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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
АИКБ 
 
√ Безотговорно парламентарно гласуване обрича икономиката и благосъстоянието на българските граждани 
На проведено на 28 юни 2022 г. заседание на Комисията по бюджет и финанси към 47-то Народно събрание бяха 
разгледани няколко предложения за промени в Закона за държавния бюджет на Република България, които предвиждаха 
да се регламентира дългосрочен механизъм за компенсиране на небитовите енергийни потребители за свръхвисоките 
цени на ел.енергията до отпадане на основанията за това.  
След обсъждане, в което се включиха и представители на Асоциацията на организациите на българските работодатели 
(АОБР), и след неколкократни опити от страна на председателя на Комисията с процедурни хватки да саботира гласуването, 
Парламентарната комисия ОТХВЪРЛИ предложенията. Това се случи с агресивното съдействие на вицепремиера и 
финансов министър Асен Василев, председателя на КЕВР Станислав Тодоров (чийто избор в момента се оспорва пред 
Конституционния съд), зам.-министъра на енергетиката Пламен Данаилов и други очевидно заинтересовани за всичко 
друго, но не и за икономиката на България и доходите на българите. 
Гласовете, провалили решението, бяха от страна на (все още) управляващата коалиция ПП, БСП, ДБ и ИТН. Предложението 
на ГЕРБ (150 лв./МВтч базова цена и 80% компенсация за цената над този праг) беше подкрепено от ГЕРБ, ДПС и 
„Възраждане“. Предложението на ДПС (200 лв./МВтч базова цена и 80% компенсация) беше подкрепено от ГЕРБ и ДПС.  
С този си акт представителите на ПП, БСП, ДБ и ИТН лишиха 633 хиляди небитови потребители на ел.енергия (микро, малки, 
средни и големи предприятия, болници и училища, детски градини и театри, музеи и социални заведения, църкви и 
манастири) от компенсации срещу нереално високите енергийни цени, считано от 1 юли т.г. Това напрактика означава, че 
от 1 юли 2022 г. предприятията ще плащат поне двойно по-високи сметки за ток, което неминуемо ще се отрази на 
крайните цени на произвежданата продукция и ще генерира инфлация, която, в крайна сметка, ще удари по джоба всеки 
български гражданин! 
Въпреки дадената дума от премиера Кирил Петков и неговите министри за средносрочно решение, тези, които поеха този 
ангажимент, го провалиха при гласуването. Аргументите и представените разчети от страна на работодателските 
организации останаха без внимание. Политическото говорене и дребните политически сметки взеха връх над здравия 
разум и национално отговорното поведение! 
Решението на Парламентарната комисия по бюджет и финанси е недалновидно и престъпно към българската икономика 
и към всеки български гражданин! То поставя под съмнение ефекта от вече гласуваните текстове за ръст на доходите, 
който ръст ще бъде „изяден“ многократно от увеличените цени на стоките и услугите. 
Маските паднаха! Видя се кои политически сили се отнасят враждебното към българската индустрия, към българския 
бизнес – от дребния семеен до тежката индустрия. 
Историята ще Ви запомни, уважаеми дами и господа народни представители, но НЕ с добро! Вашето поведение е срам 
за българския парламентаризъм и престъпление срещу българския народ! 
Списък на „народните“ представители, заради чието гласуване от 1 юли работниците и специалистите ще трябва да 
изработват двойно и тройно за ток, а българите ще обеднеят още повече: 

1. Любомир Каримански, ИТН (председател на КБФ) – въздържал се 
2. Венко Сабрутев, ПП (зам.-председател на КБФ) - против 
3. Румен Гечев, БСП (зам.-председател на КБФ) - против 
4. Андрей Гюров, ПП - против 
5. Благовест Кирилов, БСП - против 
6. Владимир Маринов, БСП – против 
7. Владислав Панев, ДБ - против 
8. Георги Ганев, ДБ - против 
9. Ивайло Шотев, ПП - против 
10. Искрен Митев, ПП - против 
11. Пламен Шалъфов, ПП - против 
12. Снежанка Траянска, ИТН – въздържал се. 

 
Мениджър 
 
√ Депутатите лишиха 633 000 бизнес потребители на ток от компенсации, изчисляват работодателите 
Депутатите на ПП, БСП, ДБ и ИТН лишиха 633 хиляди небитови потребители на ток от компенсации, посочват от 
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР). 

https://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/2948
http://aobe.bg/%d0%b4%d0%b5%d0%bf%d1%83%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%85%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d0%b0/
http://aobe.bg/
https://www.parliament.bg/bg/MP/3720
https://www.parliament.bg/bg/MP/3735
https://www.parliament.bg/bg/MP/3611
https://www.parliament.bg/bg/MP/3540
https://www.parliament.bg/bg/MP/3783
https://www.parliament.bg/bg/MP/3700
https://www.parliament.bg/bg/MP/3737
https://www.parliament.bg/bg/MP/3657
https://www.parliament.bg/bg/MP/3723
https://www.parliament.bg/bg/MP/3503
https://www.parliament.bg/bg/MP/3736
https://www.parliament.bg/bg/MP/3594
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На проведено на 28 юни заседание на Комисията по бюджет и финанси към 47-то Народно събрание бяха разгледани 
няколко предложения за промени в Закона за държавния бюджет на България, които предвиждаха да се регламентира 
дългосрочен механизъм за компенсиране на небитовите енергийни потребители за свръхвисоките цени на ел.енергията 
до отпадане на основанията за това.  
След обсъждане, в което се включиха и представители на АОБР, след неколкократни опити от страна на председателя на 
Комисията с процедурни хватки да саботира гласуването, Парламентарната комисия отхвърли предложенията, коментират 
от Асоциацията. Това се случи с "агресивното съдействие на вицепремиера и финансов министър Асен Василев, 
председателя на КЕВР Станислав Тодоров (чийто избор в момента се оспорва пред Конституционния съд), зам.-министъра 
на енергетиката Пламен Данаилов и други очевидно заинтересовани за всичко друго, но не и за икономиката на България 
и доходите на българите", посочват още работодателите. 
Гласовете, провалили решението, бяха от страна на (все още) управляващата коалиция ПП, БСП, ДБ и ИТН. Предложението 
на ГЕРБ (150 лв./МВтч базова цена и 80% компенсация за цената над този праг) беше подкрепено от ГЕРБ, ДПС и 
"Възраждане". Предложението на ДПС (200 лв./МВтч базова цена и 80% компенсация) беше подкрепено от ГЕРБ и ДПС.  
С този си акт представителите на ПП, БСП, ДБ и ИТН лишиха 633 хиляди небитови потребители на електрическа енергия 
(микро, малки, средни и големи предприятия, болници и училища, детски градини и театри, музеи и социални заведения, 
църкви и манастири) от компенсации срещу нереално високите енергийни цени, считано от 1 юли т.г. Това напрактика 
означава, че от 1 юли 2022 г. предприятията ще плащат поне двойно по-високи сметки за ток, което неминуемо ще се 
отрази на крайните цени на произвежданата продукция и ще генерира инфлация, която, в крайна сметка, ще удари по 
джоба всеки български гражданин, изтъкват още работодателите. 
"Въпреки дадената дума от премиера Кирил Петков и неговите министри за средносрочно решение, тези, които поеха този 
ангажимент, го провалиха при гласуването. Аргументите и представените разчети от страна на работодателските 
организации останаха без внимание. Политическото говорене и дребните политически сметки взеха връх над здравия 
разум и национално отговорното поведение!", заяват от Асоциацията. 
Според работодателите решението на Парламентарната комисия по бюджет и финанси е недалновидно и престъпно към 
българската икономика и към всеки български гражданин и поставя под съмнение ефекта от вече гласуваните текстове за 
ръст на доходите, който ръст според Асоциацията ще бъде „изяден“ многократно от увеличените цени на стоките и 
услугите. 
От Асоциацията прилагат списък на депутатите, които снощи не подкрепиха предложенията за компенсации за 
бизнеса  заради високите цени на тока. "Против" са гласували Венко Сабрутев от ИТН (зам.-председател на КБФ), Румен 
Гечев от БСП (зам.-председател на КБФ), Андрей Гюров от ПП, Благовест Кирилов от БСП, Владимир Маринов 
от БСП, Владислав Панев от ДБ, Георги Ганев от ДБ, Ивайло Шотев от ПП, Искрен Митев от ПП, Пламен Шалъфов от ПП. 
"Въздържали се" са гласували Любомир Каримански от ИТН (председател на КБФ) и Снежанка Траянска от ИТН.  
Комисията по бюджет и финанси вчера отхвърли всички предложения за компенсиране на бизнеса за високите цени на 
електроенергията. Депутатите решиха днес в пленарна зала да обсъдят компенсациите. Комисията прие актуализацията 
на бюджета за тази година на второ четене. Той влиза днес за обсъждане и гласуване в пленарна зала, когато депутатите 
трябва окончателно да приемат актуализацията на бюджета. 
 
Дума 
 
√ Евродепутатът Цветелина Пенкова предлага създаване на общоевропейски регламент за иновации, технологии и старт 
ъпи 
До няколко месеца евродепутататът от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите Цветелина 
Пенкова ще внесе в Комисията за промишленост, изследвания и енергетика в Европейския парламент предложение за 
общоевропейски регламент за иновации, технологии и старт ъпи. Това стана ясно на организираната от нея конференция 
„Иновации чрез политика“. 
„Диалогът за политиките в сферата на иновациите и технологиите е ключов за създаването на благоприятна европейска 
законова рамка, която да насърчи пазарната реализация на иновациите и разрастването на тази индустрия“, каза Пенкова 
при откриването на форума. Според нея чрез иновации и нови технологии ЕС може да увеличи производителността на 
икономиката си с близо 20% и да добави около 3 трилиона евро до 2030 г. 
„Сега, повече от всякога, Европа има нужда от стратегия за иновациите, която да отразява европейските цели“, смята 
Пенкова. Тя изрази увереност, че България има потенциала да бъде сред европейските лидери в тази област, защото 
разполага с утвърдени кадри, учени и предприемачи. Според Пенкова чрез правилни политики можем да се наредим до 
страни като Естония, Литва и Словения. 
Евродепутатът очерта връзката между този сектор и общата икономическа картина: „Ще създадем повече възможности за 
растеж, повече работни места и ще достигнем до повече пазари, които ще допринесат за напредъка на нашата икономика. 
Ще помогнем на нашите старт ъпи и компании да осъществят пълния си потенциал и да бъдат конкурентноспособни на 
европейския и световен пазар.“ 
Цветелина Пенкова смята, че постигането на тези цели изисква и непрекъснати инвестиции в научни изследвания и 
иновации. 
В конкретика тя предлага изработването на общоевропейския регламент за старт ъпи, които създават иновации и 
технологии да включва: 

• Ясна дефиниция на понятията Старт ъп и Скейл ъп; 

• Ясно разграничение между тези понятия и понятието за малки и средни предприятия; 
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• Създаване на благоприятни правила в сферата на трудовото законодателство във връзка с работа от разстояние, 
работа от вкъщи, независимо в коя държава се намират служителите; 

• Създаване на облекчени процедури и ясни правила във връзка с осигуряването на такива служители; 

• Създаване на данъчни облекчения и стимули за лица, които финансират такива дейности; 

• Създаване на унифицирани правила относно корпоративното структуриране на дружества, които са финансирани 
от частни лица инвеститори или от фондове за рисков капитал; 

• Създаване на благоприятен режим и стимулиране на университетите и БАН за колаборация с бизнеса, за да се 
повиши броя на Спин офи; 

• Консолидиране и ясно структуриране на всички вече създадени инструменти на ниво Европейска комисия за 
подкрепа на развитието на технологиите и иновациите; 

• Създаване на административни облекчения за индустрията, за да може същата да се фокусира повече върху това, 
което създава и по-малко върху формалности; 

• Създаване на общи за целия Европейски съюз правила за старт ъп визи. 
Цветелина Пенкова не подмина и ключовата роля на младите в развитието на иновациите и технологиите: „Мисля, че 
всички бихме се съгласили, че младите хора са двигателят на технологичния прогрес и на последвалата промяна на нашето 
ежедневие. Не би могло да бъде и иначе, тъй като технологии и иновации се развиват най-добре чрез двигателната сила 
и енергията на новите поколения. Положим ли усилия да бъдем лидер по възможности за реализация и качество на живот 
на младите, които искат да бъдат предприемачи, които искат да развиват технологии и иновации, ще създадем 
благоприятна среда за живот за всеки гражданин на Европейския съюз и ще можем да бъдем конкурентоспособни на 
сегашните лидери в областта - САЩ и азиатските страни.“ 
„Днешната конференция извежда на преден план предизвикателства, но на тези предизвикателства не само се търсят 
отговори, а се търси как да бъдат превърнати във възможности.“ Това каза в изказването си европейският комисар по 
иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж Мария Габриел. Тя констатира, че Европа изостава в 
иновациите, а има силна индустрия. Затова еврокомисарят и екипът й след две седмици ще анонсират новата европейска 
иновационна програма. Габриел очерта пет области, в които трябва да се направи повече- привличане на частни 
инвестиции във фондове за рисков капитал, изграждане на силна база от таланти, свързване на регионалните екосистеми, 
нужда от експериментални пространства, необходимост от база данни за изготвяне на иновационни политики. Габриел 
изтъкна, че политиката е необходима, за да има рамка и подкрепа в сътрудничество със сектора. 
„Всяка една възможност да популяризираме темата за иновациите и какво може да направи държавата е добро дошло“- 
обърна се с благодарност към организатора на конференцията министърът на иновациите и растежа Даниел Лорер. Според 
него е важно да се отбележи, че иновациите добавят стойност към икономиката, новият бизнес добавя стойност и затова 
производствата иновират. Той коментира, че където има стагнация, се налага държавата да предизвиква изкуствено 
иновации. „Държавата трябва да създаде правилните условия да се случват иновациите“, допълни Лорер. Според него е 
необходимо създаване на истински общ пазар в Европа- фрагментираността на пазара е причина да се губи интелектуална 
собственост. Той призова да се посява предприемаческия дух у младите, давайки им възможност да работят на един голям 
по- общ пазар в Европа. 
Зам.- министърът на икономиката Димитър Данчев очерта като акцент на министерството подобряването на бизнес 
средата и стимулиране на развитието на иновациите в производство и услуги. Като така според него ще се подобрят и 
условията на труд, и икономическата ефективност на предприятията. 
„БАН по своята натура е естествен партньор в развитието на иновациите. Големите пробиви произтичат от научни 
изследвания“- каза председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски. Той отбеляза, че от съвместната работа на учените и 
бизнеса се раждат успешните иновации. Академикът смята за нужно по подходящ начин да се намерят инструменти и 
стимули за доброто взаимодействие между бизнеса, държавата и науката. 
„Две трети от успешните иновации идват от индустрията“, отчете председателят на АИКБ Васил Велев. Той изтъкна, че 
иновациите се изискват от индустрията и тя е естествено поле за развитието им. Отбеляза, че България стои добре като 
развитие на иновациите. Според Велев е полезно да се развиват предвидените 1500 СТЕМ кабинети, за да родят нови 
изследователи. 
Димитър Ганев от ТРЕНД изнесе данни, че ¾ от младите хора в България смятат, че ЕС трябва да има по- активна роля за 
развитието на иновациите, като тази роля е оценявана като силно подкрепяща. Повече от 74 процента не са информирани 
за политиките на ЕС в сферата на иновациите и технологиите. 
Председателят на BESCO Недялко Дервенков каза, че младите хора от старт ъпите и предприемачите искат да растат 
капиталово чрез продажби и нови пазари, не чрез обществени поръчки. 
Основателят на медията за иновации The Recursive Ирина Обущарова подчерта, че информираността за това какво се 
случва в общността на старт ъп екосистемата е в затворен балон и той трябва да се спука. 
По време на работата си по предложението за общоевропейски регламент за старт ъпи, занимаващи се с иновации и 
технологии Цветелина Пенкова е в постоянен диалог с представители на старт ъп индустрията от всички държави членки 
и на общоевропейско ниво, сред които и BESCO и European Startup Alliance. 
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Важни обществено-икономически и политически теми 
 
БНТ 
 
√ Президентът обяви, че консултациите приключват, предстои да връчи мандат на "Продължаваме промяната" 
След края на консултациите с партия "Възраждане" президентът Румен Радев заяви, че предстои да връчи мандат за 
съставяне на кабинет в рамките на този парламент на първата политическа сила "Продължаваме промяната". 
Държавният глава не уточни в кой ден ще се случи това, но стана ясно, че няма да има консултации с "Продължаваме 
промяната" и БСП, които не се отзоваха на поканата с аргумента, че работят по актуализацията на бюджета. 
По-рано от ПП съобщиха, че започват консултации за съставяне на кабинет с БСП, "Демократична България" и 
независимите депутати. 
 
√ Бюджетната комисия прие държавният дълг да се увеличи с 3 млрд. лв. 
На извънредното заседание на бюджетната комисия вчера по предложенията на второ четене в актуализацията на 
държавния бюджет депутатите приеха да се увеличат със 100 млн. капиталовите разходи на общините. Други 30 млн. са 
предвидени за заплати на общините. 
Приеха още 1.4 млн. за сценични изкуства. Общо за култура бяха гласувани 51 милиона лева. 
Министърът на труда поиска да се предвиди до 5,5 млн. лв. в бюджета на НОИ за заплати. 
Комисията прие държавният дълг да се увеличи от 7,3 на 10,3 млрд. лв. с 15 гласа "за" и 7 "въздържали се" от ГЕРБ. 
Депутатите приеха над 1 млрд. лв. държавни гаранции за теглене на кредити от "Булгаргаз" и "Булгартрансгаз". От тях 300 
млн. лв. са за "Булгаргаз", с които авансово да заплати втечнен газ, а над 764 млн. за "Булгартрансгаз" за разширението на 
"Чирен", конектора със Сърбия и за 60 км. ново газово трасе. 
От ГЕРБ се обявиха против, че по инфраструктурните проекти има еврофинансиране, а средствата за авансовото плащане 
всъщност отиват да покрият дълговете на "Булгаргаз" към НАП и банки за над 300 млн. лв. 
 
