашингтон обеща да помогне на Брюксел да получи допълнителни 15 
милиарда кубически метра втечнен природен газ до края на 2022 г. 
Те отбелязаха, че САЩ подкрепят намаляването на търсенето и ускоряването на чистите технологии, а двустранната 
работна група има за цел да насърчи внедряването на термопомпи, интелигентни термостати и други начини за 
намаляване на енергийното търсене. Те ще се стремят специално да насърчат членовете на ЕС и европейските и 
американски компании да постигнат първоначалната цел за внедряване на поне 1,5 милиона смарт термостати в 
европейските домове до края на 2022 г., се казва в съвместното им изявлението. 
"Тези действия само подчертават важността на работата, която вършат както САЩ, така и Европейската комисия за 
прекратяване на зависимостта ни от руската енергия. Освен това работим заедно, за да намерим начини за допълнително 
намаляване на приходите на Русия от енергиен износ през следващите месеци, за да продължим да ограничаваме 
способността на Москва да финансира своята непредизвикана война в Украйна“, отбелязаха Фон дер Лайен и Байдън. 
"Съединените щати и Европейската комисия също така предприемат решителни действия за намаляване на общото 
търсене на изкопаеми горива в съответствие с Парижкото споразумение и нашата обща цел за нетни нулеви емисии не по-
късно от 2050 година", посочват те. 
 
√ ЕС с окончателен план за съхранението на газ на фона на притесненията за недостиг на синьото гориво 
В понеделник Съветът на ЕС прие окончателен регламент, който има за цел да гарантира, че капацитетите за съхранение 
на газ в ЕС са запълнени преди зимния сезон и могат да бъдат споделени между държавите членки в дух на солидарност, 

https://bnr.bg/post/101667902/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2
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въпреки прекъсванията на пазара на синьо гориво. Това е важна стъпка за укрепване на сигурността на енергийните 
доставки на ЕС в контекста на войната в Украйна. 
Подземните газови хранилища на територията на държавите членки на ЕС трябва да бъдат запълнени до най-малко до 
80% от капацитета им преди зимата на 2022/2023 г. и до 90% преди следващите зимни периоди, заяви Съветът, като 
добави, че ЕС "ще се опита колективно да запълни 85% от общия капацитет за подземно съхранение на газ през 2022 г.". 
За България, която разполага само с газохранилището в Чирен, това означава, че то трябва да бъде запълнено до 4,64 
тераватчаса (TWh) за тази зима и до 5,22 TWh за следващите зими от общия капаците в размер на 5,8 TWh. 
Тези държави членки, които нямат адекватни съоръжения за съхранение, ще могат "частично да постигнат целта за 
съхранение чрез отчитане на запасите от втечнен природен газ (LNG) или алтернативни горива“. За да се отчете 
положението на държавите членки с много голям капацитет за съхранение в сравнение с тяхното вътрешно потребление 
на газ, задължението за запълване на подземните запаси ще бъде ограничено до обем, съответстващ на 35% от средното 
годишно потребление на газ в съответните държави членки през последните 5 години. 
Междувременно държавите, които нямат складови хранилища на своята територия, трябва да съхраняват 15% от 
годишното си вътрешно потребление на газ в складове, разположени в други държави членки и по този начин да имат 
достъп до запаси от газ, съхранявани в други държави членки, реши още Европейския съвет. Този механизъм ще укрепи 
сигурността на техните доставки на газ, като същевременно ще сподели финансовата тежест, свързана с запълването на 
капацитета за съхранение на ЕС. 
Регламентът също така предвижда задължителна сертификация на всички оператори на подземно съхранение на газ от 
органите на съответните държави членки. Целта на това сертифициране е да се избегнат потенциалните рискове от външно 
влияние върху критични инфраструктури за съхранение, които биха могли да застрашат сигурността на енергийните 
доставки на ЕС и други важни интереси за сигурността. 
Задълженията за запълване на капацитета за съхранение ще приключат на 31 декември 2025 г., но задълженията за 
сертифициране на оператор на склад ще продължат да се прилагат и след тази дата. Регламентът също така предвижда 
дерогация, която да бъде предоставена на Кипър, Малта и Ирландия, стига те да не са пряко свързани помежду си с 
газовата система на други държави-членки. 
Преди заседанието, еврокомисарят по енергетиката Кадри Симсон заяви, ще представи  предложение за координиране 
между страните членки за намаляване на потреблението на газ. Тя се мотивира с това, че е необходимо да се увеличат 
запасите на синьо гориво, тъй като няма достатъчни количества в глобален мащаб, които да заместят руското.. Тя 
припомни, че вече 12 страни членки, сред които и България, са отрязани или имат силно занижени доставки на синьо 
гориво от "Газпром". 
"Всички знаем, че ситуацията е сериозна и дори може да се влоши именно сега. Газовите доставки от Русия са наполовина 
на тези от миналата година по същото време. Така че ние трябва да ускорим нашия отговор на тези действия. Русия избра 
тактиката на изнудване и ние трябва да сме сигурни, че сме подготвени за всякакви сценарии", посочи Симсон. 
 

Данни на Gas Infrastructure Europe за запълване на газовите хранилища в ЕС към 25 юни  
(обем в TWh и % на запълняемост) 
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√ Съветът на ЕС постигна съгласие за 40 % енергия от възобновяеми източници до 2030 
Съветът на ЕС постигна съгласие енергията от възобновяеми източници в общия енергиен микс до 2030 г. да стане 40 на 
сто. Заложената в момента цел е най-малко 32%. Страните членки ще трябва да увеличат своя национален принос, 
определен в техните интегрирани национални планове в областта на енергетиката и климата, които ще бъдат 
актуализирани през 2023 г. и 2024 г., за да постигнат колективно новата цел. 
Постигнато е споразумение и за намаляване с 36% на крайното и с 39% на първичното потребление на енергия до 2030 г 
Поне 49% на сто от енергията в сградите трябва да бъде от възобновяеми източници. 
Производството и използването на енергия представляват 75% от емисиите на ЕС и по-амбициозните цели, договорени 
днес, ще дадат значителен принос за постигането на общата цел на ЕС за намаляване на нетните емисии на парникови 
газове с поне 55% до 2030 г. в сравнение с нивата от 1990 г. 
Освен това, за да се постигне напредък в интегрирането на възобновяемите енергийни източници в секторите, в които то 
върви по-бавно, Съветът постигна съгласие по по-амбициозни специфични за отделните сектори цели и мерки, 
придружени от възможности за гъвкавост, които се прилагат например за методите за изчисляване. 
Що се отнася до подцелите за транспорта, Съветът въведе възможността държавите членки да избират между: 

• обвързваща цел за намаляване на интензитета на емисиите на парникови газове в транспорта с 13 % до 2030 г. 
Държавите членки ще разполагат с повече варианти за постигане на тази цел, като например възможност за 
определяне на диференцирана цел за морския транспорт, при условие че общата цел се постига; 

• или обвързваща цел за най-малко 29 % енергия от възобновяеми източници в рамките на крайното потребление 
на енергия в транспортния сектор до 2030 г. 

Съветът определи обвързваща подцел за биогоривата от ново поколениев дела на енергията от възобновяеми източници, 
доставяна на транспортния сектор, на 0,2 % през 2022 г., 1 % през 2025 г. и 4,4 % през 2030 г. Що се отнася 
до възобновяемите горива от небиологичен произход в транспорта (предимно водород от възобновяеми източници и 
синтетични горива на основата на водород), Съветът постигна съгласие по индикативна подцел от 2,6 %, което съответства 
на 5,2 %, ако целта бъде постигната по отношение на дела на енергията от възобновяеми източници в крайното 
потребление на енергия в транспорта до 2030 г. 
Съветът добави горна граница на размера на крайното потребление на енергия в морския сектор, която да бъде включена 
в изчисляването на специфичните цели на държавите членки в областта на транспорта. 
Съветът постигна съгласие за постепенно увеличаване на целите за енергия от възобновяеми източници заотопление и 
охлаждане със задължително увеличение от 0,8 % годишно на национално равнище до 2026 г. и 1,1 % от 2026 г. до 2030 г. 
Минималната средна годишна ставка, приложима за всички държави членки, ще бъде допълнена с допълнителни 
индикативни увеличения или допълващи ставки, изчислявани конкретно за всяка държава членка. 
Съветът определи индикативна цел за средно годишно увеличение с 1,1 % на потреблението на енергия от възобновяеми 
източници в промишлеността. Освен това той постигна съгласие, че 35 % от водорода, използван в промишлеността, 
следва да бъде от възобновяеми горива от небиологичен произход до 2030 г., а до 2035 г. — 50 %. 
Съветът постигна съгласие да определи индикативна цел за поне 49% дял на енергията от възобновяеми източници 
в сградите. 
Съветът постигна съгласие за подсилване на критериите за устойчивост по отношение на биомасата, за да се намали рискът 
от неустойчиво производство на биоенергия. Съветът добави и мерки за ограничаване на измамите с биогоривата. 
Съветът постигна съгласие и за постепенно повишаване на целта за икономии на енергияза крайното потребление на 
енергия. Държавите членки ще осигурят икономии в размер на 1,1 % от годишното крайно потребление на енергия от 1 
януари 2024 г.; 1,3 % от 1 януари 2026 г.; и 1,5 % от 1 януари 2028 г., с възможност за прехвърляне на най-много 10 % от 
излишъците от икономии към следващия период. Съветът включи възможността в изчисленията за постигане на целта да 
се отчитат икономиите на енергия, реализирани чрез технологии за изгаряне на изкопаеми горива в промишления сектор 
в надлежно обосновани случаи, потвърдени от енергийни одити. 
Съветът постигна съгласие за специфично задължение публичният сектор да постигне годишно намаление на 
потреблението на енергия с 1,7 % или, като алтернатива, с поне 1,9 % всяка година, ако се изключат общественият 
транспорт или въоръжените сили, което ще бъде обвързващо четири години след влизането в сила на регламента, като се 
започне постепенно с по-големите общини. В допълнение към това Съветът постигна съгласие, че от държавите членки ще 
се изисква да санират всяка година най-малко 3 % от разгънатата застроена площ на сградите, притежавани от всички 
равнища на публичната администрация. 
Съветът постигна още съгласие, че пропорционален дял от икономиите на енергия в държавите членки ще бъде насочен 
към уязвимите потребители. 
Съветът добави разпоредба относно прозрачността на потреблението на енергия в центровете за данни. От центровете за 
данни ще се изисква да публикуват информация за своето потребление на енергия всяка година от 2024 г. нататък. 
Комисията ще изготви публична база данни на ЕС, в която ще се събира информация за потреблението на енергия от 
центровете за данни. 
 
√ Лидерите на Г-7 потвърдиха климатичните цели, но при гарантиране и на енергийната сигурност 
Групата на седемте най-богати икономики, известна като Г-7, се съгласи да работи заедно за ускоряване на борбата срещу 
изменението на климата, като същевременно се гарантира енергийната сигурност, както и да проучат опциите за 
енергийна декарбонизация, се посочва в общо изявление на среща на върха в Германия, предаде Ройтерс. 
Г-7 също така обсъди начини за постепенно намаляване при използването на въглища и увеличаване на чистите и 
възобновяеми енергийни източници по начин, който да е "социално справедлив", се казва още в комюникето. 
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Лидерите на Групата на седемте потвърдиха целите за поддържане на глобалното средно увеличение на температурата 
доста под 2 градуса по Целзий и се съгласиха да проучат варианти за декарбонизиране на енергийния микс и ускоряване 
на прехода от зависимост от изкопаеми горива. Те обсъдиха и постепенното намаляване на употребата на въглища, като 
същевременно се увеличава дела на възобновяемите енергийни източници в енергийния микс. 
Ройтерс напомня, че страните от Г-7 се мъчат да намерят начини да запълнят недостига на енергия и да се справят с 
покачващите се цени, като същевременно се придържат към своите ангажименти за климата на фона на 
противопоставянето с Русия след инвазията ѝ в Украйна. 
 
