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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
Bulgaria ON AIR 
 
√ Васил Велев: Ако няма компенсации за бизнеса, ще има обедняване и загуба на работни места 
"Това правителство с този премиер ни излъга два пъти", каза председателят на Асоциацията на индустриалния 
капитал в България 
Работодателите излязоха с остра позиция за отхвърлянето на предложенията за компенсиране на бизнеса заради високите 
цени на електроенергията на вчерашното заседание на бюджетната комисия. 
Тези проблеми трябва да бъдат решение, защото иначе това събрание и всички вътре ще станат непотребни. Това 
правителство с този премиер ни излъга два пъти - в средата на март и май, че ще намерим заедно средносрочно решение, 
както другите европейски страни, за компенсиране на свръх високите цени на електроенергия. Това заяви председателят 
на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев в студиото на "България сутрин". 
По думите му при нас сметките са по-добри от в другите европейски страни, а причината, че не се търсят решения са или 
некадърност, или желание да се крадат парите на хората. 
"Ако няма компенсации занапред, цените в магазините ще скочат още веднъж, два пъти, тоест 30-35% инфлация на 
годишна база. Това ни чака - обедняване, изпепеляване на спестяванията, загуба на конкурентоспособност на 
индустрията и на работни места", смята Велев. 
Той информира, че са дадени разчети на всички депутати. 
"Правителството не внесе предложение, както бе обещано. Внесохме го ние. Припознаха го почти всички 
парламентарни групи, внесоха го. След това БСП и "Продължаваме промяната" го оттеглиха. При гласуване в комисии 
коалиция не подкрепи предложенията на ГЕРБ, ДПС. Сега ние оставаме един ден преди 1 юли, при цени от порядъка на 
600 - 700 лв. за мегаватчас, без програма за компенсиране", информира председателят на Асоциацията на индустриалния 
капитал в България пред Bulgaria ON AIR. 
Според него при компенсиране на цените по схемата, която те са предложили, в държавната енергетика за годишен 
период ще остане печалба от 1,5 млрд. лв. 
Велев отбеляза, че това е 5-7 пъти повече от обичайна година, а ако не се прави компенсиране, печалбата ще е над 5 млрд. 
лв. 
Запитан дали са получени компенсации за май и юни, гостът в студиото уточни: "За май и за юни действа програмата. За 
юни е рано да се каже, но за май са получени". 
Гледайте целия разговор във видеото. 
 
НОВА ТВ 
 
√ Велев: Ако не се гласуват компенсации за бизнеса заради тока, вадим снимките на виновните депутати 
Според предс. на УС на АИКБ пари има достатъчно, ако не се крадат 
Ако депутатите не вземат решение компенсациите за бизнеса заради високите цени на електроенергията да продължат 
след 1 юли, работодателските организации ще извадят снимките на депутатите, за да е ясно кой е виновен. Това обяви в 
предаването „Твоят ден” на NOVA NEWS Васил Велев, предс. на УС на Асоциацията на индустриалния капитал.  
Той точни, че говори от името на всички работодатели. "Много е важно да се знае кой ще бъде виновен да се качат два 
пъти цените в магазините:, посочи Велев. Той обясни, че това ще стане, ако не се гласуват компенсациите, тъй като цената 
на електроенергията е главната причина за инфлацията. 
"Ако не бъдат приети нашите предложения, инфлацията ще се удвои.  Това означава свиване на производствата, 
задържане на работните заплати, и поради инфлацията спестяванията да се стопят". Оттам - и обедняване на хората, 
добави Велев.   
След компенсирането в държавната енергетика ще остане 1 млрд лв. или 5 пъти повече пари, коментира още 
председателят на УС на АИКБ. „Пари има достатъчно, ако не се крадат”, категоричен е той. По думите му това са пари от 
бюджета, а от изработрени от храта в предприятията и част от тях трябва да се върнат като компенсации, както правят в 
други страни от ЕС. 
Непредвидимостта, в която в момента работят предприятията и особено след като депуттаите от ресорната комисия 
отхвърлиха предожението на бизнеса за продължаване на компенсациите от 1 юли, Велев обясни така: "До днес има 
компенсации, от утре нямаме никаква предвидимост. Не знаем за утре каква ще ни е цената – 700 лв. или 250 лв".  

https://www.bgonair.bg/a/36-sutreshen-blok/270600-vasil-velev-ako-nyama-kompensatsii-za-biznesa-shte-ima-obednyavane-i-zaguba-na-rabotni-mesta
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Ако цените скочат 4 пъти от утре, много предприятия ще спрат работа, допълни той. 
Целия разговор гледайте във видеото. 
 
√ АОБР: Безотговорно парламентарно гласуване обрича икономиката 
От асоциацията разпространиха официална позиция след заседанието на бюджетната комисия във вторник  
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) излезе с позиция за гласуването на предложения за 
промени в бюджетния закон от ресорната парламентарна комисия, разпространена от БТА. Публикуваме мнението на 
АОБР без редакторска намеса: 
На проведено на 28 юни 2022 г. заседание на Комисията по бюджет и финанси към 47-ото 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: 
Любомир Каримански, ИТН (председател на КБФ) – въздържал се 
Венко Сабрутев, ПП (зам.-председател на КБФ) – против 
Румен Гечев, БСП (зам.-председател на КБФ) – против 
Андрей Гюров, ПП – против 
Благовест Кирилов, БСП – против 
Владимир Маринов, БСП – против 
Владислав Панев, ДБ – против 
Георги Ганев, ДБ – против 
Ивайло Шотев, ПП – против 
Искрен Митев, ПП – против 
Пламен Шалъфов, ПП – против 
Снежанка Траянска, ИТН – въздържал се 
 
Novini.bg 
 
√ АОБР: Депутатите на ПП, БСП, ДБ и ИТН лишиха 633 хиляди небитови потребители на ток от компенсации 
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). 
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.  

https://nova.bg/news/view/2022/06/30/374141/%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2-%D0%B0%D0%BA%D0%BE-%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D0%B5-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC-%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8/
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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 на сто компенсация за цената над този праг) беше подкрепено от ГЕРБ, ДПС и 
"Възраждане". Предложението на ДПС (200 лв./МВтч базова цена и 80 на сто 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, 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. 
1. Любомир Каримански, ПП (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 
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. 
 
Business.dir.bg 
 
√ Парламентът отряза енергийните компенсации за бизнеса, работодателите с гневна декларация  
Работодателските организации обвиниха партиите, че са лишили 633 хиляди небитови потребители на ел.енергия 
от подкрепа срещу нереално високите енергийни цени  
След неколкократни опити от страна на председателя на Комисията по бюджет и финанси с процедурни хватки да саботира 
гласуването, депутатите отхвърлиха предложенията за енергийни компенсации за небитовите клиенти. 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. 
Това се казва в позиция на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) във връзка с разгледаните 
от комисията във вторник, но неприети няколко предложения за промени в Закона за държавния бюджет, 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. 
"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." 
Ето какво още се казва в изявлението, поместено на страницата на БСК, която ротационно председателства АОБР. 
Публикуваме без редакторска намеса. 
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"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: 
Любомир Каримански, ИТН (председател на КБФ) - въздържал се 
Венко Сабрутев, ПП (зам.-председател на КБФ) - против 
Румен Гечев, БСП (зам.-председател на КБФ) - против 
Андрей Гюров, ПП - против 
Благовест Кирилов, БСП - против 
Владимир Маринов, БСП - против 
Владислав Панев, ДБ - против 
Георги Ганев, ДБ - против 
Ивайло Шотев, ПП - против 
Искрен Митев, ПП - против 
Пламен Шалъфов, ПП - против 
Снежанка Траянска, ИТН - въздържал се 
 
Vesti.bg 
 
√ АОБР: Бизнесът ще плаща поне двойно по-скъп ток от 1 юли 
Това ще се отрази на крайните цени на произвежданата продукция и ще генерира инфлация, заявяват 
работодателите  
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) излезе с остра позиция заради решението на 
депутатите в Бюджетна комисия да отхвърлят компенсациите за високите цени на промишления ток. 
"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", се казва в съобщението. 
"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", допълват още от АОБР. 
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!", предупреждават 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!", заявяват още те. 
"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". 
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"Маските паднаха! Видя се кои политически сили се отнасят враждебното към българската индустрия, към българския 
бизнес – от дребния семеен до тежката индустрия", посочват още в позицията си АОБР. 
  
News.bg 
 
√ Работодателите: Без компенсации на бизнеса за тока - ръст на цените и инфлацията  
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) излезе с позиция във връзка с отхвърлянето на 
предложенията за компенсиране на бизнеса заради високите цени на електроенергията на вчерашното заседание на 
Комисията по бюджет и финанси (КБФ) в парламента. 
Работодателите заявяват, че от отхвърлянето на предложенията се е стигнало след неколкократни опити от страна на 
председателя на комисията да саботира гласуването с процедурни хватки. "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", допълват те. 
В позицията се отбелязва, че компенсациите са отхвърлени заради гласовете на ПП, БСП, ДБ и ИТН, като предложението 
на ГЕРБ (150 лв./МВтч базова цена и 80% компенсация за цената над този праг) е подкрепено от ГЕРБ, ДПС и "Възраждане", 
а на ДПС (200 лв./МВтч базова цена и 80% компенсация) - 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.", подчертават от АОБР. 
От асоциацията изтъкват, че това на практика означава, че от 1 юли 2022 г. предприятията ще плащат поне двойно по-
високи сметки за ток, което според тях неминуемо ще се отрази на крайните цени на произвежданата продукция и ще 
генерира инфлация, която бъде усетена от 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", посочват работодателите. Те коментират още, че политическото говорене и 
дребните политически сметки са взели връх над здравия разум и национално отговорното поведение. 
От Асоциацията на организациите на българските работодатели решението на парламентарната Комисия по бюджет и 
финанси като недалновидно и престъпно към българската икономика и към всеки български гражданин, като допълват, че 
то поставя под съмнение ефекта от вече гласуваните текстове за ръст на доходите, който според тях 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", упрекват от АОБР депутатите. 
Работодателите изтъкват още, че от 1 юли работниците и специалистите ще трябва да изработват двойно и тройно за ток, 
а българите ще обеднеят още повече. 
Те изреждат и имената на депутатите, които не са подкрепили компенсациите: Любомир Каримански, ИТН (председател 
на КБФ) - въздържал се; Венко Сабрутев, ПП (зам.-председател на КБФ) - против; Румен Гечев, БСП (зам.-председател на 
КБФ) - против; Андрей Гюров, ПП - против; Благовест Кирилов, БСП - против; Владимир Маринов, БСП - против; Владислав 
Панев, ДБ - против; Георги Ганев, ДБ - против; Ивайло Шотев, ПП - против; Искрен Митев, ПП - против; Пламен Шалъфов, 
ПП - против; Снежанка Траянска, ИТН - въздържал се. 
 
Economic.bg 
 
√ „Бeзoтгoвopнo пapлaмeнтapнo глacyвaнe“: Бизнecът oчaĸвa cĸoĸ нa инфлaциятa 
Paбoтoдaтeлcĸитe opгaнизaции peaгиpaxa ocтpo нa peшeниeтo нa Koмиcиятa пo бюджeт и финaнcи дa ocтaви бизнeca бeз 
ĸoмпeнcaция зa виcoĸитe цeни нa тoĸa 
Peшeниeтo нa пapлaмeнтapнaтa ĸoмиcия пo бюджeт и финaнcи дa ocтaви бизнeca бeз ĸoмпeнcaция зa виcoĸитe цeни нa 
тoĸa cлeд e „нeдaлнoвиднo и пpecтъпнo“ ĸъм бългapcĸaтa иĸoнoмиĸa и ĸъм вceĸи бългapcĸи гpaждaнин. To пocтaвя пoд 
cъмнeниe eфeĸтa oт вeчe глacyвaнитe тeĸcтoвe зa pъcт нa дoxoдитe, ĸoйтo pъcт щe бъдe „изядeн“ мнoгoĸpaтнo oт 
yвeличeнитe цeни нa cтoĸитe и ycлyгитe. 
Toвa глacи ocтpaтa пoзиция нa Acoциaциятa нa opгaнизaциитe нa бългapcĸитe paбoтoдaтeли, изпpaтeнa cлeд пpoвeдeнoтo 
зaceдaниe нa Koмиcиятa пo бюджeт и финaнcи, нa ĸoeтo ce глeдa aĸтyaлизaциятa нa бюджeтa. Ocвeн чe лишиxa бизнeca oт 
цeнoвaтa oтcтъпĸa, дeпyтaтитe нe пpиexa и oбeщaния нoв, дългocpoчeн мexaнизъм зa ĸoмпeнcaция нa фиpмитe. 
Oт AOБP изтъĸвaт пpoцeдypнитe xвaтĸи, c ĸoитo пo тexни дyми пpeдceдaтeлят нa Koмиcиятa Любoмиp Kapимaнcĸи e oпитaл 
дa caбoтиpa глacyвaнeтo, ĸaĸтo и фaĸтa, чe пpeдлoжeниятa зa ĸoмпeнcaции дългocpoчeн мexaнизъм бяxa oтxвъpлeни c 
глacoвeтe нa ΠΠ, БCΠ, ДБ и ИTH. 
C тoзи cи aĸт пpeдcтaвитeлитe нa ΠΠ, БCΠ, ДБ и ИTH лишиxa 633 xиляди нeбитoви пoтpeбитeли нa eл. eнepгия (миĸpo, 
мaлĸи, cpeдни и гoлeми пpeдпpиятия, бoлници и yчилищa, дeтcĸи гpaдини и тeaтpи, мyзeи и coциaлни зaвeдeния, цъpĸви 
и мaнacтиpи) oт ĸoмпeнcaции cpeщy нepeaлнo виcoĸитe eнepгийни цeни, cчитaнo oт 1 юли т.г. Toвa нa пpaĸтиĸa oзнaчaвa, 
чe oт 1 юли 2022 г. пpeдпpиятиятa щe плaщaт пoнe двoйнo пo-виcoĸи cмeтĸи зa тoĸ, ĸoeтo нeминyeмo щe ce oтpaзи нa 
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ĸpaйнитe цeни нa пpoизвeждaнaтa пpoдyĸция и щe гeнepиpa инфлaция, ĸoятo, в ĸpaйнa cмeтĸa, щe yдapи пo джoбa вceĸи 
бългapcĸи гpaждaнин!“, ce пocoчвa в пoзициятa нa AOБP. 
Πpипoмнямe, чe aĸтyaлизaциятa нa бюджeтa, pecпeĸтивнo и зaлoжeнaтa ĸoмпeнcaция зa цeнaтa нa тoĸa, пpeдcтoи дa бъдe 
глeдaнa в пapлaмeнтapнaтa зaлa. Taм щe бъдe взeтo финaлнo peшeниe пo въпpoca. 
Koмпeнcaциятa зa cĸъпия тoĸ бe пpичинa paбoтoдaтeлитe дa зaплaшaт c пpoтecт пpaвитeлcтвoтo пpeз мaй. Toгaвa тo oбeщa 
дa изпълни иcĸaниятa им зa пo-гoлeми oтcтъпĸи и тe ce oтĸaзaxa oт дeмoнcтpaциитe. Πocлeдвaxa нoви yпpeци ĸъм влacттa, 
чe ce бaви и нe пpaви ĸoй знae ĸaĸвo пo въпpoca. Ha 1 юни ĸaбинeтът нaй-нaĸpaя oдoбpи дeйcтвaщaтa дo aпpил cxeмa c 
oщe двa мeceцa, ĸaтo ocтaнa и oбeщaниeтo зa пepиoдa cлeд 1 юли. 
Πoлитичecĸoтo гoвopeнe и дpeбнитe пoлитичecĸи cмeтĸи взexa вpъx нaд здpaвия paзyм и нaциoнaлнo oтгoвopнoтo 
пoвeдeниe“, oбoбщaвaт oт AOБP пo пoвoд нeизпълнeния aнгaжимeнт, пoeт oт Kиpил Πeтĸoв и нeгoвитe миниcтpи. 
 
3е-news.net 
 
√ Бизнесът: 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. Това заявяват в своя позиция днес от Асоциацията на 
организациите на българските работодатели. 
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 
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Actualno.com 
 
√ Работодателите посочиха поименно депутатите, които не одобриха предложения за помощи за тока  
В бюджетна комисия, на второ четене на актуализацията на Бюджет 2022 представителите на "Продължаваме промяната" 
(ПП), БСП, "Демократична България" (ДБ) и (ИТН) лишиха 633 000 небитови потребители на ток (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, 2022 година. Това се казва в позиция на АОБР 
(Асоциация на организациите на българските работодатели).  
Конкретно, асоциацията, чийто ротационен председател сега е БСК, цитира две отхвърлени предложения. 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.  
"Това на практика 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", се казва в позицията.  
От асоциацията посочват и кои депутати гласуваха против съответните предложения: 
бизнеса заради високите цени на тока. 
1. Любомир Каримански, ПП (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 
 
Pariteni.bg 
 
√ Фирмите ще плащат двойно по-високи сметки за ток от юли 
Това ще се отрази на цените на стоки и услуги, предупредиха от бизнеса 
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. За това предупредиха от Асоциацията на организациите на българските работодатели. 
Причината е, че на проведено на 28 юни 2022 г. заседание на Комисията по бюджет и финанси към 47-то Народно 
събрание отхвърли предложенията 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. 
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 от АОБР. 
„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. 
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!“, пише в писмото. 
Според АОБР 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 
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представители, но НЕ с добро! Вашето поведение е срам за българския парламентаризъм и престъпление срещу 
българския народ!“, завършва писмото. 
 