√ След коалиционния съвет: Управляващите са единодушни, че предсрочни избори не са добър вариант за страната  
Коалиционният съвет снощи завърши без изявления пред медиите. Така не стана ясно какви са резултатите от 
вчерашните разговори. 
Общо е мнението, че извънредни парламентарни избори не са добър вариант за страната. Пред медиите, участници 
отказаха коментар дали са обсъждани конкретни имена за кандидат-премиер и министри. 
Лидерите на "Продължаваме промяната", "Демократична България" и БСП обсъждаха възможността да се излъчи ново 
правителство в рамките на сегашния парламент, което да получи и нужната подкрепа от поне 121 депутати. 
При съгласие ПП ще предложат състав на кабинета и план за действие под формата на публична покана към всички 
депутати в Народното събрание. 
 
√ Кирил Петков: Асен Василев ще бъде упълномощен да преговаря за финансовото споразумение за механизма за 
възстановяване 
Вицепремиерът Асен Василев ще бъде упълномощен да води преговори да подпише финансовото споразумение за 
изпълнение на механизма за възстановяване и устойчивост, заяви премиерът в оставка Кирил Петков на заседанието 
на Министерския съвет днес. 
Ще бъдат определени органите и структурите, отговорни за изпълняването на българския план за равитие, каза още 
Петков. 
 
√ Тази вечер: Емблематични лица на БНТ представят "Махалото на прехода" 
БНТ представя новата документална поредица в три епизода "Махалото на прехода". Тематичните филми, чиито 
автори са емблематичните журналисти от обществената телевизия Надя Обретенова, Аделина Радева и Георги 
Милков, ще бъдат излъчени в три поредни среди – на 29 юни, на 6 юли и на 13 юли – от 21:00 ч. по БНТ 1. Всеки един от 
филмите разглежда различни аспекти на прехода през последните три десетилетия. 
Първият епизод от документалната поредица „Махалото на прехода“ е проектът на Надя Обретенова и режисьора Николай 
Тодоров – „Взривяването на системата“. Филмът обхваща периода 1997-2007 година, а пред камерата на екипа застават 
президентите Петър Стоянов и Георги Първанов. 
Документалната лента показва ключовите вътрешнополитически решения на трите правителства, управлявали България в 
периода, както и важните събития, белязали тези 10 години – в икономиката, социалния живот, здравеопазването и 
образованието. 
Един от запомнящите се моменти е събарянето на Мавзолея на Георги Димитров в София. За разрушаването на този 
символ на тоталитарната власт във филма свидетелства бившият директор на служба КОС в МВР – Венцислав Рангелов. 
Повече подробности за филма вижте от гостуването на Надя Обретенова в "Денят започва по БНТ. 
Гледайте „Взривяването на системата“ на 29 юни от 21:00 ч. по БНТ 1. 
Вторият епизод от документалната поредица „Махалото на прехода“ е проектът на Аделина Радева и режисьора Станислав 
Терзиев – „Цената на парите“. Филмът обхваща периода 1995-2009 година, а пред камерата на екипа застават икономистът 
Красен Станчев, психиатърът Николай Михайлов и юристът Татяна Дончева – и тримата активни общественици и депутати. 
Документалната лента показва двете крайности в сблъсъка в социалния и икономически живот на българина през тези 
години – финансовото неблагополучие на малкия човек и неговите битки, купоните и опашките за храна на фона на 
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печатането на пари, червените куфарчета и показните убийства. Как се запазва достойнството? С непозволени средства ли 
се стига до витрината на жадувания свят? И двата въпроса се наложиха неумолимо през последните три десетилетия. 
Гледайте „Цената на парите“ на 6 юли от 21:00 ч. по БНТ 1. 
Третият епизод от документалната поредица „Махалото на прехода“ е проектът на Георги Милков – „Към света след 
Желязната завеса“. Филмът представя детайли за това как България излиза от международната изолация и обръща курса 
в дипломацията. 
За присъединяването към НАТО и ЕС и пътя на страната ни до там, за разпадането на СИВ и Варшавския договор, за ключови 
визити у нас като посещенията на папа Йоан Павел Втори и Бил Клинтън, за събитията в Либия – спътници на Георги Милков 
в пътуването „Към света след Желязната завеса“ са президентът Франсоа Митеран, Ив Манвил от организаторите на 
закуската с Франсоа Митеран, Стефан Тафров, Петър Стоянов, Надежда Нейнски, Соломон Паси и Димитър Цанчев. 
Гледайте „Към света след Желязната завеса“ на 13 юли от 21:00 ч. по БНТ 1. 
Изпълнителен продуцент на документалната поредица „Махалото на прехода“ е Весела Смилец, редактори са Весела 
Смилец и Мария Чернева. 
 
БНР 
 
√ НС приема правила за избор на нов председател и нов шеф на КПКОНПИ 
Народното събрание гласува седмичната си програма, в която са включени проектът за приемане на процедурни правила 
за избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за незаконно придобитото имущество и проект 
за избор на нов председател на 47-ото Народно събрание. 
Мнозинството в пленарната зала отхвърли искането на БСП за включване в програмата на промените в Изборния кодекс, 
които предвиждат освен с машини във всички избирателни секции да се гласува и с хартиени бюлетини. 
За петъчното заседание е предвиден блиц контрол на премиера и неговите заместници в оставка и редовен 
парламентарен контрол на министри в оставка. 
 
√ НС гласува окончателно актуализацията на бюджета 
Актуализацията на държавния бюджет се очаква да бъде гласувана окончателно от Народното събрание. До късно снощи 
депутатите от ресорната комисия дебатираха по темата, като за окончателно решение остана въпросът дали и по какъв 
начин да бъде компенсиран бизнесът заради високите цени на тока. 
След като не успяха да намерят достатъчен приходоизточник за подпомагане на бизнеса заради високите цени на тока, 
депутатите отхвърлиха всички предложения. 
Председателят на регулатора Станислав Тодоров заяви: 
"КЕВР в петък, 1 юли, ще обяви цените за битовите потребители. Ако няма гласувани приходи към този момент, а има 
гласувано задължение да компенсира бизнеса, Комисията трябва да вземе това предвид и трябва да обяви различни цени 
от предварително обявеното на 3,5%". 
Най-голямото перо в разходната част е заради увеличаването на пенсиите от 1 юли и индексацията на част от тях от 1 
октомври. 
Със законопроекта се правят промени и в данъчните ставки – ДДС за бира и вино в заведения се повишават до 20 на сто, а 
при хляба налогът ще бъде нулев. 
За доставките на природен газ за отопление се сваля до 9 на сто. Временно от акциз се освобождават част от 
енергоносителите. 
 
√ Парламентът прие окончателно актуализацията на бюджетите на ДОО и НЗОК 
Репортаж на Марта Младенова в предаването ''Нещо повече'' 
Парламентът прие окончателно актуализацията на бюджетите на държавното обществено осигуряване и на Здравната каса 
(НЗОК). С промените в парите за Касата се осигуряват 65 милиона лева, които ще бъдат разпределени за различни 
медицински дейности и заплати на медиците. 
По-рано бе одобрено увеличението на пенсиите от 1 юли с 10 % плюс 60 лева, като бяха гласувани и размерите на 
минималната пенсия от 467 лева и на максималната - 2000 лева. От 1 октомври тя ще бъде увеличена още веднъж до 3 400 
лева, колкото е размерът на максималния осигурителен доход. 
Все още обаче не е ясно дали повишението ще се усети веднага с юлските пенсии или след това ще бъде изплатено на 
пенсионерите. 
Остри критики към модела на формиране на увеличението на пенсиите отправиха от ГЕРБ-СДС. Деница Сачева, която е 
бивш социален министър, заяви: "Предложеният вариант на бюджет прави добавката от 60 лв. вечна, защото в неговите 
текстове пише, че съответно тези 60 лв. трябва да се начисляват на всяка пенсия, на която човек би придобил право след 
първи юли 2022 година". 
И от ГЕРБ-СДС, и от ДПС имаха свои предложения за новата формула, като и в двата варианта добавките оставаха такива, 
а не се включваха в основната пенсия. 
След като залата отхвърли и искането за по-висок ръст на минималната пенсия от ДПС, д-р Хасан Адемов реагира остро: 
"Нашето предложение е като реакция на култовата реплика на вашия вицепремиер, който каза нещо по отношение на 
бедните в България". 
Ще получат ли пенсионерите още през юли новите си по-високи пенсии: 

https://bnr.bg/horizont/post/101668946/parlamentat-prie-okonchatelno-aktualizaciata-na-budjetite-na-doo-i-nzok
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"И ако това не може да се случи - да ги вземат в увеличен размер между 7 и 20, ще се случи малко по-късно…Дали през 
август, дали с допълнително плащане още през юли към пенсиите, ще си ги получат пенсиите", отговори социалният 
министър Георги Гьоков. 
От първи октомври ще има индексация, която ще осигури по-високи пенсии за около 700 хиляди пенсионери. Отделно от 
това максималната пенсия ще се покачи още веднъж: 
"И искам да кажа защо определихме 3 400 – това е на 100 процента от максималния осигурителен доход и за в бъдеще 
планираме както максималният осигурителен доход да нараства спрямо средната заплата в страната, така и таванът на 
пенсията да върви с този ръст на максималния осигурителен доход", обясни Искрен Арабаджиев от "Продължаваме 
промяната". 
Почти без дебати депутатите одобриха и финансовата рамка за Здравната каса, където приходната и разходната част се 
увеличават с над 65 милиона лева от първи юли. 
Вицепремиерът и министър на финансите Асен Василев коментира въпроса с гласуваните повече разходи в актуализацията 
на бюджета, приети от опозиционните партии: "Според депутатите, които гласуваха допълнителните разходите, те смятат, 
че има и допълнителни приходи, които биха се появили. Министерството на финансите не споделя тази оценка, но в крайна 
сметка парламентът решава". 
 
√ Бюджетната комисия на НС не одобри добавки за бизнеса заради скъпия ток 
Бюджетната комисия на Народното събрание отхвърли всички добавки за подкрепа на бизнеса заради високите цени на 
тока. Това стана по време на дебатите по второ четене по актуализацията на държавния бюджет. 
Окончателните текстове ще бъдат гласувани днес в пленарната зала. 
Депутатите от Бюджетната комисия отхвърлиха всички направени предложения за компенсации на бизнеса заради 
високите цени на тока от първи юли, а по закон те могат да бъдат компенсирани до края на този месец. 
Това накара работодателските организации да напусна заседанието. 
Проблемът възникна след като стана ясно, че всички направени предложения от депутати, няма как да бъдат остойностени, 
защото финансовият ресурс, който е необходим, е изключително голям. 
Тогава председателят на КЕВР Станислав Тодоров предупреди, че мярка, която ще струва милиарди левове, ще накара 
енергийния регулатор да повиши цената на тока за бита от първи юли много повече от очакваните 3,5%. 
Развръзката на този казус се очаква днес, когато актуализацията на държавния бюджет трябва да бъде разгледана 
окончателно в пленарната зала. 
Комисията подкрепи други мерки - за потребителите на горива и за семейства с деца. 
По-рано през деня на извънредно заседание пленарната зала потвърди увеличението на пенсиите от първи юли. 
 
√ Ръст с близо 120% на пътуванията на българи в чужбина и на посещенията на чужденци у нас през май 
През май 2022 година има силен ръст с близо 120% на пътуванията на български граждани в чужбина и на посещенията на 
чужденци в България, показват последни данни на Националният статистически институт (НСИ). 
Пътуванията на български граждани в чужбина през май тази година са 729,4 хиляди, или с цели 119,7% над 
регистрираните през май 2021 г. В същото време нашата страна е посетена през май от 803,3 хиляди чужденци, или със 
119,7% повече спрямо същия месец на 2021 г. 
Като цяло данните показват, че пътникопотокът на българите в посока чужбина започва да доближава рекордните нива от 
лятото на 2019 г. - преди коронавирусната пандемия, докато този на чужденците в нашата страна също нараства солидно, 
но все още остава твърде далеч от рекордните нива преди началото на Covid пандемията. 
 

Пътувания на български граждани в чужбина по месеци 
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Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през май 2022 г. формират 
пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 41,6%, следвани от тези 
с цел почивка и екскурзия - 36,1%, и със служебна цел - 22,.3%. 
През май най-много пътувания на нашенци зад граница са осъществени в посока Турция - 181,5 хиляди, следвани от Гърция 
- 162,9 хиляди, Румъния - 87,4 хил. и Сърбия - 64,7 хиляди. 
От общия брой чужденци, посетили България през май 2022 г., делът на гражданите от ЕС е 48,8% и достига 391,9 хиляди. 
В сравнение със същия месец на предходната година се увеличават посещенията на граждани от всички наблюдавани 
страни. Посещенията на граждани от групата "Други европейски страни" са 335,9 хил., или 41,8% от всички посещения в 
България. Най-голям брой посещения са регистрирани от Турция - 136,4 хил., или 40,6% от посещенията в тази група.  
Най-много посещения в България през май 2022 г. са реализирали гражданите от Румъния - 157,5 хиляди, следвани от тези 
от Турция - 136,4 хил., Гърция - 84,8 хил., Украйна - 68,0 хил., Сърбия - 52,9 хил. и Германия - 48,9 хиляди. 
 

Посещения на чужденци в България по месеци 

 
 

√ СЕМ избира нов генерален директор на БНТ 
Съветът за електронни медии трябва да избере генерален директор на БНТ. 
Всичките 8 кандидати бяха изслушани и представиха пред медийния регулатор концепциите си за развитието на 
телевизията през следващите три години. 
Кандидатите са Сашо Диков, Ирина Величкова, Сашо Йовков, Василена Матакева, Емил Кошлуков, Венелин Петков, 
Красимир Ангелов и Светлана Божилова. 
За да бъде избран нов генерален директор на обществената телевизия, той трябва да получи най-малко три гласа от 
състава на СЕМ. Ако никой не получи толкова, един час по-късно се насрочва второ заседание. В случай че и на него не 
бъде избран генерален директор, 1 час по-късно се насрочва още едно заседание. Ако и на третото поредно заседание не 
бъде избран генерален директор на БНТ, процедурата се прекратява. 
Мандатът на настоящия директор Емил Кошлуков изтича на 10 юли. 
 
√ България е единствена в Европа, в която постковид възстановяването в СПА не се покрива от НЗОК 
България е единствената страна в Европа, която предлага постковид възстановяване в СПА и медикъл СПА центрове, и в 
която Националната здравноосигурителна каса не го покрива. Това заяви Чила Мезоси главен секретар на Европейската 
СПА асоциация в рамките на конференция по темата, която се провежда в курортния комплекс Албена. 
40 институции в страните от Европейския съюз се занимават с постковид  лечение и възстановяване, посочи Чила Мезоси, 
като се позова на най-новото проучване на Европейската СПА асоциация. 
Тя подчерта, че България е на картата на медикъл и СПА дестинациите, но единствената разлика с останалите страни е, че 
възстановяването се заплаща от пациентите. Като успешен пример за това бе посочена Словакия, където 20 медикъл СПА 
центрове са напълно заплатени от здравната каса. Подобна е ситуацията и в Люксембург и Исландия. Чила Мезоси каза 
още: "Искам да подчертая още веднъж, че продуктът, услугите, компетентността и потенциалът за използване на 
природните ресурси са налични в България, но трябва да се работи за по-добро сътрудничество (в сектора) и за убеждаване 
на  здравното министерство и здравното осигуряване, за да има по-добър резултат". 
Добре е Здравната каса да започне да покрива постковид възстановяването, защото това спестява средства от бюджета за 
лечение на пациентите, подчерта Чила Мезоси. 
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Тя посочи, че обичайно престоят в центровете за възстановяване след Covid е 2 седмици. Особено внимание се обръща на 
респираторните проблеми, където България има много климатични курорти и в планинатаq и на морето, на второ място 
са неврологичните проблеми, сърдечносъдовите заболявания и психичното здраве, каза още Мезоси. 
 
√ Отбелязваме Международния ден на река Дунав 
Днес, 29 юни, държавите по дунавското поречие отбелязват за 19-а поредна година Международния ден на река Дунав. 
На тази дата през 1994 г. в София е подписана Конвенция за сътрудничество при опазването и устойчивото използване на 
река Дунав. Десет години по-късно започва отбелязването на Международния ден на река Дунав, като целта е да се 
привлече общественото внимание към значението на ресурсите на втората по дължина река в Европа за регионите.  
В чест на празника, страните по поречието организират множество инициативи, посветени на опазването на реката и 
притоците ѝ. Тази година, под мотото "Открий Дунав", в рамките на тържествата в българските градове край реката, сред 
които Видин, Русе, Белене, Козлодуй и Силистра, днес се провеждат фестивали и конкурси посветени на опазването на 
реката, която бележи по-голямата част от северната граница на България. 
Във Видин и през тази година са подготвени концерти и светлинно шоу, а в Лом се провежда мащабна кампания, чиято 
цел е насърчаването на разделното събиране на отпадъци и недопускане замърсяването на реката и притоците ѝ. Големият 
празник в Лом е съпроводен и с много концерти, състезания и изложби. В Долни Цибър са предвидени колоездачен пробег 
и образователни дейности на брега на реката. В Белене фестивалът, посветен на Дунав продължава четири дни, с много 
концерти, състезания и занимания за малки и големи. Община Козлодуй организира рибен фестивал, а също и 
работилница за изработване на цветни пана от пластмасови капачки. На козлодуйския бряг е предвидено и зарибяване с 
есетрови риби, както и акции за почистване на крайречни територии.  
В Байкал са предвидени наблюдения на птици, изследване на вода от реката и приложни работилници. В Никопол, освен 
традиционните художествени и музикални надпревари, през тази година ще има и състезание с хвърчила. В Свищов, в 
рамките на кампанията "Да изчистим Дунав заедно" ще се проведат множество образователни и екологични дейности, 
насърчаващи разделното събиране на отпадъците, състезания с каяци и други. В Русе, Държавната опера провежда 
специален концерт, като преди това в града са организирани редица образователни инициативи, концерти, викторини. 
 