√ Спад на германските потребителски нагласи за юли до ново историческо дъно 
Потребителски нагласи в Германия за юли се влошиха до историческо дъно, тъй като войната в Украйна и нарушените 
вериги на доставки продължават да допринасят за рязко повишаване на цените на енергията и на храните, което води до 
спад на нагласите на немските домакинства до рекордно ниско ниво. 
Това показват резултати от последното проучване на немския институт GfK сред около 2000 потребители, проведено в 
периода между 2 и 13 юни 2022 г. 
Индексът на GfK, определящ потребителски нагласи за следващия месец (за юли 2022 г.) се понижи до -27,4 пункта от -26,2 
пункта през юни. Това е ново историческо дъно на индекса на потребителското доверие във водещата европейска 
икономика (най-ниско ниво от 1981 г. насам, от когато се провежда проучването) и значително под предишното рекордно 
дъно, достигнато през пролетта на 2020 г., когато коронавирусната пандемия беше в началото си и когато бяха въведени 
строги локдауни като мярка за ограничаване на заразата. 
"Продължаващата война в Украйна и прекъсванията във веригите на доставки карат цените на енергията и храните да 
скочат до небето, което води до най-мрачният потребителски климат от началото на проучването“, коментира Ролф Бюркл, 
експерт в института GfK. 
"Преди всичко увеличението на разходите за живот, което в момента е почти осем процента, натежава силно върху 
настроенията на потребителите и ги изпраща в низходяща спирала", добави той. 
Ключови фактори за евентуален устойчив обрат в потребителските настроения са прекратяването на войната в Украйна и 
намаляването на високите нива на инфлация. В същото време Европейската централна банка трябва да осигури подкрепа 
под формата на подходяща парична политика. Всички приложени мерки обаче трябва да бъдат внимателно обмислени, 
за да се предотврати прекомерно рестриктивната парична политика (прекалено вдигане на лихвите) да потопи вече 
болната германска икономика в рецесия, отбеляза институтът GfK. 
 

GfK индекс на потребителските нагласи в Германия 

 
 
GfK използва три подиндекса - за икономическите очаквания, очакванията за доходите и склонността да се пазарува - за 
текущия месец (в конкретния случай за месец юни), за да определи настроенията за следващия месец (за юли). 
След слабо възстановяване през май индексът на икономическите очаквания отчете ново влошаване през юни до -11,7 
пункта от -9,3 пункта месец по-рано, като спрямо юни 2021 г. индексът отчет спад с цели близо 70 пункта. 
Потребителите продължават да виждат значителен риск германската икономика да изпадне в рецесия, посочи Gfk и 
добави, че проблемите с веригите на доставки и войната в Украйна в момента възпрепятстват производството в Германия. 
Освен това частното потребление, което е важен стълб на икономическия растеж, заплашва да се сви поради високите 
инфлационни нива. 
Индексът, измерващ очакванията за доходите през текущия месец (през юни) спадна рязко до -33,5 от -23,7 пункта през 
май и далеч под нивото от +34,1 пункта точно преди година, достигайки най-ниско ниво от близо 20 години насам (от 
декември 2002 г.). 
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Инфлацията от почти 8% не само хвърля сянка върху потребителските настроения, но и намалява покупателната способност 
на домакинствата. В резултат на това всички финансови ресурси, спестени по време на фазите на Covid локдауни през 
последните две години, вероятно няма да бъдат използвани за покупки и придобивания в желаната степен, което 
предполага, че немската икономика ще пострада през следващите месеци, коментира институтът GfK. 
Спадащите очаквания за икономиката и личните доходите се отрази негативно и на склонността към покупки, като 
съответният индекс се понижи през юни до -137 от -11,1 пункта през май и ниво от +13,4 пункта през юни 2021 г. Това е 
най-ниското ниво на показателя от октомври 2008 г., когато беше в сила световната финансова и икономическа криза. 
Намаляващата покупателна способност в резултат на инфлацията също оказва все по-голямо влияние върху склонността 
към потребление. Ако немските домакинства трябва да харчат значително повече средства за енергия и храна, те ще 
разполагат с по-малко финансови ресурси, особено за осъществяване на по-големи покупки, отчита институтът GfK. 
 
√ Влошаване на експортните очаквания в Германия през юни 
Настроенията сред германските износители се влошиха леко през юни, показват резултати от проучване на немския 
икономически институт Ifo. 
Индексът, измерващ очакванията за износа, спадна през юни до 3,7 пункта от 4,4 пункта през май. 
"Проблемите с логистиката и високото ниво на несигурност потискат перспективите за германския експорт", отбеляза 
президентът на института Ifo - Клеменс Фюст, 
Според него обаче има завръщане на оптимизма в автомобилната индустрия, която очаква растеж на международния 
бизнес за първи път от февруари насам. Производителите на машини и оборудване, производителите на напитки и 
производителите на облекло също очакват да изнасят повече. 
Производителите на електрическо оборудване пък претърпяха значителен спад, като експортните им очаквания спаднаха 
до най-ниското ниво от юни 2020 г., посочи институтът Ifo. Производителите на мебели и печатарските компании също 
очакват международните им продажби да намалеят, според проучването. 
 

Графика на индекса на експортните промишлени очаквания в Германия 

 
 

√ Френските енергийни компании призоваха обществеността да започне да пести горива и електричество 
Лидерите на три френски водещи енергийни компании призоваха френската общественост незабавно да намалят 
потреблението на гориво, петрол, електричество и газ на фона на недостиг и растящи енергийни цени поради съкращения 
на доставките на руски газ и негативния ефект от войната в Украйна, съобщава "Асошиейтед прес". 
"Усилията трябва да бъдат незабавни, колективни и масивни", заявиха лидерите на трите компании - TotalEnergies, EDF и 
Engie в съвместно изявление, публикувано във френския седмичник Journal du Dimanche. "Всеки жест е от значение", се 
казва в изявлението. 
Междувременно френските власти ще поискат от TotalEnergies да предприеме нови стъпки, за да помогне на клиентите да 
се справят с високите цени на бензина, като например удължаване или увеличаване на текущите отстъпки, заяви в 
понеделник френският финансов министър Брюно Льо Мер пред RMC Radio. Льо Мер добави, че ще обсъди темата на 
предстояща среща с председателя на TotalEnergies и главен изпълнителен директор Патрик Пуян. 
Русия прекъсна, а в някои случаи като този с Полша и Германия дори спря доставките на газ за редица страни от 
Европейския съюз като контрасанкции на 27-членния блок срещу Москва за нейната инвазия в Украйна. 
Европейската енергийна система е подложена на тежко напрежение от месеци. Нивото на тревога за запасите от газ в 
целия континент е високо и са въведени мерки за негово нормиране (ограничаване). Франция, подобно на други 
европейски държави, се опитва да увеличи запасите си от газ преди зимата, като цели да напълни складовите си 
хранилища до началото на есента, за да предотврати икономическа и политическа криза. 
"Предприемайки действия през лятото, това ще ни подготвим за зимата“, казаха лидерите на енергийните компании. 
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В допълнение към недостига на доставки на газ, свързан с войната в Украйна, има натиск върху мощностите за 
производство на електроенергия в Европа и намаляване на производството на водноелектрическа енергия поради сушата. 
"Покачващите се цени на енергията са резултат от тези трудности, които застрашават нашето социално и политическо 
сближаване и оказват силно влияние върху покупателната способност на домакинствата", се посочва още в изявлението. 
Френското правителство планира да рестартира електроцентрала, захранвана с въглища, разположена в източния регион 
на Мозел, за да посрещне зимните нужди на страната от електроенергия, според информации на френски медии, 
цитирайки изявление на Министерството на енергийния преход. 
Правителството затвори електроцентралата в Сент-Аволд през март като част от плана на президента Еманюел Макрон да 
затвори всички електроцентрали, работещи с въглища до края на годината, за да защити околната среда и климата. 
Една електроцентрала на въглища във Франция остава отворена. Рестартирането на Сент-Аволд ще бъде само временно, 
предвид "ситуацията в Украйна" и "несигурността на енергийните пазари", съобщи радиостанцията RTL France, цитирайки 
изявлението на министерството. 
Няма да се използват руски въглища и Франция ще остане с под 1% електроенергия, произведена от въглища, се казва още 
в изявлението. 
 
√ Франция иска засегнатите от санкции Иран и Венецуела да се завърнат на петролния пазар 
Франция иска засегнатите от санкции Иран и Венецуела да се върнат на петролните пазари, за да облекчат недостига, 
свързан с руските енергийни доставки, който предизвика ценови ръст, заяви в понеделник представител на френското 
президентство, цитиран от Ройтерс. 
Освен това френските власти желаят планираният механизъм за ограничаване на цената на петрола да бъде възможно 
най-широк и да не се ограничава само до руската петролна продукция. 
Цитиран от Ройтерс висш френски представител каза също, че украинският президент Володимир Зеленски е сподели пред 
лидерите на Г-7 в понеделник сутринта, че условията не са подходящи за преговори с Русия и иска да бъде в позиция на 
сила, преди да започне каквито и да било преговори с Москва. 
 
√ Опозицията в Испания иска премиерът да даде обяснение във връзка със станалото в Мелийя 
Опозиционната консервативна "Народна партия" в Испания поиска министър-председателя Педро Санчес да се яви в 
парламента и да даде обяснения защо е нарекъл действията на мароканските власти "добро решение" при последното 
нахлуване на незаконни мигранти в автономния испански град Мелийя. При щурма на граничната ограда загинаха повече 
от 30 души, а стотици бяха ранени. 
"Настояваме обстоятелствата, които са довели до този трагичен резултат, да бъдат изяснени, както и дали испанското 
Министерство на вътрешните работи е имало информация за това какво ще се случи", се казва в изявлението на 
опозиционната партия, публикувано от медиите. Според заместник-секретаря на формацията Естебан Гонзалес "не е 
приемливо премиерът да квалифицира смъртта на толкова много хора", като казва, че е "добро решение" от страна на 
мароканските власти.  
От опозицията настояват да бъдат разширени правомощията и ресурсите на Националната полиция и гражданската 
гвардия. Нужно е и по-тясно сътрудничество с мароканските сили за сигурност, за да се предотврати в зародиш трафикът 
на хора.  
Те искат и подробности относно публикуваната от вестник "Ел Паис", информация  че на предстоящата среща на върха на 
НАТО ще бъде обсъдена защитата на "суверенитета и териториалната цялост" на съюзниците като мисия на Алианса. 
Вестникът тълкува това като "военен чадър" над Сеута и Мелийя, където напливът на незаконни мигранти е огромен. 
 