В. Капитал 
 
√ Ще остане ли бизнесът без компенсации за скъпия ток от 1 юли? По-скоро не 
Заради политически препирни депутатите създадоха допълнителен хаос около енергийните цени, но имат шанс 
бързо да поправят нещата  
На 1 юли изтича одобрената от правителството на Кирил Петков схема за подпомагане на фирмите заради високите цени 
на електроенергията. Нов модел за помощи обаче не е одобрен, като по време на заседанието на бюджетната комисия 
вчера, на което се обсъждаше актуализацията на бюджета, всички предложения за такъв бяха отхвърлени. 
Резултатът от това е, че ако досега бизнесът е плащал средно по 250 лв./мВтч след получените компенсации, след петък 
цената на тока ще се повиши до над 500 лв./мВтч. Или двойно. Което веднага ще рефлектира по веригата и ще увеличи 
инфлацията. 
За да се избегне подобен сценарий, депутатите от всички политически партии биха могли да се обединят около едно общо 
конструктивно предложение, което да гласуват директно в пленарната зала, така че след 1 юли бизнесът да продължи да 
плаща както и досега. Заради процедурните правила обаче това може да стане само през внесените по-рано от ГЕРБ или 
ДПС предложения за модел на компенсациите. Те бяха отхвърлени от бюджетната комисия, но ще присъстват в доклада 
за актуализацията на бюджет, който ще се гласува в пленарна зала и могат да бъдат модифицирани и одобрени. 
Предложените от "Продължаваме промяната" текстове бяха внесени по друг ред и няма да присъстват в доклада, след 
като бяха отхвърлени от ресорната комисия. Което поставя въпроса дали народните представители и политическите 
партии, които представляват, ще преглътнат егото си и ще гласуват такова предложение. Заседанието на бюджетната 
комисия от понеделник показва, че това ще е трудно постижимо. 
"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!", се казва в официална позиция на Асоциацията на работодателските 
организации в България. 
Какви са опциите 
Предложението на ГЕРБ, внесено от Делян Добрев, предвижда да се въведе 150 лв./мВтч базова цена на тока и всичко над 
този праг да се компенсира с 80%. За сравнение - сега действащите компенсации покриват 80% от разликата между 
постигнатата средна борсова цена за месеца и 200 лв. за мегаватчас. Продължение на същата схема пък е внесеното от 
ДПС предложение. 
Така ако средната борсова цена на тока за юли е 500 лв., компенсацията в първия случай би била 280 лв./мВтч, а във втория 
- 240 лв./мВтч. По информация на "Капитал" обаче е възможно в зала да се предложат промени, така че да се въведе праг 
от 250 лв./мВтч за цената на тока и всичко над него да се компенсира от държавата. При такъв вариант и 500 лв./мВтч 
средна цена на субсидията би била точно 250 лв./мВтч. Реално тази схема е по-добра за бизнеса при по-високи борсови 
цени - фирмите винаги ще плащат по 250 лв./мВтч. 
Откъде ще дойдат парите 
Нелепото в цялата тази политическа ситуация е, че пари за компенсациите има достатъчно. Само за първото тримесечие 
на тази година АЕЦ "Козлодуй" отчете почти 1 млрд. лв. чиста печалба. До края на годината тя се очаква да достигне 4 
млрд. лв. Отделно НЕК също генерира големи приходи. А сметките сочат, че дори в най-щедрия им вид компенсациите за 
бизнеса няма да преминат 3 млрд. лв. за година. 
Въпросът е как точно да се пренасочат печалбите от държавните енергийни дружества. Един от обсъжданите варианти 
беше това да става чрез допълнителни отчисления към фонда "Сигурност на електроенергийната система", но той така и 
не беше приет от депутатите и не е уреден законово. 
 
В. Труд 
 
√ Бизнесът: Ще плащаме двойно по-високи сметки за ток заради Кирил Петков и Асен Василев  
От 1 юли предприятията ще плащат поне двойно по-високи сметки за ток, след като Комисията по бюджет и финанси 
отхвърли предложенията на работодателите за компенсации по цените на електроенергията. Това ще доведе до ръст в 
цените на стоките за потребителите и ще увеличи инфлацията, се казва в позиция на националнопредставените 
работодателски организации. 
След снощното решение на парламентарната комисия по бюджет и финанси 663 000 небитови потребители на 
електрическа енергия са лишени от компенсаторен механизъм, който да смекчи шоковия удар от високите цени. Освен 
предприятията, на свободния пазар на електроенергия са още бюджетните организации, болници и детски градини, 
културни институции. 
Въпреки ангажимента на кабинета в оставка за средносрочно решение на проблема, точно управляващата коалиция 
провали решението, се казва в позицията на бизнеса. 
Персонално са посочени премиерът Петков, вицепремиерът Асен Василев, както и депутати от "Продължаваме 
промяната", "Има такъв народ", БСП и ДБ. 

https://www.capital.bg/biznes/energetika/2022/05/16/4346869_novite_energiini_pomoshti_za_biznesa_sa_po-shtedri_i/
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Последствията от гласуването - бизнесът остава лишен от компенсации, защото действащите в момента са със срок до 1 
юли. Потребителските цени ще продължават да растат, инфлацията и обедняването ще се задълбочават. 
 
Днес+ 
 
√ Бизнесът обвини Петков и Василев за скъпия ток 
От 1-ви юли предприятията ще плащат поне двойно по-високи сметки за ток, след като Комисията по бюджет и финанси 
отхвърли предложенията на работодателите за компенсации на електроенергията. Това ще доведе до ръст в цените на 
стоките за потребителите и ще увеличи инфлацията, се казва в позиция на национално представените работодателски 
организации. 
„След снощното решение на парламентарната комисия по бюджет и финанси 663 000 небитови потребители на 
електрическа енергия са лишени от компенсаторен механизъм, който да смекчи шоковия удар от високите цени. Освен 
предприятията, на свободния пазар на електроенергия са още в бюджетните организации, болници и детски градини, 
културни институции. 
Въпреки ангажимента на кабинета в оставка за средносрочно решение на проблема, точно управляващата коалиция 
провали решението“, се казва в позицията на бизнеса. 
Персонално са посочени премиерът Петков, вицепремиерът Асен Василев, както и депутати от „Продължаваме 
промяната“, „Има такъв народ“, БСП и ДБ. 
„Последствията от гласуването - бизнесът остава лишен от компенсации, защото действащите в момента са със срок до 1 
юли. Потребителските цени ще продължават да растат, инфлацията и обедняването ще се задълбочават“, посочват те. 
 
Fakti.bg 
 
√ Бизнесът обвини Петков и Василев за липсата на компенсации за тока 
Въпреки ангажимента на кабинета в оставка за средносрочно решение на проблема, точно управляващата коалиция 
провали решението, се казва в позицията на бизнеса 
От 1-ви юли предприятията ще плащат поне двойно по-високи сметки за ток, след като Комисията по бюджет и финанси 
отхвърли предложенията на работодателите за компенсации на електроенергията. Това ще доведе до ръст в цените на 
стоките за потребителите и ще увеличи инфлацията, се казва в позиция на националнопредставените работодателски 
организации. 
След снощното решение на парламентарната комисия по бюджет и финанси 663 000 небитови потребители на 
електрическа енергия са лишени от компесаторен механизъм, който да смечки шоковия удар от високите цени. Освен 
предприятията, на свободния пазар на електроенергия са още бюджетните организации, болници и детски градини, 
културни институции. 
Въпреки ангажимента на кабинета в оставка за средносрочно решение на проблема, точно управляващата коалиция 
провали решението, се казва в позицията на бизнеса. 
Персонално са посочени премиерът Петков, вицепремиерът Асен Василев, както и депутати от "Продължаваме 
промяната", "Има такъв народ", БСП и ДБ. 
Последствията от гласуването - бизнесът остава лишен от компенсации, защото действащите в момента са със срок до 1 
юли. Потребителските цени ще продължават да растат, инфлацията и обедняването ще се задълбочават. 
 
Дарик 
 
√ Работодатели: От 1 юли бизнесът ще плаща поне двойно по-високи сметки за ток 
Това неминуемо ще се отрази на крайните цени на произвежданата продукция и ще генерира инфлация, заявяват от 
бизнеса 
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) излезе с остра позиция заради решението на 
депутатите в Бюджетна комисия да отхвърлят компенсациите за високите цени на промишления ток. 
"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", се казва в съобщението. 
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", предупреждават работодателите. 
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"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 изключително вредно - и за българската 
икономика, и за 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",заявяват още от АОБР. 
"Маските паднаха! Видя се кои политически сили се отнасят враждебното към българската индустрия, към българския би 
 
В. Дума 
 
√ Нинова към депутатите: Намерете разумното решение да не оставяме икономиката без подкрепа 
В бюджета на второ четене трябва да залегне подкрепа за българския бизнес. Това заяви вицепремиерът, министър на 
икономиката и индустрията и лидер на БСП Корнелия Нинова от парламентарната трибуна, по време на обсъжданията на 
актуализацията на бюджета на второ четене. 
„От вчера, откакто се разглежда Държавният бюджет на второ четене всички работодателски организации – микро, малки, 
средни фирми, асоциациите им ме потърсиха с тревога за това, че и трите предложения в Държавния бюджет, които касаят 
помощ за икономиката и за бизнеса, не са приети на второ четене в комисията. 
Обръщам се към вас с апел – намерете разумното решение да не оставяме икономиката без подкрепа. Всички знаете в 
каква политическа ситуация се намираме. Всички знаете на прага на каква есен и зима се намираме. Досега правителството 
намирахме начин да подкрепяме българския бизнес – с компенсации за енергоносителите всеки месец. Но в момента с 
това, което се случва и с отхвърлянето на всички предложения, поставяме под риск икономиката за следващите месеци. 
Това означава предстоящи фалити, растяща безработица, социални тревоги на много домакинство. Тук съм от тяхно име, 
упълномощена съм от тяхно име, да се обърна към народните представители и да ви призова да се намери между трите 
или четвърто решение, но в бюджета на второ четене да залегне подкрепа за българския бизнес. Това е инвестиция в 
предвидимост, в спокойствие за икономиката, в запазване на работни места и в гарантиране на сигурност за следващите 
трудни месеци пред България“. 
 
АИКБ 
 
√ Мускулно-скелетните увреждания се нареждат на 2-ро място по размер на икономически загуби за обществото 
Мускулно-скелетните увреждания се нареждат на 2-ро място по размер на икономически загуби за обществото. Сумарно 
в някои страни на ЕС тези загуби достигат до 2% от БВП. Според статистика от последните години всеки четвърти работник, 
или около 120 млн. души, в ЕС страда от хронични мускулно-скелетни увреждания. Това стана ясно по време на 
проведената вчера национална конференция „Мускулно-скелетните увреждания във фокуса на превенцията и 
рехабилитацията“, която се организира от Асоциация на индустриалния капитал в България и Центъра за превенция на 
здравето. Във фокуса на дискусията бяха въпроси относно диагностиката и рехабилитацията на професионално 
обусловените мускулно-скелетни увреждания (МСУ), както и добри практики, показали резултатност.  

 
„Като най-представителната 
работодателска организация 
Асоциацията на индустриалния 
капитал съзнава своята най-голяма 
отговорност, а именно опазването 
на здравето и живота на 
работниците. Затова насърчаваме 
членовете си непрестанно да 
обогатяват практиките по 
превенция на здравето и 
безопасността на работниците. 
Мускулно-скелетните увреждания 
могат да бъдат предотвратени и 
контролирани чрез интегриран 
подход, включващ подобряване на 
условията на труд и организацията 
на трудовия процес, обучение и 

реализиране на програми за повишаване на здравната култура и мотивиране за здравословно поведение, въвеждане на 
съвременни форми за динамично здравно наблюдение и други“, заяви председателят на УС на АИКБ Васил Велев при 
откриването на конференцията. 
Като най-застрашени от проява на мускулно-скелетни увреждания бяха посочени нискоквалифицираните работници и 
възрастните служители. Статистическите данни показват още, че по-често жените страдат от подобни увреждания. 
Проявленията на МСУ се срещат най-често в секторите „Селско стопанство“, „Строителство“, „Преработваща 
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промишленост“, „Транспорт“, „Социални дейности“, както и н ИТ и финансовия сектор, заради липсата на достатъчно 
движение по време на работния процес. 
По думите на изпълнителният директор на ИА „Главна инспекция по труда“ Елена Аврамова през последната година 
агенцията е извършила редица проверки, свързани с безопасните и здравословния условия на труд на предприятия от 
строителния и хранително-вкусовия сектор. Те са показали, че 2/3 от работодателите са изготвили оценки за 
предотвратяване на рискове за възникване на мускулно-скелетни увреждания на служителите. 
Експертите по трудова медицина отбелязаха, че е най-трудно е да се мотивират хората сами да обръщат внимание на 
симптоми на опорно-двигателния им апарат. Те посочиха още, че най-често проблемите започват да се проявяват с 
навършване на 40 години. Сред оплакванията с най-голям дял при мускулно-скелетните увреждания са болките в гърба и 
кръста, следвани от тези в ръцете и рамената. За да бъдат предотвратени сериозни усложнения експертите посочиха, че 
трябва всеки човек да следи симптоми като болка, оточност, повишена чувствителност и изтръпване. 
 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНТ 
 
√ Депутатите продължават работа по актуализацията на бюджета на държавата 
В Народното събрание депутатите продължават работа по актуализацията на бюджета на държавата. Те трябва 
да приемат всички текстове, за да може финансовата рамка на държавата да влезе в сила от утре. Според вече 
гласуваните промени пада ДДС за хляба и брашното до юли следващата година. 
Народните представители отхвърлиха предложенията за намаляване на ДДС за олиото, плодовете и зеленчуците. 
От 1 юли парното и газа ще се облагат с намалена ставка по ДДС от 9% и ще са без акциз. Без акциз ще са и токът и метанът. 
Парламентът реши още, че няма да бъде повишаван акцизът върху тютюневите изделия. Вицепремиерът в оставка и 
финансов министър Асен Василев коментира ефекта от нулевата ставка за хляба. 
"Нулевото ДДС на брашното - ефектът е мисля, че между 8 и 10 милиона за половината година, ще ви излъжа за 
точната сума. Това трябва да бъде съгласувано сега с експертите, за да може да бъде отразено в член първи при 
гласуването и да се види какъв разход може да бъде намален, за да може да бъде съответно този по-малък приход 
компенсиран", заяви Асен Василев. 
 
√ Кирил Петков след срещата с Корнелия Нинова: Диалогът продължава 
Кирил Петков и Корнелия Нинова проведоха изненадваща среща в стаята на ПГ на "БСП за България" в парламента. 
Срещата била по настояване на Петков. 
Дотук се стигна, след като Корнелия Нинова вчера обяви, че БСП спират преговорите с ПП заради изгонването на 70 руски 
дипломати. 
Продължихме разговора и това, което трябваше да стане ясно е, че няма еднолично решение за изгонването на 
дипломатите. Видя се, че периодът е започнал от март, каза след срещата Кирил Петков. 
Единствената грешка, която може би допуснах е комуникационното представяне на събитията. Трябваше да излезе от и в 
съответствие с институциите, които са работили по тази теза. Това беше диалогът и той продължава, заяви Петков. 
Има непреодолими неща, които трябва да преодолеем. Най-важното според него е, че не трябва да се измества най-
важният фокус - икономическото състояние и антикорупционната тема. 
Въпросът е да се избегне кризисна точка, която не е от толкова голямо значение. Мисля, че диалогът с БСП продължава, 
защото основните рискове са много по-големи, отколкото кои институции какво участие са взели в едно такова решение. 
 
√ Изтича срокът, в който фирмите трябва да декларират плащането на данъци 
Изтича срокът, в който фирмите трябва да декларират плащане на данъка за корпоративното подоходно облагане, данък 
върху разходите, както и данък върху приходите на бюджетните предприятия. 
30 юни е и срокът за плащане на първата вноска за данък сгради, както и данъка за моторно превозно средство в столицата. 
Днес трябва да се внесе и втората вноска при разсрочено плащане на такса битови отпадъци. 
 
√ Превозвачите ще обжалват решението за по-високи тол такси от 1 юли 
Превозвачите ще обжалват решението на правителството от 1 юли да има по-високи тол такси, както и да се увеличи 
обхвата на тол системата у нас. 
След неколкократни национални протести, последваха преговори между превозвачите и представителите на 
регионалното министерство, но до резултати не се стигна и промените бяха приети. Според бранша това ще доведе до по-
висока инфлация в страната и ще се повишат цените на храните. 
"Очакваме от първи юли цените на всички стоки и услуги, които се извършват с камиони, да се повишат. По наши 
сметки цената на един хляб ще се увеличи с между 3 и 5 стотинки, а всички останали стоки, в зависимост от това 
на какво разстояние и докъде се превозват, също ще се увеличат. А това ще доведе до увеличаване на инфлацията в 
национален план", коментира Йордан Арабаджиев от Съюза на международните превозвачи. 
 