√ ЕС одобри край на продажбата на коли с двигатели с вътрешно горене към 2035 г. 
Европейският съюз одобри план за прекратяване на превозни средства продажбата на двигатели с вътрешно горене към 
2035 г. в Европа, обяви днес 27-членният блок в опит да намали вредните емисии, предаде АФП. 
Мярката, предложена първо през юли 2021 г., ще означава де факто край на продажбите на автомобили на бензин и дизел, 
както и на леки търговски превозни средства и пълен завой към електрически двигатели в ЕС от 2035 г. 
Планът има за цел да помогне за целите на Европа за борба с климатичните промени, в частност въглероден неутралитет 
към 2050 г. 
По искане на страни, сред които Германия и Италия, ЕС е съгласувал да обмисли в бъдеще зелена светлина за използване 
на алтернативни технологии като синтетични горива и хибриди.  
Министрите на околната среда на среща в Люксембург също така одобриха 5-годишно удължаване на освобождаването 
от CO2 задълженията, предоставени на т.нар. нишови производители или на тези, които произвеждат под 10 000 превозни 
средства годишно - до края на 2035 г. 
Клаузата, наричана и "Поправката Ферари", ще облагодетелства в частност луксозните марки. 
Тези мерки сега трябва да бъдат обсъдени с членовете на Европейския парламент.  
 
√ Лагард, ЕЦБ: Инфлацията в еврозоната е нежелателно висока 
Председателят на Европейската централна банка Кристин Лагард заяви във вторник, че инфлацията в еврозоната е 
"нежелателно висока за известно време", но ЕЦБ ще стигне "докъдето е необходимо“, за да се бори с инфлацията. 
По време на реч на Форум за централно банкиране 2022 в Португалия, организиран от ЕЦБ, тя отбеляза, че водещата 
причина за инфлацията "е изключителна серия от външни шокове". Сред тези шокове Лагард спомена нарушените 
глобални верига на доставки и руската военна инвазия в Украйна. 
ЕЦБ ще продължи своя път за нормализиране на политиката и ще стигне толкова далеч, колкото е необходимо, за да върне 
инфлацията в еврозоната до целта от 2 на сто, посочи Лагард и повтори, че централната банка очаква да повиши основните 
си лихвени ставки през юли с 25 базисни пункта (първо вдигане на лихвите от 11 години насам) и след това ще има ново 
повишение през септември. 
Покачващата се инфлация е "голямо предизвикателство, като ние ще отидем толкова далеч, колкото е необходимо, за да 
гарантираме, че инфлацията се стабилизира към нашето целево ниво от 2% в средносрочен план. Ако средносрочните 
перспективи за инфлация се запазят или се влошат, ще е подходящо и по-голямо увеличение на лихвите“, добави тя. 
В същото време Лагард подчерта, че централната банка ще бъде гъвкава, когато нетните покупки на активи приключат и 
може да реинвестира част от средствата по вече закупените от нея падежиращи ще ценни книжа, купувайки допълнителни 
еврооблигации, ако има риск за трансмисията на провежданата от ЕЦБ парична политика. 
Тя също така посочи, че ЕЦБ подготвя нов инструмент за борба с фрагментацията, който да помогне за затягане на 
разширяващите се спредове по лихвените книжа на страни членки като Италия и Испания спрямо книжа на държави като 
Германия. 
Според нея предстоящата програма на ЕЦБ за изкупуване на облигации ще овладее неконтролираното разширяване на 
спредовете на доходността на облигациите в еврозоната, като същевременно ще запази натиска върху правителствата да 
поддържат в ред техните бюджетни политики. 
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'Новият инструмент ще трябва да бъде ефективен и пропорционален и ще съдържа достатъчни гаранции за запазване на 
импулса на държавите членки към стабилна фискална политика в еврозоната.“, каза тя на годишния форум на ЕЦБ в Синтра, 
Португалия. 
 
√ Унгарската централна банка повиши основната си лихва с шокиращите 185 базисни пункта 
На заседание във вторник Националната банка на Унгария повиши основния си лихвен процент с шокиращите 185 базисни 
точки (с 1,85%) до ниво от 7,75%, засилвайки по този начин темпото на затягане на лихвите, след като унгарският форинт 
се срина до рекордно дъно тази седмица, а инфлацията продължи да расте. 
В понеделник форинтът потъна до ново рекордно дъно от 404,5 спрямо еврото, като след днешното изненадващо 
агресивно повишение на лихвите успя да поскъпне към 398 форинта за едно евро. 
Това е най-голямото увеличение на основния лихвен процент на Унгарската централна банка след извънредната промяна 
на лихвата с цели 300 базисни пункта в началото на световната финансова криза през октомври 2008 г., което вкара 
централната банка в най-стръмния цикъл на затягане на лихвите от близо три десетилетия, посочва Ройтерс. 
"Решението на Централната банка на Унгария да повиши основния си лихвен процент с цели 185 базисни пункта до 7,75% 
показва, че сега банката вече е много по-загрижена относно растящата инфлация и слабостта на форинта", коментира 
Джоузеф Марлоу от Capital Economics и добави: "Смятаме, че са вероятни по-нататъшни повишения, които да доведат до 
вдигане на лихвата до ниво от поне 9% през следващите месеци". 
Унгарският форинт продължава да отслабва с около 7% спрямо еврото само в рамките на настоящата година, въпреки че 
централната банка вече повиши основния си лихвен процент с цели 715 базисни пункта през последната година, като 
негативно влияние върху местна валута оказва високият бюджетен дефицит, въведеният данък върху неочаквано големите 
печалби на някои компании, както и финансовите спорове на страна с ЕС. 
 

Графика EUR/HUF (евро/унгарски форинт) 

 
 

 
√ Унгарски указ позволява на правителството да контролира енергийните фирми при криза с доставките 
Унгария прие указ, който дава право на правителството да поеме надзора върху жизненоважни енергийни фирми и 
оператора на газопроводната мрежа FGSZ при извънредна ситуация, която изисква да се осигури непрекъснато 
снабдяване, съобщава Ройтерс. 
Указът от вторник вечерта, подписан от премиера Виктор Орбан, обхваща ключови фирми в енергийната, газовата и 
петролната промишленост, както и фирмите за топлофикация и минното дело, заедно с оператора на газопровода FGSZ и 
асоциацията за складиране на горива и природен газ. 
Унгария разчита на около 85% от вноса на руски газ и 65% от вноса на суров петрол от Русия. 
Външният министър Петер Сиярто каза по-рано този месец, че главният изпълнителен директор на "Газпром" и 
вицепремиерът на Русия Александър Новак са го уверили, че компанията ще изпълни задълженията към Унгария, 
определени в нейния дългосрочен договор за доставка на газ. 
В понеделник Сиярто каза, че унгарските газови хранилища са пълни на повече от 39%, което се равнява на 2,7 милиарда 
кубически метра на склад. 
Съгласно споразумението с "Газпром", подписано миналата година, Унгария получава 3,5 млрд. кубически метра газ 
годишно през България и Сърбия и още 1 млрд. кубически метра газ по газопровод от Австрия. Сделката е за срок от 15 
години. 
 
√ Австрия се подготвя да отвори затворена през 2020 въглищна централа 
Правителството на Австрия реши да подготви площадката на въглищната електроцентрала „Мелах” в Южна Австрия 
поради опасения, че Русия може да намали още повече доставките на гал. 
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Последната въглищна електроцентрала в Австрия, беше затворена през пролетта на 2020 г Транспортните ленти са 
превзети от паяжини, а около огромния парцел, където някога са се съхранявали въглища, има растения и цветя. 
"Никога не бих си представил, че ще рестартираме завода", каза пред АФП Петер Пробст, 55-годишен заварчик. 
"Наистина е тъжно да сме толкова зависими от газа", добави той. 
Европа се опитваше да се откаже от въглищата в борбата с изменението на климата. 
Но тъй като Русия намали доставките на газ в резултат на санкциите, които Западът ѝ наложи заради войната в Украйна, 
европейските страни се връщат към въглищата. 
Днес бяло-червеният комин на централата в Мелах се откроява сред полета с царевица и тикви, а в далечината се вижда 
град Грац. 
Вътре стените са черни, а по вратите и парапетите е полепнал въглищен прах. 
Преди да бъде затворена, в централата са се складирали около 450 000 тона въглища. Сега австрийската коалиция на 
консерваторите и зелените си поставя за цел до 2030 г. цялото електричество да се произвежда от възобновяеми 
източници. 
Ръководителят на обекта Кристоф Курцман-Фридл твърди, че централата, управлявана от доставчика Verbund, може да 
бъде готова отново след "около четири месеца" - точно навреме, за да се справи с евентуален недостиг на газ през зимата. 
Извънредни мерки 
В понеделник канцлерът Карл Нехамер настоя, че централата ще бъде пусната в експлоатация само ако е необходимо, 
докато Австрия се придържа към целите си за намаляване на емисиите. 
"Това наистина е спешна мярка", заяви консерваторът по време на брифинг пред чуждестранни кореспонденти. 
"Това наистина е нещо, което показва колко извънредна е актуалната ситуация... Трябва да се подготвим за всяка 
възможност." 
Според Курцман-Фридл централата с мощност 230 мегавата ще поеме функциите на близката газова централа, също 
управлявана от Verbund, която в момента снабдява с отопление 300 000 жители на Грац. 
Той обаче предупреди, че площадката все още трябва да се подготви, като се пусне отново в експлоатация цялото 
оборудване. Освен това трябва да се наеме квалифициран персонал и най-вече да се намерят достатъчно въглища. 
Преди въглищата идваха основно от мините в полския регион Силезия, които полското правителство се стреми да затвори. 
Тъй като от 2020 г. насам цените на въглищата са се повишили цели три пъти, произведената от централата електроенергия 
също ще бъде по-скъпа, каза Курцман-Фридл. 
Критиките за мярката не закъсняха и опозиционните социалдемократи заклеймиха решението за въглищната централа 
като "акт на отчаяние от страна на Зелените". 
"Ще бъде ли следващата стъпка повторното пускане в експлоатация на "Цвентендорф"?", попита опозицията, визирайки 
единствената атомна електроцентрала в страната. 
Деветмилионната алпийска държава е твърдо против ядрената енергетика, като през 1978 г. безпрецедентно гласува 
против ядрената енергия, което попречи на откриването на централата. 
 
√ САЩ с нов кръг от санкции, включващ забрана на вноса на руско злато 
Санкционират се и производителите на бойните самолети "МиГ", "Сухой" и "Туполев" 
Министерството на финансите на Съединените щати обяви във вторник пореден кръг от санкции спрямо Москва, включващ 
официална забрана на вноса на руско злато, която забрана влиза "с незабавна сила". 
Решението идва само ден, след като канадските власти предприеха същия ход. 
"Това решение изключва златото с произход от Руската федерация, което се е намирало извън Руската федерация преди 
днешна дата", се казва в изявлението на финансовото министерство. 
Златото е ключов актив за руската централна банка, която е изправена пред ограничения за достъп до някои от активите 
си, държани в чужбина, поради западните санкции. 
Русия произвежда около 10% от златото, добивано в световен мащаб всяка година. 
В допълнение, министърът на финансите Джанет Йелън също така отбеляза, че САЩ взеха решение да наложат 
допълнителни санкции срещу 70 руски предприятия, които са от решаващо значение за отбранителната индустрия на 
Москва, за да "намалят способностите на Путин и допълнително да попречат на войната му срещу Украйна". 
Санкциите са насочени срещу руския държавен отбранителен конгломерат "Ростех" и  множество банки, включително 
Московската банка  (Bank of Moscow). 
Министерството на финансите заяви, че "управленският чадър на "Ростех" включва повече от 800 юридически лица в широк 
спектър от сектори" и че всички субекти, притежавани 50% или повече, пряко или косвено, от "Ростех" са блокирани. 
Санкционирана е и United Aircraft Corporation, производителят на руските изтребители "МиГ" и "Сухой" - самолети, които 
също се ползват и от съюзници на САЩ, включително някои членове на НАТО, тъй като мажоритарен собственик на 
компанията е "Ростех". 
Министерството на финансите на САЩ заяви, че това има за цел "отслабване на способността на Русия да продължи 
въздушното си нападение срещу Украйна“. 
"Туполев", производител на руски стратегически бомбардировачи и транспортни самолети, също е включен в новите 
санкции. 
Във вторник Държавният департамент също наложи санкции на 45 юридически лица и 29 физически лица, включително 
руски военни части и разузнавателната агенция на ФСБ, съобщиха от Министерството на финансите. Над 500 руски военни 
също ще бъдат засегнати от визови ограничения, както и други официални лица. 
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√ Джейк Съливан: САЩ започват преговори с Индия за таван върху цената на руския петрол 
Съединените щати започват преговори с Индия за таван върху цената на руския петрол, съобщи съветникът по 
националната сигурност Джейк Съливан, цитиран от Ройтерс. 
Предстоят и преговори с по-малките потребители от Латинска Америка и Африка, както и с големите енергийни компании. 
Мярката е договорена на приключилата днес среща на Г-7 в Бавария. 
Целта е да бъдат ограничени руските приходи, изчислявани на близо 100 милиарда долара само за първите 100 дни от 
войната в Украйна. 
 
√ "Газпром" може да поиска промяна в договорите, ако Западът наложи таван на цените на руския газ 
От Кремъл заявиха във вторник, че руският газов гигант "Газпром" може да се стреми да промени условията на договорите 
си за доставка, ако западните страни въведат ограничение (таван) на цената на руския газ, съобщава Ройтерс. 
По-рано през деня лидерите на Г-7 се споразумяха да проучат възможностите за въвеждане на таван на цените на руския 
петрол и газ в опит да се ограничи способността на Москва да финансира военната си кампания в Украйна. 
Западни представители посочват, че искат да насърчат продажбите на руски петрол на нива, малко над производствените 
разходи, за да гарантират, че печалбите на Русия ще бъдат намалени, докато тя поддържа производството, но цялостните 
детайли все още предстои да бъдат обявени. 
"Зависи от посоката, зависи от решението, взето от "Газпром". Вероятно те ("Газпром") могат да повдигнат въпрос за 
промяна на условията на съществуващите договори, промяна на цената", посочи говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, 
когато беше попитан за идеята за газов ценови таван. 
Песков не уточни дали промените могат да означават привеждане на договорите в съответствие с предложените горни 
граници или пълно преразглеждане на договорните условия. 
От "Газпром" не отговориха на искане на агенция Ройтерс за коментар. 
Запитан как предложенията на Г-7 за ограничаване на цените на руския газ и петрол могат да засегнат държавния бюджет, 
Песков каза: 
"Все още не знаем за какво става дума...Според нашата конституция Русия е социална държава – предоставянето на всички 
социални задължения са наш основен приоритет". 
Въпреки че печели повече средства, отколкото преди началото на военната си инвазия в Украйна, тъй като енергийните 
цени скочиха силно на фона на ограниченията, свързани със санкциите, Русия планира бюджетен дефицит от 2% от брутния 
вътрешен продукт (БВП) тази година, тъй като засилва социалната и бизнес подкрепа за компенсиране на негативния ефект 
от западните санкции. 
Дори с този прогнозиран бюджетен дефицит Русия се нуждае от цена на петрола от 100 долара за барел тази година, за да 
балансира бюджета си, според Наталия Орлова, главен икономист в "Алфа банк'. 
Министерството на финансите на Русия не отговори на искане на Ройтерс за коментар. 
 