Класа 
 
√ Moody's обяви Русия във фалит 
Рейтинговата агенция Moody's определи, че Русия не е изпълнила задълженията си към международни инвеститори, тъй 
като те не са били платени навреме. По-конкретно става въпрос за лихвени плащания по две държавни облигации, които 
не са получени от кредиторите дори след изтичането на 30-дневен период на неизпълнение, съобщи американската 
компания. 
Последният фалит на Русия по външен дълг бе преди повече от сто години. За последен път страната не успява да плати 
сметките си към международните кредитори през 1918 г. след болшевишката революция. Последният държавен фалит на 
Русия се случи през 1998 г. поради парични затруднения в резултат на падащите цени на петрола и азиатската криза, но 
тогава той засегна само вътрешния дълг в рубли. 
Този път това не е фалит в истинския смисъл на думата. Руската хазна е добре напълнена, но заради западните санкции, 
наложени заради войната срещу Украйна, Кремъл има проблеми с изплащането на дълговете в чужбина. Фактът, че 
плащанията на Москва са блокирани заради санкциите, „не е наш проблем", заяви говорителят на Кремъл Дмитрий 
Песков, цитиран от агенция „Интерфакс“. 
Предвид известните проблеми, свързани със санкциите, неизпълнението на задълженията не е изненада. На финансовите 
пазари рискът се считаше за твърдо изчислен и управляем в продължение на месеци. Ръководителят на Международния 
валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева определи участието на международните банки в Русия като „определено 
несистемно значимо" още през март. 
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Съдебните спорове за липсата на плащане могат да продължат с години. Русия обвини Запада, че е създал изкуствен фалит, 
и през последните месеци положи много усилия да насочи парите по заобиколни начини, за да прати необходимите 
плащания в ръцете на притежателите на облигации. 
В четвъртък министърът на финансите Антон Силуанов заяви, че западните държави са създали пречки, за да „закачат 
етикета "фалит" на Русия", и нарече ситуацията фарс. 
Тъй като Русия разполага с пари и има намерение да плати, очаква се неизпълнението на задълженията ѝ да доведе до 
уникални правни предизвикателства. След като гратисният период бе нарушен, инвеститорите в облигации могат да обявят 
фалит. Русия ще претендира, че задълженията ѝ са изпълнени. Необичайно за повечето държавни облигации, в тези на 
Русия не е посочена юрисдикция, която да решава споровете. Според юристи английските или американските съдилища 
вероятно ще решат кой е прав. 
Първата стъпка е притежателите на 25% от облигациите да се съгласят да се позоват на т.нар. клауза за ускоряване, която 
им позволява да поискат незабавно изплащане на дължимата сума по облигациите. Притежателите на облигации 
разполагат с три години, за да предявят искове срещу Русия в съда. 
„Това е най-обърканият и правно несигурен случай на държавен фалит, за който се сещам", казва пред Wall Street Journal 
Марк Вайдемайер, специалист по държавните дългове и професор по право в Университета на Северна Каролина в Чапъл 
Хил. „Това трябва да е едно от многото неща, които карат инвеститорите да се притесняват, когато мислят за перспективата 
да съдят руското правителство“.  
Един от инвеститорите заяви, че клиринговата къща Euroclear е получила средствата за лихвените плащания през май точно 
преди изтичането на срока на Министерството на финансите. Но средствата са били замразени там заради санкциите и не 
са могли да бъдат препратени по неговата сметка. Адвокатите казват, че документите за облигациите не са ясни по 
отношение на това дали плащанията, които са достигнали до клиринговата къща, но не и до сметката на притежателя на 
облигации, биха представлявали официално неизпълнение. 
Миналата седмица с указ, подписан от президента Владимир Путин, Русия утвърди плановете си да плаща на 
притежателите на облигации в рубли. Русия ще изпраща рублеви плащания по сметки на чуждестранни облигационери в 
руски банки, които не са санкционирани. След това чуждестранните инвеститори ще могат да конвертират рублите в 
чуждестранни валути. 
Руското министерство на финансите съобщи, че в четвъртък и петък е извършило плащания на стойност около 400 млн. 
долара към притежателите на облигации по новия механизъм. 
Облигационерите ще се затруднят да изнесат парите от Русия, без да нарушат западните санкции. Плащанията минават 
през руския Национален депозитар за разплащания, който е санкциониран от Европейския съюз. От края на май САЩ 
забраниха на американските банки да обработват плащания по руския дълг, което означава, че много инвеститори няма 
да могат лесно да репатрират средствата. 
Теоретично кредиторите могат да се опитат да конфискуват руски активи в чужбина, макар че не е ясно какво точно биха 
могли да поискат. Някои инвеститори предполагат, че могат да претендират за замразени резерви на централната банка 
или за активи на олигарси. Притежателите на венецуелски дълг потърсиха активите на държавна петролна рафинерия след 
фалита на страната. През 2013 г. Аржентина нае частен самолет за пътуването на тогавашния президент до Азия и Близкия 
изток поради риска кредиторите да изземат служебния самолет. 
„Подозирам, че като си спомням какво се случи с Аржентина, американците ще се радват кредиторите да преследват руски 
активи по целия свят", казва Пол Макнамара, мениджър на фондове за развиващи се пазари в GAM. „Това на практика е 
възлагане на работата по издирването на руските активи“. 
Не се очаква фалитът да окаже широко въздействие върху руската икономика. През последните години Русия намали 
чуждестранните заеми, като по този начин стана по-малко зависима от чуждия капитал. В по-дългосрочен план фалитът 
ще затрудни повторното излизане на Русия на международните финансови пазари. 
„Цените на въглеводородите са изключително високи, така че в момента те нямат нужда да вземат заеми", казва Татяна 
Орлова, водещ икономист за развиващите се пазари в Oxford Economics. Но фокусираната върху енергетиката икономика 
на Русия е уязвима. Русия „ще трябва да има възможност да взема заеми, ако цените на петрола се понижат", казва Орлова. 
Инвеститорите, които притежават облигациите, казват, че планират да подходят по-търпеливо, очаквайки, че Русия в 
крайна сметка ще възобнови плащанията, ако санкциите отслабнат. 
„Пазарният подход ще бъде да се примирим. Възможно е да има комитети на кредиторите само за да се обсъди и да се 
знае кой какво държи", казва Каан Назли, мениджър на портфейл от облигации в Neuberger Berman Group. 
През април Москва пропусна да плати 1,9 млн. долара лихви по облигации, което доведе до изплащане на застрахователно 
обезщетение по суап за кредитно неизпълнение, свързан с тези облигации. Но пропускът в плащането беше твърде малък, 
за да позволи на кредиторите да обявят по-широк дефолт по по-голямата част от неизплатения дълг на Русия в 
чуждестранна валута.  
 
√ Износът на руски петролни продукти по море е намалял с 1 млн. барела на ден 
Износът на руските петролни продукти по море е намалял с повече от 1 милион барела на ден до средата на юни, съобщи 
IHS Markit в доклад, цитиран от ТАСС. 
През февруари руският износ по море на петролни продукти възлиза на по-малко от 3 милиона барела на ден, а през юни 
- на 1,9 милиона барела на ден. „Забраните за руски петрол намалиха износа на продукти, но все още не са намалили 
износа на суров петрол", се казва в доклада. 
Според изчисленията на консултанта през същия период износът на руски морски петрол се е увеличил от 3 милиона 
барела на ден през февруари до около 3,6 милиона барела на ден през юни, като износът за Европа е спаднал от 1,9 
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милиона барела на ден през януари до по-малко от 1,5 милиона барела на ден през юни и за Китай от над 0,5 милиона 
барела на ден до около 0,7 милиона барела на ден. Износът на петролни продукти за Европа спадна от 2 милиона барела 
на ден през януари до 1,2 милиона барела на ден до юни, съобщи IHS. 
Експертите смятат, че забраната на ЕС за руски петрол ще намали износа му с около 2,7 милиона барела на ден до началото 
на 2023 г. „Докато част от нефта ще бъде пренасочена другаде, ние очакваме производството на руски петрол да спадне 
до около 9,0 милиона барела на ден в сравнение с 11,0 милиона барела на ден", съобщи IHS. 
 
3e-news.net 
 
√ Бюджетната комисия повиши приходите в законопроекта за актуализацията със 760 млн. лева 
По този начин приходната част се увеличава от 33 352 529,3 хил. лева на 33 353 289 лева, като аргументът е 
очакваната повишена събираемост на ДДС 
Заради очаквана повишена събираемост на ДДС парламентарната Комисия за бюджет и финанси увеличи приходната част 
в актуализацията на бюджета за тази година с още 760 млн. лева. По този начин приходната част се увеличава от 33 352 
529,3 хил. лева на 33 353 289 лева, предаде БТА. 
Разходната част остава, както я предлага правителството в оставка, с повишение от около 2 млрд. лв. Така салдото по 
консолидираната фискална програма за 2022 г. се предвижда да бъде отрицателно в размер на 4.1 на сто от прогнозния 
БВП. С актуализацията се предлага увеличаване на максималния размер на новия държавен дълг от 7.3 млрд. лв. на 10.3 
млрд. лв. 
Преди да започне заседанието на Комисията, бяха постъпили близо 60 идеи за това как по-леко България да премине през 
поредицата от вътрешни и външни предизвикателство ще се конкурират за място в актуализацията на държавния бюджет 
за тази година. Идеите за добруването ни са 59, колкото са допълнителните предложения към приетия на първо четене от 
парламента на 16 юни Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет за 2022 г., постъпили 
между 17 и 24 юни, сочи справка от интернет страницата на НС. В залата за обсъждането присъства и министърът на 
финансите Асен Василев. 
От тези 59 предложение едно е техническо. Другите са за подкрепа на бизнеса заради високите енергийни цени, 
земеделието, общините, образование, науката и културата, уязвимите социални групи, полицаите, отбраната, 
вероизповеданията, за увеличаването на държавната субсидия за вътрешноградския транспорт в Столична община, на 
субсидията за превоз на пътници по нерентабилни линии във вътрешноградския транспорт и в транспорта в планински 
райони, за междуселищните превози. Предлагат се и ваучерите за храна да се ползват и за туристически услуги. 
Къде ще отидат повишените приходи 
Комисията не прие предложението на Пламен Абровски от "Има такъв народ" за повишаване с 20 на сто на 
възнагражденията на служителите в Българската агенция по безопасност на храните.  Не бе прието и предложението му за 
допълнително финансиране за увеличение на възнагражденията на персонала от Изпълнителната агенция за борба с 
градушките със сума 1 366,6 хил. лв. От синдикатите посочиха, че там работят 1000 души, които се грижат за земеделската 
продукция и повече от 20 години са с най-ниските заплати. Министърът на финансите Асен Василев попита защо, след като 
1000 човека се борят с градушките се плаща на външен изпълнител за тази дейност и напомни, че в бюджета има 
предвидени над 300 млн. лева, които са увеличение на заплатите на хората, които работят в структури, които са 
оптимизирали дейността си. 
Членовете на комисията не приеха и предложението на Абровски  за увеличаване на средствата за стимулиране на сектор 
"Рибарство", подсектор "Риболов, морска и сладководна аквакултура, преработка и търговия" с 15 млн. лв. за сметка на 
приходите от ДДС, както и за повишаване с 20 на сто на възнагражденията на служителите в Изпълнителната агенция по 
горите, за което да се заделят 1 900 хил. лв, като ресурсът, необходим за това увеличение, се предлага да бъде от 
очакваните приходи от събираемостта на данъка върху добавената стойност. 
Комисията прие предложението на Десислава Атанасова ГЕРБ-СДС за проектиране и изграждане на православен 
християнски храм в Кипър. Вносителите на това предложение предлагат да се отделят 100 000 лв. В мотивите към 
предложението се посочва, че в Кипър има голяма българска диаспора, а преобладаващата част от тях са православни 
християни, които от години предлагат да се изгради православен храм, където да могат да изповядват своята вяра. Прието 
бе предложението на Любомир Каримански ПП "Има такъв народ", което е в област "Вероизповедание" и засяга ремонта 
и реставрацията на Богословския факултет в София, като се целта се предлага да се предвидят - 2 250 000 лева, а за ремонта 
на източното (Банското) крило на Зографския манастир "Св. Георги Зограф" се предлагат - 3 515 000 лева. Като източник за 
осигуряване на необходимите средства вносителите на това предложение предлагат намаление в размер на 5 705 000 лв. 
на капиталовите разходи по централния бюджет. 
Комисията прие и предложението на ДПС за допълнителни средства за Българската православна църква и за за 
мюсюлманското вероизповедание от 5,8 млн. лева, като средства са компенсация заради високите цени на тока. 
Комисията прие предложението на ГЕРБ-СДС за увеличаване на субсидиите за издръжка на обучението на държавните 
висши училища по реда на Закона за висшето образование чрез повишаване на тежестта на разпределението въз основа 
на комплексна оценка за качество на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда с 20 000 000 лв. 
По принцип бе прието от комисията предложението на Тома Биков от "ГЕРБ-СДС", с което се цели да се запази сумата за 
подкрепа на културните институции на нивото на първото полугодие. Предложението съответно е: За финансова подкрепа 
в областта на културата и изкуствата в условията на обявена извънредна епидемична обстановка като 30 000 хил. лв. се 
заменя с 31 400 хил. лв. 
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Прието бе предложението на Румен Гечев БСП за увеличение на трудовите възнаграждения на работещите от 
Селскостопанска академия за изпълнение на научно-приложната, иновативна и образователна дейност в областта на 
земеделието и храните с 5,5 милиона лева. 
Комисията реши засега да не променя акциза на цигарите и тютюна 
Първоначално комисията прие да се увеличи акцизът на цигарите и тютюна, като не беше постигнато съгласие от кога това 
да се случи, като депутатите ще приемат сроковете в пленарна зала. След почивката обаче депутатите не приеха цялата 
точка, в която освен сроковете беше заложено и увеличението на акциза. 
Ставките се повишават заради европейска директива, обясни по време на първото гласуване вицепремиерът и министър 
на финансите в оставка Асен Василев. 
Депутатът Георги Ганев от "Демократична България" (ДБ) каза пред БТА, че цената на кутия цигари средно ще се увеличи 
с 20 стотинки. След като цялата точка отпадна, той коментира, че това не означава, че акцизът няма да се увеличи след 
гласуването в пленарна зала. 
Делян Добрев от "ГЕРБ-СДС" счита, че по-скоро сроковете за увеличението на акциза са спорни. 
Въпреки това, Комисията прие да се увеличи акцизът на цигарите и тютюна, но тъй като не беше постигнато съгласие от 
кога това да се случи, най-вероятно ще остане депутатите да приемат сроковете в пленарна зала. 
Ставките се повишават заради европейска директива, обясни вицепремиерът и министър на финансите в оставка Асен 
Василев. 
Според вносителите, въвеждането на 4-годишен акцизен календар за увеличаване на акциза върху всички продуктови 
категории тютюневи изделия ще осигури прозрачност на процеса, предвидимост за бизнеса и стабилност за 
потребителите. 
Предложението за промяна е във връзка с предстоящото преразглеждане на Директива 2011/64/ЕС на Съвета от 21 юни 
2011 г. относно структурата и ставките на акциза върху обработен тютюн, с което ще бъдат предложени по-високи 
минимални нива на облагане на тютюневите изделия. В България към момента прилага минимални нива на облагане с 
акциз на тютюневите изделия, и в тази връзка очакваните по-високи изисквания към минималните нива на облагане ще 
бъдат значителни, изтъкват вносителите от Министерски съвет. 
Приети и отхвърлени предложения 
Комисията подкрепи предложението на Мартин Димитров "Демократична България" и група депутати, свързано с 
премахването на някои ограничения за по-широкото разгръщане на даряването на храни у нас. Предложението е с два 
компонента - отпадането на маркирането при даряването на храни и заместването му с електронно проследяване, както и 
увеличаване на прага от 0,5 на един процент на допустимите дарения. Финансовият министър каза, че ведомството му 
няма възражения срещу това да се улесни дарението на храни, като допълни, че с НАП е обсъждано и има съгласие да не 
трябва да се прави допълнителната маркировка на стоката при условия, че предварително е подадена информация за нея, 
за да може да се осъществява контролът. 
Прието бе и предложението на Мартин Димитров и група депутати в актуализацията на бюджета да се включи и 
предложението за промени в Закона за акцизите и данъчните складове, с което лицензираните складодържатели, 
включително тези, които нямат достатъчен складов капацитет за съхранение на собствените си енергийни продукти, да се 
задължат да оповестяват наличието на свободен складов капацитет и до 19.00 часа на всеки работен ден да изпращат по 
електронен път уведомление с актуални към часа на изпращането данни до Агенция "Митници", която да ги публикува до 
9.00 ч. на следващия работен ден в нов ресорен регистър на агенцията. Според вносителите предложението е и мярка, 
допринасяща за справяне с последиците от кризата с енергийните продукти и горивата. 
Вносителят на предложението Мартин Димитров каза пред БТА, че това ще увеличи конкуренцията и ще намали цените. 
Финансовият министър каза, че това предложение се подкрепя от ведомството, като допълни, че би било по-добре 
данните за наличностите да се водят в отделен регистър, а не във вече съществуващия регистър на всички лицензирани 
складове. За сроковете за създаването на регистъра министърът каза, че първи септември "е разумен" срок. 
Комисията не прие предложението на Пламен Абровски от "Има такъв народ" и група депутати, с което се предлагаше 
нулев ДДС за брашното за една година - юли 2022 г. – юли 2023 г. Не бе прието и друго предложение на депутата от "Има 
такъв народ" ставката на ДДС да е 9 процента за плодовете и зеленчуците, както и слънчогледовото олио за една година – 
от юли 2022 г. до юли 2023 г. Финансовият министър каза, че ведомството се опитва да води политика, при която да няма 
диференцирани ставки, като изтъкна, че общият данъчен ефект от мяркат би бил почти 100 милиона лева и заяви, че като 
цяло не поддържа тази поправка. 
Комисията не прие предложението на Ива Митева от "Има такъв народ" за промяна в нормативно признатите разходи от 
25 на сто на 40 сто за доходи от упражняване на свободна професия адвокат. Не бе прието и аналогичното предложение 
на Петър Петров от "Възраждане". Василев заяви, че е силно против да се разделят професиите и е нарушение на 
европейската законодателство, защото отделянето на една група би представлявало неправомерна държавна помощ, като 
допълни, че това би трябвало да се обмисли за всички свободни професии, а не само за адвокатурата. Аргументите на 
министъра бяха посрещнати с разбиране от Румен Гечев БСП и Йордан Цонев ДПС. 
Комисията прие предложението на Пламен Абровски от "Има такъв народ" и аналогично на неговото на Десислава Танев 
от "ГЕРБ-СДС" за удължаване на срока за прилагане на механизма за обратно начисляване на ДДС до 31 декември 2026 
при доставките по прехвърляне на квоти за емисии на парникови газове, както и при доставките на зърнени храни и 
индустриални култури. Механизмът за обратно начисляване се използва за борба с данъчните измами и по-специално с 
вътреобщностните измами с липсващ търговец. Удължаването на срока е в съответствие с графика на подготовка на 
Европейската комисия за нови правила за отчитане като мярка за борба с измамите, които се очаква да бъдат въведени с 
така наречената окончателна система на облагане с ДДС. 
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Комисията не прие предложението на Искрен Митев от "Продължаваме промяната" чрез законопроекта за актуализация 
на бюджета да се направи допълнение в Закона за данъка върху добавената стойност, според което управлението на 
алтернативни инвестиционни фондове, определени като специални инвестиционни фондове в съответствие с критериите, 
установени от правото на Европейския съюз. В мотивите на вносителите се посочва, че независимо от различния подход 
при формулиране на националните разпоредби в държавите от ЕС, общото във всички посочени в мотивите юрисдикции 
е, че управлението на алтернативни инвестиционни фондове се третира като освободена доставка за целите на ДДС. Асен 
Василев каза, че се води 7-8-годишна преписка как да се прилага ресорна евродирективата поради неясноти в 
транспорнирането й. Сега транспонираме решението каквото е направено, дали с преходните и заключителните 
разпоредби на законопроекта за актуализация на бюджета или с отделно законодателство, ние вече започва да прилагаме, 
както се прилага в Европа и както е решението на ЕС, допълни министърът. 
Комисията не прие предложението на Ива Митева от "Има такъв народ" общинският съвет да се задължи да определя 
размера на туристическия данък не по-късно от 30 юни на предходната година съобразно населените места в общината и 
категорията на местата за настаняване. В момента общините определят туристическия данък за съответната година, а 
договарянето например за летен сезон 2022 г. започва още през август, септември на 2021 г. При този вариант те договарят 
своите цени, без да имат информация какъв ще е туристическият им данък през следващата година, се посочва в мотивите 
на вносителя на предложението. Асен Василев каза, че това предложение ще засегне основно общините, а въпросният 
данък е между 50 стотинки и 1,50 лева, което не би променило драматично цената на услугата, но би затруднило 
административно общините. Представител на сдружението на общините потвърди казаното от министъра и посочи, че за 
местната власт това предложение ще струва по-скъпо за администриране, отколкото да донесе печалби. 
За предложението на Десислава Атанасова ГЕРБ-СДС и група депутати ваучерите за храна да бъдат използвани и при 
заплащане на туристически услуги комисията реши то да остане в актуализацията на бюджета, а не като предложение към 
промените в държавния бюджет за тази година, направено с предложение за промени в Закона за корпоративното 
подоходно облагане. 
Комисията не прие предложението на Николина Ангелкова ГЕРБ-СДС намалената ставка на данък добавена стойност – 9 
на сто, за ресторантьорски и кетъринг услуги, за доставка на храна, бира, вино и спиртни напитки, да важи до 31 декември 
2022 г.. Финансовият министър посочи, намалението на ДДС за вино и бира бе само заради ковид ограниченията, като на 
31 март беше преустановена извънредната ситуация и затова мярката не може да се удължи, без да е в нарушение на 
ресорна директивата. Василев добави, че секторът доста добре се възстановява след кризата. 
Не бе прието от комисията и предложението на Десислава Танева от "ГЕРБ-СДС" въвеждане на диференцирана ставка от 9 
на сто за плодове, зеленчуци, мляко, месо и яйца, храни от първа необходимост. Министърът на финансите Василев 
посочи, че разходите ще са 395 млн. лева за 6 месеца и около 790 млн. лева на годишна база, а за земеделските 
производители – животновъди, производители на плодове и зеленчуци, има средства за програми за подпомагането им, 
като допълни, че това е по-таргетирана мярка от това да се премахне ДДС върху крайните продукти. 
Какво предстои 
Според сайта на парламента, на 28 юни ще има извънредно заседание, свикано от Мирослав Иванов, за председател на 
парламента. В дневния ред са включени обсъждането на второ четене на промените в Закона за бюджета на държавното 
обществено осигуряване за 2022 г. и в Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. 
Обсъждането и приемането на Държавния бюджет е планирано за 29 юни. 
 