12 

 

√ Над 3,5 млн. електронни прегледа са регистирани в Националната здравноинформационна система 
Над 3,5 млн. са регистрираните електронни прегледа в Националната здравноинформационна система (НЗИС) за по-
малко от 6 месеца. 
Данните показват, че от 1 юни 2022 г. средно на ден се регистрират над 100 000 електронни прегледа от над 6 600 лекарски 
практики в цялата страна, а общият брой на лекарите, които използват новата функционалност на системата, надхвърли 13 
000. Модулът "Е-преглед" дава възможност за пълно електронно документиране и съхранение на всички извършени 
медицински прегледи. Във всички 28 РЗОК има регистрирани е-прегледи, като най-активни са лекарските практики в 
София, Варна, София област и Пазарджик. 
Данните на НЗИС сочат, че най-често срещаната основна диагноза (над 385 000) е хипертонично сърце без сърдечна 
недостатъчност. Неинсулинозависимият захарен диабет е посочен като основна диагноза над 64400 пъти, хипертонично 
сърце със сърдечна недостатъчност – над 63800, а есенциална първична хипертония – над 62 000. 
"Чрез електронните прегледи всички пациенти и оторизираните здравни лица имат пълна проследимост на 
заболяванията, диагнози, назначените терапии, изследвания и др.“, каза изпълнителният директор на 
Информационно обслужване Ивайло Филипов. По думите му, компанията е разработила допълнителна 
функционалност за добавяне на медицински документи, които са създадени извън НЗИС. „Чрез „Е-преглед“ всеки 
лекуващ лекар може да проследи пълната история на дадено заболяване, без да се налага пациентите да разнасят 
със себе си папки с хартиени изследвания, епикризи и амбулаторни листи“, допълни Филипов. 
Модулът "Електронно направление“ също отчита впечатляващи резултати. До този момент през НЗИС са издадени над 1,1 
млн. направления за лабораторни изследвания, като средно да ден се регистрират по около 30 000 документа. За по-малко 
от месец, откакто бяха въведени новите функционалности на системата, са издадени близо 600 000 направления за 
специалист, над 60 000 документа за високоспециализирани дейности, 27 000 направления за медицинска експертиза и 
15 000 за хоспитализация. Те заместват изцяло използваните до момента хартиени еквиваленти. 
Общо 4,6 млн. са отчетените в НЗИС електронни имунизации. Те се въвеждат ежедневно в системата от близо 5000 лекари. 
Издадени са над 150 000 са е-имунизации по националните програми. 
"След пълното завършване на дигитализацията в извънболничната помощ, усилията на „Информационно 
обслужване" АД са насочени изцяло към въвеждане на електронни услуги в болничната помощ“, каза Ивайло Филипов. 
По думите му още през август хартиените направления за хоспитализация и епикризите на пациентите ще бъдат заместени 
с електронни еквиваленти. 
 
БНР 
 
√ Румен Радев обсъди присъединяването на България към Шенген с нидерландския премиер 
Президентът Румен Радев разговаря с премиера на Нидерландия Марк  Рюте в рамките на срещата на върха на НАТО в 
Мадрид. 
Двамата са обсъдили основни теми за Европейския съюз, както и присъединяването на България към зоната за свободно 
движение Шенген. 
Нидерландия винаги се е откроявала като противник на присъединяването на страната ни към Шенгенското пространство. 
 
√ Кирил Петков: Допуснах комуникационна грешка, диалогът продължава 
Информация на Мария Филева за предаването ''Преди всички'' 
Видя се, че работата по въпроса с изгонените руски дипломати не се води отскоро, а е започнала още през март – има 
доклади, след това 3 доклада от ДАНС, след това Съветът за сигурност с всички служби, заяви премиерът в оставка Кирил 
Петков днес в кулоарите на Народното събрание след преговори с парламентарната група на БСП. 
Цялата институционална машина е работила по този въпрос от дълго време. Но допуснах комуникационна грешка, призна 
още Кирил Петков, според когото е трябвало новината за експулсирането да бъде съобщена от отговорните институции, а 
не от него. 
"Диалогът продължава. Важните теми остават на заден план. Важното е какво се случва с цените, с плана за 
възстановяване, с антикорупционните закони… Въпросът е да избегнем кризисна точка, която не е от чак такова голямо 
значение… Остават 43 служители в руското посолство, малко страни в Европа са с толкова", посочи Петков. 
"Аз мисля, че диалогът с БСП продължава", каза още премиерът в оставка.  
Той допълни, че не взима сам решения и днес ще има заседание на Изпълнителния съвет на "Продължаваме промяната". 
 
√ Виртуална приемна организира Министерството на земеделието 
Министерството на земеделието организира виртуална приемна, за да отговори на актуални въпроси на фермери, без да 
се налага те да пътуват до София и да чакат пред кабинетите на експертите. 
Това е шестата поред приемна, която днес започва работа в 9,30 ч, а пръв на питанията на стопаните ще отговаря Петър 
Кировски от дирекция "Растениевъдство". 
Между 10,40 и 11,40 ч на линия ще е Милена Трендафилова от дирекция "Политики по агрохранителната верига", а от 
11,50 ч е ред на въпросите н животновъдите към директора на ресорната дирекция Боряна Станимирова. 
За да участват в инициативата, фермерите предварително са изпратили въпроси и теми, които искат да бъдат обсъдени. 
Във виртуалната приемна всеки може индивидуално да разговаря със съответния директор на дирекция, да зададе лично 
въпросите си и да получи отговор, за което разполага с 5 минути. 
 



13 

 

√ Подобряване на бизнес климата в България през юни 
През юни 2022 г. стопанската конюнктура в страната се подобрява, компенсирайки напълно известното влошаване през 
май, като по-благоприятен бизнес климат се отчита в промишлеността, търговията на дребно и строителство, при 
стабилизация в сферата на услугите. 
Все повече мениджърите във всички стопански сфери обаче прогнозират нарастване на цените през следващите три 
месеца, като в строителството и търговията на дребно техният процент е около и над 50 на сто. 
Това показват резултати от последното проучване на Националния статистически институт (НСИ). 
Общият показател на бизнес климата се повишава през юни с 1,4 пункта спрямо май, когато се понижи с 0,7 пункта, като 
показателят на стопанската конюнктура опитва да стабилизира малко над неговото дългосрочно осреднено ниво. 
 

 
 
Индексът, определящ бизнес климата в промишлеността, нараства през юни с 1,7 пункта след понижение с 0,8 пункта 
месец по-рано, като последната анкета на НСИ отчита като оптимистични оценките на промишлените предприемачи за 
текущото бизнес състояние на предприятията, а очакванията за следващите шест месеца се определят като благоприятни. 
Подобряват се и прогнозите им за производствената активност през следващите три месеца. 
Основни фактори, затрудняващи развитието на този отрасъл, продължават да бъдат свързани с несигурната икономическа 
среда и недостига на работна сила, посочени съответно от 61,6% и от 30,2% от предприятията. 
По отношение на продажните цени в промишлеността очакванията на мениджърите са те да продължават да се повишават 
през следващите три месеца, като така смятат 29,7% от анкетираните. 
 

 
 
През юни 2022 г. показателят "бизнес климат в строителството" се покачва с 2,1 пункта, заличавайки част от спад с 3,6 
пункта през май, като подобряването се дължи на позитивни оценки на строителните предприемачи за настоящото бизнес 
състоянието на предприятията им, както и на по-добрите им очаквания за следващите три месеца. Подобряват се и 
мненията им за строителната активност през последните три месец, както и очакванията им за следващите три месеца. 
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Основният проблем за развитието на дейността в отрасъла е несигурната икономическа среда, следван от цените на 
материалите и недостига на работна сила. 
По отношение на продажните цени делът на строителни предприемачи, които очакват ценово повишение през 
следващите три месеца достига цели 52,2%. 
 

 
 
През юни съставният показател "бизнес климат в търговията на дребно" нараства с 1,0 пункт след понижение с 2,2 пункта 
месец по-рано, като подобрението е в резултат на по-позитивни оценки и оптимизъм на търговците на дребно както за 
настоящото бизнес състоянието на предприятията, така и по отношение на очакванията им за обема на продажбите и за 
поръчките към доставчиците през следващите три месеца. 
Според търговците на дребно основната пречка за развитието на дейността в сектора е свързана с несигурната 
икономическа среда и недостатъчното търсене. 
Цели 46,4% от търговците на дребно очакват увеличаване на цените през следващите три месеца. 
 

 
 
Съставният показател "бизнес климат в сектора на услугите" запазва през юни нивото си от предходния месец, когато 
обаче нарасна с 4,3 пункта, като оценките на мениджърите относно настоящото търсене на услуги са благоприятни, но 
очакванията им за следващите три месеца са резервирани. 
Несигурната икономическа среда продължава да ограничава в най-голяма степен развитието на бизнеса в този сектор, 
следвана от факторите "конкуренция в брашна" и "недостиг на работна сила". 
22,2% от мениджърите предвиждат през юни увеличаване на продажните цени през следващите три месеца. 
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Трябва да се има предвид, че подобряването на стопанската конюнктура в нашата страна през юни идва на фона на 
политическата криза в нашата страна, свързана с успешния вот на недоверие на правителството и евентуални нови 
предсрочни парламентарни избори, както и на продължаващите негативни последици от войната в Украйна, свързани с 
растящите енергийни цени, ускоряващата се инфлация и нарушените глобални вериги на доставки. 
 
√ Слабо влошаване на икономическите нагласи в ЕС през юни, но при подобрение в България 
Икономическите и потребителски нагласи в еврозоната и в целия Европейски съюз се влошиха слабо през юни в резултат 
на понижаване на потребителското доверие и на бизнес нагласите в търговията на дребно и строителство при известна 
стабилизация и дори подобрение в индустрията и сферата на услугите. 
Това показват резултати от последно проучване на Европейската комисия, оповестени в сряда. 
За България обаче ЕК отчита подобрение на икономическите нагласи след спада им през май, като има слабо подобрение 
и на потребителските нагласи. 
Индексът, измерващ икономическото доверие в рамите на ЕС, се понижава през юни до 110,6 пункта от 112,2 пункта през 
май, докато съответният индекс за еврозоната спада до 110,9 от 112,6 пункта. Това са най-ниските нива на икономическо 
доверие от март 2021 г. насам. 
Влошаването на икономически нагласи в ЕС и в частност в еврозоната е в резултат най-вече на спад на потребителското 
доверие, на бизнес доверието в търговията на дребно и строителството, но при стабилизация на бизнес нагласите в 
индустрията и сферата на услугите в рамките на целия Европейския съюз и при тяхно изненадващо подобрение в региона 
на единната европейска валута. 
Индексът на потребителското доверие в еврозоната се влоши през юни до -23,6 пункта от -21,2 пункта през май, а в рамките 
на целия ЕС - до -24,0 от -22,1 пункта. Това е най-ниското ниво на потребителските нагласи от април 20220 г., когато 
индексът удари дъно заради коронавирусната пандемия. 
Индексът на икономическите нагласи на ЕК за България обаче бележи повишение през юни до 4-месечен връх от 98,5 
пункта спрямо 94,9 пункта през май. 
За разлика на общите индикатори за ЕС, в България има солидно подобрение на индекса на бизнес нагласите в индустрията 
(до -0,9 от -4,9 пункта) и при търговията на дребно (до 18,5 от 14,0 пункта) при по-слабо подобрение в строителството (до 
-17,1 от -18,1 пункта) и слабо понижение в сферата на услугите (до 6,9 от 7,3 пункта). 
Индексът на потребителското доверие в България също не следва общата тенденция в ЕС, като се повишава слаб през юни 
до -30,0 пункта от -32,4 пункта през май. 
Индексът, измерващ очакванията за заетостта и трудовия пазар, бележат понижение през юни, като в рамките на целия ЕС 
спада до 110,6 от 112,2 пункта през май, а в еврозоната - до 110,9 от 112,6 пункта месец по-рано. 
За България индексът на заетостта, определян от ЕК, нараства през юни до 112,7 пункта от 109,1 пункта през май. 
Въведеният преди време нов показател за икономическа несигурност на Европейската комисия пък се повиши в ЕС през 
юни до 23,9 пункта от 22,6 пункта месец по-рано, а в рамките на еврозоната - до 24,8 от 23,4 пункта. 
Показателят на ЕК за икономическа несигурност в България пък се понижи през юни до 12,5 от 16,1 пункта месец по-рано. 
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Последно проучване на Националния статистически институт, оповестено по-рано днес, също отчете подобрение на 
стопанската конюнктура в нашата страна през юни. 
 
√ Лагард, ЕЦБ: Ерата на свръхниска инфлация е малко вероятно да се завърне 
Ерата на свръхниска инфлация, която предшества коронавирусната пандемия, е малко вероятно да се завърне и 
централните банки трябва да се приспособят към значително по-високите очаквания за ръст на цените, заяви в сряда 
председателят на Европейската централна банка Кристин Лагард по време на Форума по парична политика, организиран 
от ЕЦБ, провеждащ се за втори ден в Синтра, Португалия. 
Лагард призна, че ЕЦБ е подценила въздействието, което цените на енергията и проблемите с веригите на доставки биха 
имали върху цените в еврозоната. Тя каза, че банката ще следи тези фактори, както и преговорите за заплатите, за своите 
прогнози в бъдеще. 
Според мнозинството икономисти се очаква растежът на цените, който вече надвиши 8% в рамките на еврозоната, да 
продължи поне до началото на есента, преди да последван бавен инфлационен спад, но въпреки това да остане далеч над 
целевото ниво на ЕЦБ от 2 на сто до 2024 г. 
Лагард също така посочи, че пазарите "има пълно разбиране и оценка на това, което правим" по отношение на действията 
на централната банка за ограничаване на инфлацията. Тя заяви, че ЕЦБ ясно е посочила намеренията си за заседанията 
през юли и септември, като добави, че по-нататъшните действия на паричната политика ще зависят от нивото на 
несигурност напред. 
ЕЦБ обеща да повиши основните си лихви с 25 пункта на заседанието през юли - първо увеличение от повече от 
десетилетие, което да бъде последвано от потенциално ново и дори по-агресивно вдигане на лихвените ставки през 
септември с оглед на болезнено високата инфлация. 
Междувременно председателят на Фед Джером Пауъл, който също участва на форума на централните банкери в Синтра, 
заяви, че няма гаранция, че Федералният резерв може да допринесе за "меко кацане" на икономиката на САЩ. 
"Смятаме, че има пътища да постигнем връщане към инфлация от 2%, като същевременно запазим силен пазар на труда. 
Вярваме, че можем да направим това“, каза Пауъл, но побърза да добави, че "няма гаранция, че можем да направим това". 
Според него Фед няма да позволи на икономиката да влезе в "режим на по-висока инфлация", дори ако това означава 
повишаване на лихвените проценти до нива, които излагат растежа на риск. 
Въпреки свиването на икономическия растеж на САЩ през първите три месеца на годината, Пауъл беше оптимистичен 
относно текущото здраве на икономиката. Според него домакинствата и предприятията се намират в много силна форма 
и пазарът на труда е "изключително силен". 
Всъщност Фед прогнозира по-бавен (по-умерен) растеж като необходима корекция, за да позволи на предлагането да 
настигне силното търсене. 
"Има ли риск да отидем твърде далеч? Определено има риск“, каза той, визирайки агресивната лихвена политика на  
Фед."Но не бих се съгласил, че това е най-големият риск за икономиката" 
"Най-голямата грешка би била да не се възстанови стабилността на цените", каза той. 
"Фед няма да позволи преход от среда с ниска инфлация към среда с висока инфлация", каза Пауъл. 
Фед трябва да вкара своя референтен лихвен процент "в рестриктивна територия доста бързо", каза още той. 
По време на конференцията в Синтра управителят на Английската централна банка Андрю Бейли заяви, че АЦБ не трябва 
непременно да действа "насилствено", за да овладее инфлацията, добавяйки, че има признаци за забавяне на британската 
икономика. 
По-рано този месец BoE заяви, че е готова да действа енергично, ако е необходимо, за да се справи с инфлацията, която се 
очаква да надхвърли 11% през октомври. 
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Финансовите пазари оценяват на 80% шансовете АЦБ да повиши лихвите с 50 базисни пункта на следващото заседание 
през август. Подобно агресивно вдигане на лихвите от АЦБ е рядкост, като за последно британската лихва беше вдиганата 
с 0,5% през далечната 1995 г. 
 
√ Газът в Европа поскъпва към 140 евро за мегаватчас 
Фючърсите на природния газ, търгувани на нидерландския газов хъб TTF, поскъпват в сряда с близо 8% към 140 евро за 
мегаватчас (MWh) за пръв път от първата десетдневка на месец март. 
Продължаващото от средата на юни поскъпване на природния газ се дължи на решението на руския енергиен гигант 
"Газпром" да намали почти наполовина доставките на синьото гориво за ЕС, застрашавайки по този начин целите на 
единния блок да запълни поне на 80% капацитета на газовите си хранилища преди началото на зимата. 
По-рано този месец Германия, най-голямата икономика в ЕС и най-големият клиент на "Газпром" в съюза, вече стартира 
втория етап от немския план за спешни случи при газова криза, който етап включва по-строг мониторинг на пазара и 
повторното активиране на въглищните централи за производство на електричество. 
Основният газопровод "Северен поток 1" в момента използва само 40% от капацитета си за доставки на руски газ за Европа, 
като "Газпром" планира да го затвори напълно за т.нар. от руска страна редовна "годишна поддръжка" през юли (от 11-ти 
до 21-ви юли), което засилва опасенията, че Русия може и да не възобнови доставките през връзката след тази т.нар. 
"годишна поддръжка". 
 

Графика на газовите TTF фючърси (евро за мегаватчас) 

 
 

√ Забавяне на инфлацията в Германия през юни до 7,6% 
Германската годишна инфлация се забави през юни по-силно от очакваното до 7,6% от близо 50-годишния връх от 7,9%, 
достигнат през май, показват предварителни данни на немската официална статистика Destatis. 
Индексът на потребителските цени (CPI) се понижи през юни с 0,1% спрямо май, когато нарасна с 0,9 на сто. 
Инфлацията на годишна база се забави през май до 7,6% от 7,9% през май (най-високо ниво от зимата на 1973/1974 година, 
когато цените на петролните суровини поскъпнаха рязко в резултат на първата петролна криза) и при осредни прогнози за 
нейно повишение с 8 на сто. 
Федералната статистика отбеляза, че цените на енергията са се увеличили значително след началото на войната в Украйна 
и са оказали съществено влияние върху все още много високата инфлация. 
 