Bloomberg TV Bulgaria 
 
√ Ако има продоволствена криза в света, тя ще е изкуствено създадена  
Владимир Иванов, председател на Държавната комисия по стокови борси и тържища, във “В развитие”, 28.06.2022  
Сегашната ситуация има белези на продоволствена криза, но тя по-скоро е геополитическа и свързана с войната и 
преразпределението на зоните на влияние. Това каза Владимир Иванов, председател на Държавната комисия по 
стоковите борси и тържища, в предаването “В развитие” на Bloomberg TV Bulgaria с водещ Делян Петришки.  
В момента сме много далеч от ситуация на продоволствена криза, като икономически взаимодействия и фактори на 
световното производство. Няма недостиг на храни по обективни причини, подчерта Иванов. “Храна има толкова, колкото 
да се изхранят, не 9 млрд. души, а 15-20 млрд. население. Всичко друго е въпрос на взаимодействие на геополитическо 
ниво”.  
Гостът каза, че прогнозите за реколтата в Европа и в Южното полукълбо са за много добри добиви, защото климатичните 
и производствените условия са добри. По думите му продоволствен проблем може да има заради състоянието на 
неопределеност, свързана с логистиката, но всичко е въпрос на хипотези.  
“Към момента нищо не показва, че ще имаме гладни  години. Но може да имаме ценово неравновесие. Може да има 
продължаващ проблем, свързан с нестабилността на енергийния пазар, тоест да преформатира производство, да 
избутва цената нагоре в следствие на увеличени основни разходи”.  
Още от средата на 2021 година според събеседника наблюдаваме тенденция на увеличаване на цените на храните, като 
причините изцяло са в нестабилния енергиен пазар, който наблюдавахме. “Всичко започна с тока, последваха проблемите 
с газа, а войната внесе съвсем друг привкус на извънпазарни мерки, като санкциите срещу Русия, като нарушената търговия 
с горива в света. Нормално е това да се отрази на световния пазар. От тук нататък вече ситуацията е променена и докато 
има война и противопоставяне между държавите, няма как да видим нормален пазар”. 
"Пазарът трябва да се преориентира спрямо новите условия. В момента имаме относително равновесие". 
Постоянно се тиражират апокалиптични послания колко тежка зима ни очаква и как ще скачат цените, но има и обратна 
хипотеза, че цените дори могат да тръгнат надолу, заяви Владимир Иванов. "Всичко е въпрос на съчетаване на фактори. 
Не бива да се говори с хипотези и да се чертаят апокалиптични сценарии. Дисбалансирането на света не е пазарно, а е 
плод на противопоставянето на държавите". 
Вижте целия коментар във видеото. 
 

https://www.bloombergtv.bg/a/17-v-razvitie/108030-ako-ima-prodovolstvena-kriza-v-sveta-tya-shte-e-izkustveno-sazdadena
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√ Въглищата може да предпазят зеления преход, ако не породят енергиен национализъм 
Калоян Стайков, главен икономист в Института за енергиен мениджмънт, "В развитие", 28.06.2022 г.  
Спирането на доставките на природен газ от Русия за България не предизвикаха "апокалиптичната картина, както ни 
увещаха през април", но трябва да се работи за дългосрочни решения и безпроблемни доставки за летните месеци и 
запълване на хранилищата. Хранилището в Чирен е пълно на около 31%-32%, но ще има нужда от допълнителни 
количества с оглед изискването на ЕС за 80% и идеята да се помага на държави, които нямат собствени съоръжения за 
запаси. Намалените количества на газ от Русия принуждават редица европейски държави да отварят отново въглищните 
си централи, за да предпазят населението и икономиките си, макар това да е против насоките на Европейската комисия. 
Това коментира Калоян Стайков, главен икономист в Института за енергиен мениджмънт, в ефира на предаването "В 
развитие" с водеща Вероника Денизова. 
"В България са необходими доста стъпки, за да се осигури дългосрочна сигурност, тъй като тя в момента липсва - не 
само за запълване на Чирен, но и за гарантиране на физическите доставки и някаква предвидимост на цената. Малко 
по-висока цена в сравнение с досегашните доставки не би бил такъв проблем за бизнеса, колкото непредвидима цена." 
Тази сигурност ще бъде изключително трудна за постигане в момент на политическа нестабилност в страната. Настоящото 
"надцакване" при актуализацията на бюджета с обещанията на партиите може да се повтори и да заплаши провеждането 
на енергийните политики на страната, каза Стайков. 
В коментар за договора на "Мини Марица Изток" за износ на въглища за Сърбия, Стайков заяви, че това ще осигури 
алтернативен пазар за продукцията на мините и ще им даде допълнителна защита при евентуално намаляване на работата 
на ТЕЦ-овете в региона. 
"Идеята, че въглищата са едва ли не са изпята песен и въобще няма смисъл да им обръщаме внимание - миналата и 
тази година виждаме, че това въобще не е така. Те имат своето място в енергийния микс на отделни страни във и 
извън ЕС... Това е важно да се разбере в рамките на следващите десет години, защото пак трябва да изпълняваме 
енергийни и екологични цели. Ако просто отхвърлим една технология изцяло, вместо да се възползваме не в 
максимално количество, а в пълен капацитет от нейните възможности, така че да направим този безпроблемен 
преход, може много лесно да се върнем в ситуация, когато години наред постигаме екологичен напредък и в един 
момент се оказва, че цената е много висока и се връщаме назад. Това може да се избегне с разумна и по-прецена 
политика." 
Кризата е резултат на амбициозната дългогодишна политика на Европа за евтини енергийни доставки отвън, като 
заложените рискове в нея станаха явни през 2021 г., когато Русия отказа да увеличи потоците на природен газ, за да 
отговори на следпандемичния ръст на търсенето. Тази година ситуацията допълнително се влоши от самата война и 
спирането на физическите доставки до страни от ЕС като България, напомни Стайков. 
Пълното спиране на доставките за целия ЕС е напълно възможно, смята Стайков. "Нищо чудно този прийом, който 
използва Русия - да влияе на пазарите чрез ограничаване на доставките - да продължи и дори да се задълбочи. Ако ЕС 
изпрати послание, че до края на годината ще намали вноса с около две трети, нормално е да се очаква някаква ответна 
реакция." 
Няма достатъчно алтерантивни източници, които да покрият целия спад на вноса от Русия в ЕС, а планът RePowerEU 
предвижда освен втечнен природен газ (LNG), енергийна ефективност и намаляване на потреблението, и ускорени 
инвестиции във ВЕИ. Някои страни започнаха да се подготвят като приеха закони за възобновяване на работата на 
въглищните централи. 
"Миналата година наблюдавахме абсолютно същото - разликата е че през 2021 г. това беше като инстинктивна 
реакция на много високите цени, а тази година е обмислен ход на фона на едновременно високите цени и рисковете 
пред доставките от Русия." 
Според Стайков тези действия ще доведат до увеличение на емисиите от въглерод в близко бъдеще, но в средносрочен 
план то може да бъде компенсирано от повече инвестиции в енергийна ефективност, ВЕИ и АЕЦ. 
"Много европейски страни започнаха да взимат решения поотделно, които са очевидно в разрез с насоките на ЕК [за 
въглищните централи]... Това е много сериозен въпрос още от миналата година, когато видяхме изключително бавна 
реакция от страна на ЕК по отношение на високите цени на природния газ и електроенергията, което доведе отделни 
страни да претендират за цялостна промяна на ценови модели и преосмисляне на енергийната политика, ограничаване 
на внос, дезинтеграция на пазара. Ако няма единен отговор на тези общоевропейски проблеми, може да се стигне до 
енергиен национализъм." 
Подобно разделение се видя най-ярко през 2022 г. с преговорите за плащанията в рубли за руски газ и неясните насоки от 
страна на ЕК, което изпраща много лош сигнал за бъдещите мерки и общи европейски политики, каза Стайков. 
Целия разговор може да гледате във видеото. 
 
√ ЕЦБ ще изкупува облигации, за да ограничи сътресенията в сектора и инфлацията 
Пазарните сътресения принудиха ЕЦБ да ускори работата по нова схема за изкупуване на облигации, за да ограничи 
доходността 
Европейската централна банка вероятно ще изтегли парични средства от банковата система, за да компенсира евентуални 
покупки на облигации с цел ограничаване на разходите по заемите на задлъжнелите държави от еврозоната, съобщи 
Reuters, като се позова на неназовани източници. 
Доходността на облигациите на Италия и други задлъжнели държави се повиши, след като ЕЦБ разкри плановете си да 
спре изкупуването на дълг и да повиши лихвените си проценти за първи път от повече от десетилетие следващия месец, 
за да се бори с галопиращата инфлация. 

https://www.bloombergtv.bg/a/17-v-razvitie/108028-vaglishtata-mozhe-da-predpazyat-zeleniya-prehod-ako-ne-porodyat-energien-natsionalizam
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Пазарните сътресения принудиха ЕЦБ да ускори работата по нова схема за изкупуване на облигации, за да ограничи 
доходността. Това я поставя в трудното положение да повиши разходите по заемите за еврозоната като цяло, като 
същевременно ги ограничи за някои от по-слабите ѝ членове. 
За да избегне това очевидно противоречие, ЕЦБ обмисля да съчетае новата схема за изкупуване на облигации с търгове, 
на които банките могат да вложат парични средства в ЕЦБ срещу по-изгоден лихвен процент от обичайния лихвен процент 
по депозитите, казаха източниците. 
Това ще позволи на ЕЦБ да "стерилизира" покупките на облигации по новата схема, като повтори седмичните си операции 
за "поглъщане на ликвидност" отпреди десетилетие. При тях на банките се предлагаше лихвен процент до този на 
операцията по рефинансиране на ЕЦБ, тогава 0,25%. 
Според Мартинс Казакс, член на управителния съвет на ЕЦБ, "стерилизацията" за обезсилване на стимулиращия ефект от 
покупките на облигации "трябва да бъде част от инструмента". Инструментът "трябва да бъде предпазна мярка", която да 
се използва само при спешна необходимост, каза Казакс, цитиран от Bloomberg.  
За разлика от преди десетилетие, през последното десетилетие ЕЦБ създаде 4,48 трлн. евро  излишни резерви в банковата 
система чрез множество стимули, което създава широко пространство за маневриране. 
Планираното решение би било и по-удобно от продажбата на облигации от държави с по-ниски разходи по заемите, като 
например Германия, тъй като това вероятно би довело до загуби за местната централна банка. 
Гуверньорът на Италианската централна банка Игнацио Виско намекна за подобен ход по-рано този месец, когато заяви, 
че ЕЦБ няма нужда да продава облигации, за да стерилизира покупките си, а вместо това може да работи с лихвените 
проценти. 
Новата схема, насочена към борба с финансовата фрагментация между държавите от еврозоната, ще бъде представена на 
заседанието на Управителния съвет на ЕЦБ на 21 юли. 
Подробностите все още се уточняват, но тя би трябвало да бъде съпроводена от слаби ограничения за държавите 
бенефициери, като например изискването те да спазват икономическите препоръки на Европейската комисия. 
Тази седмица ръководителите на ЕЦБ се събраха в Синтра, Португалия, за своя годишен форум. 
Председателят на ЕЦБ Кристин Лагард съобщи на форума днес, че банката ще активира в петък средствата за изкупуване 
на облигации, които е заделила като първа линия на защита срещу евентуална криза на дълговите пазари.  
Прилагането на "гъвкавост" при разпределянето на реинвестициите от пандемичния портфейл на ЕЦБ за изкупуване на 
облигации на стойност 1,7 трилиона евро има за цел да ограничи неоправданите сътресения в държавните облигации, тъй 
като лихвените проценти се вдигат от рекордно ниски нива, за да се ограничи безпрецедентната инфлация.  
Нетните покупки по отделна програма за изкупуване на активи също ще приключат в петък, което може да изложи някои 
от най-задлъжнелите държави в еврозоната на спекулативни атаки от страна на инвеститорите. 
 
√ Финландия и Швеция са по-близо до членство в НАТО след сделка с Турция 
Швеция и Финландия ще премахнат ограниченията си за продажба на оръжия на Турция 
Съюзникът в НАТО Турция отмени ветото си върху кандидатурата на Финландия и Швеция за присъединяване към 
западния алианс във вторник, след като трите нации се споразумяха да защитават сигурността си, слагайки край на 
продължилата седмици драма, която изпита съюзническото единство срещу нахлуването на Русия в Украйна. 
Пробивът дойде след четири часа разговори точно преди началото на срещата на върха на НАТО в Мадрид, 
предотвратявайки смущаваща безизходица при събирането на 30 лидери, което има за цел да покаже решимост срещу 
Русия, която сега се разглежда от ръководения от САЩ съюз като пряка заплаха за сигурността, а не възможен противник. 
Хелзинки и Стокхолм могат да продължат с молбата си за присъединяване към ядрения алианс, затвърждавайки това, 
което се очаква да бъде най-голямата промяна в европейската сигурност от десетилетия, тъй като двете дълго неутрални 
скандинавски страни търсят защита от НАТО. 
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"Нашите външни министри подписаха тристранен меморандум, който потвърждава, че Турция... ще подкрепи 
поканата на Финландия и Швеция да станат членове на НАТО", каза финландският президент Ниинисто в изявление, 
цитирано от "Ройтерс". 
Стъпките за присъединяване на Финландия и Швеция към НАТО ще бъдат договорени през следващите два дни, каза 
Ниинисто. 
Генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг и турското президентство потвърдиха споразумението в отделни 
изявления след разговори между шефа на НАТО, турския президент Тайип Ердоган, шведския премиер Магдалена 
Андерсон и Ниинисто. 
 

 
 
Отговор на Русия 
Разрешаването на задънената улица затвърждава реакцията на алианса към Русия - особено в Балтийско море, където 
членството на Финландия и Швеция би осигурило военно превъзходство на НАТО. 
В по-широкия северен регион Норвегия, Дания и трите балтийски държави вече са членки на НАТО. Войната на Русия в 
Украйна, която Москва нарича "специална военна операция", помогна за преодоляване на десетилетия на шведската 
опозиция срещу присъединяването към НАТО. 
Столтенберг каза, че 30-те лидери на НАТО сега ще поканят Финландия, която споделя граница от 1300 км с Русия, и Швеция 
да се присъединят към НАТО и че те ще станат официални "поканени“. 
Въпреки това, дори с отправена официална покана, 30-те съюзнически парламента на НАТО трябва да ратифицират 
решението на лидерите, процес, който може да отнеме до една година. 
Условия на сделката 
Основните искания на Турция, които дойдоха като изненада за съюзниците в НАТО в края на май, бяха скандинавските 
страни да спрат да подкрепят кюрдските въоръжени групировки, присъстващи на тяхна територия, и да премахнат 
забраните си за някои продажби на оръжие на Турция. 
Столтенберг каза, че условията на сделката включват Швеция да засили работата по турските молби за екстрадиция на 
заподозрени екстремисти и да промени шведското и финландското законодателство, за да засили подхода си към тях. 
Столтенберг каза, че Швеция и Финландия ще премахнат ограниченията си за продажба на оръжия на Турция. 
Турция изрази сериозна загриженост, че Швеция укрива, според нея, бойци от забранената Кюрдска работническа партия 
(ПКК), която започна военни действия срещу турската държава през 1984 г. Стокхолм отрича обвинението. 
В изявлението на турското президентство се казва, че постигнатото във вторник споразумение означава "пълно 
сътрудничество с Турция в борбата срещу ПКК и нейните филиали". 
В него също така се казва, че Швеция и Финландия "демонстрират солидарност с Турция в борбата срещу тероризма във 
всичките му форми и проявления". 
Високопоставен служител на администрацията каза, че Вашингтон не е имал ключова роля в преговорите и настоя, че 
Турция не е свързала дългогодишното си искане за изтребители F-16, за да осигури сделката. 
Войските на двете скандинавски нации са съвместими с НАТО и включват голям брой артилерия и танкове. Финландия 
поддържа система, основана на наборна служба, което означава, че около 900 000 граждани в страна от 5,5 милиона са 
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преминали военно обучение и е в състояние да разположи 280 000 от тях по време на война. Швеция върна военната 
служба през 2018 г. 
Финландия през декември реши да закупи 64 многоцелеви изтребители F-35A на Lockheed Martin Corp., за да замени 
остарелите си F/A-18 Hornets в поръчка за 10 милиарда евро, а шведската Saab AB произвежда изобилие от системи за 
отбрана, включително бойни самолети и подводници JAS Gripen. 
 
√ Ограничаването на цените на руския петрол е чиста фантазия 
Най-голямата пречка пред предложението е, че Путин просто казва: "Не" 
Министърът на финансите на САЩ Джанет Йелън е в челните редици на призивите за ограничаване на експортните цени 
на руския петрол. Звучи като страхотна идея, стига да не очаквате да проработи, пише Джулиан Лий за Bloomberg. 
Има един съществен проблем. Русия печели милиарди долари от износ на петрол. Тези долари помагат за финансирането 
на инвазията на президента Владимир Путин в Украйна. Междувременно светът се нуждае от продължителни доставки на 
руски петрол, защото пазарите вече са затегнати и никой няма свободен капацитет, за да компенсира загубата му. Но 
страните в Северна Америка, Европа и части от Азия искат да прекратят притока на средства към военната машина на 
Кремъл. 
И така, какво е решението? Приходите са доста прост продукт на обема, умножен на цената (минус някои разходи). За да 
намалите приходите на Кремъл, трябва да ударите или обема, или цената. Не искаме да намаляваме обема, така че това 
оставя цената. Ограничете цената, на която Русия може да продава своя петрол, и ще намалите приходите на Кремъл, без 
да удряте обема на петрола на международния пазар. 
Чисто, просто, чудя се защо никой не го е правил преди. Защо САЩ не направиха това с Иран или Венецуела, вместо да 
наложат вторични санкции, които прекъснаха петролните потоци и увредиха отношенията с търговските партньори в Азия? 
Може би основната причина е: има много малък шанс действително да проработи. 
Според плана застраховката ще бъде удържана на товари, за които купувачът плаща на Русия повече от все още 
неопределена цена. Тъй като около 95% от световния танкерен флот е застрахован чрез Международната група на 
клубовете за защита и обезщетение (International Group of Protection & Indemnity Clubs) в Лондон и някои фирми, базирани 
в континентална Европа, забраната със сигурност е осъществима. Но не съм убеден, че е достатъчно. 
Европейският съюз току-що приключи няколко седмици на брутални вътрешни спорове за петролните санкции срещу 
Русия. Тези санкции, дори разводнени от първоначалните предложения, включваха забрана за застраховка. Москва вече 
започна да въвежда алтернатива на P&I клубовете, предлагайки застраховка чрез Руската национална презастрахователна 
компания. Това може да е достатъчно за някои от индийските и китайските компании, които сега осигуряват по-голямата 
част от пазара за руски суров петрол. 
 

