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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
БНТ 
 
√ Васил Велев: Актуализираният бюджен е предизборен 
Последните 12 месеца цената на тока е 245 лева за мегават/час. Удвояването на цената е главната причина за скока на 
цените в магазините, тези 16% инфлация на цените на дребно. Днес цената е 702 лв., без компенсации би трябвало да 
плащат толкова днес, че и нагоре, заради мрежовите такси и надценките на търговците. Това не е двойно, а седморно 
спрямо година назад. Може да си представите до каква инфлация би довело до това, ако нямаше това решение за 
компенсиране 
свъхвисоките цени. Това каза Васил Велев – председател на Асоциацията на индустриалния капитал в предаването "Денят 
започва". 
"Спекулира се с темата докога ще продължава това. Прогнозната цена, която най-вероятно ще обяви КЕВР днес е 431 лв. 
средна прогнозна цена за потребителите на свободния пазар. Без компенсации това е очакваната средна за година напред 
пазарна цена. За бита е определена фиксирана цена - 82 лв. за мегават/час", разясни Велев. 
"Субсидира се силно цената на хората които нямат възможност да плащат, но така и на заможните. Правилният начин е 
енергийни помощи, подпомагане на тези, които имат затруднения със сметките, докато хората със средни доходи, хората 
с високи доходи трябва да плащат реалната цена", заяви Васил Велев. 
Той смята, че цените на тока ще се запазят близки до тези, които са били досега. "Не очакваме занапред при това решение 
от вчера цената на електроенергията да генерира допълнително инфлация, по-скоро ще започне едно задържане на 
цените и бавно намаляване. Но това което е голям проблем е цената на природния газ, защото електроенергията си я 
произвеждаме сами. Не е така с природния газ, ние него го внасяме и цената там изхвърча до небесата", обясни Велев. 
Васил Велев изрази мнение, че актуализираният бюджет е предизборен. "Той ще създаде проблеми с финансовата и 
макроикономическата стабилност и не е изключено да доведе до увеличаване на данъците в следващата година или до 
намаляване на някои разходи. Това което беше хубаво в него е, че се увеличиха разходите за образование", каза Велев.  
Вижте целия разговор във видеото. 
 
Информационна агенция „Блиц“ 
 
√ Васил Велев: Това е главната причина за скока на цените в магазините 
Шефът на АИКБ изрази мнение, че актуализираният бюджет е предизборен 
Последните 12 месеца цената на тока е 245 лева за мегават/час. Удвояването на цената е главната причина за скока на 
цените в магазините, тези 16% инфлация на цените на дребно. Днес цената е 702 лв., без компенсации би трябвало да 
плащат толкова днес, че и нагоре, заради мрежовите такси и надценките на търговците. 
Това не е двойно, а седморно спрямо година назад. Може да си представите до каква инфлация би довело до това, ако 
нямаше това решение за компенсиране свръхвисоките цени. Това каза Васил Велев – председател на Асоциацията на 
индустриалния капитал в предаването "Денят започва". 
"Спекулира се с темата докога ще продължава това. Прогнозната цена, която най-вероятно ще обяви КЕВР днес е 431 лв. 
средна прогнозна цена за потребителите на свободния пазар. Без компенсации това е очакваната средна за година напред 
пазарна цена. За бита е определена фиксирана цена - 82 лв. за мегават/час", разясни Велев. 
"Субсидира се силно цената на хората които нямат възможност да плащат, но така и на заможните. Правилният начин е 
енергийни помощи, подпомагане на тези, които имат затруднения със сметките, докато хората със средни доходи, хората 
с високи доходи трябва да плащат реалната цена", заяви Васил Велев. 
Той смята, че цените на тока ще се запазят близки до тези, които са били досега. "Не очакваме занапред при това решение 
от вчера цената на електроенергията да генерира допълнително инфлация, по-скоро ще започне едно задържане на 
цените и бавно намаляване. 
Но това което е голям проблем е цената на природния газ, защото електроенергията си я произвеждаме сами. Не е така с 
природния газ, ние него го внасяме и цената там изхвърча до небесата", обясни Велев. 
Васил Велев изрази мнение, че актуализираният бюджет е предизборен. "Той ще създаде проблеми с финансовата и 
макроикономическата стабилност и не е изключено да доведе до увеличаване на данъците в следващата година или до 
намаляване на някои разходи. Това което беше хубаво в него е, че се увеличиха разходите за образование", каза Велев. 
 