√ Увеличение с 11.26% и пак рекордно ниво: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 707.68 лв. за MWh 
с ден за доставка 28 юни 2022 г. 
Eнергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 707.68 лв. за MWh с ден за доставка 28 юни 2022 г. и обем от 81 278.80 MWh, сочат данните от търговията. Това е 
повишение с 11.26 % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 772.86 лв. за MWh, при количество от 43 068.00 MWh. 
Извънпиковата енергия (38 210.80 MWh) е на цена от 642.49 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 634.86 лв. за MWh и количество от 3127.8 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 03 часа – 434.19 лв. за MWh (3283.6 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 20 часа – 921.00 лв. за 
MWh (3266.4 MWh). Много високо е и нивото за 11 часа – 767.86 лв. за MWh (3907.3 MWh). 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 684.81 лв. за MWh при количество от 2834.8 MWh. 
(https://ibex.bg/) 
Спрямо стойността от 636.06 лв. (325.21 евро) за MWh за 27 юни 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за 
доставка 27 юни 2022 г. се увеличава до 707.68 лв. за MWh ( ръст с 11.26 %) по данни на БНЕБ или 361.83 евро за MWh. 
Цената на БНЕБ остава под тази в Италия (386.42 евро за MWh) и Франция (366.4 евро за MWh), включително и Унгария 
(367.77 евро за MWh), но над тази в Германия, където също не е ниска – 331.52 евро за MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 27 юни 2022 г. общият търгуван обем към часа на публикуване 
на информацията е 813.30 MWh при средно претеглена дневна цена от 659.54 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: 
 
 

https://ibex.bg/
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Име                      MW 
АЕЦ      37,55%   2113.86 
Кондензационни ТЕЦ    35,56%   2001.78 
Топлофикационни ТЕЦ    4,22%   237.82 
Заводски ТЕЦ     2,00%   112.47 
ВЕЦ      3,95%   222.43 
Малки ВЕЦ     2,97%   167.11 
ВяЕЦ      2,40%   134.92 
ФЕЦ      10,82%   609.18 
Био ЕЦ       0,48%    26.85 
Товар на РБ         4024.98 
Интензитетът на СО2 е 345g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Умопомрачително високи остават цените на електроенергията в Европа за 28 юни 
Румънската OPCOM затвори при цена от 361,83 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 364,54 евро/мвтч за базова 
енергия 
Умопомрачително високи остават цените на електроенергията в почти цяла Европа за 28 юни. Подобни базови цени от над 
360 евро на мвтч, пазарите не бяха виждали от зимния сезон. А най-високите цени ще са около 20 ч тази вечер и те ще 
надхвърлят 470 евро/мвтч. Изключение от общата картина в Европа има само в Испания и Португалия, както и в Полша до 
известна степен. 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 361,83 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 28 юни 2022 г. Цената за пиковата енергия е 395,16 евро/мвтч, а извънпиковата енергия е 
328,50 евро/мвтч. Най-високата цена от 470,90 евро/мвтч ще бъде в 20 ч. Най-ниска ще бъде цената в 3 ч и тя ще бъде 
222,00 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 81 556,5 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за 28 юни ще бъде 364,54 евро/мвтч. Общият изтъргуван обем 
електроенергия е за 169,98 гвтч. Максималната цена ще бъде 470,90 евро/мвтч и тя ще бъде в 20 ч. Минималната цена ще 
бъде в 4 ч и тя ще бъде 265,14 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 28 юни е 367,77 евро/мвтч. Пиковата енергия пък се 
търгува за 399,64 евро/мвтч. Най-високата цена от 470,90 евро/мвтч ще бъде в 20 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 3 ч тя 
ще бъде 255,22 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 71 207,4 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 28 юни на Словашката енергийна борса е 367,06 евро/мвтч. Най-високата цена ще 
бъде в 20 ч и  тя ще е 470,90 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 3 ч и тя ще бъде 260,90 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 341,61 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 20 ч 
и  тя ще е 470,90 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 3 ч и тя ще бъде 248,26 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 28 юни е 362,16 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
390,75 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 48 374,2 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 20 ч и тя 
ще достигне 470,90 евро/мвтч. Най-ниската цена се очаква в 4 ч и тя ще бъде 263,75 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 331,52 евро/мвтч на 28 юни. Пиковата цена ще бъде 334,83 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 513 461,1 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 20 ч и тя ще 
достигне 470,90 евро/мвтч. В 13 ч се очаква и най-ниската цена от 250,41 евро/мвтч. 
 