 
 
Планът, налаган от Йелън, ще изисква ЕС да отмени санкциите, с които току-що се е съгласил - не е привлекателна опция 
след тежките преговори, през които блокът премина, за да ги приеме от всичките 27 членки. Не виждам много европейски 
държави да искат да се споразумеят за нови санкции, които биха позволили на китайски и индийски компании да купуват 
суров петрол с големи отстъпки, докато на техните собствени е забранено да купуват на каквато и да е цена. По-вероятно 
е забраната на ЕС за морския внос на руски суров петрол и рафинирани продукти да отпадне заедно с тази за застраховката. 
Така че в крайна сметка няма да се опитаме да намалим обема на руския износ на петрол с надеждата — а това все още 
ще бъде само надежда — да успеем да намалим стойността му. Но стойността на руските доставки на суров петрол вече е 
засегната. 
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Данните на руското министерство на финансите показват, че след началото на атаката срещу Украйна през февруари, 
цената на руския референтен износен клас Urals е паднала в сравнение с Brent, световен показател, базиран на суров 
петрол, произведен в Северно море. Тази отстъпка беше средно почти 35 долара за барел между средата на април и 
средата на май, въпреки че се сви малко през следващия месец, като се увеличи от средно 1,50 долара за барел през 12-
те месеца преди инвазията. 
Увеличаващата се отстъпка вероятно струва на Русия около 7 милиарда долара приходи от нейния морски износ на суров 
петрол, в сравнение с това, което би спечелила, ако Urals запази историческата си ценова връзка с Brent. Цифрата ще 
нарасне до 10 милиарда долара до края на юли. 
Най-голямата пречка за ограничаване на цените на руския петрол обаче е, че Путин просто казва: "Не". Как принуждавате 
Русия да продава своя петрол с външно наложена отстъпка? 
Можете да зададете таван на ниво, което гарантира малка положителна възвръщаемост за руските петролни компании с 
надеждата, че ще решат, че все още си струва да изпомпват количества, но те не са тези, които вземат решението. Техният 
петрол се пренася на пазара (или директно, или до терминали за износ на руския бряг) чрез тръбопроводна мрежа, която 
е собственост на руската държава. Путин просто трябва да затвори клапаните на тези тръби и компаниите не могат да 
изнасят, дори и да искат. 
Руският президент вече показа, че икономиката на страната е от второстепенно значение за неговите империалистически 
амбиции, докато войските му опустошават Източна Украйна. Неговото изчисление почти сигурно ще бъде, че прекъсването 
на износа на руски петрол ще нанесе повече щети на икономиките на купувачите в Европа, отколкото на Русия. Така че е 
безнадеждно да очакваме той да се съгласи с ограничението на цените, наложено от Запада. 
Джулиан Лий е петролен стратег на Bloomberg First Word. Преди това е работил като старши анализатор в Центъра 
за глобални енергийни изследвания. 
 
√ Руската промишленост е изправена пред софтуерна криза 
Чуждестранният стофтуеър, управляващ заводите в Русия, може да стане причина за рухването на цели индустрии 
Зависимостта на Русия от чуждестранен софтуер за управление на заводите, фермите и петролните полета се превръща в 
едно от най-големите главоболия за местната индустрия, тъй като все повече ИТ доставчици се изтеглят от пазара в отговор 
на инвазията наредена от президента Владимир Путин в Украйна, пише Bloomberg. 
Международните санкции и напрежението във връзка с войната принудиха индустриалните производители от Siemens AG 
до SMS Group GmbH да прекратят дейността си в страната, която някога беше един от най-големите им пазари. 
Компютърните им програми може би ще липсват повече от машините им. 
Според Елена Семеновска, анализатор в IDC, специализирана в руските пазари, снабдяването със софтуер за 
автоматизирано проектиране и производство се превръща в сериозен проблем, който ще забави развитието.  
"Руските аналози в тази област са много по-слаби, а нуждата е голяма", казва Семеновская. "Но засега подходът е 
да се разчита на пиратството и остарелите копия, което е задънена улица и не е устойчиво." 
Чуждестранният софтуер често е вграден директно в промишлените машини и контролира процеси с висока точност. 
Производителите на оборудване строго пазят интелектуалната си собственост и в много случаи не предоставят на 
клиентите си достъп до кодовете, използвани за управление на заводите им, заяви в интервю Сергей Дунаев, главен 
информационен директор на ПАО "Северстал".  
Според Дунаев при производството на стомана, при което се изисква точност в рамките на няколко стотни от милиметъра 
за продукти с висока стойност, дори малки отклонения могат да обезценят продукцията.  
Въпреки че руската икономика, подпомогната от високите цени на суровините, се развива по-добре от повечето прогнози 
след началото на войната, тя е изправена пред период на структурни промени, които я тласкат към 



17 

 

рецесия. Производството на стомана в цялата страна е намаляло с 25-30 % след инвазията, заяви този месец собственикът 
на "Северстал" Алексей Мордашов.  
"Неоптимални" алтернативи 
Руското правителство набляга на заместването на вноса, тъй като много индустрии бяха засегнати от по-ранна вълна от 
американски и европейски санкции след анексирането на Крим през 2014 г., но амбициите му не успяха да вземат предвид 
колко модерни съоръжения разчитат на програмирането.  
Само стоманодобивната промишленост е инвестирала около 3,2 трилиона рубли (59 млрд. долара) през последните две 
десетилетия, за да възстанови капацитета си след постсъветския упадък, по данни на Руската асоциация на 
стоманодобивната промишленост. Голяма част от тях са похарчени за оборудване, доставено от чуждестранни компании 
като Siemens, SMS Group и Danieli & C. Officine Meccaniche SpA, за да се повиши ефективността на сектора.   
"Всички отрасли са изправени пред едни и същи проблеми", каза Дунаев. "Много от процесите в съвременните звена 
се контролират от софтуер." 
Излизането е предизвикателство за нефтената и газовата промишленост на страната, където местният софтуер 
представлява само 5-10 % от специфичните за отрасъла инструменти и често е "неоптимален", според първия заместник-
министър на енергетиката Павел Сорокин. 
Ситуацията се влошава от изчерпването на традиционните петролни находища в Русия, което принуждава 
производителите да използват трудно възстановими резерви, изискващи по-сложно оборудване и програми, ако страната 
иска да поддържа добива на сегашните нива.  
"Свръхсложният софтуер за сеизмични изследвания, за моделиране на пластовете, за сондиране и хидравлично 
разбиване няма да е необходим, ако нямаме оборудване за всички тези процеси", заяви Сорокин по-рано този месец на 
Международния икономически форум в Санкт Петербург. 
Внесени MES 
Дори местното производство на храни, при което през последните години Русия постигна напредък във вътрешното 
земеделие, е изправено пред предизвикателства. Предприятията за преработка на месо в Ros Agro Plc, един от най-
големите земеделски холдинги в страната, разчитат на вносни системи за изпълнение на производството или MES.  
"Ние сме критично зависими от европейските компании по отношение на MES и все още не знаем какво да правим, 
ако нещо се случи", заяви Максим Басов, председател на Ros Agro Plc, на форума в Санкт Петербург.  
Ако сривове в софтуера доведат до повреда на оборудването, заводите може да се нуждаят от резервни части, които са 
трудни за набавяне и все по-скъпи, каза Дунаев от Северстал. За да се избегнат подобни забавяния, той предложи 
участниците в отрасъла да си сътрудничат за създаването на база данни с резервни компоненти, която да може да се 
споделя при необходимост.  
Засегната е не само промишлеността. SAP SE и Microsoft Corp. трябва да спрат актуализациите и услугите си за руските 
компании през август, което оставя предприятията и правителствените служби, които разчитат на техния софтуер, 
потенциално уязвими към пробиви в сигурността и вируси. 
Амбициите на Русия за 5G мобилна мрежа също бяха подкопани от войната, което породи опасения, че икономиката ще 
загуби конкурентоспособността си, тъй като се бори да поддържа съществуващите услуги, докато други държави 
модернизират инфраструктурата си.  
Новите системи няма да се появят за една нощ. Според Дмитрий Комисаров, разработчик на MyOffice, създаването на 
руската алтернатива на Microsoft Office е отнело почти десетилетие и около 100 милиона долара.  
"Необходимо е да се направи преглед на инвентара и да се определи какви решения липсват, а след това да се започне 
разработването им", казва Комисаров. 
 
√ Китай блокира над един милион "фалшиви" чужди инвеститори в китайски акции 
Властите действат по нов регламент за борба с "фалшивия чуждестранен капитал" 
Китай ще забрани на повече от един милион континентални инвеститори да търгуват с акции чрез програмите за свързване 
на фондовите борси с Хонконг, тъй като властите действат по нов регламент за борба с "фалшивия чуждестранен капитал", 
пише Bloomberg. 
Съгласно правилата, които влизат в сила на 25 юли, местните инвеститори със сметки в Хонконг вече няма да могат да 
купуват А-акции чрез северните търговски връзки, съобщава Китайската комисия за регулиране на ценните книжа. 
Брокерите в Хонконг трябва да спрат да издават нови разрешения за търговия на граждани от континента, а на 
инвеститорите, които вече са нарушили правилата, ще бъде даден едногодишен гратисен период, след който ще могат да 
продават само останалите акции. 
Около 1,7 млн. инвеститори от континенталната част на страната са имали достъп до търговия чрез северните връзки, като 
39 000 от тях са били активни през последните три години, по данни на Комисията. Макар че техните транзакции са 
съставлявали само около 1% от общия оборот, подобна дейност е "вредна за стабилността и дългосрочното развитие" на 
програмите за свързване и е повишила рисковете от трансгранични капиталови потоци, заяви надзорният орган. 
Правителството на президента Си Дзинпин засили кампанията си за ограничаване на финансовите рискове, тъй като 
втората по големина икономика в света вече се бори с неблагоприятни фактори - от предизвикани от Covid смущения до 
срив на пазара на недвижими имоти. Регулаторните органи следят отблизо изтичането на капитали, включително пари, 
прехвърлени в чужбина за търговия с ценни книжа, което е забранено от съществуващите правила за използване от 
гражданите на годишната им квота от 50 000 долара за обмен на валута. 
През 2014 г. и 2016 г. Китай стартира фондовите борси в Шанхай и Шънджън, за да могат чуждестранните инвеститори да 
търгуват с листвани  А- акции чрез сметки, открити в Хонконг, както и обратно. Макар че северните търговски връзки с А-
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акции не са предназначени за инвеститори от континентален Китай, тези, които успяха да открият офшорни сметки, също 
се включиха, като се възползваха от по-евтините разходи за финансиране и по-високия ливъридж в бившата британска 
колония. 
Пекин отдавна е забранил извънборсовите маржин заеми, които отчасти подхраниха борсовия бум и срив през 2015 г. 
Въпреки че инвеститорите могат да получат заеми в размер до еднократния им маржин от квалифицирани брокери на 
континента, в Хонконг ливъриджът може да е по-голям до пет пъти и на много по-ниска цена, пишат анализаторите на 
Shenwan Hongyuan Group в доклад от декември. 
 
3e-news.net 
 
√ Бюджетът на Здравната каса бе приет с малки промени от предложения от правителството в оставка 
Приетият на второ четене актуализиран бюджет на НЗОК предвижда 6 116 304 900 лева приходи, колкото и 
разходите 
Заложените приходи и трансфери в актуализирания бюджет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) да са в 
размер на общо 6 116 304 900 лева, а предвидените разходи и трансфери да са също като приходите и трансферите - 6 
116 304 900 лева. 
От тях за персонал са 62 100 000 лева по искане на „Възраждане“, вместо предлаганите 60 223 700 лв. Резервът, 
включително за непредвидени и неотложни разходи, е 177 429 500 лева. Това са част от основните параметри на 
актуализирания бюджет на НЗОК, приет на второ четене от Народното събрание. 
Първоначалното предложение на "Възраждане" предвиждаше размерът за разходи за персонал да е още по-висок - 72 
268 500 лв. 
Срещу промяната възрази Георги Михайлов от "БСП за България", като я определи като недопустима и изцяло променяща 
бюджета на НЗОК, цитиран от БТА. 
Предложихме да се увеличат заплатите за служителите в НЗОК с 2 100 000 лв. от 1 юли и намалихме първоначално исканата 
сума от 72 млн.лв., защото стигнахме до договореност със синдикатите, че тези пари до края на годината ще бъдат 
достатъчни, за  да се увеличат с 10 на сто заплатите на администрацията на  НЗОК, обясни пред журналисти Георги 
Георгиев, автор на предложението. По думите му ръководството на Касата заедно със синдикатите ще имат отговорността 
да разпределят тези средства пропорционално, според заслугите на персонала. 
Прието беше и второто предложение на "Възраждане" - да отпаднат предвидените пари за ваксини срещу COVID-19 за 
здравноосигурени лица и така общата сума за медицинска помощ, оказана в съответствие с правилата за координация на 
системите за социална сигурност, се намалява от 120 000 000 лв. на 106 000 000 лв. 
В същото време се увеличават парите за лечение на лица до 18-годишна възраст по Закона за здравето и на лица над 18-
годишна възраст - от предлаганите от правителството 37 170 600 лв. на 51 170 600 лв. 
Сега, след като се видя, че гласуваните за тази дейност през февруари 37 млн. лв., са недостатъчни и българите 
продължаваме да събираме капачки и да пращаме DMS, се прие увеличение с 14 млн лв. на средствата и те станаха общо 
малко над 51 млн лв. за годината, обобщи Петър Петров от "Възраждане". 
Отхвърлено беше предложението на ДПС от резерва на НЗОК да бъдат предвидени 2 000 000 лв. за здравноосигурителни 
плащания за медицинското изделие "тотална зъбна протеза". 
Предвидените здравноосигурителни приходи са 5 914 317 100 лева. Здравноосигурителните вноски са 3 759 192 600 лева, 
а разписаните трансфери за здравно осигуряване - 2 155 124,500 лева. Очакваните неданъчни приходи са 23 162 200 лева. 
Получените трансфери от Министерството на здравеопазването, записани в приетия бюджет са за 106 570 600 лева. От тях 
за лекарствените продукти (ваксини и дейности по прилагането им по Закона за здравето) са 6 576 000 лева. Дейностите 
за здравно неосигурени лица по Закона за здравето са 8 789 000 лева. Сумите по чл. 37, ал. 6 от Закона за здравното 
осигуряване са 16 035 000 лева. 
 
√ Асен Василев: Гласът на България вече се чува и имаме значителен принос в решенията на ЕС 
Вицепремиерът участва в официалното откриване на Webit Impact Forum, който събира иноватори и инвеститори 
от цял свят 
През последните месеци ставаме свидетели на факта, че гласът на България вече се чува. Имаме значителен принос за 
решенията, които се вземат в Европейския съюз. Това заяви вицепремиерът и министър на финансите Асен Василев по 
време на официалното откриване на лятното издание на международния форум за иновации и технологии Webit Impact 
Forum, който събира иноватори и инвеститори от цял свят. 
Според вицепремиера, периодът е бил изпълнен както с неочаквани предизвикателства, така и със стъпки, промени и 
иновации, които са добре за икономиката. „Ще ви дам и няколко примера – на предишното издание на форума 
споменахме за това България да играе значителна роля в ЕС за промяната на правилата и пътят, по който се развива 
Общността, превръщайки я в по-модерна и иновативна. Свидетели сме на развитие в областта на финтех. Видим е и 
отговорът на войната в Украйна, която активизира много процеси – на общото договаряне и купуване на суровини, което 
е своеобразен български пробив. До момента са факт общите доставки на газ, като очаквам съвсем скоро единни 
европейски действия по отношение на доставката на зърно, което от ключово значение за справяне с приближаващата 
криза“, допълни Асен Василев. Според него страната ни се е превърнала в катализатор на различни процеси в рамките на 
ЕС, сред които са облекченият режим за приемане на украинските бежанци в ЕС и подсигуряването на достъп до банковите, 
социалните и здравните услуги и не на последно място – до образователната система. 
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„Ставаме свидетели на много активна роля на страната ни при формирането и определянето на някои от ключовите 
европейски законодателни промени, свързани с данъчното облагане и насочени към редуциране на регулаторния „товар“ 
за бизнеса“, каза в заключение вицепремиерът Василев. 
Основателят на Webit д-р Пламен Русев поздрави посетителите от над 70 държави, които кацнаха в София за събитието, 
на което ще бъде връчена най-голямата награда за стартиращи компании, давана някога в света, която за тази година е в 
размер на 6 000 000 и ще продължи да расте за следващите издания. За нея се борят над 3200 стартъпа от цял свят, които 
преминават през 5 кръга от оценяване от глобални инвеститори в най-различни направления. 
По време на събитието финалистите ще представят на сцената проектите си пред инвеститорите, които до края на деня 
имат нелеката задача да изберат 5-те най-добри. На специална церемония в края на събитието около 19 часа ще бъдат 
връчени и чековете с наградите. След първия ден събитието продължава виртуално още три дни с богата международна 
програмата с топ лектори и теми от различни направления, сред които иновациите, технологии, "умни финанси", 
здравеопазването, транспорт, инвестиции, търговия, маркетинг, производство, умни градове, мобилност, крипто валути и 
много други. 
 