Графика на инфлацията в Германия 
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През юни 2022 г. цените на енергията нарастват с 38,0% на годишна база, което е сравнимо с тези от предходните месеци 
и след като през май се повишиха с 38,3%. 
В същото време цените на стоките нараства с 14% на годишна база след повишение с 13,6% през май, като тези на храните 
се повишават през юни с 12,7% спрямо същия месец на 2021 г. и след растеж от 11,1% през май, докато растежът на цените 
на услиугите се забавя до 2,1% от 2,9% през предходния месец, 
Забележимите увеличения на цените нагоре по веригата на икономическия процес имат възходящ ефект върху 
потребителските цени, като друг фактор с възходящ ефект върху цените са прекъсванията във веригите на доставки, 
причинени от пандемията Covid-19 и след това от руската инвазия в Украйна. 
Немската статистика отбеляза че в днешните предварителни данни за инфлация за включени специални ефекти като 
въздействието от правителственото решение за билет от 9 евро за транспорта и ценовата отстъпка при горивата, 
включително намаляване на данъците върху бензина и дизела, които влязоха в сила от 1-ви юни. 
Destatis обаче отбеляза, че все още не е възможно въз основа на временните резултати да се покаже точната степен на 
ефекта от тези мерки. 
Федералната статистическа служба ще даде допълнителна информация за тези ефекти при публикуването на 
окончателните резултати за инфлацията на 13 юли 2022 г. 
В същото време хармонизираната потребителска инфлация (индекс HICP според общите европейски стандарти) нарасна 
през юни с 8,2% на годишна база след повишение с 8,7% месец по-рано. 
 
√ Ръст на инфлацията в Испания през юни до 37-годишен връх от 10,2% 
Годишната инфлация в Испания нарасна с над 10% през юни за пръв път от 37 години насам, надвишавайки съществено 
очаквания на икономисти и анализатори, показват предварителни данни на испанската официална статистика INE. 
Индексът на потребителските цени (CPI) се повиши през юни с 1,8% спрямо предходния месец и се ускори на годишна база 
до 10,2% от 8,7% през май. 
Това е най-високата годишна инфлация в страната от април 1985 г. насам и далеч над осредните очаквания за по-слабо 
ускорение до 9 на сто. 
Ускоряване на инфлацията се дължи в най-голяма степен на продължаващото поскъпване на горивата и смазочните 
материали, на храни и безалкохолни напитки, като и на цените в хотелиерския и ресторантьорски бизнес. 
Основната инфлация (изключвайки цените на енергията и на храните) пък се повиши през юни с 5,5% спрямо година по-
рано след растеж с 4,9% през месец май. Това е най-високото ниво на основната инфлация от август 1993 г. 
Испанската хармонизирана инфлация (индекс HICP според общите европейски стандарти) се ускори през 12-те месеца до 
юни до 10% от 8,5% месец по-рано, показват още данните на INE. 
По-късно през деня ще бъдат оповестени и предварителната данни на немската федерална статистика Destatis за 
инфлацията в Германия през текущия месец. 
 
 

Графика на индекса на потребителските цени на Испания 

 
 
Испанският премиер Педро Санчес обяви по-рано тази седмица, че правителството ще удължи пакета с държавна помощ 
от 16 млрд. евро с още шест месеца и ще започне нови мерки чрез план, който ще струва допълнителни 9 млрд. евро, като 
този финансова пакет все още изисква одобрение от парламента на страната. 
Предложенията включват намаляване на данъка върху продажбите на електроенергия, по-ниски разходи за обществен 
транспорт, по-високи държавни пенсии и еднократни плащания от 200 евро за хора, които печелят по-малко от 14 000 евро 
годишно. 
 
√ БВП на САЩ се сви с 1,6% през първото тримесечие 
Икономиката на САЩ се сви през първото тримесечие с оглед на рекорден търговски дефицит, показват окончателните 
правителствени данни, но тази икономическа картина е подвеждаща, тъй като вътрешното търсене беше силно. 
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Брутният вътрешен продукт се сви през първото тримесечие с 1,6% на годишна база, като това представлява лека 
низходяща ревизия от предишна оценка за спад с 1,5% и след като през последните три месеца на 2021 г. БВП нарасна с 
6,9%. 
 

Графика на БВП на САЩ 

 
 
Спадът на БВП през първото тримесечие отразява както големия търговски дефицит, така и по-бавния темп на натрупване 
на складови бизнес запаси спрямо силния им растеж през четвъртото тримесечие на 2021 г. поради дислокации във 
веригите на доставки и недостиг на работна ръка. 
Растежът на потребителските разходи беше ревизиран надолу до 1,8% от 3,1% предишна оценка, но данните за април 
показват, че потребителските разходи са започнали отново да се ускоряват. 
Бизнес разходите за оборудване останаха стабилни през май, докато търговският стоков дефицит се сви значително. 
Но наблюдаваният в началото на второто тримесечие отскок започва да губи инерция, тъй като Фед започна да провежда 
агресивна политика на повишаване на лихвите, за да се пребори с много високата инфлация, което засилва страховете от 
предстояща рецесия. 
Централната банка на САЩ повиши основната си лихва по-рано този месец със 75 базисни пункта - най-голямо еднократно 
повишение от 1994 г. насам, като от март насам федералната фондова лихва е вече повишена с общо 150 базисни пункта 
(с 1,5%). 
 
√ САЩ: Глобалният износ на микрочипове за Русия се сви с цели 90% след наложените санкции 
Глобалният износ на полупроводници и микрочипове за Русия е намалял с цели 90%, откакто Съединените щати и техните 
съюзници наложиха контрол върху износа за Москва заради нахлуването й в Украйна, заяви в сряда министърът на 
търговията на САЩ Джина Раймондо, цитирана от Ройтерс. 
Изказвайки се на годишна конференция на Министерството на търговията, Раймондо също така каза, че контролът, 
поставен върху руския аерокосмически сектор, нарушава способността му да генерира приходи и да поддържа военната 
авиация. 
"Русия може да бъде принудена да спре между половината и две трети от своите товарни самолети през следващите 
четири години, за да ги разфасова за резервни части", добави тя. 
Изявлението ѝ идва само ден, след като администрацията на президента на САЩ Джо Байдън добави пет китайски 
компании в "черния списък" за търговия за предполагаема подкрепа на руската военна и отбранителна индустриална база. 
Въпреки че редица официални американски лица казаха, че Китай като цяло спазва западните санкции срещу Русия, 
Вашингтон обеща да следи отблизо спазването и стриктно да прилага разпоредбите. 
В сряда Раймондо също така удвои заплахите да бъде "закрит" водещия китайски производител на чипове SMIC, ако се 
установи, че доставя чипове на Русия. 
"Ами ако се установи, че SMIC или други базирани в Китай компании за полупроводници доставят чипове за Русия?", 
попита и сама си отговори: "Ние ще ги затворим и можем, защото почти всеки чип в света и в Китай е произведен с помощта 
на оборудване и софтуер на САЩ и възнамерявам да изпълня този ангажимент, ако е необходимо". 
 
√ Главният икономист на Световната банка е скептична, че може да се избегне глобална рецесия 
Главният икономист на Световната банка Кармен Рейнхарт е скептична, че американската и световната икономика могат 
да избегнат рецесия, като се има предвид рязкото повишаване на инфлацията, последвано от агресивни повишения на 
лихвите и забавянето на растежа в Китай, съобщава Ройтерс. 
Рейнхарт, която след две години на поста се върна от 1-ви юли в Харвардския университет, каза, че от историческа гледна 
точка е трудно да се намали инфлацията и едновременно да се създаде т.нар. "меко кацане" на икономиката, а рисковете 
от рецесия очевидно са "гореща тема" в момента. 
"Това, което тревожи всички, е, че всички рискове са в посока надолу", каза Рейнхарт в интервю за агенция Ройтерс, 
цитирайки серия от неблагоприятни шокове и действията на Федералния резерв за повишаване на лихвените проценти 
след повече от десетилетие на свръхниски и отрицателни лихвени ставки. 
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Световната финансова криза от 2008-2009 г. засегна най-вече дузина развити икономики, а по това време Китай беше голям 
двигател на растежа, но настоящата криза е далеч по-всеобхватна и растежът на Китай вече не е двуцифрен, отбеляза тя. 
По-рано този месец Световната банка намали прогнозата си за глобалния растеж с близо една трета до 2,9% за 2022 г., 
предупреждавайки, че войната на Русия в Украйна е добавила към щетите от коронавирусната пандемия и сега много 
държави са изправени пред рецесия. 
Според Световната банка глобалният растеж може да се забави до 2,1% през 2022 г. и до 1,5% през 2023 г., което ще доведе 
до повишение на БВП на глава от населението близо до нула, ако се материализират низходящите рискове. 
Попитана дали рецесията може да бъде избегната в Съединените щати или в световен мащаб, Рейнхарт каза: 
"Доста съм скептична. В средата на 90-те години на миналия век, при председателя на ФЕД Алан Грийнспан, имахме "меко 
кацане" на икономиката, но инфлацията по това време беше около 3%, а не около 8,5%, както е сега. Трудно е да посочите 
много епизоди на значително затягане на лихвите от Фед, които да не са оказали негативно влияние върху икономиката". 
Райнхарт каза още, че администрацията на президента Джо Байдън не е единствената в преценката на степента на 
инфлационния риск, като отбеляза, че Фед, Международният валутен фонд и други са споделили това мнение, въпреки че 
Световната банка още в началото го определи като "реален риск". 
"Фед трябваше да действа – и аз го казвам от дълго време – по-рано, отколкото по-късно и по-агресивно. Колкото по-дълго 
чакате, толкова по-драконовски са мерките, които трябва да предприемете“", посочи Рейнхарт. 
 