√ Европейските електроенергийни борси остават на автопилот с цени 300 – 350 евро за MWh 
Бизнесът е стресиран. Цени от 300 евро за MWh. Цени до 350 евро за MWh. Позната критична ситуация за европейските 
електроенергийни борси. Вече се е случвала. Поне няколко пъти. Нито една от предлаганите мерки досега не успя да 
доведе до нормализиране на ценовите нива. 
Разликата между периодите на повторение е влошаването на икономическа ситуация и високата инфлация. 
Комбинацията от летните температури, цените на газа и ниското производство на вятърна енергия са сред факторите за 
повишението в основния сегмент „ден напред“ на европейските електроенергийни борси.  За отбелязване е, че извън 
обхвата на този ръст останаха, както и през предходната седмица електроенергийните борси в Португалия и Испания. В 
частност това се обяснява с влизането в сила на Испански кралски указ за механизъм за коригиране на производствените 
разходи, включени в цените на електроенергията на едро, както и на други регулаторни промени (Royal Decree Law 
10/2022). Разбира се, експертите в Испания поставят въпроси за бъдещето на този механизъм. Не са кой знае колко 
очаровани. Факт е обаче, че той дава резултати. Засега. 
Производство на електроенергия 
Производството на електроенергия през 25-та седмица във всички страни от Европа e от порядъка на  45 986.04(46 371.01 
GWh  седмица по-рано). 
Що се отнася до седмичното производство на електроенергия в страните от ЕС към късния следобед на 26 юни  за 25-та 
седмица то достига до обем от  41 282.00 GWh (41 963.10 GWh седмица по-рано), според данните на energy 
charts,  базирани на ENTSO-E. 
От това общо производство на фосилните горива се пада дял от 17 285.94 GWh или 41.87 %  (16 375.80 GWh или 39.02 % % 
седмица по-рано) . От тях - на кафявите въглища – 10.03 %, както и на каменните – 8.45 %. Газът държи дял от 20.69 % или 
8541.09 GWh. 
Участието на ядрената енергия е изчислено на 9357.76 GWh или 22.67%. 
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Делът на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) e от порядъка на 14 638.30 GWh или 35.46 % (16 308.53 GWh или 
38.86 % седмица по-рано). 
Вятърните централи на сушата са произвели обем от 3532.64 GWh или 8.56 %, а офшорните – 358.71 GWh или 0.87 %. Делът 
на слънцето достига до 4401.99 GWh – 10.66 %. Що се отнася до хидроенергията, то делът и е от порядъка на 4.93 %, а от 
помпени станции – 6.43 %. 
Цените 
Цените на европейските електроенергийни борси в сегмента ден напред не спряха да растат през цялата минала седмица. 
С изключение на слабото понижение за неделния ден (с ден за доставка 26 юни). Силният ръст още с ден за доставка 20 
юни, но като цяло и неспокойната ситуация на европейските пазари, изказванията на политици и водещи индустриалци 
дадоха достатъчно ясен сигнал, че проблемите се задълбочават. Цената от 241.71 евро за MWh с ден за доставка 20 юни 
не бе виждана от достатъчно дълго време на БНЕБ, а обезпокояващите 282.36 евро за MWh на съседните борси бяха сигнал 
за нова трудна седмица. 
С ден за доставка 21 юни понижение бе отчетено само на четири от европейските електроенергийни борси и варираше от 
4.5 % (269.76 евро за MWh) в Румъния и 6.0 % (148.03 евро за MWh) в Португалия и Испания до 26.4 % ( 168.75 евро за 
MWh) в Полша. 
С повишението с 5.44% (254.87 евро за MWh) БНЕБ, въпреки на пръв поглед високата стойност се нареди заедно с 
Гърция  (255.06 евро за MWh) сред страните с най-ниски цени в континенталната част (колкото Ирландия – 254.5 евро за 
MWh). 
На останалите европейски електроенергийни борси цената в сегмент ден напред варираше от 288.59 евро за MWh в 
Германия и 299.04 евро за MWh в Унгария до 306.3 евро за MWh в Белгия и 354.04 евро за MWh във Франция. 
Ценовите нива (в сегмента ден напред) не спряха хода си в посока нагоре и с ден за доставка 22 юни, въпреки че на шест 
от  борсите беше наблюдаван спад (три в континенталната част, другите – Ирландия, Великобритания, Северна 
Ирландия).  Така белгийската борса се върна към нивото от 289.96 евро за MWh  - спад с 5.4%. Стойността в Нидерландия 
също се понижи с 4.2 % до 260.22 евро за MWh, а в Хърватия при спад с 0.7% цената остана доста висока – 333.36 евро за 
MWh. 
На останалите европейски електроенергийни борси повишението продължи, като за БНЕБ при скок с 5.88 % цената се 
увеличи до 269.85 евро за MWh, а в съседна Румъния въпреки слабия ръст с 1.38 % достигна 273.49 евро за MWh.   
В съседна Гърция скокът бе доста по-значителен – 22.59 % - до 312.67 евро за MWh. Още по-висока бе постигнатата стойност 
в Унгария – 329.24 евро за MWh. Малко по-ниска остана стойността в Германия – 323.34 евро за MWh. Рекордът се пада на 
Италия – 368.07 евро за MWh, Швейцария – 376.60 евро за MWh  и Франция – 383.14 евро за MWh. 
Повечето от европейските електроенергийни борси тръгнаха към спад с ден за доставка 23 юни. Все пак повишението в 
сегмента ден напред остана на 9 от борсите. Цената на БНЕБ (ръст с 10.79 %)  и на румънската OPCOM почти докосна триста 
евро – 298.98 евро за MWh, а в Белгия скочи до 314.84 евро за MWh. 
На останалите европейски електроенергийни борси понижението варираше между 1.2 % (363.66 евро за MWh) в Италия и 
1.9 % в Португалия и Испания (149.86 евро за MWh) до 5.7 % в Хърватия (314.23 евро за MWh), 8.0 % в Германия (295.08 
евро за MWh) и 8.7% във Франция (352.56 евро за MWh). 
С изключение на Нидерландия, но при незначителен ръст (284.50 евро за MWh ) и Хърватия, също със слабо повишение 
(315.39 евро за MWh) на всички европейски електроенергийни борси започна спад. 
Понижението бе най-значително за БНЕБ и румънската OPCOM – с 31.7 % до 204.23 евро за MWh. Спадът с 18.1 % доведе 
до намаляване на цената в Гърция до 257.19 евро за MWh, а в Германия – (понижение със 7%) до 274.30 евро за MWh. 
Въпреки по-ниската цена с 14.2 % стойността във Франция остана на ниво от 302.60 евро за MWh. 
На другия полюс останаха Португалия и Испания, където при понижение с 8.2% цената се установи до 137.59 евро за 
MWh.  Така двете страни задминаха Полша, където при спад с 31.1 % цената се установи на ниво 166.46 евро за MWh. 
С настъпването на почивните дни нивата в сегмента ден напред продължиха движението в посока надолу, но не всички. 
Покачването остана в сила за електроенергийните борси в България и Румъния – при ръст с 25.57 % цената се върна на 
доста високото ниво от 256.44 евро за MWh. Стойността в Полша пък нарасна до 175.49 евро за MWh. 
Спадът на другите борси бе в диапазона от 4.1 % (305.15 евро за MWh) в Италия и 6.4 % (253.85 евро за MWh ) в Унгария 
до 12.4 % (20.39 евро за MWh) в Германия и 14.6 % (258.43 евро за MWh) във Франция. 
С ден за доставка 26 юни всички европейски електроенергийни борси отчетоха спад на цената. Понижението варираше от 
1.5 % (252.63 евро за MWh) на БНЕБ и 1.3 % (253.03 евро за MWh) в Румъния до 10.4 % (225.30 евро за MWh) в Белгия и 16.1 
% (201.67 евро за MWh) в Германия. 
Затова пък с ден за доставка 27 юни всички европейски електроенергийни борси се върнаха към ръст, който вдига ценовите 
нива над 300 евро за MWh. Цената от 350 евро за MWh се оказа новата норма. Постигнатата стойност от 325.21 евро за 
MWh на БНЕБ и OPCOM е една от най-ниските. На другият полюс останаха Португалия с цена от 142.48 евро за MWh и 
Испания – 147.27 евро за MWh. това се дължи на механизъм за коригиране на производствените разходи, включени в 
цените на електроенергията на едро. В частност те касаят цената на газа, а експертите в страната имат достатъчно сериозни 
въпроси по бъдещето на този механизъм, когато водещи ще са ВЕИ в съчетание със системи за съхранение. 
Средна месечна и средна годишна цена към 26 юни 
Най-общо средната месечна цена на европейските електроенергийни борси прекратява, наблюдаваното до съвсем скоро 
леко понижение. На някои обаче има и спад. 
На БНЕБ към 26 юни средната месечна стойност се връща на ниво от 210.25  евро за за MWh, а за Румъния – до 281.39 евро 
за MWh. За  другите европейските електроенергийни борси тя варира от  229.45 евро за MWh в Гърция, 261.2 евро за MWh 
в Италия и 236.6 евро за MWh във Франция. Доста по-ниска е стойността за Испания – 173.3 евро за MWh (173.46 евро за 
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MWh в съседна Португалия). Не така е в Германия, където цената се връща до 206.24 евро за MWh, както и в Австрия – 
214.98  евро за MWh в Австрия и 176.07 евро за MWh в Полша. 
Средната годишна цена към 26 юни на БНЕБ е 202.59 евро за MWh и остава по-ниска, както от тази в Румъния (208.59 евро 
за MWh), Унгария (217.54 евро за MWh), така и от тази в Гърция (235.93 евро за MWh). 
На останалите европейски електроенергийни борси средногодишните цени към посочената дата варират от 247.18 евро 
за MWh в Италия и 207.12 евро за MWh в Испания и Португалия (207.32 евро за MWh) до 199.73 евро за MWh в 
Нидерландия и 183.47 евро за MWh в Германия, както и 226.96 евро за MWh във Франция и 140.17 евро за MWh в Полша. 
Цени на петрол, газ, СО2 
Петролът, газа и емисиите запазиха високите си  стойности през изминалата седмица. 
Надеждата за спад на цената на петрола сорт Brent се изпари, въпреки че спрямо нивото от 114.13 долара за барел на 20 
юни цената при затварянето на търговията в петък остана малко по-ниска – 113.90 долара за барел. Понижението с 0.069 
% говори, че перспективите за скорошен спад не са реалистични, въпреки че през изминалата седмица цената на Brent 
макар и само за ден успя да спадне до 110 долара за барел. Трябва да се отчете, че през миналата седмица Агенцията за 
енергийна информация, поради технически проблем не успя да отчете нивото от запасите от горива в САЩ, а това е фактор, 
който пазарите следят стриктно. Наблюдателите очакват, че при обявяването на данните, ценовите нива ще спаднат, но 
все пак в дългосрочен план силни движения в посока надолу не трябва да се очакват.   
Ситуацията със синьото гориво остава сложна. Цената на газа в Европа за втора поредна седмица продължи да расте в 
резултат на намалените доставки от Русия. Задържането на тези високи ценови нива за толкова дълъг период и липсата на 
перспективата за по-високи потоци вече изважда от релси стратегиите на европейските държави.  Повечето от тях започват 
да променят политиката си и потвърждават връщането в строя на въглищните електроцентрали. 
Фючърсите за юли за газа по индекса TTF на борсата ICE спрямо цената от затварянето на търговията на 20 юни ( 120.62 
евро за MWh)  до 24 юни (129.50 евро за MWh) поскъпнаха със 7.36 процента, а в сравнение със стойността от 17 юни 
(117.38 евро за MWh) се повишиха със значителните 10.33 % . 
Енергийната криза, провокирана от цената на газа на практика се съсредоточи около Германия и няма изгледи за 
подобрение поне в близко бъдеще. Напротив, върви към задълбочаване предвид политическите нападки за това кой е 
крив и кой прав. Липсата на новини за  търсене на решение дава своя резултат в покачване на цената на газа. На този фон 
търсенето на газ расте в целия Европейски съюз. Electricite de France например обяви търг за 12 товара за LNG. 
Както сочи справката, газовите фючърси се търгуват на най-високото си ниво за последните пет години, което от своя страна 
се отразява на цялата европейска индустрия. Икономическият ръст в цяла Европа е под заплаха. Химическият конгломерат 
BASF и автомобилният гигант BMW вече съобщиха, че свиват производството си. Стоманодобивната индустрия също бие 
тревога. 
Що се отнася до СО2, цената, спрямо 17 юни, когато успя да достигне до 91.33 евро за тон, през новата седмица има 
напредък. Спадът до 83.57 евро за тон. За трета поредна седмица СО2 остават на това ниво, покачвайки се слабо. 
Вниманието за бъдещото използване на тази схема трябва да е по-остро, особено ако се сбъдне натиска за включване на 
гражданите. И то на фона за завоят в зелената сделка, която правят икономически силните страни. 
Тенденции 
Кризата е тук. Отдавна. Развива се. 
Свидетели сме на отричане на основните проблеми. И на решаване на тези, създадени в процеса на това отрицание. Това 
е само начин за задълбочаване на кризата. Не е решение. Селективната промяна не решава кризата. Видно е и на 
европейско, и на национално ниво. В такива условия бизнесът задлъжнява. И населението. Особено, когато кризата се 
утежнява от закони родени по течението на политическото оцеляване. 
Докато политиците се карат, българската индустрия е изправена не само пред сложна, но и трудна ситуация. Помощите за 
бизнеса за високите цени на тока са гарантирани, но както се казва до утре.  Политиците се отказаха от дългосрочно 
решение. 
Народните избраници пък имат предложение в бъдеще помощите за бизнеса да става чрез механизма на изземване на 
свръхпечалбата от предприятията производители. Дадоха всичко от себе си за един широк фронт под шапката на Фонд 
сигурност на електроенергийната система. Има обаче малка подробност и тя се нарича инфлация. В новият законопроект, 
който се очаква да стане поредното поле на дебати, инфлацията не е отчетена, а тя е система за изземване. Това повдига 
въпроса дали този закон решава проблема. Изглежда не. Задълбочава го и остава всички - бизнес, население, борси на 
автопилот. Всички знаят: автопилотът не е спасение. Особено в период, в който световните лидери избират преправяне на 
икономическия модел. Със завой. 
 