√ Бизнесът влиза като оценител на проектите в Националния иновационен фонд заедно с науката 
Нови правила за оценка и кандидатстване ще улесняват компаниите, съобщи изпълнителният директор на 
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия Бойко Таков 
С Бойко Таков, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия от 
2018 година с над 12 години в управлението на бизнеса, разговаряме за развитието на малкия и среден бизнес и 
възможностите за навлизането на международни пазари. 
Двойният преход към дигитализация и зелена икономика изискват все повече инвестиции и иновации. Затова Бойко Таков 
сподели повече за работата на Националния иновационен фонд и за възможностите за финансиране на ранен етап. Ще 
научите още кои процедури предстоят да бъдат отворени и кои са новостите за бизнеса. 
С какво тази година Експортен хъб България ще подпомогне малките и средни предприятия в усилията им за намиране 
на чужди пазари (интернационализация)? 
Подпомагането на малките и средни предприятия и тяхното навлизане на чужди пазари е една от нашите основни цели. В 
рамките на Експертен xъб България (Export Hub Bulgaria) приключи вече втората обучителна програма ЕXPO2, целяща да 
повиши експортния потенциал на компаниите и да им даде практически насоки как да излязат на международни пазари, 
която беше организирана съвместно с Международната мрежа за малки и средни предприятия, базирана в Италия 
(INSME), за която получихме мого добри отзиви от компаниите. 
От есента предстои да организираме следващото трето обучение. В обученията се включват по 15 компании, за да може 
групата да е по-компактна и да се възползват максимално от комуникацията с лекторите и да получат по-висока добавена 
стойност. 
Но извън ЕXPO2 в Експортен Хъб България, работим по организацията на редица други обучения, свързани с 
интернационализацията на малки и средни предприятия, които също предстоят много скоро. Например, предстои да 
съберем компании от хранително-вкусовата промишленост, за които също да проведем подобно обучение, за да излязат 
успешно на външните пазари. 
Много активно работим в сферата на информационно-комуникационните технологии, мехатрониката, мебелите, текстила, 
стараем се да подкрепим МСП от всички сектори. 
Повечето ни програми, особено тези, които са свързани с панаирите, изложенията и търговските мисии, са концентрирани 
в производствените сектори, тъй като там целта е да се реализира износ на български продукти. За компаниите в сферата 
на услугите също правим различни инициативи като конференции и обучения. 
Какъв е интересът към тези обучения и случва ли се интересът да е по-голям от страна на компаниите и как правите 
селекцията? 
Почти във всички случаи интересът е по-голям отколкото можем да си позволим да поемем по програмите. Например 
организираме много търговски мисии, до края на годината предстоят много зад граница и има много сериозен интерес от 
компаниите - към момента отворени за кандидатстване са две мисии - в Япония и Виетнам. Отсяването става по ясни 
критерии, които са на нашата страница, като използваме точкова система, по която оценяваме компаниите. Въпреки това 
кандидатстването е бързо и бих казал, че не изисква предоставяне на много документация. 
Тази година Агенцията има ли увеличение на бюджета и в какви направления? 
Нямаше увеличение на бюджета, но сме в диалог с Министерството на иновациите и растежа особено за Националния 
иновационен фонд, чиито бюджет в момента е 5,5 млн. лева. 
В момента, когато говорим за Националния иновационен фонд, сме на финалната права с оптимизирането на правилата 
за кандидатстване, оценяване и отчитане, за да може след това както на компаниите, така и на оценителите да бъде много 
по-лесно да работят с Фонда. 
Правим промени в правилата, опростяваме формулярите за кандидатстване, опростяваме формулярите за оценка от 
самите оценители, като това ще се отрази положително и на качеството на подаваните проекти. В момента сме в процес 
на набиране на нови независими оценители. Ние сме отворили критериите за тях, за да могат да влязат и хора от бизнеса, 
не само хора от научните среди. Това ще позволи още по-обективно да бъдат оценявани проектите, като дори сме 
заложили изискването от последните четири сесии оценителите да не са участвали в повече от две т.е изцяло да обновим 
списъка с оценители, което вярваме ще бъде ползотворно. 
Безвъзмездната финансова помощ ще бъде до 80%, има тематични области на проектите, които кандидатстват и са 
свързани със Стратегията за интелигентна специализация. Генералната рамка на Националния иновационен фонд не се 
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променя, но в правилата има сериозни промени, които ще се усетят от оценителите и самите компании, когато 
кандидатстват. От тази година прехвърляме работата на Националния иновационен фонд по нова система СУНИ (Система 
за управление на националните инвестиции), през която фирмите ще кандидатстват. За компаниите ще бъде по-лесно, тъй 
ката платформата е създадена специално за подобен тип програми и проекти. 
Ако върнем малко назад във времето какво се случи с Националния иновационен фонд и прехвърлянето му в различни 
структури? 
Националният иновационен фонд се управлява от Агенцията повече от 13-14 години като в края на 2020 г. беше взето 
решение да премине към новосъздаващата се тогава Държавна агенция за научни изследвания и иновации, имаше такова 
решение на МС, което изпълнихме. 
Трябваше от средата на 2021 г. да прехвърлим Националния иновационен фонд към Държавната агенция за научни 
изследвания и иновации. Но в процеса на смяна на правителства и министри се взе решението фондът да се върне в 
рамките на ИАНМСП, още повече със създаването на Министерство на иновациите и растежа това е една логична стъпка. 
Държавната агенция за научни изследвания и иновации беше закрита и реално се вля в Министерството на иновациите и 
растежа. 
Националният иновационен фонд е много специфичен и уникален инструмент, защото подкрепя иновационните проекти 
в една специфична фаза на тяхното развитие - от технологично ниво на развитие 2 до технологично ниво на развитие 7, 
което е прототипиране на идеята или продукта. Повечето други финансови инструменти са вече за имплементиране на 
иновациите в предприятията. 
В кои сектори има най-много проекти, които се подават? 
Най-много проекти има в сферата на информационните и комуникационни технологии, което е съвсем логично предвид 
добре развития ни сектор и бурното развитие на технологиите в тази сфера. 
За тази сесия, но все още правилата са на съгласувателен режим, сме предвидили да разделим бюджета на Националния 
иновационен фонд на четирите тематични области, за да могат всички проекти в съответните тематични области да имат 
един равен старт, докато се изпълнят самите бюджети. Ако някъде има малко проекти, средствата ще бъдат налети в 
останалите тематични области, така че да имаме микс от тематики- информационни и комуникационни технологии, 
мехатроника, креативни индустрии, биотехнологии. 
По какъв начин Агенцията може да помогне на малките и средни предприятия в Зеления преход и кръговата икономика 
и за внедряване на такива иновации? 
Националният иновационен фонд е един прекрасен инструмент, който не е толкова за внедряването на иновациите, а 
тяхното развитие до фаза прототипиране. След това има още фази, при които се стига до комерсиализация и внедряване 
в предприятията. Но тази фаза е изключително важна и без нея няма как да ги има останалите. 
Другото, с което можем да бъдем полезни, са нашите търговски мисии, изложения, които са тематични в дадени сектори, 
свързани със зелената и кръговата икономика. Отделно едно от важните неща, които правим са конференциите и 
обученията, информираността по тази тема, защото има нужда по много направления наистина да се говори, за да се 
промени мисленето на компаниите, за да се убедят компаниите, че дигитализацията, новите технологии, кръговата 
икономика са неща, които са свързани с конкурентоспособността, с бъдещето. Няма как една компания да бъде 
конкурентоспособна, ако не се дигитализира, не въвежда иновации и не е в крак с всички изисквания, които навлизат с т.н. 
двоен преход всъщност дигитализация и зелена икономика. 
Кои процедури предстои да бъдат отворени, ако може да обобщим? 
От средата на юли ще стартира следващата конкурсна сесия на Националния иновационен фонд. До края на годината ни 
предстоят доста търговски мисии на чужди пазари както в Европа, така и извън Европа, предвиждаме в САЩ, в Япония, 
Виетнам, Израел и много други държави. 
Това са много ценни инструменти за компаниите и призовавам да се включат в тях. Предстоят много обучения за самите 
компании и сме в разговори с Министерството на иновациите и растежа за други програми, които да минат през агенцията 
било през Плана за възстановяване и устойчивост или по оперативните програми. 
По стратегията за малки и средни предприятия 2021-2027 г. има дейности, които са заложени за изпълнение от нашата 
агенция, за което сме в диалог с колегите от дирекцията "Европейски фондове за конкурентоспособност", тъй като част от 
средствата по стратегията ще дойдат по оперативните програми. В седемгодишната стратегия има шест области, в които 
трябва да се работи. Агенцията ще се включи в областите, които са свързани с експорт, интернационализация, насърчаване 
на предприемачество, с кръгова икономика. Инициативите няма да се случат наведнъж а в рамките на следващите години. 
Интервюто е подготвено за и публикувано първо в Dir.bg. 
 
√ Понижение с 16.7%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 589.67 лв. за MWh с ден за доставка 29 
юни 2022 г. 
Eнергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 589.67 лв. за MWh с ден за доставка 29 юни 2022 г. и обем от 77 802.60 MWh, сочат данните от търговията. Това е 
понижение с 16.7 % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 584.31 лв. за MWh, при количество от 40 687.50 MWh. 
Извънпиковата енергия (37 115.10 MWh) е на цена от 595.03 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 563.28 лв. за MWh и количество от 3040.1 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 15 часа – 337.87 лв. за MWh (3446.5 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 20 часа – 764.53 лв. за 
MWh (3065.5 MWh). Много високо е и нивото за 21 часа – 762.77 лв. за MWh (3015.2 MWh). 

https://business.dir.bg/ikonomika/novite-pravila-za-otsenka-i-kandidatstvane-na-natsionalniya-inovatsionen-fond-shte-ulesnyavat-kompaniite
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В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 570.26 лв. за MWh при количество от 2774.6 
MWh.  https://ibex.bg/ 
Спрямо стойността от 707.68 лв. (361.83 евро) за MWh за 28 юни 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за 
доставка 29 юни 2022 г. се понижава до 589.67 лв. за MWh ( спад с 16.7 %) по данни на БНЕБ или 301.50 евро за MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 28 юни 2022 г. общият търгуван обем към часа на публикуване 
на информацията е 1 245.10 MWh при средно претеглена дневна цена от 575.42 лв. за MWh. 
Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) на 
България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-
E сочат, че в системата участват: 
 
Име                     MW 
АЕЦ      36,76%   2107.76 
Кондензационни ТЕЦ    37,10%   2126.88 
Топлофикационни ТЕЦ    4,14%   237.32 
Заводски ТЕЦ     2,05%   117.51 
ВЕЦ      2,17%   124.66 
Малки ВЕЦ     2,77%   158.85 
ВяЕЦ      2,51%   143.96 
ФЕЦ      11,98%   686.97 
Био ЕЦ       0,51%    29.45 
Товар на РБ         4343.15 
Интензитетът на СО2 е 350g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Производството на електроенергия от началото на годината към 26 юни расте със 17.77 % 
Спрямо аналогичния период на 2021 г. потреблението на ток се увеличава с 1.31 на сто 
Производството и потреблението на електроенергия остават положителни. В процентно отношение салдото (износ-внос) 
заема достатъчно висок дял в енергийния баланс на страната. Базовите централи демонстрират добри положителни 
резултати. Расте  участието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), както в преносната, така и в разпределителната 
мрежи. Делът на водноелектрическите централи все остават на минус.  Това става ясно от данните от оперативната справка 
на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на България за времето  1 януари – 26 юни 
(01.01.2022 г. – 26.06.202 г.) тази година в сравнение с аналогичния период на миналата 2021 г. 
Производството на електроенергия за времето от първия ден на месец януари до двадесет и шестия ден на месец юни 
достига до обем от 26 057 054 MWh, което спрямо същото време на предходната 2021 г. представлява ръст от 17.77 % 
(плюс 17.81 % отчетени за сравнявания период до 19 юни). За сравнение, тогава производството на електроенергия е било 
в обем от 22 125 923 MWh. 
Потреблението на електроенергия също остава по-високо за сравнявания отчетен период и е от порядъка на 19 502 117 
MWh. Това е ръст от 1.31 % (плюс 1.46 % две поредни седмици по-рано). Година по-рано през посочения аналогичен 
период потреблението на електроенергия е достигало до 19 249 206 MWh. 
Салдото (износ-внос) запазва висок положителен дял и за времето от първия ден на годината до двадесет и шестия ден от 
шестия месец нараства до обем от 6 554 937 MWh или със 127.86 % (плюс 128.10 % седмица по-рано, плюс 124.83 % преди 
две седмици). Според данните на системния оператор, за същото време на миналата година салдото (износ-внос) е 
възлизало на 2 876 717 MWh. 
Участието на базовите централи за сравнявания период от първи януари до двадесет и шести юни тази година расте до 
обем от порядъка на 21 905 321 MWh. Това е увеличение с 27.13 % спрямо аналогичния период на миналата година (плюс 
27.11 % отчетени седмица по-рано). Тогава делът на базовите централи е бил в обем от 17 230 012 MWh. 
Възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната и разпределителната мрежи запазват положителната 
тенденция. 
Делът на ВЕИ в преносната мрежа към средата на настоящата година (01.01 – 26.06) нараства до обем от 782 386 MWh или 
с 21.55 % (плюс 20.72 % отчетени за по-ранния период до 19 юни). За сравнение, през аналогичния период на предходната 
2021 г. ВЕИ са участвали с обем от 643 664 MWh. В частност по-добрите данни през настоящия сравняван период се дължат 
на по-високото участие на вятърните (плюс14.80 %) и фотоволтаични (плюс 42.96 %) централи и въпреки спада при 
биомасата (минус 0.72 %). 
Участието на ВЕИ в разпределителната мрежа в енергийния баланс на страната за сравнявания период от настоящата 
година се повишава до обем от 1 128 532 MWh. Това е ръст с 16.83 % (плюс 16.58 % отчетени преди седмица). Година по-
рано през времето от първи януари до двадесет и шести юни делът на ВЕИ в разпределителната мрежа е бил в обем от 
965 994 MWh. По-добрия резултат през посоченото време от тази година в частност се дължат на увеличението на 
вятърните (плюс 19.36 %) и фотоволтаични (плюс 21.12 %) централи и въпреки спада в участието на биомасата (минус 21.29 
%). 
Делът на водноелектрическите централи (ВЕЦ) продължава да е на минус като за времето от първия ден на януари до 
двадесет и шестия ден на месец юни е в обем от 2 240 815 MWh. Това спад (минус) с 31.81 % (минус 31.84 % преди 
седмица). За сравнение през аналогичния период на предходната 2021 г. ВЕЦ са участвали с обем от порядъка на 3 286 253 
MWh. 
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√ Слабо понижение на цените по енергийните борси на Европа в сряда. Нивата им остават високи за сезона 
Румънската OPCOM затвори при цена от 301,50 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 306,08 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 301,50 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 29 юни 2022 г. Цената за пиковата енергия е 298,76 евро/мвтч, а извънпиковата енергия е 
304,24 евро/мвтч. Най-високата цена от 390,90 евро/мвтч ще бъде в 20 ч. Най-ниска ще бъде цената в 15 ч и тя ще бъде 
172,75 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 79 726,2 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за 29 юни ще бъде 306,08 евро/мвтч. Общият изтъргуван обем 
електроенергия е за 173,13 гвтч. Максималната цена ще бъде 390,90 евро/мвтч и тя ще бъде в 20 ч. Минималната цена ще 
бъде в 15 ч и тя ще бъде 219,70 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 29 юни е 329,09 евро/мвтч. Пиковата енергия пък се 
търгува за 350,20 евро/мвтч. Най-високата цена от 402,90 евро/мвтч ще бъде в 9 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 ч тя 
ще бъде 260,20 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 73 857,1 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 29 юни на Словашката енергийна борса е 326,66 евро/мвтч. Най-високата цена ще 
бъде в 9 ч и  тя ще е 398,98 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 259,27 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 321,51 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 9 ч и  тя 
ще е 394,37 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 251,70 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 29 юни е 334,59 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
358,97 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 50 952,9 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 20 ч и тя 
ще достигне 390,90 евро/мвтч. Най-ниската цена се очаква в 4 ч и тя ще бъде 260,20 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 315,54 евро/мвтч на 29 юни. Пиковата цена ще бъде 333,62 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 487 948,8 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 20 ч и тя ще 
достигне 390,90 евро/мвтч. В 4 ч се очаква и най-ниската цена от 238,00 евро/мвтч. 
 
√ Цената на газа на Газов хъб Балкан с ден за доставка 29 юни спада с 1.96 % 
Цената на природния газ, постигната в сегмента „пазар ден напред“ на газовата борса в България, „Газов хъб Балкан“ с ден 
за доставка 29 юни 2022 г. е 249.10 лв. за MWh/d. 
Изтъргуваният обем е 6 650 MWh/d. 
Стойността намалява с 1.96 % спрямо постигнатите 254.07 лв. за MWh с ден за доставка 28 юни при изтъргуван обем от 6 
050 MWh. 
В сегмента пазар „в рамките на деня“ изтъргуваният обем за 28 юни е 130  MWh. 
Постигнатата цена е 250 лв. за MWh. 
Стойността се увеличава с 2.12 % спрямо постигнатите 244.82 лв. за MWh за 27 юни и изтъргуван обем от 3 100 MWh. 
Референтната цена е 249.10 лв. за MWh/d. 
 