Bloomberg TV Bulgaria 
 
√ Председателят на Сметната палата: ВУЗФ завършва пирамидата на модерното българско образование 
ВУЗФ отпразнува 20-ата си годишнина с конференцията “Икономика на страха” 
За тази младежка възраст от 20 години Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) се превърна в най-добрия 
частен бизнес университет в страната и се утвърди като генератор на млади и дръзки хора, притежаващи не само блестящи 
професионални знания, но и творчески и иноваторски идеи. Това заяви председателят на Сметната палата на Република 
България Цветан Цветков по време на откриването на юбилейната конференция „Икономика на страха“, която се проведе 
вчера под патронажа на Сметната палата. С нея ВУЗФ отбеляза своята 20-а годишнина. 
“През изминалите две десетилетия ВУЗФ демонстрира смелост, като предложи модерно образование по специалности и 
програми, въведени за първи път. Университетът разкри нови хоризонти, отговаряйки на актуалните потребности както в 
областта на корпоративния, така и на публичния сектор. По този начин ВУЗФ завършва пирамидата на модерното 
българско образование. Затова стои високо в рейтинговата система на България”, изтъкна Цветков. 
В откриването на конференцията се включи и президентът и ректор емеритус доц. д-р Григорий Вазов, който е и 
изпълнителен директор на VUZF Lab. “Когато създадох ВУЗФ преди 20 години, това беше избухване на съдбата, мечтата и 
вярата в мен. Аз Ви пожелавам да пазите тези три неща, да ги следвате и да не се боите, че ще сбъркате пътя. Благодаря 
на преподавателите, които ми повярваха преди 20 г. и застанаха до мен. Вярвам, че след още 20 г. ВУЗФ ще се намира в 
челните класации на университетите в Европа”, заяви в приветствието си доц. Вазов. 
Ректорът на ВУЗФ проф. д.ю.н. Борис Велчев благодари на доц. д-р Григорий Вазов за постигнатото през тези 20 г. и 
награди професори емеритус на ВУЗФ за цялостния им принос за развитието и утвърждаването на висшето училище по 
повод юбилея. Сред отличените преподаватели бяха проф. д-р Боян Дуранкев, проф. д-р Григор Димитров, проф. д.ик.н. 
Методи Христов, проф. д-р Радослав Габровски и проф. дпн Сава Гроздев. 
Първият панел на конференцията акцентира на икономиката на страха и политиката на централната банка. В него взеха 
участие Владимир Савов, зам.-председател на Комисията за финансов надзор, Илия Лингорски, член на УС на Българската 
народна банка, Любомир Дацов, член на Фискалния съвет на Република България и Левон Хампарцумян, председател на 
Българския форум на бизнес лидерите. 
Модератор на панела беше доц. д-р Радостин Вазов, ръководител на катедра “Бизнес администрация и маркетинг”. 
“БНБ работи много активно и има техническата готовност да приключи навреме процеса по въвеждането на еврото като 
национална валута - 1 януари 2024 г.”, заяви Илия Лингорски. По думите му България се радва на прогнозируема и 
дисциплинарна политика, което има огромно значение и за въвеждането на еврото в България. 
Любомир Дацов, член на Фискалния съвет на България заяви, че инфлацията е "наказание за дисбаланси и човешки 
грешки". Според него в момента има основание човек да се страхува за фискалните политики и икономиките в Европа, 
защото единственото нещо, което се продава добре в Стария континент, е културата. За него най-големият страх е, че в 
Европа ще трябва да се дават пари за реални реформи, защото отказът от реформи е видим не само в България, но и на 
целия континент. Поради тази причина Европа стои настрана от Азия и Америка. 
Заместник-председателят на Комисията за финансов надзор Владимир Савов изтъкна, че от гледна точка на застраховането 
най-важното за българина е автомобилът. Това са най-масовите застраховки у нас. Но през последните две години започват 
да се показват по-нови тенденции, добави Савов. Той уточни, че изключително силно се е развила застраховката "живот с 
инвестиционен елемент". Освен това се забелязва и известно увеличение на застраховките "имущество", както и на 
земеделските застраховки срещу настъпването на природни бедствия. Земеделските застраховки обаче са в "по-
зародишен" период, допълни Савов. 
Левон Хампарцумян, председател на Българския форум на бизнес лидерите, заяви, че България към този момент 
технически не е в криза. "Виждаме, че черните облаци се задават, инфлацията е проблем, но криза няма", отбеляза той. 
Според него е много важно да бъде проявен разум да се направят точните стъпки и подготовка за това, което предстои. 
Хампарцумян е на мнение, че всяка криза винаги е възможност. Трябва обаче да се положат усилия повече от българските 
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граждани да имат по-рационално икономическо мислене. Тогава гражданите по-малко ще се плашат и страхът ще има по-
малък относителен дял във взимането на решенията, защото "уплашеният човек взима нерационални решения". 
Вторият панел на конференцията акцентира на предпоставките за развитие на икономиката на страха. Основни доклади 
изнесоха проф. д-р Боян Дуранкев, професор емеритус на ВУЗФ, проф. д.ик.н. Методи Христов, професор емеритус на 
ВУЗФ, проф. д.ик.н. Виржиния Желязкова, директор направление "Финанси и финансов мениджмънт", VUZF Lab, доц. д-р 
Ирена Николова, НБУ, доц. д-р Валентина Григорова-Генчева, гл. ас. д-р Росица Тончева, УНСС, гл. ас. д-р Красимира 
Найденова, Икономически университет-Варна, д-р Даниела Караангова, ВУЗФ. Модератор на панела беше проф. д-р Юлия 
Добрева, зам.-ректор на ВУЗФ и директор на направление “Икономика” във VUZF Lab. 
“Трябва най-много да се страхуваме от икономическите идеи”, заяви проф. д-р Боян Дуранкев, професор емеритус на 
ВУЗФ. Той посочи, че икономическата наука е в период на зрялост, който донякъде е и нейн упадък. Очертава се 
приключващ период на зрялост на сегашната икономическа теория и наука, допълни проф. Дуранкев. По думите му сега 
има три центъра на влияние, като първият и вторият са изключително мощни. Първият е масовата икономическа теория и 
идеи – масови, популярни и неработещи, а вторият – специалните интереси на икономическата практика - силни, могъщи, 
подплатени финансово. Третият център, където е науката, е икономическият анализ и синтез. Според него трябва да се 
страхуваме от първото и второто. Ако заложим на солидната икономическа теория, ще отидем напред, но понякога даже 
и най-добрите отбори могат да загубят мача. Засега ще победят първото и второто“, каза проф. Дуранкев. 
Според проф. д.ик.н. Методи Христов, професор емеритус на ВУЗФ, е крайно време да се изостави водената в момента 
политика за ниско данъчно натоварване и да се внесат определени промени в тази област. Малката данъчна тежест води 
до по-малко приходи на държавата и при това отрицателните бюджетни салда стават по-големи и трябва да се търси 
ресурс, за да се покриват. Той постави въпроса за това как в ЕС, и в частност в България, се покриват тези отрицателни 
бюджетни салда. „Ние трябва да намерим някакво изравняване, защото не могат да се харчат пари, ако няма източник на 
тези пари“, заяви проф. Христов. Според него основният ресурс е оптимизиране на държавните разходи, като визира 
редуциране на управленческите. Като друга възможност за оптимизиране на разходите, той посочи електронизацията. 
Според Методи Христов е необходимо и въвеждането на единна фискална политика в ЕС, по аналогия с паричната. Според 
него с фискалната политика може да се води социална и това би станало със замяната на сегашното пропорционално 
облагане с прогресивно, което ще е и стъпка в областта на социалната политика. 
“Който оцени възможностите за развитие на зелена икономика и започне да се ориентира по-рано от останалите, ще може 
да има и повече възможности да реализира по-големи печалби”, заяви проф. д.ик.н. Виржиния Желязкова от ВУЗФ. Тя 
изтъкна, че зелената политика и неяснотите около нея, наред с новите ESG регулации за банките, допринасят за усещането 
на страх и несигурност в бизнеса. Отделно различни органи на ЕС непрекъснато издават секторни регулаторни документи 
за постигане на целите на зелената икономика и това също допринася за нежеланието на бизнеса, който разполага с 
ресурс, да развива различни дейности. В такава ситуация за бизнеса решението не е да се трупат средства в банките, 
увеличавайки депозитната маса и допринасяйки за стагнацията, смята проф. Желязкова. Според нея бизнесът не може да 
продължава вечно да отрича темата за замърсяването на околната среда и трябва да се търсят начини да се възползваме 
от новата ситуация, като за България потенциалът е в биоземеделието и други сектори, които биха обслужвали зелена 
икономика. Тук е ролята на правителството да направи стратегия, фокусирана върху силните страни на държавата ни, 
отбеляза проф. Желязкова. 
Според доц. д-р Валентина Григорова-Генчева от ВУЗФ в новата реалност на натрупване на няколко кризи търговията с 
инвестиционно злато е достигнало невиждани досега обеми. Златото изпълнява основната си функция на спасителна 
котва, на пристан за инвеститорите в сериозна кризисна ситуация. Според нея златото за пореден път в съвременната 
история на човечеството потвърждава ролята си на антипод на страха. Към средата на юни тази година при борсов фиксинг 
от около 1750 евро за тройунция доходността на златото за последните пет години вече е над 50 процента. Според нея 
следващите десетилетия ще бъдат белязани от засиленото присъствие на златото както в инвестициите на хората, така в 
резервите на централните банки. САЩ, Германия, Италия, Франция, Нидерландия са между първите десет в света и по 
количество притежавано злато, и по дял в националните златни резерви, който е между 55 и 70 процента. 
“Финансовите институции като МВФ, Групата на Световната банка и други банки по време на кризата и войната в Украйна 
увеличават своя дял на финансиране и разнообразяват портфейлите си от финансови инструменти”, заяви доц. д-р Ирена 
Николова от Нов български университет. По отношение на валутите, повечето от тях при криза първоначално реагират с 
обезценяване, с изключение на щатския долар. Същевременно тя посочи, че в такива критични ситуации валутите с 
плаващи валутно-курсови режими първоначално се обезценяват, но после стабилизират позициите си, заради появата нов 
играч - дигиталните валути. Според доц. Николова в момента се наблюдава тенденция, според която глобализацията 
преминава в тип регионализация. Сега регионалните банки за развитие, особено в Азия, са много по-силни, както и другите 
прикрепени към тях институции, които финансират и реално намаляват работата на наднационалните институции, 
създадени след Втората световна война. 
Според гл. ас. д-р Росица Тончева от УНСС е необходимо връщане към принципите за етична икономика. Икономиката 
работи с измеримото, но засяга неизмеримото. Тя изтъкна, че невежеството храни страха, а знанието превръща страха в 
разум. Д-р Тончева отправи провокация към разкриване на една по-етична и навярно по-истинна геометрия на 
икономическата система, с която можем да се обърнем към решаване на правилните задачи. 
Цялата конференция можете да проследите във YouTube канала на ВУЗФ. По време на нея своята монография 
“Търговци на страх” представи гл. ас. д-р Красимира Найденова от Икономически университет-Варна. Всички доклади 
ще бъдат издадени в колективна електронна монография от издателството на ВУЗФ. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=azSjMSf2gxo&t=713s
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√ Италия и България искат да се отложи края на двигателите с вътрешно горене в ЕС 
Борба за финансирането заплашва споразумението на ЕС относно новите закони за климата 
Група държави, включително Италия и България, настояват за разводняване на ключов елемент от климатичната програма 
на Европейския съюз: постепенното премахване на двигателя с вътрешно горене до средата на следващото десетилетие. 
Италия, дом на емблематични марки суперавтомобили като Ferrari и Lamborghini, е една от петте страни, които настояват 
за петгодишно отлагане на плана на ЕС за автомобилните производители да премахнат емисиите от превозните средства, 
които продават, според предложение, видяно от Bloomberg News. 
Това поставя предпоставка за предизвикателен ден за преговори във вторник, тъй като Франция, настоящият председател 
на ЕС, настоява министрите на енергетиката на блока да се споразумеят за множество зелени закони. От своя страна 
Франция се придържа към плана на Европейската комисия за постепенно премахване на двигателя с вътрешно горене в 
новите автомобили до 2035 г. съгласно компромисно предложение, видяно от Bloomberg News. 
Германия планира да гласува в подкрепа на забраната, каза министърът на околната среда във вторник. 
„Ако пакетът включва това, което Комисията предложи, забрана на автомобили, които отделят въглероден 
диоксид от 2035 г., тогава ще гласуваме в подкрепа“, каза министърът на околната среда Щефи Лемке пред 
телевизионния оператор ZDF. 
Финансовият министър Кристиан Линднер каза на събитие, организирано от германската индустриална асоциация на BDI 
миналата седмица, че германското правителство няма да се съгласи с плана. 
Законодателите в Европейския парламент подкрепиха плана за премахване на емисиите от нови автомобили по-рано този 
месец и направиха още една стъпка по-близо до прекратяването на технология, която е централна за автомобилната 
индустрия от повече от век. 
Италия, наред с България, Словакия, Португалия и Румъния, се стреми към 90% намаляване на емисиите на автомобилните 
производители до 2035 г., годината, в която Европейската комисия е набелязала 100% намаляване. Страните искат целта 
за 100% да се отложи за 2040 г.Рим също така иска да осигури освобождаване за нишови производители, като Ferrari, поне 
до 2036 г. 
Български служител, който не пожела да бъде назован, е казал пред "Ройтерс", че политиките в областта на климата трябва 
да вземат предвид икономическите и социалните фактори като "значителните разлики" в покупателната способност между 
страните от ЕС. 
„За нас технологичната неутралност е ключовият въпрос“, каза Роберто Чинголани, министър на енергетиката на Италия. 
„Не вярваме, че наличието само на едно решение на транспортния проблем е решение. Предлагаме да отворим менюто.” 
Страната е особено загрижена за натиска за декарбонизиране на пътния транспорт, като изостава от някои от европейските 
си колеги и също така може да се похвали със силна индустрия за суперавтомобили. Докато Ferrari сега планира да пусне 
първото си напълно електрическо превозно средство в изложбените зали до три години, фирмата влиза късно на пазара - 
Porsche започна да продава своя модел Taycan с батерии през 2019 г. 
Споразумение между министрите във вторник ще определи преговорната позиция на държавите-членки за по-нататъшни 
преговори с Европейския парламент и Европейската комисия относно окончателната форма на пакета за прилагане на 
целта за намаляване на емисиите с 55% за това десетилетие. 
Законодателите на ЕС гласуваха по-рано този месец, за да позволят изключение от регламента за специализирани 
производители, произвеждащи по-малко от 10 000 автомобила до края на 2035 г. Италианската група държави също 
настоява за признаване на възобновяемите горива, нещо, което според критиците е начин за удължаване на използването 
на двигателя с вътрешно горене. 
Борба за финансиране 
Спорът за това как да се защитят гражданите с ниски доходи от политиките на Европейския съюз, за да се постави цена на 
замърсяването, заплашва да попречи на страните от блока да се споразумеят за редицата нови зелени мерки. 
Преди срещата днес страните са и в противоречие относно плана на Брюксел за стартиране на нов пазар на въглерод в ЕС 
през 2026 г., налагайки разходи за CO2 върху замърсяващите горива, използвани в сградите и транспорта. 
Предложението, което според Европейската комисия е необходимо за справяне с нарастващите емисии от транспорта, 
раздели държавите, като някои се притесняват, че може да повиши сметките за енергия на гражданите - които се повишиха 
през последните месеци и подхранват инфлацията. 
Очаква се всяка сделка да зависи от това дали министрите могат да се съгласят с нов фонд на ЕС, който да помогне на по-
бедните домакинства да плащат сметките за енергия и да преминат към чиста енергия, казаха дипломати пред "Ройтерс". 
Държавите са разделени относно това колко голям трябва да бъде фондът и как да го финансират. Комисията предложи 
той да съдържа приходи от една четвърт от разрешителните за CO2, продадени на новия пазар на въглеродни емисии – 
очаква се да донесе приблизително 72 милиарда евро от 2025-2032 г. 
По-богатите държави от ЕС, включително Германия и Холандия, искат да ограничат неговия размер - като някои, като 
Австрия, се очаква да получат по-малко от 1% от фонда, съгласно предложението на Комисията. Някои централни и източни 
страни казват, че той трябва да е по-голям и не могат да се съгласят с новия въглероден пазар без него. 
Рискът е, че неодобрението на фонда може да осуети сделки по други предложения - включително реформи на 
съществуващия въглероден пазар на ЕС - тъй като законите са взаимосвързани. 
 
√ Рискът да пропаднеш в Ничията земя между Путин и Запада расте 
Западът трябва да осигури щедра подкрепа на държавите, които обещаят да помогнат в защитата на световната 
демокрация срещу автократите в Москва и Пекин 
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Една от целите на срещите на върха по време на война е "семейната снимка" - или по-скоро хармоничното и решително 
единство, което тя трябва да демонстрира. Така беше на срещата на върха на Европейския съюз в Брюксел миналата 
седмица и на срещата на Групата на 7-те в Баварските Алпи тази седмица, така ще бъде и на заседанието на лидерите на 
НАТО в Мадрид през следващите дни, пише Андреас Клут в рубриката Bloomberg Opinion.  
Както и при истинските семейни снимки обаче, истинската история често е свързана с това кой къде стои и с какъв език на 
тялото. А понякога става дума за това кой би трябвало да е на снимката, а не е.  
Най-лесно беше да се демонстрира единство на срещата на върха на Г-7. Групата, представляваща богатите демокрации, 
е малка и хомогенна, а планините създават подходящ фон. Снимката сигнализира за силен и единен фронт срещу руския 
президент Владимир Путин - който участваше в тези симпозиуми, когато те все още се наричаха Г-8, докато не беше 
изключен след първата си атака срещу Украйна през 2014 г.  
Друга снимка от срещата на върха се нуждае от по-дълъг надпис. На нея се вижда същата Г-7, но с добавени лидери от 
"страните-партньори" от така наречения Глобален юг. Това са Южна Африка, Сенегал и Аржентина, както и Индонезия и 
Индия - домакините тази и следващата година съответно на Г-20, по-голям форум, в който, по неловък начин, е предвидено 
да участва и Путин. 
Домакинът на Г-7, германският канцлер Олаф Шолц, прикани тези гости да подтикнат своите страни и дори континенти да 
се присъединят към Запада, за да се противопоставят на Путин в частност и на световните автократи като цяло. Но да ги 
поканиш на семейната снимка не е същото като да предизвикаш този ангажимент. 
По време на Студената война тези страни бяха част от движението на необвързаните страни. Тогава те не застанаха нито 
на страната на свободния, нито на комунистическия блок ("първият" и "вторият" свят) и така станаха известни като Третия 
свят, въпреки че по-късно този термин придоби съвсем друга конотация. 
Днес отново много страни в Азия, Африка и Южна Америка не са особено ентусиазирани да помагат за конфронтацията с 
Путин заради нещо, което те смятат за далечна регионална война, която не ги засяга. Според тях Г-7 обикновено също не 
се вълнува от регионалните войни в Африка или Азия.  
Подписите ще бъдат сложни и под снимките, направени в Мадрид, когато там се събират 30-те членове на НАТО. В 
стремежа си да се противопоставят на Путин трансатлантическите съюзници са по-единни, от когато и да било след 
Студената война. Например, те укрепиха източния си фланг и ще приемат нова стратегия за по-добра защита на Естония, 
Латвия и Литва.  
Но подобно на други семейства, съюзът страда от напрежение. По-специално Турция винаги е била труден и непостоянен 
съюзник - тя се държи по-скоро като враг, отколкото като приятел спрямо колегата си Гърция, член на НАТО. След 
нападението на Путин над Украйна през тази година Турция също се опитва да постигне дипломатически "баланс" между 
Русия и Украйна, който сега се е превърнал в "наклон към Москва", според Евгения Габер от мозъчния тръст Атлантически 
съвет. 
По-лошото е, че президентът на Турция, Реджеп Тайип Ердоган, на практика държи като заложници две необвързани, но 
западни държави. Швеция и Финландия - членове на ЕС, но все още не и на НАТО, и потенциално под прицела на Путин - 
искат да се присъединят към алианса. НАТО също иска да ги приеме за членове, тъй като добре въоръжените скандинавци 
биха могли да помогнат за защитата на балтийските държави. Но Ердоган, главно заради вътрешната си политика, 
заплашва с вето. 
Това оставя шведите и финландците в опасна ничия земя. Те сигнализираха за своята вярност и намерение да се 
присъединят към НАТО, с което си навлякоха гнева на Путин, но все още им липсва сигурността на клаузата за взаимна 
отбрана на алианса. Те не са нито вътре, нито вън. 
Заради късогледството на Ердоган Турция се намира в друг вид ничия земя. От геополитическа гледна точка тя не е нито 
изцяло на Запад, нито извън него, нито е истински демократична, нито напълно автократична, нито заслужава доверие, 
нито е враждебна. Какъв съюзник - ако изобщо е съюзник - ще бъде тя? 
Другите държави в региона също са в положение на неопределеност. Няколко балкански държави - както и Украйна, 
Молдова и Грузия - искат да се присъединят към ЕС, но знаят, че ще трябва да чакат десетилетия, при условие че ЕС каже 
"да" дори тогава. Как ще се позиционира междувременно Сърбия между Европа и стария си приятел Русия? 
И още - целият останал свят, от Азия до Африка и Южна Америка, в който живее по-голямата част от световното население, 
но който е представен толкова скромно в Баварските Алпи тази седмица. Засега - както и по време на Студената война - 
тези страни предпочитат да се застраховат и да останат необвързани.  
Лидерите на Запада, след като приключат с пътуванията между срещите на върха и позирането за снимки един с друг, имат 
работа за вършене. Те трябва да измъкнат останалата част от света от тази "Ничия земя". Затова трябва да предоставят 
щедра подкрепа - в долари, евро и други форми - на страните, които обещават да помогнат в защитата на световната 
демокрация срещу автократите в Москва и Пекин.  
Те трябва също така да напомнят на тези държави, че неприсъединяването не е постоянна опция. Както веднъж каза 
покойният Дезмънд Туту, любимият архиепископ на Южна Африка: "Ако сте неутрални в ситуации на несправедливост, вие 
сте избрали страната на потисника. Ако слонът е поставил крака си върху опашката на мишка, а вие казвате, че сте 
неутрален, мишката няма да оцени неутралитета ви". Днес Путин е слонът, а Украйна - мишката. А ничията земя не е място, 
на което трябва да бъдеш. 
 
√ Китайската икономика показва признаци на подобрение след Covid 
Възстановяването обаче остава крехко, тъй като страната се придържа към стратегията си за нулев Covid  
Икономиката на Китай показа допълнителни признаци на подобрение през юни със силен ръст в услугите и строителството, 
тъй като избухването на Covid и ограниченията постепенно бяха облекчени. 
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Официалният индекс на мениджърите по закупуване в производството се повиши до 50,2 от 49,6 през май, съобщи 
Националното статистическо бюро (НБС) в четвъртък, малко под средната оценка от 50,5 в проучване на Bloomberg сред 
икономисти. Това беше първият път от февруари, когато индексът беше над 50, което показва нарастване на 
производството в сравнение с май. 
Показателят за непроизводство, който измерва активността в секторите на строителството и услугите, се покачи до 54,7, 
най-високото за повече от година и доста над консенсусната прогноза от 50,5. 
„Китайската икономика достигна дъното си през юни и възстановяването е стабилно, въпреки че все още трябва да 
се обърне внимание на дисбалансите между възстановяването на търсенето и предлагането“, се казва в изявление 
на Китайския логистичен информационен център, който публикува данните за PMI в партньорство с НБС . 
Правителствените ограничения за ограничаване на огнища на Covid постепенно отслабнаха през последния месец. 
Финансовият център Шанхай вдигна двумесечното си блокиране в началото на юни, като позволи на повече магазини да 
отворят отново, повече фабрики да възобновят производството и да започне работа на пристанището. Тази седмица 
правителството намали някои ограничения около пътуванията, засилвайки допълнително настроенията. 
Китайският бенчмарк CSI 300 се повиши с до 1% през сутрешната сесия, въпреки че повечето азиатски фондови пазари се 
търгуваха по-ниско. Акциите на хотелски оператори, авиокомпании и летищни оператори се покачиха след новината за 
облекчаване на ограниченията за пътуване, свързани с вируса. 
 