https://bntnews.bg/news/vasil-velev-aktualiziraniyat-byujen-e-predizboren-1200099news.html
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В. Труд 
 
√ Васил Велев: Ако не бъдат приети нашите предложения, инфлацията ще се удвои 
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 каза за 
предаването „Твоят ден” на NOVA NEWS Васил Велев, председател на УС на Асоциацията на индустриалния капитал. 
"Много е важно да се знае кой ще бъде виновен да се качат два пъти цените в магазините. 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“, допълни още 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 изработени от хората 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 депутатите от ресорната комисия 
отхвърлиха предложението 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. Ако 
цените скочат 4 пъти от утре, много предприятия ще спрат работа“. 
 
Business.dir.bg 
 
√ Васил Велев: Ако няма компенсации за скъпия ток, вадим снимките на виновните депутати 
Трябва да се знае кой ще е виновен, че инфлацията ще се удвои, каза председателят на АИКБ 
"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", закани се 
по Нова нюз председателят на УС на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев. 
Той уточни, 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 изработени от 
хората 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". 
Ако цените скочат 4 пъти от утре, много предприятия ще спрат работа, предупреди председателят на АИКБ. 
 
Vesti.bg 
 
√ Велев за скъпия ток: Ако няма компенсации за бизнеса, вадим снимките на виновните депутати 
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 
пред NOVA NEWS Васил Велев, председател на УС на Асоциацията на индустриалния капитал.  
Той уточни, 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 изработени от хората 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 депутаите от ресорната комисия 
отхвърлиха предложението 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".  
"Ако цените скочат 4 пъти от утре, много предприятия ще спрат работа", допълни той. 
 

https://nova.bg/news
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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Economic.bg 
 
√ Велев: Заради депутатите инфлацията ще се удвои 
Бизнесът настоява да бъдат гласувани компенсации заради скъпия ток 
Aĸo нe бъдaт пpиeти нaшитe пpeдлoжeния, инфлaциятa щe ce yдвoи. Toвa oзнaчaвa cĸoĸ пpи цeнитe нa cтoĸитe и ycлyгитe, 
cвивaнe нa пpoизвoдcтвaтa и зaдъpжaнe нa paбoтнитe зaплaти. Πopaди инфлaциятa cпecтявaниятa щe ce cтoпят, a oттaм щe 
имa и oбeднявaнe нa xopaтa. Toвa зaяви в eфиpa нa Nоvа Nеwѕ Bacил Beлeв, пpeдcедaтeл нa УC нa Acoциaциятa нa 
индycтpиaлния ĸaпитaл Бългapия. 
Toй yтoчни, чe гoвopи oт имeтo нa вcичĸи paбoтoдaтeли и зaплaши, чe aĸo дeпyтaтитe нe взeмaт peшeниe ĸoмпeнcaциитe 
зa бизнeca зapaди виcoĸитe цeни нa eлeĸтpoeнepгиятa дa пpoдължaт cлeд 1 юли, paбoтoдaтeлcĸитe opгaнизaции щe 
извaдят cнимĸитe нa дeпyтaтитe, зa дa e яcнo ĸoй e винoвeн. 
Mнoгo e вaжнo дa ce знae ĸoй щe бъдe винoвeн дa ce ĸaчaт двa пъти цeнитe в мaгaзинитe”, пocoчи Beлeв. 
Toй oбяcни, чe тoвa щe cтaнe, aĸo нe ce глacyвaт ĸoмпeнcaциитe, тъй ĸaтo цeнaтa нa eлeĸтpoeнepгиятa e глaвнaтa пpичинa 
зa инфлaциятa. Πo дyмитe мy cлeд ĸoмпeнcиpaнeтo в дъpжaвнaтa eнepгeтиĸa щe ocтaнe 1 млpд лв. или 5 пъти пo-гoлямa 
пeчaлбa oт oбичaйнaтa. 
Πapи имa дocтaтъчнo, aĸo нe ce ĸpaдaт”, ĸaтeгopичeн e Beлeв. 
Bacил Beлeв oбяcни, чe тoвa нe ca пapи oт бюджeтa, a ca изpaбoтeни oт xopaтa в пpeдпpиятиятa и чacт oт тяx тpябвa дa ce 
въpнaт ĸaтo ĸoмпeнcaции, ĸaĸтo пpaвят в дpyги cтpaни oт EC. 
Дo днec имa ĸoмпeнcaции, oт yтpe нямaмe ниĸaĸвa пpeдвидимocт. He знaeм зa yтpe ĸaĸвa щe ни e цeнaтa – 700 лв. или 250 
лв.", ĸaтeгopичeн бe тoй. 
Πo дyмитe мy aĸo цeнитe cĸoчaт 4 пъти oт yтpe, мнoгo пpeдпpиятия щe cпpaт paбoтa. 
 