√ Енергийната ефективност и ВЕИ - средства за намаляване на вредните емисии до 2030 г. 
Статия на проф. Илия Илиев – Русенски университет и доц. Ангел Терзиев – декан на Енергомашиностроителен 
факултет на ТУ-София пред сп. „Енергетика – Електроенергийни ракурси“ бр. 15/2022 
Енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници са във фокуса на общественото внимание през 
последните две десетилетия. С началото на прехода към пазарна икономика в България, макар и бавно, навлязоха редица 
енергоспестяващи технологии, чиято реализация се подпомагаше от предприсъединителни програми на ЕС. Те основно 
водят до намаляване на разхода на енергоносители и последващо понижаване на парниковите газове. Най-значим 
инструмент беше “Кредитната линия по енергийна ефективност и възобновяеми източници” (BEERECL) [1, 2] на 
Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), която действаше в периода 2004-2014 г. 
ЕБВР предостави на страната ни грантово финансиране и безплатна консултантска помощ за изготвяне на енергийни одити 
и бизнес планове на проектите. По тази кредитна линия бяха реализирани над 300 проекта на стойност 200 милиона евро 

https://www.eso.bg/doc/?magazine
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с фокус енергийна ефективност за индустрията и първите за България проекти по възобновяеми енергийни източници 
(ВЕИ) (ФЕЦ, мини ВЕЦ, вятърни турбини, геотермални, биогазови когенерационни централи и др.). Тази успешна кредитна 
линия послужи за образец на ЕБВР и впоследствие такива кредитни линии бяха реализирани в още 19 страни в Европа. 
В по-късен период бяха проведени първите обучения на лицензирани енергийни одитори в няколко технически 
университета на България и със съдействието на Агенцията за устойчиво енергийно развитие, при което се лицензираха 
първите фирми за обследване на енергийна ефективност на промишлени системи и сгради. Беше проведена и значителна 
законодателна дейност от Парламента, която регламентираше дейността на фирмите в областта на енергийната 
ефективност и ВЕИ. 
В този период се появиха и други успешни програми за финансиране на малките и средни предриятия в областта на 
енергийната ефективност и ВЕИ. Като пример може да се посочат Фондът за енергийна ефективност [3], Програмата за 
енергийна ефективност и зелена икономика и др. Програмата за енергийна ефективност и зелена икономика беше 
съвместна инициатива между българското Министерство на икономиката, енергетиката и туризма и Европейската банка 
за възстановяване и развитие за насърчаване на устойчиви енергийни решения за малките и средни предприятия (МСП). 
Цели на Програмата бяха: 

• Подобряване на ефективността и производителността на екологосъобразните технологии, използвани от малките 
и средни предприятия; 

• Намаляване на енергийната интензивност и неблагоприятните въздействия върху околната среда чрез 
насърчаване на екологосъобразни, нискоотпадни и енергоспестяващи производствени технологии. 

Тази програма беше иновативна, защото комбинираше безвъзмездните средства от структурните фондове на ЕС със 
заемите от търговски банки в един процес. Безвъзмездният компонент на Програмата е предоставен от Министерство на 
икономиката, енергетиката и туризма като управляващ орган от Оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г.“, известна още като ОП „Конкурентоспособност“. 
Компонентът на заема се управляваше от ЕБВР и се предоставяше в рамките на българския финансов инструмент за 
енергийна ефективност за конкурентна индустрия (BEECIFF) [5]. В рамките на този финансов инструмент бяха предоставени 
кредитни линии на местни търговски банки за отпускане на заеми на МСП. 
В периода 2014-2020 бе реализирана оперативна програма „Конкурентоспособност и иновации“. Тя имаше за цел 
намаляване на енергийната интензивност чрез подпомагане на големи предприятия в България за насърчаване 
изпълнението на проекти за енергийна ефективност. 
Днес България е на прага на дългосрочна трансформация на енергийната си система през десетилетията до 2050 г. и през 
следващите години все повече ще се засилва ролята на използваните методи за оценка на емисиите на парникови газове. 
3/4 от емисиите на парникови газове в ЕС днес се дължат на производството и потреблението на енергия. Преустройството 
на енергийния сектор е предпоставка, за да може ЕС да поеме по пътя към неутралност по отношение на климата до 2050 
г., като изпълни ангажиментите си по международното споразумение за климата от Париж. 
Държавите – членки на ЕС, поеха ангажимент до 2030 г. да се подобри енергийната ефективност с най-малко 32,5%, като 
се намали енергопотреблението и се увеличи делът на възобновяемите енергийни източници с най-малко 32%. Обявеният 
през декември 2019 г. Европейски зелен пакт даде още по-мощен импулс за декарбонизирането на енергийната система 
на ЕС. 
Директива 2012/27/ЕС за енергийната ефективност [8] препоръчва на страните членки да използват определените в нея 
данни за енергийното съдържание на горива и енергия за крайно потребление, но позволява да се ползват и други 
обосновани национални стойности. 
Европейският закон за климата и интегрираният план в областта на енергетиката и климата на република България 2021 – 
2030 г. [17] превръщат политическата амбиция за постигане на неутралност по отношение на климата до 2050 г. в правно 
задължение за ЕС. 
С приемането му ЕС и неговите държави членки поеха ангажимент за намаляване на нетните емисии на парникови газове 
в ЕС с поне 55 % до 2030 г. в сравнение с равнищата от 1990 г. Тази цел е правно обвързваща и се основава на оценка на 
въздействието, извършена от Комисията. 
Дори войната, която се води близко до нашите граници, също е мощен стимул за бързо внедряване на високоефективни 
енергоспестяващи технологии и ВЕИ, които да спомогнат в голяма степен за диверсификацията на горивата и постигане на 
енергийна независимост. 
В Плана за възстановяване и устойчивост са включени значителен брой инициативи за повишаване на енергийната 
ефективност и стимулиране на плавен преход към декарбонизация. 
Заложените инвестиции в национална инфраструктура за съхранение на електрическа енергия от ВЕИ и отделно 
изграждане на малки и средни ВЕИ с механизъм за съхранение на електроенергия към тях, значително ще допринесат за 
екологичния преход в регионите в цялата страна и ще помогнат за реформата в енергийния сектор като част от 
безвъглеродните алтернативи на настоящия микс. 
Всички тези значими събития предопределят водеща роля на енергийната ефективност и новите технологии на ВЕИ. 
С какви финансови инструменти за реализацията на тези проекти ще разполага в близките години България?  
Най-дългоочаквани са грантовите схеми по Плана за възстановяване и устойчивост. 
Освен широко обсъжданите в Плана мащабни проекти за национална инфраструктура за съхранение на енергия от ВЕИ и 
отделно малки и средни ВЕИ в комбинация с батерии към тях, от особен интерес е Програмата за финансиране на единични 
мерки за производство на енергия от възобновяеми източници в еднофамилни и многофамилни сгради, които не са 
свързани към топлопреносни и газопреносни мрежи. По тази програма всеки желаещ може да си изгради нова слънчева 
система за битово горещо водоснабдяване и да си изгради собствена фотоволтаична централа с батерии, като след 
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изграждането на инсталацията собствениците ще получат грант в размер между 70 и 100% от инвестицията, но до 
определен праг, фиг. 1. 
 

 
Фотоволтаична централа за еднофамилна сграда [18]. 

 
В националния план са предвидени инвестиции за подпомагане на пилотни проекти за производство на зелен водород и 
биогаз. По схемата ще се предоставят инвестиционни помощи за нови инсталации за производство на водород от 
възобновяема енергия и за нови инсталации за производство на биогаз. Изпълнението на проектите предвижда 
изграждането на 55 MW електролизьори, производството на 7 800 т зелен водород годишно, изграждането на 
инфраструктура, пригодна за пренос на водород и нисковъглеродни газообразни горива. Планираните инвестиции 
допринасят за постигането на целите на ЕС за инсталирането на капацитет от 6 GW електролизьори и производството и 
транспортирането на 1 милион тона възобновяем водород, определени в европейската водеща инициатива „Ускоряване“ 
до 2025 г. 
 

 
Фигура 2. – Най-големият завод за производство на водород във Фукушима. 

 
Друг важен проект от Програмата за възстановяване и устойчивост е свързан с разработването на пилотен проект за 
комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия от геотермални източници. Проектът включва 
актуализиране на информацията за геотермалния потенциал в страната и изготвяне на проектно решение за една пилотна 
система за оползотворяване на геотермална енергия за комбинирано производство на 10 MW електричество и 30 MW 
топлина. 
В световната практика съществуват различни технологични решения за преобразуване на геотермалната енергия в 
електричество, разделени в четири групи: пароструйни; газоструйни; бинарни и комбинирани схеми. Най-широко 
разпространени са бинарните решения, които оперират с два затворени технологични кръга. В единия кръг циркулира 
геотермалният топлоносител, а във втория – флуид с ниска температура на кипене. Във връзка с предходни научни 
проучвания на геотермалните находища (полета) в България, най-подходяща се оценява бинарната технологична 
концепция, която е и най-новата прилагана технология в световен мащаб. Самата геотермална централа представлява 
схема за извличане на топлина, състояща се от два сондажа – експлоатационен (засмукващ) и нагнетателен (ре-
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инжекционен), които се наричат дублетна схема (дублет). Обикновено такава схема работи с един и същ дебит за двата 
сондажа, фиг. 3. 
 

 
Фигура 3. – Геотермална централа в Невада 

 
Програмата „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 
От особен интерес за малките и средните предприятия е Програмата „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 
за периода 2021-2027 г. [16], която е пряко насочена към постигането на интелигентен и устойчив растеж на българската 
икономика, както и осъществяването на индустриална и цифрова трансформация. 
Приоритет 2 от програмата е насочен към „по-зелена, нисковъглеродна и устойчива Европа с икономика в преход към 
нулеви нетни въглеродни емисии чрез насърчаване на чист и справедлив енергиен преход, зелени и сини инвестиции, 
кръгова икономика, смекчаване на последиците от изменението на климата и приспособяване към него, превенция и 
управление на риска и устойчива градска мобилност“ чрез следните цели: 

• насърчаване на енергийната ефективност и намаляване на емисиите парникови газове; 

• насърчаване на прехода към кръгова и ресурсоефективна икономика. 
Интервенциите по първата специфична цел „Насърчаване на енергийната ефективност и намаляване на емисиите 
парникови газове“ (6,87 % от бюджета на ПКИП) (фигури 4 и 5) са насочени към подобряване на енергийната ефективност 
в предприятията чрез целенасочени мерки в тази посока, включително чрез въвеждане и сертифициране на системи за 
енергиен мениджмънт и системи за мониторинг и контрол на енергопотреблението. 
 

 
Фигура 4. – Структура на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 (ПКИП) 
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Фигура 5. – Обхват на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 (ПКИП) 

 
Според наскоро приетия Зелен пакт (2019 г.) постигането на неутралност по отношение на климата и на кръгова икономика 
изисква пълна мобилизация на промишлеността, включително и значителни усилия от страна на малките и средните 
предприятия. Преходът към кръгова икономика е възможност за въвеждане на устойчиви и създаващи работни места 
дейности в тях, които са в полза на обществото и околната среда. 
Инвестиционните нужди в областта на енергетиката и климата остават значителни – България е все още най-енергоемката 
икономика в ЕС, а неефективното използване на енергията затруднява конкурентоспособността на българските 
предприятия. 
България изостава в напредъка си към индикативната си национална цел за енергийна ефекивност за 2020 г. През 2018 г. 
България беше извън целта с приблизително 8% по отношение на потреблението на първична енергия и с 11% по 
отношение на крайното потребление на енергия, като и двата пропуска се увеличиха спрямо нивата от 2016 г. Само 33,4% 
от малките и средните предприятия имат политика за енергийна ефективност. Българската икономика остава с най-големи 
емисии на парникови газове в ЕС. През 2016 г. интензивността на парниковите газове в българската икономика е била 4,3 
пъти по-висока от средната за ЕС (EC 2017). Само 6,5% от българските предприятия използват зелена енергия в 
производствените си процеси. Налице е съществена потребност от продължаване на подкрепата за малките и средните 
предприятия с цел постигане на по-добра енергийна и ресурсна ефективност. 
 