 
 
Данните на PMI предполагат, че „темпът на възстановяване се е ускорил, тъй като ситуацията с Covid се стабилизира“, каза 
Пеичин Лиу, главен китайски икономист в NatWest Group Plc. Имаше „широко базирано, но все още меко възстановяване 
както в производството, така и в новите поръчки“ и цифрите показват, че възстановяването все още е по-леко в сравнение 
с възстановяването от блокирането в Ухан през 2020 г., каза тя. 
Около 19 от 21 сектора в секторите на услугите, проследени в проучването, се върнаха към експанзия миналия месец, 
спрямо само шест през предходния месец, каза анализаторът на НБС Джао Цинхе в отделно изявление. Данните на 
секторите, които преди това бяха силно засегнати от огнища на вируса, се подобриха, като железопътен транспорт, 
въздушен транспорт, настаняване, кетъринг и развлечения. 
"Виждаме много причини за предпазливост. Нарастването в производството беше по-слабо от очакваното, тъй 
като търсенето изоставаше. И условията не са толкова стабилни в услугите, колкото показват данните - с 
изключение на силата в логистиката, повечето услуги регистрират само скромни печалби. Като цяло 
възстановяването е в ход, но няма да е гладко", пише Bloomberg Economics. 
Ръстът в транспортната индустрия спомогна за съкращаване на времето за достигане на суровините до клиентите в 
производството, като индексът, измерващ времето за доставка на доставчиците, скочи до 51,3, най-високото ниво от 
повече от шест години. По-голямото число показва по-кратки срокове за доставка. По-гладката логистика също улесни 
напредъка в строителството и повиши доверието на компаниите от сектора в бизнес перспективите, каза Джао от НБС. 
Възстановяването обаче остава крехко, тъй като страната се придържа към стратегията си за нулев Covid, което означава, 
че ограниченията могат да бъдат затегнати отново, ако се появят нови огнища. Китайският президент Си Дзинпин потвърди 
тази политика тази седмица, като каза, че тя е най-икономичната и ефективна за страната. 
НБС също изрази предпазлив тон, като отбеляза, че 49,3% от анкетираните производители казват, че поръчките им са 
„недостатъчни“, докато рентабилността на някои компании е притисната, тъй като цените на продукцията продължават да 
се свиват.  
„Сравнително слабото пазарно търсене остава основен проблем, пред който е изправена производствената индустрия“, 
каза Джао. 
Междувременно икономистите поддържат твърдо прогнозите си за растеж на брутния вътрешен продукт за тази година. 
Средната прогноза в проучване на Bloomberg за растеж през 2022 г. е 4,1%, много под годишната цел на Пекин от около 
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5,5%. Съвкупният индекс на Bloomberg от осем ранни индикатора показа известно подобрение през юни, въпреки че 
възстановяването остава приглушено. 
Други ключови акценти: 

- Новите поръчки се увеличиха до 50,4 от 48,2, докато новите поръчки за износ се увеличиха до 49,5 от 46,2 
- Подиндексът за проследяване на цените на суровините за производителите падна до 52 от 55,8, докато този за 

цените на продукцията падна до 46,3 от 49,5 
- Заетостта в производството се подобри до 48,7 от 47,6 през предходния месец; Заетостта в непроизводствена 

промишленост нарасна до 46,9 от 45,3 през май, което беше най-лошото от февруари 2020 г. 
- Дейността в големите предприятия се разраства с по-бавни темпове, отколкото през май, докато тази в средните 

компании обърна свиването за първи път от четири месеца. Условията в малките фирми продължиха да се 
влошават, макар и с по-меки темпове. 

 
√ Металите записват най-лошото тримесечие от 2008 г. заради очакваната рецесия 
Индексът на Лондонската метална борса се понижи с 23% от края на март 
Основните метали се насочиха към най-лошия тримесечен спад след световната финансова криза през 2008 г., тъй като 
китайската икономика се възстановява само постепенно и страховете от световна рецесия се засилват, предаде Bloomberg. 
Индексът на Лондонската метална борса се понижи с 23% от края на март, въпреки че спадът се увеличи поради скока на 
цените през март след инвазията на Русия в Украйна. Калайът е най-лошо представящ се, падайки с 38%, докато алуминият 
намалява с около една трета, а медта е намаляла с около една пета. 
 

 
 
Показателят за активността на китайските заводи се разшири през юни за първи път от февруари, тъй като ограниченията 
заради Covid бяха облекчени. Подобрението обаче беше доста приглушено и слабият пазар на имоти продължава да тежи 
върху търсенето на метали. Политиката за нулев Covid също остава непокътната, въпреки облекчаването на правилата за 
карантина, което означава, че има постоянен риск от повече ограничения, ако броят на случаите се увеличи отново. 
Надвисналата заплаха от рецесия в САЩ, а може би дори в световен мащаб, също продължава да виси над пазара. 
Председателят на Федералния резерв Джером Пауъл и други централни банкери предупредиха, че светът преминава към 
режим на по-висока инфлация на годишния форум на Европейската централна банка в Португалия. Най-малкото големите 
икономики се насочват към забавяне, което ще намали строителната дейност. 
Металите бяха по-ниски в четвъртък. Цинкът падна с 1,3% до 3315 долара за тон на LME към 11:37 часа в Шанхай. Медта 
се понижи с 0,1% до $8,390, калай – с 0,1%, а алуминият е стабилен. Въпреки големия спад на тримесечието, LMEX е спаднал 
само с 12% досега тази година. 
 
3e-news.net 
 
√ Сформират състава на първите две комисии към Консултативния съвет за Европейската Зелена сделка 
Първоначалният състав на комисия по енергиен преход и комисия по устойчива мобилност ще бъде одобрен на 
първото заседание на Съвета, което ще се проведе на 5 юли 
Консултативният съвет за Европейската Зелена сделка сформира първите две комисии Комисия за енергиен преход (КЕП) 
и Комисия за устойчива мобилност (КУМ) и отправя покана до заинтересованите страни да предложат свои представители 
за включване в състава на комисиите. Това става ясно от портала за Консултативни съвети на Министерски съвет. 
Първоначалният състав на двете комисии ще бъде одобрен на първото заседание на Съвета, което ще се проведе на 5 юли 
2022. Очаква се първото заседание на Комисията по енергиен преход да се проведе на 8.07.2022 (петък) в Министерски 
съвет, за което избраните членове на комисиите ще бъдат уведомени до 6.07.2022 година. 
Всички членове на Консултативният съвет за Европейската Зелена сделка са 38 души представители на правителството и 
неправителствения сектор, бизнеса и работодателските организации. 

https://saveti.government.bg/web/cc_2002/1
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Съветът ще консултира и подпомага Министерския съвет във връзка с всички ангажименти, свързани с изпълнение на 
Европейската Зелена сделка и пакета "Подготвени за 55" за намаляване на емисиите с 55% до 2030 година и постигане на 
въглеродна неутралност до 2050 година. 
Съветът ще работи по съвместяването на националните приоритети в областта на енергийната и климатична сигурност, 
ускореното устойчиво икономическо развитие, социалната справедливост, опазване, възстановяване и адаптиране на 
околната среда. Ще подпомага консултативния процес и дискутиране на предложения за решения и изготвяне на детайлни 
анализи и модели по отношение на целите на Европейския съюз за постигане на неутралност по отношение на климата до 
2050 г. и промените в законодателството свързани с пакета „Подготвени за цел 55“, съвместно със заинтересованите 
страни. 
Съветът ще осъществява взаимодействието със заинтересованите страни с доказан опит и капацитет за идентифициране и 
прилагане на решенията, свързани с декарбонизацията на икономиката и постигане целите за неутралност към 
климатичните изменения. 
Членовете на Консултативния съвет ще работят за актуализиране на националните планове, позиции и стратегически 
документи, произтичащи от Съобщението на ЕК за Зелената сделка. Ще се инициират и реализират целите на реформите, 
свързани със зеленият компонент в Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България. 
Към Консултативния съвет се създават 7 ресорни комисии, които подпомагат експертно Съвета като обсъждат модели, 
анализи и проекти на решения, свързани със Зелената сделка, целите за декарбонизация и климатичната неутралност, 
както и като инициират и координират изпълнението на реформите, предвидени в Националния план за възстановяване 
и устойчивост. Това са: 
1. Комисия за енергиен преход; 
2. Комисия за устойчива мобилност; 
3. Комисия за енергийна ефективност и преодоляване на енергийната бедност; 
4. Комисия за таксономията и устойчивите финанси; 
5. Комисия за развитие и прилагане на иновациите и кръговата и био-базирана икономика; 
6. Комисия за адаптация към климатичните промени, опазване и възстановяване на биоразнообразието и интегрирането 
на решения, които са базирани на природата; 
7. Комисия за публичност и комуникации на посланията за зеления преход, декарбонизацията, зелената сделка и 
климатичните промени. 
 
√ Рамката на ЕС за климата осигурява баланс за постигане на амбициозните цели, коментира вицепремиерът Борислав 
Сандов 
“Като се взимат предвид амбициозните нови цели до 2030 г., за страната ни е постигнатата обща договореност като 
работещо решение за изграждането на една стабилна и добре балансирана рамка, която отчита националните особености 
и осигурява споделяне на усилията между държавите членки по справедлив начин. Рамката съдържа достатъчно 
инструменти и гъвкавост, които позволяват на всички държави членки да постигнат поставените цели и съответните 
намаления на емисиите, като бъдат предвидени адекватни механизми за запазване едновременно на екологичния 
интегритет и на конкурентоспособността на икономиката," коментира вицепремиерът по климатични политики и министър 
на околната среда и водите Борислав Сандов  
На заседанието в Люксембург, което продължи над 18 часа и приключи в ранните часове на днешния ден, вицепремиерът 
и колегите му от Съвета по околна среда на ЕС приеха обща договореност за пътя на ЕС за намаляване на емисиите от 
парникови газове с най-малко 55% до 2030 г. Това е пакетът от законодателни инициативи, познат като „Подготвени за 55“. 
Споразумението е решаваща стъпка за постигане на климатичните цели в основните сектори на икономиката на държавите 
от ЕС, съобщиха след срещата от екоминистерството. 
С постигнатите договорености по Схемата за търговия с емисии на ЕС (СТЕ) ще се осигури намаляване на емисиите 
парникови газове от индустрията, като в същото време се насърчи възможността ѝ за преминаване към алтернативни и 
независими енергийни източници. Този преход ще бъде подкрепен от съответните финансови инструменти като Фонда за 
модернизация и Фонда за иновации, чиито обем се увеличава и се добавят нови допълнителни сектори, които могат да се 
възползват от тези средства. България е една от страните, които могат да ползват средства от тези инструменти. 
По отношение на нови стандарти за емисии на въглероден диоксид за леки и лекотоварни автомобили Съветът прие, че 
след 2035 г. няма да могат да се регистрират нови автомобили и микробуси с двигатели с вътрешно горене и ползващи 
фосилни горива. През 2026 г. Европейската комисия ще оцени възможностите за постигане на тази цел, като вземе предвид 
технологичното развитие, включително по отношение на хибридните технологии с добавка към модули и значението на 
жизнеспособен и социално справедлив преход към нулеви емисии. 
Съветът се съгласи да създаде и специален климатичен фонд - нов финансов инструмент в размер на 59 милиарда евро в 
подкрепа на уязвими домакинства, микропредприятия и ползватели на транспорт, за да подпомогне прехода към 
енергийно ефективни сгради и автомобилен транспорт. 
Държавите от ЕС приеха обща позиция по Схемата за търговия с емисии на ЕС, Механизма за споделянето на усилия между 
държавите в сектори извън Схемата за търговия с емисии (ESR), емисиите от земеползването, промяната в земеползването 
и горското стопанство (LULUCF), създаване на социален климатичен фонд (SCF) и нови стандарти за емисии на въглероден 
диоксид за леки и лекотоварни автомобили. 
По отношение на сектора за земеползването Съветът прие държавите членки да осигурят 15% поглъщане на въглеродните 
емисии към 2030 г., което в близките години също значително ще подобри управлението на земеделския сектор и почвите, 
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което е много важно за България в контекста на адаптацията към климатичните промени и предизвикателства пред 
земеделския сектор. 
В рамките на заседанието бе постигната и договореност по проекта на Регламент за борба с обезлесяването в световен 
мащаб, който цели ограничаване на процеса по влошаване състоянието на горите, предизвикван от потреблението и 
производството в рамките на Европейския съюз. Това е важна стъпка за намаляване на емисиите на парникови газове и 
загубата на биологично разнообразие.  
С така приетата позиция по тези бъдещи законодателни актове ще започнат преговорите с Европейския парламент. 
 
√ Новият бюджет на програма "Околна среда" ще е 1,8 млрд. евро, програмата предстои да бъде изпратена за финално 
одобрение 
Екоминистерството работи за намаляване на административната тежест върху бенефициентите по програмата 
Новият бюджет на програма "Околна среда" за периода 2021 -2027 г. е 1,8 млрд. евро (1 823 206 270 евро). Определени са 
5 основни приоритета: „Води“, „Отпадъци“, „Биологично разнообразие“, „Риск и изменение на климата“ и „Въздух“, пише 
в отчета на екоминистерството, публикуван миналата седмица по повод шест месеца управление и работа на екипа. 
Планираната подкрепа за 2021-2027 г. цели подобряване качеството на живот на хората, като осигури по-чист въздух, по-
добро управление на водните ресурси и отпадъците и запазване на биологичното разнообразие. Ще продължи 
финансирането на най-значимите нужди във ВиК отрасъла за постигане на съответствие с Директива 91/271/ЕИО за 
пречистване на градските отпадъчни води, както и постигане на съответствие с Директива (ЕС) 2020/2184 с принос към 
намаляване на загубите на вода по водопреносната мрежа и подобряване качеството на питейната вода. 
Инвестициите в сектор „отпадъци“ ще адресират мерки за третиране на отпадъци в съответствие с националните цели. 
Допустими за финансиране ще са мерки, отнасящи се до битови, производствени и строителни отпадъци, с изключение на 
опасни отпадъци. 
Продължават интервенциите, насочени към подобряване състоянието на видовете и местообитанията, които са обект на 
опазване в Натура 2000. Планирана е подкрепа и за мерки извън мрежата Натура 2000 в съответствие с Националната 
стратегия за биологично разнообразие до 2030 година. Ще се инвестира в дейности за превенция и управление на риска 
от наводнения и свлачища, както и в мерки адресиращи засушавания, горски пожари и други природни бедствия. 
През 2021-2027 г. продължават инвестициите, адресиращи основните замърсители на въздуха за постигане изискванията 
на Директива 2008/50/ЕО относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа – подмяна на 
отоплителни уреди на твърдо гориво, инвестиции в зелена инфраструктура в градска среда и въвеждане на зони с ниски 
емисии от транспорт. 
Шеста работна версия на програмата беше изпратена на ЕК за финални технически консултации на 30 март 2022 г. 
Последни коментари са получени от ЕК на 12 април 2022 г. Тече работата по отразяването им в партньорство. Предстоят 
стъпките за официалното одобрение на проекта на ПОС 2021-2027 г. на национално ниво и официално изпращане на 
програмата до ЕК, отчитат от МОСВ. 
По повод настоящата програма от 13.12.2021 г. до 13.06.2022 г. са договорени 42 проекта на обща стойност над 115 млн. 
лева. Над 219 млн. лв. са изплатените средства към бенефициентите (6,48% от бюджета на програмата). Верифицирани и 
разплатени са разходи в размер на 205 млн. лв. (6% от бюджета на програмата). 
Общо сертифицираните пред Европейската комисия разходи в периода са над 63,6 млн. лв. Към тези вече сертифицирани 
разходи  се добавят представените в Доклад по сертификация 11,6 млн.лв. от месец юни 2022 г. (в последния Доклад за 
сертификация от юни т.г. са включени верифицирани разходи над 101 млн. лв., но крайната сума на сертификата 11,6 млн. 
лв. се формира след приспадане на аванса по големия проект на СО – 70 млн. лв., който е неусвоен повече от 3 години, 
оттегляне на фин. инструменти по ос “Отпадъци“ и наложените финансови корекции, вследствие на повторната проверка 
по договори, извършена по указания на ИА ОСЕС в началото на тази година.) 
Само 43% от настоящата програма са договорени 
От началото на програмния период до 13.06.2022 г. са изпълнени 162 проекта (132 напълно приключени + 30 проекта с 
представени окончателни искания за плащане), или 43% от договорените 373 бр. проекти. В изпълнение са 211 проекта, 
представляващи 57% общия брой договорени. В зависимост от темповете на изпълнение на проектите Управляващият 
орган очаква плащанията по програмата до нейното приключване да достигнат до 3,287 млрд. лв. 
За 2021 г. не е допусната загуба на средства по програмата, въпреки значителния риск от загуба на средства в размер на 
56,52 млн. евро, коментират от МОСВ. През февруари 2022 г. ЕК изпрати потвърждение, с което бяха признати 72 млн. евро 
за преразпределяне и не беше допусната загуба на средства по програмата за 2021 г. 
3 нови процедури със средства от програмата, за да няма загуба на средства 
В рамките на последните 3 месеца, за постигане на целите на програмата и предотвратяване на загубата на средства са 
предприети следните действия: на финален етап на разработване са 3 нови процедури за БФП, с което се цели релокация 
на средства в риск: 

• „Подобряване природозащитното състояние на горски природни местообитания и подпомагане на екосистемните 
услуги, предоставяни от горите, чрез прилагане на лесовъдски практики и залесяване“ - 60 млн. лв. 

• „Подобряване на природозащитното състояние на степни природни местообитания чрез закупуване на земи“ – 
13,4 млн. лв. Процедурата директно ще адресира една от наказателните процедури срещу страната 

• „Разширяване на системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението на ниво LAU и 
модернизация на СРПО на органите на изпълнителната власт“- с общ размер на БФП от 50 млн. лв. 

Трите процедури имат принос и за минимизиране на риска от загуба на средства по фондовете на ЕС. 
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Съществен резултат в периода се отбелязва при проектите, с които се адресира наказателната процедура по нарушение 
на правото на ЕС по дело С-145/14 за рекултивация на депа – към м. юни 2022 г. е приключила техническата рекултивация 
на общо 46 депа. 
МОСВ работи по изменение на ОП „Околна среда 2014-2020 г.“, за да бъдат включени трите нови мерки.  
В безпрецедентната международна ситуация се разработва и нова приоритетна ос „Подкрепа за бежанците от Украйна в 
България“ с бюджет от 26 млн. лв., чрез която ще се финансира процедура „Достъп до дневна грижа за деца от Украйна в 
България“. 
Работи се за намаляване на административната тежест върху бенефициентите, регулярно се организират работни среща, 
на които се предоставят методически указания и експертна подкрепа на екипите за управление на проекти. 
 