Zdrave.net 
 
√ Мускулно-скелетните увреждания – на второ място по икономически загуби за обществото 
Мускулно-скелетните увреждания се нареждат на второ 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 – страдат 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, съобщават от АИКБ. 
„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 
промишленост“, „Транспорт“, „Социални дейности“, както и в 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 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 раменете. 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 
 
√ Напрежение в НС заради отсъствието на Кирил Петков 
Отсъствието на премиера Кирил Петков в редовния блиц- контрол предизвика напрежение в пленарната зала. От "Има 
такъв народ" поискаха 30 минути почивка, за да бъдат извикани в НС премиерът Петков, вицепремиерът Василев и 
външният министър Теодора Генчовска. 
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- Да не се крият като жени в някое мазе, а да дойдат тука, каза Тошко Йорданов. 
- Това е сексистко и обиждате дамите, каза председателят Мирослав Иванов. 
- Поправям се - да не се крият като зайци, допълни Йорданов. 
"Ние имаме въпроси към премиера, въпреки че сме на тръни да не ни вкара в друга криза. Не разбираме какъв неотложен 
ангажимент има Петков, че да не дойде в НС. При положение, че вчера НС беше единствената институция, която 
работи да ни изкара от тази безизходица. Тази държава има една единствена институция, която се опитва да поеме 
отговорност - не премиера, президента, не е съдебната системата. Парламентът се опитва да ни извади от 
кризата. Всички се крият като мишки. Поканете Генчовска да отговоря тука. То не беше за Македония, то не беше за 
Русия. Премиерът казва, че тя е отговорна за всичко", каза Тома Биков. 
 
√ Народното събрание прие актуализацията на бюджета 
Народното събрание прие актуализацията на държавния бюджет на второ четене. 
След разгорещени дебати вчера депутатите приеха отстъпката за горивата от 25 стотинки на литър, както и продължаване 
на компенсациите за бизнеса след 1 юли заради високите цени на тока. 
Над 51 пленарни часа оползотвориха депутатите в разгорещени дискусии около план-сметката. Започна се с тежки дебати 
заради 74-те милиона лева, предвидени за подкрепа на столичния градски транспорт. Премина се през 20-процентовото 
увеличение на заплатите в МВР, но въпреки това възнагражденията на служителите в затворите и охраната в съда не бяха 
променени. 
Имаше и скандали около парите за общините - в крайна сметка бе решено 30 милиона лева да бъдат насочени към тях. 
 
√ Петков призовава Митрофанова да оттегли връчената нота: Руското посолство може да запази 43-ма свои служители 
у нас 
От Министерския съвет разпространиха позиция на премиера в оставка Кирил Петков по повод изпратена нота в МВнР от 
страна на руския посланик Елеонора Митрофанова, с която се иска оттегляне на решението за експулсиране на 70 руски 
дипломати до 12.00 часа на 1 юли 2022 г. 
Петков настоява нотата да бъде оттеглена и призовава за диалог между двете държави: 
"Отношенията между България и Руската федерация са дългогодишни, многопластови и от голямо значение за 
съдбата на страната ни в исторически план. Ние уважаваме руския народ и ценим нашите културни, исторически, 
социални и търговско-икономически връзки. Заради това, въпреки че българското присъствие в нашето посолство в 
Русия наброява едва 12 души, Руското посолство в България ще има възможността да запази 43-ма свои служители, 
съгласно решението, взето от българското правителство вчера. 
Вярваме в необходимостта от диалог, за който дипломатическите канали са от ключово значение. Убедени сме, че 
българо-руските отношения могат да продължат да се развиват в сферите от взаимен интерес, уважавайки 
важните за всяка от нашите държави ценности. Заради това се обръщаме към посолството на Руската федерация 
да оттегли подадената днес нота. 
Заради миналото и бъдещето трябва да можем да правим крачки напред при взаимно зачитане на националните 
интереси, сигурността и суверенитета и на двете страни". 
Пред БНТ руският посланик у нас Елеонора Митрофанова заяви, че Москва обмисля най-драстичната мярка - скъсване на 
дипломатическите отношения със София. Във вторник премиерът Петков обяви въпросното решение, като заяви, че това 
са хора, "работили срещу страната ни". 
 