 
Фигура 6. – Индикативни дейности 

Обхват на подкрепата с безвъзмездна финансова помощ 
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Заключение: 
1. Налице са обективни предпоставки за ускорено внедряване на енергийна ефективност и ВЕИ в индустрията и бита. 
2. Ангажиментите, които страната ни прие по Европейския зелен пакт, дадоха още по-мощен импулс за декарбонизирането 
на енергийната система на ЕС. 
3. България, както и другите членки на ЕС, има задължението за намаляване на нетните емисии на парникови газове в ЕС 
с поне 55 % до 2030 г. в сравнение с равнищата от 1990 г. 
4. Съществуват мощни инструменти за декарбонизирането на енергийната система, включително инвестициите по Плана 
за възстановяване и устойчивост, ОП „Конкурентоспособност“ и наличните модерни технологии за плавен преход към 
водородна енергетика. 
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√ Пазарът на акции в Западна Европа започна последната седмица на юни с разнопосочни резултати 
С най-голямо дневно повишение затвори британският FTSE 100, а с най-голям спад завърши италианският FTSE MIB 
В началото на вчерашната търговия европейските борсови индекси се повишаваха, запазвайки положителните настроения, 
които се появиха в края на миналата седмица. Възходящият тренд се запази за половината от фондовите борси в Западна 
Европа, докато другата половина се озоваха в червената зона до края на сесията, където притесненията относно 
инфлацията бяха по-силни. 
Пекин и Шанхай облекчиха повечето от наложените ограничения заради COVID-19, като управителят на Шанхай дори обяви 
„победа“ над разпространението на болестта, успокоявайки някои притеснения относно удара върху растежа във втората 
по големина икономика в света. 
"Въпросът е, че добрата новина от Китай е добра новина за всички, защото може да облекчи натиска върху веригите за 
доставки и да помогне" за облекчаване на проблемите с инфлацията, каза Ипек Озкардеская, старши анализатор в 
Swissquote Bank пред „Ройтерс“. 
Търговията, обаче, остава нестабилна през първия ден на новата седмица, както и през последните дни, тъй като 
инвеститорите се опитват да оценят въздействието от нарастващите лихвени проценти в световен мащаб и растящия 
ценови натиск върху корпоративните печалби и икономическия растеж. 
Инвеститорите очакват речите на представители на Европейската централна банка на годишния форум, който се провежда 
в португалския град Синтра, както и новините от срещата на върха на Г-7, съобщава Trading Economics. 
Погледите на повечето инвеститори са насочени и към множество икономически данни, включително германския индекс 
на потребителските цени, както и на еврозоната, които ще бъдат обявени в края на седмицата, както и за производствената 
активност във валутния съюз, която се очаква също по-късно тази седмица. 
До обед общият европейски индекс Stoxx 600 на най-големите компании в Западна Европа се повиши с 0.65%, а от 
националните измерители на „сините чипове“ с най-голям ръст беше германският DAX (+0.97%), следван от британския 
FTSE 100 (+0.73%), френския CAC 40 (+0.3%), италианския FTSE MIB (+0.29%) и испанския IBEX 35 (+0.17%). 
Stoxx 600 удължи печалбите от петък, тъй като търговците намалиха залаганията за агресивно повишаване на лихвените 
проценти от голямата централна банка заради опасенията за инфлацията и скорошното облекчаване на цените на 
суровините. В същото време инвеститорите продаваха акции на компании за луксозни стоки, което се отрази на френския 
CAC 40, който още в ранния следобед спадна в червената зона, заедно с националните измерители в Италия и Испания. 
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От таблицата по-горе е видно, че с най-голямо дневно повишение затвори британският FTSE 100, а с най-голям спад е 
италианският FTSE MIB. 
Южноафриканският холдинг Naspers Ltd., специализиран в онлайн търговията на дребно, издателската дейност и 
инвестициите в рисков капитал, и неговото дъщерно дружество Prosus NV, регистрирано в Амстердам, което обединява 
международните му интернет активи, обявиха стартирането на безсрочна програма за обратно изкупуване на акции. 
Naspers съобщи също така, че приходите за фискалната година, приключила на 31 март, са нараснали с 24% до 36.7 млрд. 
долара, включително приходите в сегмента на електронната търговия са скочили с 49% до 10.7 млрд. долара. Книжата 
на Prosus NV скочиха на борсата в Амстердам с 14.39% и излязоха на връха на Stoxx 600. 
Италианската банка Intesa Sanpaolo SpA стартира програма за обратно изкупуване на акции на стойност 3.4 млрд. евро, 
одобрена от акционерите на срещата им през април. Банката ще изкупи обратно акции на стойност 1,7 млрд. евро през 
първия етап, който ще продължи от 4 юли до края на октомври. Цената на акциите на Intesa Sanpaolo SpA се повишиха с 
0.60%. 
В същото време на италианския пазар лидери на спада бяха акциите на застрахователя Assicurazioni Generali, които се 
понижиха с 3.03%, и на газовата компания Italgas със спад от 1.35%. 
На борсата в Милано сред печелившите бяха книжата на италианско-американската инвестиционна компания CNH 
Industrial (+1.84%) и на Prysmian S.p.A. (+1.03%), специализирана в производството на електрически кабели за използване 
в енергийния и телекомуникационния сектор и за оптични влакна. 
Повишението на британския индекс FTSE 100 беше подкрепено от минно-добивните компании, сред 
които BHP (+2.31%), Anglo American (+2.20%), Antofagasta (+2.61%), Rio Tinto (+2.38%) и Glencore (+2.33%). 
Книжата на британската консултантска фирма Aquila Services Group Plc поскъпнаха с 15.38% и се изкачиха на върха на Stoxx 
600, след като компанията обяви, че е реализирала печалба преди данъци в размер на 718 хил. паунда (881.2 хил. долара) 
за фискалната година, приключила през март, спрямо 276 хил. паунда година по-рано. 
Сред губещите на пазара в Лондон са книжата на Diageo, най-големият световен производител на алкохолни напитки от 
клас премиум, се понижиха с 0.08%, както и на Unilever, които също поевтиняха с 0.08 на сто. 
Във Франция акциите се повишават на представителите на автомобилната индустрия, сред които Renault (+2.27 %) 
и Michelin (+0.82%). Затова пък на производителите на луксозни стоки, сред които LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 
книжата на която се понижи (-1.23%). 
Сред губещите бяха акциите на френската фармацевтична компания Ipsen SA (IPN.PA), които се понижиха с 2.67% и срязоха 
на дъното на Stoxx 600, след като фирмата обяви, че се съгласи да придобие американския разработчик на лекарства за 
рак Epizyme Inc. 
 
Мениджър 
 
√ Дигиталната дипломация превърна интернет в новото бойно поле за политици и държави 
През есента на 2008 г. милиони геймъри, закупили заглавия като Guitar Hero 3, The Incredible Hulk, NASCAR 09 и Need for 
Speed, станаха свидетели на нещо неочаквано и невиждано никога досега в света на гейминга - от билбордове в тези 
дигитални светове ги гледаше лика на кандидата на Демократическата партия за президент Барак Обама, призовавайки ги 
да гласуват за него и обещаната промяна. Общо 18 заглавия в различни жанрове бяха "домакини" на първата по рода си 
дигитална президентска кампания за новия лидер на свободния свят. 
Тогава това беше феномен. Днес е нещо нормално. И означава само едно - никой политик не в състояние да пренебрегва 
дигиталния свят и безбройните му потребители, независимо дали разпалва политически страсти като Доналд Тръмп или 
призовава за помощ срещу чужда агресия като Володимир Зеленски. 
През 2021 г. са генерирани приблизително 2,5 квинтилиона байта данни на ден. Статистиката показва, че до 2025 г. ще се 
произвеждат 463 ексабайта данни на дневна база. Описван като „нефтът“ на 21-ви век, потенциалът на данните за 
постигане на пробив в различни индустрии и области е значителен. Дипломацията не е изключение. Въпреки 
общоприетото схващане, че дипломацията е традиционна по своята същност, тя има задачата непрекъснато да се адаптира 
към постоянно променящия се свят. 
Дигиталната мощ днес е носител на дипломатическо и геополитическо влияние. Тя пребивава и взаимодейства с 
икономическата сила. В бъдеще вероятно ще пребивава и взаимодейства повече и с военната мощ. Интернет не е 
заместител на политиката, но дигитализацията все повече се превръща в част от нея. 
Появата и глобалното разпространение на интернет технологиите променят фундаментално обществата само за няколко 
десетилетия. В международната политика това принуждава дипломатите да преосмислят основните въпроси на 
управлението, реда и международната йерархия. Пресечната точка на дипломацията и информационните технологии 
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довежда до появата на нови практики на т.нар. „дигитална дипломация“. „Дигитална дипломация“ е широк термин, който 
се отнася до това как интернет, дигиталните инструменти, цифровите медии и технологичният сектор са повлияли или дори 
са трансформирали дипломацията. Концептуално дигиталната дипломация се разглежда както като двигател, така и като 
резултат от дигитализацията и по този начин обхваща всички различни начини, по които дигитализацията взаимодейства 
с дипломацията. 
Докато дипломацията лице в лице остава крайъгълният камък на международната политика, все по-често се използват 
цифрови инструменти, които допълват, подпомагат или дори заменят дипломацията лице в лице по време на неочаквани 
събития. Дигиталната дипломация се ангажира по време на ядрените преговори с Иран през 2013–2015 г. и след 
анексирането на Крим от Русия през 2014 г. и по-късно, по време на пандемията на COVID-19, замествайки личното 
социално взаимодействие с цифрови инструменти. Twitter, Weibo, Facebook и Instagram са различни социално-
технологични среди, които могат да позволят на своите потребители различни видове практики. Начинът, по който тези 
възможности позволяват новите практики да надхвърлят границите между частното и публичното, може също да промени 
очакванията за дипломацията. 
Социалните медии - новото лице на дипломацията 
Често когато мислим за дипломация, мислим за тайни споразумения или важни срещи. Макар че това определено се 
случва, има и много явни и публични аспекти на дипломацията. Публичната дипломация е част от стратегията на държавата 
да комуникира директно и открито с други страни и пресата. Модерната дипломация се разширява и чрез новата роля на 
публиката като зрители и участници в нея като своеобразни „куратори на дигиталната дезинформация“. В известен смисъл, 
когато гражданите стават събеседници и критици на дигитална информация и дезинформация онлайн, те оспорват 
концепциите за дипломатическа агенция, като участват и оформят социалния обмен, а не просто действат като публика на 
протичащата между държавите и политиците комуникация. 
Дигитализацията на ежедневните дейности в комбинация с достъпността (и нормализирането) на изявленията на 
международни лидери, като бившия президент на САЩ Доналд Тръмп, са ключови аспекти на разбирането за публика в 
дипломацията. Тези аудитории имат голямо значение за нашето разбиране за това как платформи като Twitter може да 
улесни ежедневното взаимодействие и да произвеждат достъпен език и редовно използване на социалните медии, 
например чрез създаване на очаквания, в които натовареното мълчание и липсата на очаквани постове стават еднакво 
важни. 
Социалните медии – главно Twitter и Facebook – сега се използват често в комуникацията между държавите и са станали 
поне до известна степен приети канали за представителство. Те дори могат да улеснят междуличностния контакт, който 
иначе не би бил възможен. По този начин цифровизацията оказва силно влияние и дори трансформира дипломатическата 
практика по начини, които често предизвикват традиционния протокол. Когато междудържавният диалог се практикува в 
Twitter, присъствието на международна публика променя очакванията за поведението на политици и дипломати. Twitter 
може да оформя, носи и отразява борбите на държавите за признаване и по този начин да легитимира политически 
възможности за промяна. По този начин практиката на цифровата дипломация в Twitter може да доведе до нови условия 
и нови средства и форми на взаимодействие и резултати в дипломацията, които до голяма степен са видими за 
обществеността. 
Да рекламираш държава 
В последно време се налага и концепцията за т.нар. nation branding или капацитета за измерване, изграждане и управление 
на репутацията на страните. Брандирането на нацията се определя като „прилагане на корпоративни маркетингови 
концепции и техники към държавите, в интерес на повишаване на тяхната репутация в международните отношения“. 
Брандирането е свързано с популяризирането на положителен имидж на страната пред пресата и чуждите нации и 
включва проектиране на идеи за историята, културата и външната политика на страната, за да я представи като приветлива. 
Позитивното брандиране може също така да бъде реактивна тактика за коригиране на негативните стереотипи, особено, 
ако наскоро дадена страна е получила лоша реклама и преса. От друга страна, застъпничеството се отнася до публични 
стратегии, които имат конкретни цели. Например, САЩ предоставят изчерпателни обяснения, за да разяснят действията 
си за намесата си в Ирак през 2003 г., представяйки себе си като разпространители на демокрацията. Този вид 
застъпничество отново служи за показването на една държава в добра светлина пред общността и останалите страни. 
Много държави се стремят да подобрят положението на своята страна, тъй като имиджът и репутацията на една нация  
могат драматично да повлияят на нейната икономическа жизненост. Те се стремят да привлекат туристически и 
инвестиционен капитал, да увеличат износа, да привлекат талантлива и креативна работна сила и да засилят своето 
културно и политическо влияние в света. Различните начини, по които нацията проектира своята национална марка, 
включват износ, преки чуждестранни инвестиции и туризъм. Един пример за износ на продукти е как страна като Германия 
е известна със своята автомобилна индустрия, тъй като известни автомобилни компании като Mercedes, Audi и BMW са 
немски компании. Един от най-ранните примери за национално брандиране е кампанията Cool Britannia на лейбъристите 
във Великобритания от началото на 90-те години. Днес брандирането на нацията се практикува от много страни, 
включително Съединените щати, Канада, Франция, Обединеното кралство, Малайзия, Япония, Китай, Южна Корея, 
Сингапур, Южна Африка, Австралия, Нов Зеландия, Израел и повечето западноевропейски страни. 
Концепцията за измерване на глобалните възприятия на страните в няколко измерения (култура, управление, население, 
износ, туризъм, инвестиции и имиграция) е разработена от английския учен Саймън Анхолт. Първоначалното му проучване 
Anholt Nation Brands Index, стартира през 2005 г. и се провежда четири пъти годишно. Днес индексът се представя и 
публикува веднъж годишно в партньорство с GfK и се нарича Anholt-GfK Nation Brands Index, като се използва панел от 20 
000 души в 20 държави, за да наблюдава глобалните възприятия на страните. За последните четири издания първото място 
неизменно се заема от Германия. 
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Днес социалните медии позволяват както на отделни лидери, така и на цели държави да заобикалят традиционните медии 
и да се ангажират директно с публиката. Такива актьори активно определят практика на дигитална дипломация, както с 
положителен (промотиране на бизнес климата или туристическите възможности в една страна), така и с отрицателен знак 
(например разпространявайки дигитална дезинформация). Възможностите пред този нов тип комуникация са огромни, но 
същото се отнася и за проблемите. Едно обаче е сигурно – вече никой не е просто зрител на случващото се в собствената 
му държава или извън нея. 
 