√ Ръст с 14.71%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 676.42 лв. за MWh с ден за доставка 30 юни  
2022 г. 
Eнергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 676.42 лв. за MWh с ден за доставка 30 юни 2022 г. и обем от 73 881.00 MWh, сочат данните от търговията. Това е 
повишение с 14.71 % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 727.88 лв. за MWh, при количество от 39 865.30 MWh. 
Извънпиковата енергия (34 015.70 MWh) е на цена от 624.97 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 564.63 лв. за MWh и количество от 2696.4 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 03 часа – 479.04 лв. за MWh (2743.3 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 20 часа – 963.84 лв. за 
MWh (3329.2 MWh). Много високо е и нивото за 09 часа – 742.49 лв. за MWh (3276.8 MWh). 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 688.37 лв. за MWh при количество от 2544.7 
MWh.  https://ibex.bg/ 
Спрямо стойността от 589.67 лв. (301.50 евро) за MWh за 29 юни 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за 
доставка 30 юни 2022 г. се повишава до 676.42 лв. за MWh ( ръст с 14.71 %) по данни на БНЕБ или 345.85 евро за MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 29 юни 2022 г. общият търгуван обем към часа на публикуване 
на информацията е 991.50 MWh при средно претеглена дневна цена от 444.48 лв. за MWh. 
Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) на 
България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-
E сочат, че в системата участват: 
 
Име                      MW 
АЕЦ     38,32%    2107.76 
Кондензационни ТЕЦ   31,13%    1712.36 
Топлофикационни ТЕЦ   4,05%    223 
Заводски ТЕЦ    2,10%    115.58 
ВЕЦ     7,56%    415.8 
Малки ВЕЦ    2,88%    158.22 
ВяЕЦ     0,93%    51.34 
ФЕЦ     12,56%    690.8 
Био ЕЦ      0,39%     21.65 
Товар на РБ         4014.62 
Интензитетът на СО2 е 327g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Нови рекордни цени по европейските енергийни борси за четвъртък 
Румънската OPCOM затвори при цена от 345,85 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 349,08 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 345,85 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 30 юни 2022 г. Цената за пиковата енергия е 372,16 евро/мвтч, а извънпиковата енергия е 
319,54 евро/мвтч. Най-високата цена от 479,00 евро/мвтч ще бъде в 20 ч. Най-ниска ще бъде цената в 3 ч и тя ще бъде 
244,93 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 83 465,4 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за 30 юни ще бъде 349,08 евро/мвтч. Общият изтъргуван обем 
електроенергия е за 176,16 гвтч. Максималната цена ще бъде 459,07 евро/мвтч и тя ще бъде в 20 ч. Минималната цена ще 
бъде в 3 ч и тя ще бъде 251,16 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 30 юни е 348,14 евро/мвтч. Пиковата енергия пък се 
търгува за 369,86 евро/мвтч. Най-високата цена от 479,00 евро/мвтч ще бъде в 20 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 5 ч тя 
ще бъде 264,86 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 76 134,7 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 30 юни на Словашката енергийна борса е 346,83 евро/мвтч. Най-високата цена ще 
бъде в 20 ч и  тя ще е 479,00 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 5 ч и тя ще бъде 266,50 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 334,70 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 20 ч 
и  тя ще е 479,00 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 5 ч и тя ще бъде 266,50 евро/мвтч. 
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На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 30 юни е 347,63 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
369,15 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 49 212,3 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 20 ч и тя 
ще достигне 479,00 евро/мвтч. Най-ниската цена се очаква в 5 ч и тя ще бъде 268,54 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 325,48 евро/мвтч на 30 юни. Пиковата цена ще бъде 332,38 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 526 069,2 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 20 ч и тя ще 
достигне 479,00 евро/мвтч. В 24 ч се очаква и най-ниската цена от 258,08 евро/мвтч. 
 
√ Фючърсите за газа растат с 9.8 % до 139.00 евро за MWh 
Цената на газа в сряда, 30 юни се повишава значително, сочат данните от търговията. 
Газовите фючърси за юли по индекса TTF стартираха от 130.5 евро за MWh и започнаха незабавно да се повишават. Така в 
обедните часове цената скочи до 137.00 евро за MWh и не спира да расте. 
Към часа на публикуване газовите фючърси за юли се търгуват на ниво от 139.00 евро за MWh, което е повишение с 9.82 % 
спрямо затварянето на търговията във вторник. 
Скок до 139.65 евро за MWh се отчита и за фючърсите за август.  
Газовите доставки за Европа през „Северен поток“ и през газотранспортната система на Украйна остават на нивото от 
предишните дни. 
По данни на оператора на „Северен поток“ заявките за 29 юни са за 64 млн. куб м, което съставлява около 40 % от 
капацитета на газопровода и с 60 % под нивото от 170 млн. куб м през месец май. Връщането на необходимото оборудване 
на Siemens, за да може газопровода да работи на пълна мощност все още е предмет на преговори между Германия и 
Канада. 
Според компанията „Оператор на газотранспортната система на Украйна“, транзитът през ГИС „Суджа“ за днес е за 42,08 
млн. куб м. 
Газохранилищата в Европа към 28 юни са запълнени до 57.31 % или 636.3745 TWh. 
 
√ Европейските лидери решиха Социалният климатичен фонд да подпомага по-бедните домакинства с 59 млрд. евро в 
енергийния преход 
Министрите на околната среда решиха в Люксембург новия въглероден пазар за сградите и автомобилите да 
заработи през 2027 година 
Страните от Европейския съюз сключиха споразумения тази седмица за редица нови политики за изменението на климата, 
включително по-строги цели за разширяване на възобновяемата енергия и прекратяване на продажбата на нови 
автомобили, задвижвани от изкопаеми горива до 2035 година. 
Взети заедно, законите са предназначени да гарантират, че ЕС от всички 27 държави - третият по големина източник на 
парникови газове в света - намалява нетните си емисии с 55% спрямо нивата от 1990 г. до 2030 година. 
„Постигнатото по пакета "Подготвени за 55" на срещата, водена от френското председателство е решаваща 
стъпка за постигане на нашите климатични цели в основните сектори на икономиката. Екологичният и енергийният 
преход ще изисква принос на всички сектори и всички държави-членки, по справедлив и приобщаващ начин. Сега 
Съветът е готов да преговаря с Европейския парламент за сключването на пакета, като по този начин поставя 
Европейския съюз повече от всякога в авангарда на борбата с изменението на климата," коментира Агнес Пание-
Рунаше, френски министър за енергийния преход. 
Споразуменията, сключени от министрите на страните от ЕС на срещи в понеделник и вторник, ще формират тяхната обща 
позиция за предстоящите преговори с Европейския парламент относно окончателните закони. 
Държавите подкрепиха основни части от предложенията, които Европейската комисия предложи за първи път миналото 
лято и се удвоиха през последните месеци като начин за намаляване на зависимостта от руските изкопаеми горива чрез 
преминаване към по-евтина местно произведена зелена енергия. 
Но след като правителствата претеглиха ангажиментите си за защита на планетата срещу други национални интереси и на 
фона на растяща инфлация, предприеха мерки да отслабят някои от зелените мерки. 
Министрите на околната среда във вторник постигнаха в Люксембург споразумение за надграждане на въглеродния пазар 
на ЕС, неговата основна политика за намаляване на емисиите, която принуждава индустрията и електроцентралите да 
купуват разрешителни за CO2, когато замърсяват. 
Държавите приеха основните законодателни промени, свързани с климатичните политики и Европейския зелен 
пакт.  Предлагането на разрешителни в Схемата за търговия с емисии ще намалява всяка година с 4,2% - в сравнение с 2,2% 
днес.  Предвижда се също постепенно премахване на безплатните разрешителни за CO2 за индустриите до 2035 година, 
съобщи Ройтерс.  
Министрите подкрепиха плановете за добавяне на корабоплаването към схемата и договориха правила, за да се улесни 
намесата на ЕС в отговор на скокове на цените на CO2. 
Новият въглероден пазар се отлага до 2027 година 
В крайна сметка страните се обединиха зад нов пазар на въглерод в ЕС, налагащ разходи за CO2 върху замърсяващите 
горива, използвани в сградите и транспорта, след дълги разговори за това как да предпазят гражданите с ниски въглеродни 
емисии от потенциалните разходи на мярката. 
Министрите се съгласиха да отложат стартирането на новия пазар на въглеродни емисии с една година, до 2027 г., и казаха, 
че той трябва да бъде придружен от нов фонд на ЕС от 59 милиарда евро за подкрепа на по-бедните домакинства, състоящ 
се от приходи от разрешителни за CO2, продавани в новата въглеродна емисия пазар. 
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Във вторник министрите изразиха несъгласие относно размера на новия фонд. Комисията предложи да съдържа приходи 
от една четвърт от разрешителните за CO2, продадени на новия пазар на въглеродни емисии – очаква се да донесе 
приблизително 72 млрд. евро от 2025-2032 г.. По-богатите държави, които биха получили по-малко от фонда, отколкото 
плащат в него смятат, че това е твърде голямо. Във вторник Германия направи компромисно предложение за 48,5 млрд. 
евро, което спечели подкрепа от Дания и Холандия, но на което се противопоставиха страни като Полша, която заедно 
страни от Централна и Източна Европа, включително и България настояват за по-голям фонд. 
"За мен е абсолютно ясно, че ако искаме да успеем Социалният климатичен фонд трябва да бъде основата и да позволи 
на всички държави членки да адресират енергийната бедност", коментира преди срещата вицепрезидентът на 
Европейската комисия, който отговаря за климата Франс Тимерманс. Най-важното е да има Социален климатичен фонд, 
който да подпомага гражданите, които са уязвими и страдат от високите сметки, допълни той. А отлагането на въглеродния 
пазар за сградите и автомобилите не е от толкова съществено значение. 
Инвестициите във ВЕИ ще намалят цените, но хората се нуждаят от подкрепа, за да ги изградят, да променят домовете си, 
своите системи за отопление. 
Забрана на автомобилите с вътрешно горене от 2035 година 
Страните от ЕС подкрепиха предложението на блока за 100% намаляване на емисиите на CO2 от новите автомобили до 
2035 г., което на практика ще забрани продажбите на нови автомобили с двигатели с вътрешно горене в ЕС до тази дата. 
Те също така поискаха Европейската комисия да оцени през 2026 г. дали горивата с неутрални CO2 и хибридните превозни 
средства могат да допринесат за целта за 2035 г. 
Натискът на Италия, Словакия и други страни да отложат постепенното премахване до 2040 г. беше неуспешен, но те 
спечелиха освобождаването на малките автомобилни производители от по-строги правила за CO2 до 2035 година. Темата 
за насърчаване на електромобилите по-широко може да видите и Euroactiv. 
Енергията от ВЕИ с 40% повече до 2030 година 
Министрите на енергетиката на страните от ЕС се съгласиха в понеделник с по-амбициозни цели, а именно до 2030 г. да се 
извличат 40% от енергията от възобновяеми източници – в сравнение с 22% дял на ЕС през 2020 г. – и да се намали 
потреблението на енергия с 9% спрямо очакваните нива. 
Брюксел предложи още по-амбициозни цели миналия месец за намаляване на зависимостта от руските изкопаеми горива, 
които министрите ще разгледат при по-късни преговори, стана ясно вчера. 
Държавите обаче отслабиха други елементи на предложенията, например като отложиха с пет години до 2035 г. 
предложения краен срок половината от използвания от индустрията водород да идва от възобновяеми източници. 
Подкрепа с нов закон на повече природни ресурси за поглъщане на въглеродния диоксид 
Министрите също така подкрепиха предложения за надграждане на националните цели, които Брюксел определя за 
намаляване на емисиите в сектори, като транспорт и сгради, и подкрепиха отделен закон, който изисква от държавите да 
отглеждат гори, влажни зони и да подобряват здравето на почвата, за да съхраняват повече CO2 в естествените 
„въглеродни поглътители“. 
 
√ Нарастващите страхове от рецесия отново потопиха пазарите на акции в Западна Европа в червената зона 
С най-голям дневен спад затвори германският индекс DAX, а с най-малко понижение приключи сесията френският САС 
40 
Фондовите пазари в Западна Европа се понижиха на фона на продължаващите опасения за световната икономика в сряда, 
а инвеститорите следяха с повишено внимание обявените статистически данни, от които останаха разочаровани. 
Европейските акции затвориха с преобладаващи загуби, тъй като настроенията на западноевропейския, а и на световния 
пазар остават мечи (на понижаващи се цени), тъй като надделяват притесненията на инвеститорите от възможна рецесия, 
обобщава „Ройтерс“. 
Инвеститорите следят новините за срещата на върха на НАТО в Испания, както и за годишния форум на Европейската 
централна банка (ЕЦБ) в Синтра, Португалия, където изявления направиха председателят на Федералния резерв на САЩ 
(Фед) Джером Пауъл и управителя на ЕЦБ Кристин Лагард. 
Ден по-рано Лагард заяви, че ЕЦБ ще продължи да нормализира политиката си и ще направи всичко възможно, за да върне 
инфлацията в еврозоната към целта на централната банка от 2%. Днес Лагард потвърди, че EЦБ възнамерява да повиши 
основните лихвени проценти с 25 базисни пункта през юли. В същото време тя отбеляза, че ЕЦБ е готова за по-рязко 
затягане на политиката, за да ограничи инфлацията, ако това се наложи“, съобщи „Ройтерс“. 
Инвеститорите оделиха специално внимание на коментарите на председателя на Фед Джером Пауъл, който каза в 
Португалия, че има риск повишаването на лихвите на централната банка на САЩ да забави икономиката твърде много, но 
по-големият риск е постоянен инфлация. „Рискът е, че поради множеството шокове започнете да преминавате към режим 
на по-висока инфлация, а нашата работа е да предотвратим това да се случи и ние ще предотвратим това да се случи", каза 
Пауъл. Инвеститорите, обаче, се притесняват, че агресивният натиск на Фед за намаляване на инфлацията ще насочи 
икономиката към рецесия. 
Общият индекс на бизнес и потребителското доверие в еврозоната спадна до 104 пункта през юни от 105 пункта месец по-
рано, сочат данни на Европейската комисия. Анализаторите очакваха средно още по-голям спад до 103 пункта, съобщи 
Trading Economics. 
Индексът на потребителското доверие в еврозоната спадна до минус 23.6 пункта през юни от минус 21.1 пункта през май. 
Показателят за очакванията за потребителската инфлация спадна до 42.6 пункта спрямо 45.5 пункта през май. 
Показателят за доверието в строителния сектор спадна до 3.7 пункта от 6.3 пункта, а в сектора на търговията на дребно - 
до минус 5.1 пункта от минус 4.2 пункта. В същото време индикаторът за доверието в промишлеността в региона се повиши 
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до 7.4 пункта през този месец спрямо 6.5 пункта през май. Индексът на оптимизма на представителите на сектора на 
услугите се повиши до 14.8 пункта от 14.1 пункта при очакван спад до 12.5 пункта. 
Инфлацията през юни в Германия неочаквано се забави до 8.2%, сочат предварителни данни на Федералната статистическа 
служба на страната (Destatis). Спрямо май, инфлацията се забави, когато достигна рекордните 8.7%. Анализатори, 
анкетирани от „Блумбърг“, очакваха потребителските цени да се ускорят до 8.8%. 
В сравнение с предходния месец потребителските цени паднаха с 0.1% през юни, след като се повишиха с 1.1% през май, 
което е първият спад от ноември 2020 г. По предварителни данни разходите за енергия в Германия през юни са се 
увеличили с 38% на годишна база (38.3% през май), на храната - с 12.7% (11.1% през май), на услугите - с 2.1% (2.9% през 
май). 
Затова пък потребителските цени в Испания се повишиха с 10.% на годишна база през юни, след като през предходния 
месец нараснаха с 8.7%, сочат предварителните данни на Испанската статистическа служба (INe). Показателят надхвърли 
средните очаквания на анализаторите (9.2%), и е най-високият от април 1985 г. насам. Месечната инфлация в страната е 
1.8% през юни спрямо 0.7% през май. 
INe посочи като основна причина за ускоряването на инфлацията повишаването на цените на горивата, както и по-високите 
цени на храните и безалкохолните напитки. С изключение на храните и енергията, потребителските цени в Испания скочиха 
с 5.5% през юни, след като през май нараснаха с 4.9%. 
До обед общият индекс на най-големите компании в региона Stoxx 600 се понижи с 0.86%, а от националните измерители 
на „сините чипове“ с най-голям спад беше германският DAX (-1.32%), следван от испанския IBEX 35 (-1.24%), италианския 
FTSE MIB (-1.04%), френския CAC 40 (-0.72%) и британския FTSE 100 (-0.51%). Низходящият тренд се запази до края на сесията 
и се ускори за някои от националните измерители на най-големите компании. 
 

 
Източник: MarketWatch 

 
От таблицата по-горе е видно, че с най-голям дневен спад затвори германският индекс DAX, а с най-малко понижение 
приключи сесията френският САС 40. 
Акциите на Hennes & Mauritz AB (H&M) се повишиха с 2.20%. Шведската компания, която е собственик на втората по 
големина верига магазини за дрехи в Европа, увеличи нетната печалба и приходите си през второто фискално тримесечие 
и обяви нова програма за обратно изкупуване на акции. 
Книжата на Moonpig Group PLC спаднаха с 3.56%, въпреки че онлайн търговецът на картички и подаръци увеличи 
печалбата си преди облагане с данъци през 2022 г. и потвърди финансовата си прогноза за 2023 г. 
На дъното на общия индекс Stoxx 600 слязоха акциите на нидерландския доставчик на храна Just Eat Takeaway.com N.V. (-
16.52%) и на круизния оператор Carnival PLC (-16.44%). 
На другия край, на върха на Stoxx 600 се изкачиха книжата на финландската фармацевтична компания Orion Oyj, които 
нараснаха с 5.15%. 
 