√ Европейските подземни газохранилища към 27 юни за запълнени до 57.12 %, ПГХ „Чирен“ – до 34.32 на сто 
Запълването на европейските подземни газохранилища върви с добри темпове, независимо от намаленото подаване на 
синьо гориво както през газопровода „Северен поток“ (до 40 % от обема). Това става ясно от данните на асоциацията на 
операторите на газохранилищата в Европа (GIE). 
Към 27 юни газохранилищата в Европа са запълнени до 57.12 % или до 628.4448 TWh при темп на запълване от 0.44 % (над 
60 млрд. куб м). За сравнение, към 28 юни миналата година газохранилищата са били запълнени до с десет процента по-
малко – до 47%, при темп на нагнетяване от 0.3 на сто.  Междувременно от днес се възстановява транзитът на газ през 
газопровода „Турски поток“. 
Според данните на GIE, газохранилището в Португалия е запълнено до 100 % (3.6405 TWh), а в Полша -97.09 % (35.3497 
TWh). След страните с висок обем, достигащ почти до нивото 80%, изисквано от ЕК се доближава Дания – 79.41 % ( 7.2108 
TWh) и Чехия – 75.33% (26.9797 TWh), общо за двете газохранилища, като само в едното в момента тече процес на 
нагнетяване (съответно запълнени до 76.01 % и 72.52 %). 
Що се отнася до газохранилищата на Германия и при тях запълването е на високо ниво – до 60.26% или 144.8403 TWh при 
темп на нагнетяване от 0.3 на сто. В момента страната разчита и на осъществяване на операциите от доставки от втечнен 
природен газ, сочат още данните. При това някои от газохранилищата, поддържани от различни оператори са запълнени 
до 99.18 % -- 92.67 %, но при други  нивото е до 19.21 %.  Разбира се, има разлика и в обема за съхранение. 
Подземното газохранилище в България – ПГХ Чирен към 27 юни е запълнено до 34.32 % или до обем от 1.9916 TWh, но от 
25 юни, както сочат данните нагнетяването е спряно. Все пак запълването е по-високо в сравнение с година по-рано, когато 
към 28 юни газохранилището е било запълнено до 30% или 1.7439 TWh като в този ден също не е имало процес на 
нагнетяване. 
 
√ Поевтиняването на долара продължава и във вторник, но страхът от рецесия ограничава спада му 
Индексът на долара ICE Dollar, който показва динамиката на долара спрямо шестте основни валути (еврото, 
швейцарският франк, японска йената, канадският долар, британски паунд и шведската крона) се понижи с 0.18%  
Започналото поевтиняване на американския долар спрямо повечето валути в началото на последната седмица за юни 
продължава и във вторник, докато притесненията за рецесия ограничават щатския долар от по-голям спад. 
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Индексът на долара ICE Dollar, който показва динамиката на долара спрямо шестте основни валути (еврото, швейцарският 
франк, японска йената, канадският долар, британски паунд и шведската крона) се понижи с 0.18%, а по-широкият индекс 
на долара WSJ, в който са включени 16 валути, спадна с 0.14%. 
Експертите отбелязват, че валутният пазар може да бъде обект на волатилност тази седмица, тъй като мениджърите на 
фондове ребалансират портфейлите си преди края на второто тримесечие и първото полугодие в четвъртък, докато 
притесненията за рецесия поддържаха щатския долар от по-голям спад. 
Данните за германската инфлация се очакват в сряда, френските данни в четвъртък, а данните за еврозоната в петък. 
„Този набор от данни за инфлацията ще окаже значително влияние върху бъдещите насоки на Европейската централна 
банка (ЕЦБ) за паричната политика, особено върху траекторията на цикъла на повишаване на лихвените проценти, който 
се очаква да започне през юли“, каза анализаторът на CMC Келвин Вонг пред CNBC. 
Еврото се повиши с 0.22% до 1.0602 в сравнение с 1.0584 долара при затварянето на пазара в понеделник, в очакване на 
нови ястребови коментари на годишния форум на Европейската централна банка (ЕЦБ) в Синтра, Португалия, който 
започва днес. Миналата седмица президентът на ЕЦБ Кристин Лагард потвърди плановете на регулатора за двукратно 
повишаване на лихвите това лято, след като централната банка обяви, че ще приложи мерки за смекчаване на разгрома 
на пазара, който отново разпали опасенията за нова дългова криза в южната периферия на блока. 
Цената на американската валута спрямо японската йена нарасна с 0.17% до 135.61 йени, след като затвори на ниво от 
135.84 йени в края на предишната сесия, оставайки близо до 24-годишно дъно от 136.72 йени, достигнато по-рано през 
юни, тъй като Японската централна банка заяви категорично, че ще се придържа към своята стимулираща политика с ниска 
доходност в момент, когато други големи централни банки се надпреварват да повишават лихвите. Централната банка 
също така устоя на пазарния натиск върху йените и държавните облигации на фона на по-ранните спекулации, главно сред 
чуждестранните инвеститори, че банката може да промени настоящата си политика за контрол на доходността. Както се 
очакваше, Банката на Япония остави своя ключов краткосрочен лихвен процент непроменен на -0.1%, а доходността на 10-
годишните облигации около 0% на заседанието си през юни. 
Курсът на британския паунд беше на ниво от 1.2285 долара, което е повишение с 0.16% спрямо 1.2265 долара предния 
ден. 
Чувствителните към риск австралийски и новозеландски долари поскъпнаха при отскока на фондовия пазар миналата 
седмица, продължил и в понеделник в Азия. Двете стокови валути нараснаха съответно с 0.54% до 0.6957 щатски долара 
за един австралийски и с 0.12% до 0.6307 американски долара за едно „киви“. 
Поскъпващият долар традиционно подкрепя другите две стокови валути, които са силно зависими от котировките на 
суровината. Американският лек суров петрол (WTI) с доставка в края на юли поскъпна с 1.69% до 111.420 долара за барел, 
а европейският вид Brent нарасна с 1.73% до 117.080 долара за барел на стоковата борса в Лондон към 9:30 часа българско 
време. В резултат на това канадският долар се повиши с 0.40% до 1.2827 канадски долара за един американски, а 
норвежката крона нарасна с 0.64% до 9.7317 крони за един щатски долар. 
Пазарът на криптовалути е относително спокоен, след силно волатилната минала седмица. Биткойнът се повиши слабо с 
0.02% до 20 903 долара, а етериумът нарасна с 0.80% до 1 211.33 долара, но прогнозите остават негативни. Според 
глобалните макромодели на Trading Economics и очакванията на анализаторите са за цена от 19 354 долара за биткойн до 
края на юли и до 14 190 долара в края на настоящата година. 
„Въпреки временния спад, останете на дълги доларови позиции, докато несигурността не започне да намалява“, 
препоръча анализаторът на френската банка Societe Generale Кит Жукес пред CNBC. - Доларът вероятно ще падне само, 
когато глобалната икономика тръгне по пътя на по-устойчив растеж... пазарите са насочени към бъдещето, но всичко, което 
можем да видим преди днес, е опасност.“ 
 
Мениджър 
 
√ Еврото се движи около прага от 1,05 долара 
Курсът на еврото днес се движи около прага от 1,05 долара, съобщиха германски финансови издания. 
В междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин единната европейска валута варираше от 1,0499 до 1,0503 щатски 
долара. 
Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,0561 долара. 
 
√ На борсите в Европа продължава да цари оптимизъм 
Европейските акции регистрираха повишения в ранната търговия във вторник, след като Китай намали на 7 дни 
карантината за международните посетители, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст от 2,22 пункта, или 0,53%, до 417,31 пункта, задържайки се на зелена 
територия за трета поредна сесия на фона на облекчаването на опасенията, че агресивните действия на централните банки 
срещу инфлацията ще предизвикат икономически спад. 
Немският показател DAX напредна със 76,59 пункта, или 0,58%, до 13 262,66 пункта. Водещият индекс на Лондонската 
борса FTSE 100 се повиши с 82,33 пункта, или 1,13%, до 7 340,65 пункта. Френският измерител CAC 40 записа ръст от 64,71 
пункта, или 1,07%, до 6 112,02 пункта. 
Общият европейски индекс SXEP на компании от петролния и газов сектор и индексът SXPP на ресурсните компании се 
повишиха съответно с 2,25% и 2,42%, тъй като цените на суровините нараснаха на фона на надеждите за възобновяване на 
търсенето от Китай - втората по големина икономика в света и най-големият потребител на метали. 
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Здравните власти заявиха, че Китай ще намали от 14 на 7 дни периода на карантина за COVID-19 за посетители от чужбина, 
като те ще те ще трябва да прекарат допълнителни три дни ще прекарат у дома. 
Акциите на компаниите за луксозни стоки LVMH и Richemont, които разчитат на Китай за голяма част от приходите си, 
поскъпнаха съответно с 1,67% и 3,03%. 
„Шокът в Китай започва да отшумява, но вероятно все още сме на четири до шест месеца от получаването на реална 
представа за това дали различните икономики, включително на САЩ, Европа и Китай, вървят към рецесия“, коментира 
Себастиен Гали, старши макростратег в Nordea Asset Management. 
„Имайки това предвид, някои инвестиционни стилове и оценки стават много привлекателни. Това е време на голяма 
ротация на пазара и момент, в който мениджърите могат да си донесат доста добавена стойност“, добави той. 
Пазарите на акции отбелязаха рязка разпродажба тази година, тъй като инвеститорите опитваха да коригират очакванията 
си за икономически растеж и корпоративни печалби в резултат на растящата инфлация и повишаване на лихвените 
проценти. 
Докато ЕЦБ се готви да повиши лихвите за първи път от десетилетие през юли, нейният председател Кристин Лагард заяви, 
че те ще се движат постепенно, но остави отворена възможността за по-агресивни действия от централната банка при 
влошаване на средносрочната инфлация. 
Лагард и председателят на Федералния резерв на САЩ Джером Пауъл ще говорят на годишния форум за централно 
банкиране в Синтра, Португалия в сряда. 
Акциите на френската компания Valeo поскъпнаха с 3,06%, след като компанията спечели голям договор с BMW за 
оборудване на предстоящата платформа за електрически превозни средства на германския производител с 
усъвършенствани системи за подпомагане на шофирането. 
Спад на Уолстрийт 
Основните американски борсови индекси регистрираха понижения в понеделник, следвайки силно възстановяване през 
мината седмица, докато Уолстрийт се подготвя за най-лошото полугодие за акциите от десетилетия, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете спад от 62,42 пункта, или 0,25, до 31 438,26 пункта. Широкообхватният показател 
Standard & Poor’s 500 се понижи с 83,07 пункта, или 0,72%, до 11524,55 пункта. Индексът на високотехнологичните 
дружества Nasdaq изтри 11,63 пункта от стойността си, или 0,3%, достигайки до 3 900,11 пункта. 
Индексите изпитва затруднения, докато инвеститорите анализират дали акциите вече са достигнали дъно или само 
временно са се възстановили от прекомерни разпродажби. Акциите могат да намерят подкрепа през тази седмица, докато 
инвеститорите ребалансират портфейлите си за края на тримесечието. 
Акциите попаднаха на червена територия следобед, след като по-рано през сесията бяха на зелено. Движенията през деня 
бяха „предпазливи“, каза Рос Мейфийлд от Baird пред Си Ен Би Си, като отбеляза, че все още няма ясен катализатор, който 
да управлява посоката на пазара. 
Технологичните акции тръгнаха надолу в понеделник, след като доходността на 10-годишните облигации на САЩ се 
повиши. Цените на книжата на издателите на видеоигри Electronic Arts и Take Two Interactive се понижиха съответно с 3,53% 
или 3,30%. Акциите на Best Buy поевтиняха с 3,41%. 
Най-голяма загуба в S&P 500 регистрира Etsy, чиито акции поевтиняха с 3,55%, след като Needham понижи рейтинга на 
компанията. Цената на книжата на Spirit Airlines  се понижи със 7,95% след като превозвачът заяви, че ще приеме оферта 
за придобиване от Frontier Group. 
Енергийният сектор отбеляза забележимо увеличение с около 2,8% за деня, като акциите на Valero Energy, Devon Energy и 
Marathon Oil поскъпнаха съответно с 8%, 7,48% и 4,85% 
Акциите на BioNTech поскъпнаха със 7,21%, след като производителят на лекарства каза, че неговият бустер срещу варианта 
Омикрон на коронавируса демонстрира подобрен имунен отговор. 
Тези движения на Уолстрийт идват, след като Dow скочи с над 800 пункта, или 2,7%, в петък. S&P 500 се повиши с 3,1%, а 
Nasdaq Composite напредна с 3,3%. Тези печалби подкрепиха индексите, които регистрираха първи седмичен ръст от месец 
май насам. S&P 500 е напреднал с повече 7% от средата на юни, когато навлезе в мечия пазар, но продължава да е на 19% 
под рекордния си връх и с 18% на червено за тази година. 
От UBS обаче подчертават, че пазарната волатилност все още не е приключила. 
Водещите борсови индекси в Азиатско-тихоокеанския регион регистрираха повишения в понеделник, докато 
инвеститорите анализираха развитието на инфлацията и вероятността от рецесия, предаде Си Ен Би Си. 
Повишения в Азия 
Основните индекси на борсите в Азиатско-тихоокеанския регион регистрираха повишения във вторник, докато 
инвеститорите продължиха да анализират здравето на икономиката, пише Си Ен Би Си. 
Хонконгският показател Hang Seng отчете ръст от 189,45 пункта, или 0,85%, до 22 418,97 пункта. Акциите на технологичния 
гигант Tencent поевтиняха с 3,28%, след като нидерландския инвеститор Prosus NV съобщи, че ще продаде част от дела си 
в китайската компания, за да финансира обратно изкупуване на акции за себе си и за компанията си майка Naspers. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Compositе се повиши с 30,03 пункта, или 0,89%, до 3 409,21 пункта, докато 
индексът Shenzhen Composite напредна с 26,93 пункта, или 1,21%, до 2 243,92 пункта. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 записа ръст от 178,2 пункта, или 0,66%, до 27 049,47 пункта. 
Южнокорейският показател Kospi се повиши с 20,17 пункта, или 0,84%, до 2 422,09 пункта. 
Австралийският бенчмарк ASX 200 напредна с 57,6 пункта, или 0,86%, до 6 763,6 пункта. 
У нас 
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Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха повишения в ранната търговия. Основният индекс SOFIX 
отчете ръст от 0,69 пункта, или 0,11%, до 614,36 пункта. BGBX40 повиши с 0,16 пункта, или 0,11%, до 143,90 пункта. BGTR30 
напредна с 1,30 пункта, или 0,18%, до 740,72 пункта. BGREIT се повиши с 0,43 пункта, или 0,24%, до 179,52 пункта. 
 
√ Петролът поевтинява след три дни на ръст на цените 
Цените на петрола се понижиха в ранната търговия в сряда, следвайки три дни на ръст, докато вниманието на 
инвеститорите е разделено между опасенията за световната икономика и ограничените петролни доставки, пише Ройтерс. 
Към 9:15 часа българско време сортът Брент поевтиня с 0,47 долара, или 40%, до 117,5 долара за барел, докато цената на 
американския лев суров петрол WTI се понижи с 0,50 долара, или 0,45%, до 111,3 долара за барел. Двата сорта поскъпнаха 
с над 2% във вторник, тъй като опасенията относно ограничените доставки, дължащи се на западните санкции срещу Русия, 
надделяха над страховете, че търсенето може да се забави при потенциална бъдеща рецесия. 
Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства се разглеждат като единствените две членки на Организацията на 
страните износителки на петрол (ОПЕК) със свободен капацитет, за да компенсират загубените руски доставки. Въпреки 
това, коментарите на министъра на енергетиката на ОАЕ Сухаил ал-Мазруи и френския президент Еманюел Макрон тази 
седмица показаха, че е малко вероятно тези производители да увеличат допълнително добива. 
„Инвеститорите направиха корекции на позициите си, но запазиха очакванията си, че Саудитска Арабия и Обединените 
арабски емирства няма да успеят да увеличат значително производството, за да отговорят на възстановяването на 
търсенето“, каза Хироюки Кикукава, генерален мениджър на проучване в Nissan Securities. 
„Цените на петрола вероятно ще останат над 110 долара за барел, поради опасения за потенциални прекъсвания на 
доставките в резултат на бури и урагани, когато Съединените щати навлязат в летния сезон“ каза той. 
Анализаторите също предупредиха, че политическите вълнения в Еквадор и Либия могат да затегнат допълнително 
предлагането. 
Търговията с петрол от Русия може да стане обект и на нови изисквания, след като лидерите на Г-7 се съгласиха във вторник 
да проучат начини за поставяне на таван на цената на руския петрол, за да ограничат приходите на Москва. 
Въпреки това търговците и анализаторите са скептични относно рентабилността на подобно предложение, тъй като то ще 
изисква сътрудничество от Китай и Индия. 
„Ограничението на цената може да има ограничен ефект, освен ако не бъде прието от всички страни в световен мащаб“, 
казаха анализатори от FGE. 
В Съединените щати се очаква запасите от суров петрол да спаднат през последните две седмици, според проучване на 
Ройтерс. Данните от Американския петролен институт показват, че запасите от бензин и дестилати са се повишили, докато 
запасите от суров петрол са паднали за седмицата, приключила на 24 юни. 
 
Cross.bg 
 
√ Радев за изгонването на руски дипломати: Надявам се това решение да е обмислено и като мащаби, и като 
последствия 
Президентът Румен Радев коментира изгонването на руски дипломати от България в изявлението си пред медиите преди 
срещата на върха на лидерите на НАТО в Мадрид. 
Не мога да дискутирам този въпрос, защото не разполагам с необходимата информация, каза Радев. 
Надявам се министър-председателят в оставка Кирил Петков да разполага със солидна и достоверна информация за това 
решение и да го е обмислил добре и като мащаби, и като последствия, каза държавният глава. 
Лидерите ще обсъдят на високо политическо ниво допълнителното укрепване на Източния фланг чрез нарастване на 
многонационалните бойни групи до ниво бригади. Оперативните решения тепърва предстои да бъдат взети на военно-
политическо ниво. 
Радев определи срещата като започваща в ключов момент при радикално променина стратегическа среда за сигурност в 
резултат на руската агресия в Украйна и засилена конкуренция между основните стратегически играчи на глобалната 
сцена. 
Според него, след десетилетия фокусиране върху борбата с тероризма в отдалечени региони НАТО се завръща към 
основната си роля - защита на суверенитета и териториалната цялост на страните-членки. 
Вчера генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг съобщи, че Турция дава подкрепата си за членството на Швеция и 
Финландия в НАТО, след като от месец май Анкара блокираше кандидатурите им. Трите страни са подписали меморандум 
в отговор на турските опасения. 
 