√ Еврото се търгува за 1,0581 щатски долара 
Курсът на еврото днес се задържа малко под прага от 1,06 долара, съобщиха германски финансови издания. 
В междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин единната европейска валута се котираше за 1,0581 щатски долара. 
Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,0572 долара. 
 
√ Петролът поскъпва за трети пореден ден 
Цените на петрола се повишават за трети пореден ден във вторник, тъй като опасенията за глобалните доставки се 
изостриха на фона на политическите вълнения в Либия и Еквадор и вероятността големите износители Саудитска Арабия 
и Обединените арабски да не успеят да увеличат значително производството, предаде Ройтерс. 
Към 9:00 часа българско време сортът Брент поскъпна с 1,18 долара, или 1,035, до 116,3 долара за барел, докато цената на 
американския лев суров петрол WTI се повиши с 0,96 долара, или 0,88%, до 110,5 долара за барел. Двата сорта поскъпнаха 
с над 1,5% предходната сесия. 
ОАЕ и Саудитска Арабия се разглеждат като единствените две страни в Организацията на страните износителки на петрол 
(ОПЕК) с наличен свободен капацитет, за да компенсират загубените доставки от Русия и слабото производство от други 
страни членки. 
„Поредицата от новини за ограничени доставки подсилиха пазара. Казва се, че двама големи производители, Саудитска 
Арабия и ОАЕ, са достигнали пълния си капацитет или са много близо до това“, посочва анализаторът на стоките от 
Commonwealth Bank Тобин Гори. 
Министърът на енергетиката на Обединените арабски емирства Сухаил ал-Мазруи заяви в понеделник, че добива на ОАЕ 
е почти на максимален капацитет въз основа на квотата на страната от  3,168 милиона барела на ден съгласно 
споразумението с ОПЕК+. 
Коментарите му потвърдиха забележките на френския президент Еманюел Макрон, който каза на президента на САЩ Джо 
Байдън в кулоарите на срещата на Г-7, че ОАЕ произвеждат с максимален капацитет и че Саудитска Арабия може да 
увеличи производството само със 150 хил. барела на ден. 
Анализаторите също предупредиха, че политическите вълнения в Еквадор и Либия могат да затегнат допълнително 
предлагането. 
Либийската национална петролна корпорация заяви в понеделник, че може да се наложи да обяви форсмажорни 
обстоятелства в района на залива Сирт в рамките на следващите три дни, освен ако производството и доставката на 
петролните терминали там не се възобновят. 
Министерството на енергетиката на Еквадор пък обяви, че страната може да спре напълно добива на петрол през 
следващите два дни на фона на антиправителствени протести. Бившата членка на от изпомпваше около 520 хил. барела на 
ден преди протестите. 
Лидерите на Г-7 обсъждат потенциално ограничение на цената на руския петрол, което да намали способността на Москва 
да финансира войната си в Украйна и същевременно с това да ограничи цените на енергията. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Защо БСП не отидоха на консултациите при президента? Гост: Александър Симов – депутат от БСП 
- Какво обсъдиха с държавния глава представителите на ГЕРБ? Гост: Даниел Митов – депутат от ГЕРБ 
- Бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване са на дневен ред в парламента – за какво 

ще стигнат парите? 
- Изяде ли инфлацията помощите на хората и ще продължи ли поскъпването? Гост: Димитър Маргаритов – 

заместник-министър на икономиката 
Нова телевизия, „Здравей, България“ 

- Защо от „Продължаваме Промяната“ не отидоха на консултациите при президента? Гост: Иван Христанов – депутат 
от „Продължаваме промяната“ 

- Ще подкрепи ли опозицията ново правителство в този парламент или изборите са неизбежни? Гост: Тома Биков 
от ГЕРБ и Халил Летифов от ДПС. 

- На живо как ще продължат разговорите при Румен Радев. 
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа – Черешов апокалипсис 
в. Труд - Сербезова гони елитни лекари 
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в. Телеграф - 33 200 с най-висока пенсия  
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа – Форсажът на Радев и инатът на "Промяната" счупиха рулетката преди завъртането 
в. 24 часа - В болница приемат само с електронно направление от 1 август 
в. Труд - ПП и БСП бойкотираха Румен Радев 
в. Труд - Искат строг контрол за безумци с тротинетки 
в. Телеграф - ПП и БСП бойкотираха Радев 
в. Телеграф - Спекуланти искат 5500 лв. за златния Паисий 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Проф. Давид Хаят онколог: Не можеш да кажеш на болен от рак да спре да пуши, защото ще умре. Никотинът 
е като кафето 
в. Труд - Финансистът Любомир Дацов пред "Труд": Актуализацията на бюджета е флирт с предстоящите избори 
в. Телеграф - Д-р Николай Брънзалов, заместник-председател е на Българския лекарски съюз: Блокира ли електронната 
система, блокираме и ние  
Водещи анализи 
в. 24 часа - Как "Промяната" стана токсична 
в. Труд - Промяна на конституцията? Че то е толкова лесно... 
в. Телеграф - Пенсии и данъци като скачени съдове 
 
√ Предстоящи събития в страната на 28 юни 
София 

- Държавният глава Румен Радев ще започне консултации с представители на парламентарните групи от 47-ото 
Народно събрание за връчване на мандат за съставяне на ново правителство в рамките на настоящия парламент. 

- От 9.00 часа – с представители на парламентарната група на "Има такъв народ"; 
- От 10.15 часа – с представители на парламентарната група на „Демократична България“; 
- От 11.30 часа – с представители на парламентарната група на ПП "Възраждане". 
- От 9.30 часа в централата на КНСБ на пл. "Македония" 1, зала Европа Институтът за социални и синдикални 

изследвания (ИССИ) към КНСБ със съдействието на Фондация Фридрих Еберет България организират утре, 28 юни, 
Първа годишна конференция на ИССИ "Труд, жизнен стандарт и социална стратификация: Тенденции и 
предизвикателства". 

- От 10.00 до 11.00 ч. българско време (09:00 – 10:00 CET) ще се проведе хибридно събитие на тема “Равен достъп 
до здравеопазване“*, организиран от Групата по интереси за достъп до качествено здравеопазване на членовете 
на Европейския парламент. Дискусията ще се проведе в хибридно – присъствено и онлайн. За да се присъедините 
онлайн, нужно е да се регистрирате на следния линк: https://form.jotform.com/221711933111342. 

- От 11.00 часа на езерото Панчарево Софийската опера и балет ще проведат пресконференция, посветена на 
Летните фестивали. 

- От 11.00 часа Народното събрание ще заседава извънредно. В дневния ред са включени обсъждането на второ 
четене на промените в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и в Закона за бюджета 
на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. 

- От 11.30 часа ще се проведе онлайн информационен ден по проект BG16RFOP002-1.016-0015-C02 „Повишаване на 
иновационната активност на ИНДУСТРИАЛЕН КЛЪСТЕР ПОДЗЕМНА ИНФРАСТРУКТУРА чрез създаване на център за 
развойно-експериментална дейност и разработване на продуктова иновация” 

- От 12.00 часа в градинката пред НДК до паметника с лъвчето при входа откъм Кравай ще бъде открита 
фотоизложбата „ВИТОША – ПЛАНИНАТА, КОЯТО ДАВА ЖИВОТ“. Фотоизложбата е организирана от София – 
европейска столица на спорта, Природен парк Витоша и Столична община. 

- От 12.00 часа в Зала 1 на Столична община, ул. „Московска 33“, на брифинг, на който общински съветници, 
участвали в изготвянето на нова тарифна политика на София, ще дадат повече подробности относно предложената 
Наредба. 

- От 18.30 часа в Ателие „Пластелин“ в София на ул. „Цар Симеон“ № 48 ще бъде открита изложбата „Живот на 
ръба“. на фотографа Антон Даскалов По време на изложбата ще се осъществи благотворителна кампания в 
подкрепа на “Розовата къща” – ниско прагов център за хора със зависимости. 

*** 
Бургас. 

- От 18.00 часа в Международния конгресен център ще се проведе церемонията по награждаването на участниците 
в Деветия международен литературен младежки конкурс „Който спаси един човешки живот, спасява цяла 
вселена“, с тема през настоящата година: "Необикновени постъпки на обикновени хора“, провокирала сърцата и 
умовете на 170 участници от 9 държави. 

*** 
Варна. 

- От 10.00 часа в Зала Варна ще се проведе встъпителна пресконферения по повод стартиране предоставянето от 
АЛЕН МАК МЕД ООД на интегрирани здравно-социални услуги в „Дневен център за подкрепа на лица с различни 
форми на деменция и техните семейства“ и „Център за грижа за лица с различни форми на деменция“ по Проект 
№ BG05M9OP001-2.090-0013-C01 „Разкриване и предоставяне на интегрираните здравно-социални услуги 
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„Център за грижа за лица с различни форми на деменция“ и „Дневен център за подкрепа на лица с различни 
форми на деменция и техните семейства“ на територията на община Варна“ по процедура BG05M9OP001-2.090 
„Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“, 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. 

*** 
Пловдив. 

- От 12.00 часа в Регионален етнографски музей – Пловдив ще се състои откриването на ХІV-то издание на 
Седмицата на традиционните занаяти. След двугодишно прекъсване поради пандемията, възрожденският двор 
на музея пак ще се изпъстри с цветове и оживи с глъч и песни, а майсторите на старите занаяти отново ще бъдат 
наши гости.  

- От 19.00 часа в Народна библиотека "Иван Вазов" - Пловдив, ул. "Авксентий Велешки'' № 17, “Младежко 
сдружение-България” в партньорство със Народната библиотека организират камерен концерт с премиерни 
изпълнения. 

*** 
Сливен. 

- От 11.00 часа в зала № 105 ще се проведе пресконференция на председателя ОбС Димитър Митев по повод 
предстоящата сесия на местния парламент. 

*** 
Стара Загора. 

- От 11.00 часа в Тракийският съюз на зърнопроизводителите Националната асоциация на зърнопроизводителите 
(НАЗ) ще открие официално жътвената кампания 

- От 13.00 часа в пресклуба на БТА ще се проведе пресконференция на председателят на ПП "АБВ" Румен Петков и 
Изпълнителното бюро на партията. Темата е: Актуална политическа обстановка  

- От 11:30 часа, в офиса на партия ГЕРБ в Стара Загора ще се проведе пресконференция по повод предстоящата сесия 
на Общинския съвет. 

*** 
Търговище. 

- От 11.00 часа, в Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства на бул. "Александър 
Стамболийски" № 23 в Търговище ще се проведе начална пресконференция по проект № BG05M9OP001-2.019-
0034-С01 „Готови за света“. Той се реализира по ОП "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

*** 
Шумен. 

- От 17.00 часа в Регионалната библиотека „Стилиян Чилингиров“ (фоайе – 2 етаж) ще стартира Информационен 
форум „Бавария – България: бизнес възможности и перспективи“. 

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