Мениджър 
 
√ Ще има ли украинска версия на плана „Маршал“? 
Когато бъда изправени пред големи предизвикателства, политиците обикновено прибягват до не по-малко мащабни 
решения. Един от най-често даваните примери за подобна инициатива по време на голяма криза е планът „Маршал“, който 
помогна на Западна Европа да се възстанови след Втората световна война. В последните години политиците в редица 
страни въведоха множество програми, моделирани по американския план, за да помогнат на засегнатите от пандемия 
икономики, да намерят устойчиви решения за опазване на околната среда и по много други каузи, пише „Дойче веле“. 
Преди започналата в неделя среща на Г-7 германският канцлер Олаф Шолц призова за нов план „Маршал“ за 
възстановяването на Украйна. В правителствено обръщение Шолц каза, че неотдавнашното му посещение в Украйна му е 
напомнило за мащабите на разрушение, което е било характерно много германски градове след Втората световна война. 
„Точно като пострадала от войната Европа тогава, Украйна днес се нуждае от план на „Маршал: за възстановяване“, каза 
той. 
Какво е представлявал класическият план „Маршал“? 
През 1947 г. тогавашният американският държавен секретар Джордж Маршал предлага да бъде създадена Програмата за 
европейско възстановяване. Днес тази схема е известна като плана „Маршал“. 
Програмата включва отпускане на заеми от САЩ за финансиране на възстановяването, както и доставки на стоки, суровини 
и храни на Европа. Повече от 12 млрд. долара (които се равняват на близо 150 млрд. долара в днешни пари), са 
разпределени между 16 държави, сред които Западна Германия, Италия, Франция и Великобритания, в периода между 
1948 и 1952 година. Западна Германия получава приблизително 1,5 млрд. долара. Вливането на тези средства дава тласък 
не само на икономическото възстановяване на Европа, но и отваря нови експортни пазари за Съединените щати. 
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Планът Маршал е имал и политическо измерение, като не всички европейски страни получават подкрепа от Вашингтон. 
Докато САЩ се стремяха да ограничат съветското влияние в Източна Европа, Съветският съюз забрани на Унгария, 
Чехословакия и Полша да се присъединят към плана „Маршал", страхувайки се, че това може да даде контрол на САЩ над 
региона. 
В Германия и останалата част от Европа планът „Маршал“ до голяма степен се разглежда като програма, помогнала за 
възстановяването на континента. Той играе ключова роля както икономическо възстановяване, така и за утвърждаване на 
демократичните структури в Европа. 
Как би изглеждал план „Маршал“ за Украйна? 
Германският канцлер Олаф Шолц не очаква войната в Украйна да приключи в скоро време. Точно както планът „Маршал“ 
беше насочен към дългосрочно възстановяване, Шолц смята, че Западът трябва да очаква, че възстановяването на Украйна 
ще отнеме време. 
„Ще ни трябват още много милиарди евро и долари за целите на реконструкцията – и това ще отнеме години“, каза Шолц 
пред германския парламент. Той добави, че се надява, че Украйна ще продължи да получава широка европейска подкрепа 
във финансово, икономическо, хуманитарно и политическо отношение, както и „доставки на оръжие“. 
 
√ Еврото се разменя за 1,0453 долара 
Курсът на еврото е под прага 1,05 долара в междубанковата търговия днес, съобщават германски финансови издания.  
В сутрешната търговия във Франкфурт единната валута се разменяше за 1,0453 долара.  
Европейската централна банка определи вчера референтен курс от 1,0517 долара за едно евро.  
 
√ Цените на петрола търсят посока на фона на противоречиви сигнали 
Цените на петрола търсят посока в четвъртък, след като се понижиха в азиатската търговия, тъй като опасенията относно 
ограничените глобални доставки се сблъскаха с данните за ръст на запасите от бензин и дестилати в САЩ, предаде Ройтерс. 
Към 8:40 часа българско време сортът Брент поевтиня с 0,41 долара, или 35%, до 115,85 долара за барел, докато цената на 
американския лев суров петрол WTI се повиши с 010 долара, или 0,009%, до 110,01 долара за барел. 
„Суровият петрол се повиши в началото на търговията след данните з инвентаризацията... Последвалият спад обаче беше 
предизвикан от рафинериите, които увеличиха производителността си на фона на исторически високите маржове на 
рафиниране“, посочиха анализатори на ANZ в бележка. 
Запасите от суров петрол на САЩ се понижиха с 2,8 милиона барела през седмицата до 24 юни, което далеч надхвърли 
очакванията на анализаторите, анкетирани от Ройтерс, за спад от 569 000 барела, показват данните на Администрацията 
за енергийна информация на САЩ. В същото време обаче запасите от бензин и дестилати се повишиха. 
Запасите от гориво нараснаха, тъй като рафинериите засилиха дейността си, работейки с 95% от капацитета си - най-
високото ниво на активност за този период на годината от четири години насам. 
Проблемите с доставките обаче подкрепиха цените, казаха анализаторите на ANZ, визирайки спирането на либийските 
доставки от две ключови източни пристанища, както и спада на производството в Еквадор поради продължаващи протести. 
Въпреки това опасенията относно забавянето на икономическия растеж продължават да ограничават ценовия ръст. 
„В последно време агресивните повишения на лихвите на централните банки и забавянето на глобалния икономически 
растеж оказват натиск върху стоковите пазари. Залозите за по-голямо освобождаване запаси от петролния резерв на САЩ 
и увеличаването на добива на петрол от ОПЕК също спънаха възходящата инерция на петролния пазар“ ,каза  анализаторът 
на CMC Markets Тина Тенг. 
По-силният долар също ограничи покачването на цените, тъй като прави петрола по-скъп за купувачите, използващи други 
валути. 
Междувременно групата ОПЕК+, която включва и Русия, започна двудневна среща в сряда, като според запознати 
източници няма голяма надежда групата да договори увеличение на добива на петрол. 
 
Българска асоциациа по информационни технологии (БАИТ) 
 
√ Известни са 12-те учители дигитални новатори в конкурса на БАИТ за 2022 г. 
Кампанията и церемонията по награждаването се проведоха под патронажа на Министъра на образованието и 
науката 
12 учители от цялата страна бяха отличени в конкурса на БАИТ „Дигитални новатори в образованието“ 2022 г. и получиха 
своите грамоти на официална церемония в ТехноМеджикЛенд. 
Отличените учители в категория Технологични иновации: 

1. Венелин Николов, учител по информатика и информационни технологии, ОУ "Васил Левски", гр. Разград 
2. Ирина Стойкова, старши учител по математика и информационни технологии, ОУ "Цар Симеон I", гр. Варна 
3. Нели Тунева, старши учител в начален етап, ОУ "Любен Каравелов", гр. Русе 

Отличените учители в категория Интерактивност при преподаването: 
1. Александра Стефанова, начален учител, ОУ "Христо Ботев", с. Крепост, общ. Димитровград 
2. Теодор Николов, учител по информатика, ИТ и роботика, ОУ "Васил Левски", гр. Плевен 
3. Веселина Георгиева, учител начален етап по информационни технологии, ОУ "Александър Георгиев-

Коджакафалията", гр. Бургас 
Отличените учители в категория Практическа насоченост на преподаването по информационни технологии: 
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1. Лъчезар Томов, преподавател по математика, НГДЕК "Св. Константин Кирил Философ", гр. София, учител по 
физика, ЧОУ „Томас Едисън“, гр. София  

2. Теодора Нончева, Учител по ИИТ, ПГКНМА "Проф. Минко Балкански", гр. Стара Загора 
3. Пламена Дюлгерова, старши учител по професионална подготовка, ПГИ "Алеко Константинов", гр. Кърджали 

Отличените учители в категория Мултиплициране на иновативните учебни решения: 
1. Снежана Иванова, старши начален учител, ОУ "Любен Каравелов", гр. Русе 
2. Янка Виткова, старши учител по математика, ГПЧЕ "Йордан Радичков", гр. Видин 
3. Виолета Маринова, старши учител по информатика и информационни технологии, МГ "Акад. Кирил Попов", гр. 

Пловдив 
Учителите, спечелили първо място във всяка от четирите категории, получиха ваучер за безплатно посещение на 
ТехноМеджикЛенд с учениците им.  
Общият брой кандидатури, които бяха подадени тази година, е 91,сравнено с 85 през 2021 г. Отново най-много учители 
кандидатстваха в категорията Интерактивност при преподаването – 38. За категориите Технологични иновации – 23 
преподаватели, Практическа насоченост на преподаването по информационни технологии – 9, Мултиплициране на 
иновативните учебни решения – 21. 
 
Cross.bg  
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- При какви условия БСП ще се върне на масата на преговорите за правителство. Гост: Атанас Зафиров – БСП 
- След ултиматума на БСП – Как реагират от Продължаваме промяната? 
- Как се разпределят парите на държавата. Гост: Петър Чобанов от ДПС 
- Съвпадения или нарочни сценарии са актуалните сюжети на политическата сцена Гост: Филип Димитров – бивш 

министър-председател на България 
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. Телеграф - Всеки пети се жали от загубен багаж 
в. Труд - Киро лъже за руските дипломати 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Нинова си тръгна от Петков с прогонените руски дипломати 
в. 24 часа - Психотест за шофьори само ако им вземат книжката 
в. 24 часа - Цигарите не поскъпват, газ и парно може да поевтинеят, горивата - с 25 ст. отстъпка 
в. 24 часа - И в кризата енергетиката печели милиарди. Прибират й ги за компенсации за скъпия ток 
в. Телеграф - Преговорите за кабинет торпилирани 
в. Труд - Брашното и хлябът без ДДС за една година 
в. Труд - СЕМ не избра шеф на БНТ, правят нов конкурс 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Христо Мутафчиев, председател на Съюза на артистите в България: Ако за тях реформата е от 31 държавни 
театъра да останат 5 в цялата страна лично ще ги ударя през ръцете 
в. Телеграф – Димитър Ганев, политолог: Мит е, че в българия може да се управлява със 121 мандата 
в. Труд - Димитър Гърдев, дипломат и международен анализатор, пред "Труд": България може да върне процеса за 
еврочленството на РСМ в изходна точка 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Слави Трифонов заседна в образа на лошия в страшния филм 
в. Труд - В несъвместимост ли е здравният министър? 
 
√ Предстоящи събития в страната на 30 юни 
София 

- От 09.30 часа Министерство на земеделието организира своята виртуална приемна. Това е поредно издание на 
инициативата на министъра на земеделието д-р Иван Иванов, в която ще вземат участие директорите на следните 
дирекции „Растениевъдство“, „Животновъдство“ и „Политики по агрохранителната верига“. 

- От 10.00 часа в Националния клуб на БТА в София ще се проведе пресконференция на Гражданската организация 
за справедливост, права и културно сътрудничество на Балканите, представляваща задържаните без съд и присъда 
български граждани от турски произход в концлагера „Белене“ в периода 1984-1987 г. и техни наследници, 
принудително изселени през 1989 г. в Турция. 

- От 11.00 часа в конферентната залата на ет. 7 в Министерството на образованието и науката, агенция „Галъп 
интернешънъл Болкан“ ще представи резултатите от национално социологическо изследване сред родители и 
ученици от I до X клас относно срещаните трудности със съдържанието на учебниците и учебните програми по 
общообразователните предмети. Проучването е направено по поръчка на Министерството на образованието и 
науката. 
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- От 11.30 часа Сдружение „Индустриален клъстер подземна инфраструктура“ (ИКПИ) ще проведе онлайн 
пресконференция за представяне на постигнатите резултати при изпълнението на на договор за безвъзмездна 
финансова помощ BG16RFOP002-1.016-0015-C02 „Повишаване на иновационната активност на ИНДУСТРИАЛЕН 
КЛЪСТЕР ПОДЗЕМНА ИНФРАСТРУКТУРА чрез създаване на център за развойно-експериментална дейност и 
разработване на продуктова иновация”, който Сдружението изпълнява по процедура BG16RFOP002-1.016 
„Развитие на иновационни клъстери“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 
(ОПИК), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. 

- От 11.00 часа на задния вход на Народното събрание Членове на Инициативния комитет "Консервативно-
патриотично движение" ще връчат утре, четвъртък, в 11 часа в деловодството на Народното събрание над 110 000 
подписа на български граждани срещу задължителния машинен вот. 

- От 11.00 часа пред бюст-паметника на писателя Николай Хайтов Партия „Национален фронт за спасение на 
България“ ще се преклонят пред личността, делото и творчеството на големия български писател и родолюбец 
Николай Хайтов. 

- От 12.30 часа в заседателна зала №3 на Федерация на НТС в България, ул. Г. С. Раковски № 108, гр. ще се проведе 
пресконференция за представяне и разпространение на постигнатите резултати по проект „Последваща оценка на 
изпълнението на актуализираната Стратегия за продължаване на реформата в съдебната система 2014-2020 г“. 

- От 13.00 до 15.00 часа ще се проведе онлайн дискусионен форум на тема "Трябва ли да се промени Закона за 
енергията от възобновяеми източници и Закона за енергетиката, така че да улеснят домакинствата да станат 
производители на енергия, която внасят в мрежата?" 

- От 13.30 часа в столичния хотел "Балкан" световните либерали се събират в София. Столицата ни ще бъде домакин 
на конгреса на Либералния интернационал. 

- От 14.00 часа в голямата конферентна зала на УНСС ГДПБЗН организира кръгла маса, посветена на доброволците 
в България. 

- От 17.30 часа в Националния военноисторически музей на ул. „Черковна“ 92 в София ще бъде открита изложбата 
„Познатият непознат“. Създадена по повод 106-ата годишнина на Музея, тя представя една неизвестна и много 
любопитна част от неговия милионен фонд – колекцията с ценни бижута, повечето от които ще бъдат показани 
пред публика за първи път.  

- От 18.00 часа в Двореца, пл. „Княз Александър І“ ще бъде открита изложба на Алексей Титаренко „Град на 
сенките“. 

- От 18.30 часа в Casa Libri ще бъде представена книгата „Семейните фантоми“ на Бруно Клавие. С нас ще бъде д-р 
Светлозар Василев, редактор и автор на предговора на българското издание. 

*** 
Банско. 

- От 9.30 часа в читалището на гр. Банско ще се проведе пресконференция по повод Банско Номад Фест 2022 
*** 
Бургас. 

- От 11.00 часа в Археологически музей - Бургас (бул. „Алеко Богориди“ 21), пред бургаската общественост ще бъдат 
представени резултатите от най-новите подводни археологически разкопки при нос Чироза, провели се в края на 
юни 2022 г. Сред откритите находки са богата колекция от цели стъклени предмети от рисувано стъкло, амфори и 
други керамични съдове. 

- От 18.00 часа в БХГ „Петко Задгорски“ се открива изложба посветена на 120 години от рождението на Петко 
Задгорски.  

*** 
Бургас./Св. Влас. 

- От 21.00 часа в амфитеатър „Арена“ ще бъде официалното откриване на „Свети Влас Филм Фест“  
*** 
Варна. 

- От 15.00 часа в зала Варна ще се проведе експертна консултация по инвестиционна мярка „Превантивна система 
за наблюдение и контрол на негативните геодинамични процеси вследствие на интензивни валежи, като мярка за 
адаптация към климатичните промени“ 

- От 11.00 часа в зала 415 във Висше училище по мениджмънт (гр. Варна, ул. “Оборище” 13А) ще се проведе работна 
дискусия, посветена на повишаване осведомеността относно трафика на хора. 

*** 
Велико Търново. 

- От 9.30 часа в хотел “Премиер” ще се проведе Среща на бизнеса във Велико Търново и Габрово. Събитието се 
организира от “Капитал” и проекта “Капитал Градове”  

*** 
Видин. 

- От 11.00 часа, в залата на Общински съвет - Видин заместник-кметът на Община Видин Борислава Борисова ще 
открие конференцията "Творческият Дунав. Свързаността - ключът към преодоляване на "процеса на свиване". 
Събитието се провежда в рамките на проект Градски бранд Дунав+ (DANUrB+), То е част от множеството 
международни изяви, които се организират от 29.06 до 3.07 в град Видин.  

*** 
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Казанлък. 
- От 18.00 часа в местността „Гъбката“ ще бъде открита изложба на студентите, участници в пленер "В духа на 

Майстора"  
*** 
Пловдив. 
- От 10.30 часа на Гребния канал в град Пловдив (в района на Младежки център) ще се състои откриването на детското 

художествено събитие „Малък Монматър 2022 в Пловдив“, в което участие ще вземат талантливи младежи от 
България и Република Северна Македония. 

- От 18.00 часа студенти от IV курс на специалност „Фотография“ в АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев“- Пловдив ще се 
представят с дипломна изложба „Собствен почерк" в Постоянна експозиция „Мексиканско изкуство“ (Стария град). 
Техен водещ преподавател е Соня Станкова. 

*** 
Търговище. 

- От 9.30 часа в зала „Христо Самсаров” ще се проведе заседание на Общински съвет Търговище 
- От 14.00 часа в залата на Областна управа Търговище ще бъде открит регионален форум в рамките на национална 

застъпническа кампания по проект „Цветно утре за нашите деца“ 
*** 
Сливен. 

- От 9.00 часа в зала „Май“ ще заседава Общински съвет-Сливен 
*** 
Шумен. 

- От 11.00 часа в пресклуба на БТА ще се проведе пресконференция на клуб „Плиска представя...“ по повод 
организиран празник „Любородие“ в старата българска столица  

*** 
Ямбол. 

- От 19.00 часа ще започне среща-разговор със световноизвестния писател Георги Господинов в зрителната зала на 
Община Ямбол, на която ще бъдат представени книгите му „Времеубежище“ (2020), „В пукнатините на канона“ 
(2021), „Избрани истории“ (2022), издадени от „Жанет 45“. 

Всички досегашни броеве на "ЕЖЕДНЕВЕН МЕДИЕН МОНИТОРИНГ" от началото на 2022 г. до днес може да намерите на 
адрес: http://bica-bg.org/?p=5966 В секция МЕДИИ/ЕЖЕДНЕВЕН МЕДИЕН МОНИТОРИНГ на уебсайта ни е запазен и пълен 
архив на изданията от 2011 г. до 2022 г. 

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