√ Румен Драганов: Хаосът по летищата е предизвикан от многото пътувания и трудността от обслужване 
Става въпрос за трети месец с ръст над 100% на пътуванията на българите в чужбина. От една страна това е след 
пандемията, а от друга - знаем, че има изключително много спестявания в банките и инфлацията принуди хората да търсят 
начини как да си използват парите. В някои случаи е трудно да се запишете за дадена група. Това каза за Bulgaria ON AIR 
директорът на Института за анализи и оценки в туризма доц. Румен Драганов. 
"Имаме много голям наплив на чужденци, увеличаване на полетите по летищата. Не се усеща войната в Украйна. Най-често 
българите избират да пътуват до Турция, Гърция, Египет, Тунис, Дубай. Летният сезон стартира изключително силно в 
сравнение с това, което беше през изминалите 2 години. Хаосът по летищата е предизвикан от многото пътувания и 
трудността от обслужване. Ръководството на въздушното движение каза, че такъв огромен трафик от самолети над 
България не са виждали", допълни Драганов. 
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Директорът на Института за анализи и оценки в туризма сподели, че в момента в Албена се провежда конференция как 
може да се използват балнео курортите за лечение след Ковид-19. 
"Нашите балнео и SPA комплекси работеха изключително добре по време на пандемията. Това бяха местата с най-висока 
заетост. Но туризмът винаги е под някакво напрежение и винаги има нещо, което се случва. Вече гледаме към следващия 
сезон и имаме своите притеснения какво би се случило", подчерта Драганов. 
"Нашата Здравна каса няма пътека, която да се казва "Пост-Ковид" и да се ползва в SPA курортите. Най-хубаво е, че 
ваучерите за храна ще станат и ваучери за туризъм. Над милиард са парите, които са заделени в тази част", посочи Румен 
Драганов. 
Попитан дали все още има проблем с персонала, той отговори: "Проблемът с персонала стои дотолкова, доколкото 
персоналът се научи да си търси парите, за които работи. Онзи персонал, който работеше през социализма и работеше без 
заплащане, умря. Големият проблем на тези, които работят, да могат да регулират заплащанията. Не може да се 
конкурираме с Гърция, защото тя не познава системата "ол инклузив ", Гърция има таверни." 
Драганов добави, че средната цена на два шезлонга с чадър у нас е 27 лв. 
 
√ Над 90 % от дружествата и едноличните търговци в Бургас обявиха доходите си пред НАП 
31 265 фирми или над 90 % от юридическите лица, плащащи корпоративен данък, са обявили приходите си пред НАП 
Бургас ден преди настъпването на крайния срок. Едноличните търговци, включително плащащи патентен данък, и 
земеделските стопани, избрали да се облагат като еднолични търговци, които вече са подали декларации за доходите, 
надвишават 1600. 
От НАП напомнят, че 30 юни е срокът за деклариране и внасяне на данъка и окончателните социални и здравни 
осигурителни вноски от самоосигуряващите се лица, които извършват дейност като търговци по смисъла на Търговския 
закон,  едноличните търговци, както и земеделските стопани, избрали този ред на облагане. До края на юни, заедно с 
годишната си данъчна декларация, те трябва да подадат и декларация Образец № 6 с общия размер на дължимите  за 
предходната година осигурителни вноски.  
30 юни е и срокът, в който фирмите декларират и плащат корпоративен данък (чл. 92 от Закона за корпоративното 
подоходно облагане), данък върху разходите, данък върху приходите на бюджетните предприятия, както и данък върху 
дейността от опериране на кораби. 
Подаването на данъчните и осигурителни декларации и документи, както и плащането към бюджета, се извършват онлайн 
чрез портала за е-услуги: https://portal.nra.bg/ с персонален идентификационен код (ПИК) на НАП или квалифициран 
електронен подпис (КЕП). 
Информационният център на НАП отговаря на въпроси на клиенти на телефон: 0700 18 700 от 9.00 часа до 17.30 часа в 
делнични дни. Обаждането е на цена по тарифите на съответния оператор.    
 
√ Фонд на фондовете ще гарантира финансов инструмент „Индивидуална гаранция“, кредити в сектор „Рибарство и 
аквакултури“ 
Фондът на фондовете, ще подкрепи предприятията в сектор „Рибарство и аквакултури“, посредством 5.25 млн. осигурени 
по Програмата за морско дело и рибарство 2014 -2020 (ПМДР), съфинансирана от Европейския фонд за морско дело и 
рибарство. Със средствата ще бъдат предоставяни индивидуални гаранции на банки в страната за да бъде стимулирано 
кредитирането на устойчиви и жизнеспособни проекти, допустими в съответствие с мерките по ПМДР за инвестиции 
свързани с производство, преработка и продажба на рибни продукти и аквакултури, както и за изпълнението на проектни 
предложения съгласно стратегиите за местно развитие и подобряване на икономическото и социално благополучие в 
рибарските общности. 
Гаранционният инструмент цели да създаде условия и предпоставки за преодоляване на затруднения достъп на бизнеса 
до финансиране в сектора, свързан с високия риск при оценката на банките на подобни проекти. 
В срок до 31.03.2023 г. или до изчерпване на публичния ресурс, заинтересованите страни могат да кандидатстват за 
финансиране във всяка банка, която е сключила или ще сключи Рамково гаранционно споразумение с Фонда на фондовете 
за изпълнение на финансовия инструмент. 
Гаранционният продукт ще обезпечава до 80% от всеки индивидуален или допълващ безвъзмездна помощ по проекти от 
ПМДР 2014-2020 кредит, при спазване на ограниченията за максимален размер на гаранцията до 1 млн. лв. и условията на 
приложимия режим на държавни помощи, за финансиране на: 
-        Продуктивни инвестиции в аквакултурите в Сектори „Рециркулационни системи“ и „Изграждане на нови, както и 
разширяване и модернизация на съществуващи аквакултурни стопанства“; 
-        Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури; 
-        Изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие; 
-        Преработване на продуктите от  риболов и аквакултури. 
Съответно гарантираният кредит ще бъде отпускан от банката партньор при облекчени условия за инвестиционно 
финансиране, свързано с инвестицията оборотно финансиране (без револвиращ кредит и/или овърдрафт) или финансов 
лизинг със срок за погасяване от 12 до 120 месеца и гратисен период по главницата до 36 месеца (до 12 месеца за оборотно 
финансиране). 
 
√ България е последната държава в ЕС без електронни ваучери за храна 
Над половин млн. служители получават ваучери за храна всеки месец. Това стана ясно от интервю на председателя на 
Асоциацията на операторите на ваучери за храна Меди Бенбугера. Той обясни, че ваучерите за храна остават една от най-

https://portal.nra.bg/
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предпочитаните социални придобивки в България, като те увеличават покупателната способност на работещите, без да 
увеличават данъчното бреме за работодателя и в същото време водят до изсветляване на икономиката. Повече от 
половината от фирмите, които дават ваучери, са малки и средни предприятия с под 50 служители. В същото време България 
е последната държава в Европейския съюз, която издава ваучерите само на хартия. 
В момента ваучерите за храна могат да се използват в ресторанти, заведения за бързо хранене, магазини за хранителни 
стоки, супермаркети и др. Законът за бюджета даде възможност с ваучери за храна да се заплащат битови сметки за 
електроенергия, вода, парно и газ, както и културни дейности като кино и театър. За целта обаче тези обекти трябва да 
имат сключен договор с операторите, издаващи ваучери за храна. 
Това на практика забавя процеса, тъй като според закона операторите на ваучери нямат право да сключват договор с 
посредници, където мнозинството потребители плаща сметките си. 
Бенбугера каза още, че със Закона за Държавния бюджет за 2022 г. е дадена възможност доставчиците на комунални услуги 
да сключат договори за приемане на ваучери като средство  за заплащане на битови сметки. “Оказва се обаче, че голяма 
част от тях разполагат с ограничена мрежа от офиси, където работят с клиенти, или пък не желаят да приемат 
ваучери. По-голямата част от разплащанията за битови сметки минават по банков път или през посредници. Ето 
защо е необходимо да се позволи заплащането с ваучери и при тези трети лица, за да може максимален брой 
потребители на ваучери да се възползват от тази възможност”. Към момента операторите на ваучери трябва да 
сключват индивидуални договори с всички доставчици на комунални услуги. Повечето от големите доставчици вече не 
оперират физически офиси и приемат плащания основно чрез банките или посредници, които позволяват да се заплащат 
битови сметки. На този етап на операторите на ваучери за храна не е позволено да сключват договори с тези доставчици 
на услуги спрямо действащата нормативна уредба, добави той. 
На въпроса кога ще бъде дадена възможността ваучерите да бъдат използвани за туристически услуги, каквото бе 
предложението на Министерството на туризма, председателят на Асоциацията на операторите на ваучери за храна 
отговори, че такова предложение от Министерство на туризма има, но то е част от предложенията за актуализацията на 
бюджета. “Ако и когато това се случи, ще има яснота по отношение на начините за прилагане и условията, при които хотели, 
например, биха могли да започнат да приемат плащане с ваучери”, категоричен бе той. 
Може би най-важният въпрос е свързан с дигитализацията на ваучерите, тъй като  България е последната държава в ЕС, 
където издаването на електронни ваучери за храна все още не е позволено законово. Например в съседна Румъния 
ваучерите са храна са изцяло дигитални от началото на тази година, а дори в Молдова съществуват електронни ваучери. 
“Операторите на ваучери за храна имат технологиите и ноу-хау да издават дигитални ваучери, тъй като повечето оператори 
го правят на много други пазари, като за да стане възможно това и в България трябва да бъдат направени съответните 
промени в законодателната рамка”, коментира той. 
Системата на ваучерите за храна е силно регулирана, средствата минават изцяло по банков път и всяка стотинка се 
декларира в НАП, така че ваучерите са един проследим и прозрачен инструмент, който служи за увеличаване на 
покупателната способност, но и води до изсветляване на икономиката. Дигитализацията е дълго чакана от работодателите 
и техните служители, особено след пандемията, когато служителите на множество компании работят от разстояние. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Парламентарни Консултациите за ново правителство – възможен ли е нов кабинет с мандат на „Продължаваме 
промяната“;  

- Защо Иван Хиновски напусна „Има такъв народ“. Гост: Иван Хиновски – енергиен експерт; 
- Ехото след изгонването на още 70 руски дипломати. Гост: Стефан Тафров; 
- Срещата на върха на НАТО: Какви решения да очакваме; 

Нова телевизия, „Здравей, България“ 
- България гони 70 руски дипломати. Били ли са свързани с тайните служби и работили ли са срещу интересите на 

страната ни; 
- А сега накъде? Избори наесен или правителство с познати лица? Гости: Искрен Митев от „Продължаваме 

Промяната”, Тошко Йорданов от „Има такъв народ” и Явор Божанков от БСП; 
- Ексклузивно – българинът, който отиде да се бие като добровлец в Украйна. Гост: Иван Калчев-Глиги с разказ от 

първо лице за бойните действия. 
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа – Спасяват болници от фалити с пари за ваксини?; 
в. Труд - Пенсиите с 9,4% нагоре, средната става 666 лева; 
в. Телеграф - Заливат морето с дрога украйна; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа – Програмен къс кабинет с мандата на ПП устройва всички май; 
в. 24 часа - СЕМ пита Кошлуков има ли авторитет, а Петков - избухлив ли е; 
в. Труд - Нинова кани Рашков за водач на листа; 
в. Труд - Медици и пациенти срещу истерията на Сербезова; 
в. Телеграф - Радев с ответен удар: връчва първия мандат още в петък; 
в. Телеграф - COVID добавката в пенсиите до живот; 
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Водещи интервюта 
в. 24 часа - Инж. Светослав Глосов, почетен председател на Камарата на строителите в България: Без индексации ще се 
провалят обекти за милиарди и ще връщаме пари на Брюксел; 
в. Труд - Председателят на УС на Камарата на строителите в България инж. Илиян Терзиев пред "Труд": Липсата на 
индексация застрашава с фалит по 100 фирми на месец; 
в. Телеграф - Бившият финансов министър Симеон Дянков: Актуализацията е камъчето, което бутна каруцата; 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Юлски кабинет или избори през септември?; 
в. Труд - Гаранция - Франция. Дали?; 
в. Телеграф - Недораслото общество. 
 
√ Предстоящи събития в страната на 29 юни 
София 

- От 8:30 часа на протестната палатка до сградата на парламента ще бъдат представители на Федерацията на 
синдикатите в земеделието - КНСБ, Федерацията на синдикалните организации от горското стопанство - КНСБ и 
НФ "Земеделие и горско стопанство" - КТ "Подкрепа". Своите искания за ръст на възнагражденията ще защитят 
работещи в Българската агенция по безопасност на храните, Изпълнителна агенция Борба с градушките и 
Изпълнителна агенция по горите. 

- От 9.30 часа пред храм-паметник „Александър Невски“ за четвърта поредна година Държавна агенция 
„Безопасност на движението по пътищата“ ще отбележи деня, посветен на пътната безопасност. С демонстрация 
ще бъде показан планът „С.П.А.С.И.“ и взаимодействието на различните служби по време на пътен инцидент. 
Партньори в акцията са още Столична община, ПБЗН, ЦСМП, „Пътна полиция“, „Охранителна полиция“ и БЧК. 

- От 10.00 часа Министерският съвет ще проведе редовно заседание. 
- От 11.00 часа Cushman&Wakefield Forton организират медийна закуска и обиколка на новото споделено 

пространство MyFlex /в Мегапарк/. 
- От 11.30 часа в Клуба на народния представител (в сградата на Народното събрание, площад "Народно 

събрание" № 2 ) ще бъде открита изложбата "С устрем към светлината" на художничката Даниела Стойкова. 
- От 13.00 часа в ТехноМеджикЛенд 12 учители - дигитални новатори в образованието ще бъдат отличени в 

конкурса на БАИТ за 2022 г. 
- От 18.00 часа на откритата сцена в парк „Тинтява“ (градинката при КАТ) район „Изгрев“ ще отбележи за втора 

година своя празник. 
- От 19.00 часа в РЦСИ “Топлоцентралата” ще бъде открита изложбата “ТОТАЛПРОЕКТ. Непознатата архитектурна 

модерност”. 
- От 19.00 часа, в Зала "България" Плевенската филхармония ще представи програма Брамс и Стравински в раздел 

"Преглед на българските оркестри" на 53-тият Международен фестивал "Софийски музикални седмици". 
*** 
Добрич. 

- От 16.00 часа в пресклуба на Българска телеграфна агенция в Добрич ще се състои пресконференция на журито 
на Националния фест на ученическите и студентските рок групи. 

- От 18.00 часа в дом-паметник „Йордан Йовков“ ще се състои представяне на книгата 
- на Катя Зографова БЕЛЕЖИТИ ЖЕНИ НА/ЗА БЪЛГАРИЯ (ОТ КЕРА ТАМАРА ДО ПЕТЯ ДУБАРОВА). 

*** 
Павликени. 

- От 10.30 часа Вицепрезидентът Илияна Йотова ще бъде гост на отбелязването на 79-годишнината от обявяването 
на Павликени за град. Тържественото честване е от 10.30 часа пред сградата на общината. 

*** 
Разград. 

- От 10.00 часа в Детска градина "Незабравка" в Разград във връзка с Деня за безопасност на движението ще се 
проведе информационна кампания във връзка 29 юни – Деня за пътна безопасност. 

*** 
Русе. 

- От 10.00 часа в Пленарна зала в Областна администрация над 200 ученици от русенските училища ще се включат 
в среща с полицаи от Областната дирекция на МВР /ОДМВР/. 

*** 
Свищов. 

- От 17.30 часа в местност „Паметниците“ ще се проведе почистване на река Дунав.  
*** 
Сливен. 

- От 10.00 часа в Областния информационен център в Общината ще се състои пресконференция на директора на 
Симфоничния оркестър Кремена Оксенкруг. Тя ще представи челистката Ерика Пикоти и диригента Григор 
Паликаров, участващи в последния концерт на оркестъра за сезона. 

- От 19.00 часа в зала „Сливен“ ще се играе комедията “ Една седмица, не повече”! 
 



29 

 

*** 
Стара Загора. 

- От 10.00 часа в залата на Административната сграда на МТСП - Стара Загора, с адрес: ул.”Стефан Караджа” № 8, 
етаж 4 ще се проведе пресконференция, на която трите агенции към Министъра на труда и социалната политика, 
ще представят резултатите от дейността си за предходния месец, както и други актуални за момента теми. 

- От 18.30 часа в салона на Центъра за даровити деца проф. Петър Жеков ще се състои концерт по повод 90-
годишнината от рождението на проф. Петър Жеков. 

*** 
Трявна. 

- От 18.00 часа ще бъде открита представителна изложба на Националната гимназия за приложни изкуства 
„Тревненска школа“.  

*** 
Шумен. 

- От 15.30 часа в зала 203 ще се проведе заседание на ПК ЕПМСВНПО. 

Всички досегашни броеве на "ЕЖЕДНЕВЕН МЕДИЕН МОНИТОРИНГ" от началото на 2021 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 2020 г. 

http://bica-bg.org/?p=5966