√ Елеонора Митрофанова пред БНТ: Русия обмисля скъсване на дипломатическите отношения с България 
Москва обмисля скъсване на дипломатическите отношения с България заради скандала с експулсирането на 70 руски 
дипломати. Това заяви посланикът на Руската федерация Елеонора Митрофанова в интервю за "По света и у нас". 
Русия определя действията на българското правителство като безпрецедентни. 
Посланик Митрофанова е била приета във Външно министерство вчера, където с вербална нота е настояла за оттеглянето 
на решението за експулсиране на дипломатите до 12 часа днес, 1 юли. 
Репортерът на БНТ Тихомир Игнатов разговаря с руския посланик - вижте какво разказа тя: 
БНТ: Всички сега се питат - какъв ще бъде отговорът на Русия? 
Н.Пр. Елеонора Митрофанова: Мисля, че в такъв случай ще бъде много тежък. Сега съм в контакт с Москва. И Москва 
ще предприеме много драстични мерки. Това не може да остане без последствия." 
БНТ: Като например? Какво значи "реципрочен асиметричен отговор"? 
Н.Пр. Елеонора Митрофанова: Даже може да бъдат скъсани дипломатическите отношения! Москва ще вземе 
решението. 
БНТ: Правителството отново хвърли сянка на съмнение за шпионска дейност и работа срещу интересите на 
страната. Премиерът се позова на доклади на ДАНС относно шпионска дейност. 
Н.Пр. Елеонора Митрофанова: Разбирате ли, искам да подчертая още веднъж. Когато викат посланика в МВнР и 
казват, че искат да експулсират дипломатите, те трябва да покажат, че ДАНС имат данни против конкретни хора. 
Да кажат какво са направили те и да обявят, че смятат това за противозаконно. Ако има доказателства, то разбира 
се, експулсирайте ги. Но 70 души - защо? Какво означава против интересите на България? Най-напред всяко посолство 
навсякъде работи за интересите на своята страна. Както и за развитие на отношенията в страната, където се 
намира. Но когато в този списък попада пълномощният министър, който е българист, който познава езика, който 
познава голям брой хора, или генералните консули, които работят в страната и половин България ги познава... 

https://bntnews.bg/news/balgariya-goni-70-ruski-diplomati-rabotili-sreshtu-stranata-ni-1199796news.html
https://bntnews.bg/news/balgariya-goni-70-ruski-diplomati-rabotili-sreshtu-stranata-ni-1199796news.html
https://bntnews.bg/news/balgariya-goni-70-ruski-diplomati-rabotili-sreshtu-stranata-ni-1199796news.html
https://bntnews.bg/news/eleonora-mitrofanova-pred-bnt-rusiya-obmislya-skasvane-na-diplomaticheskite-otnosheniya-s-balgariya-1200048news.html
https://bntnews.bg/news/mvnr-potvardi-za-notata-na-ruskiya-poslanik-mitrofanova-1200053news.html
https://bntnews.bg/news/mvnr-potvardi-za-notata-na-ruskiya-poslanik-mitrofanova-1200053news.html
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БНТ: Прокуратурата води разследвания, че е уличила в шпионаж български генерал и руски дипломат. Новината бе 
съобщена на 2 март. Преди това главният прокурор Иван Гешев съобщи за шпионска група, сравнена с легендарната 
"Петорка от Кеймбридж". 
Н.Пр. Елеонора Митрофанова: Те не са събрали никакви доказателства. Разбирате ли, ако разглеждаме някакви 
срещи... с българския колега или човек, когото познаваш от добрите години, когато военни и разузнаването общуваха. 
Имаме официален представител на разузнаването в посолството и ДАНС го знаят много добре. Имахме официален 
представител на службата за сигурност, който се занимаваше с въпроси на тероризма и предаване на престъпници. 
Имахме военно аташе, а сега всички наши военни представители, тоест, официалните представители на военното 
ведомство са изгонени. 
БНТ: Не бяхте ли вие човекът, който премина добрия тон? И има ли друг дипломат, който нарича премиера на една 
страна "чиновник"? 
Н.Пр. Елеонора Митрофанова: А какъв е? Той си е чиновник. Той също е на държавна служба. Нима има нещо обидно? И 
аз съм чиновник, и аз съм на държавна служба. Може би има различни трактовки в руския и българския език. В руския 
език не е обидна дума. Мисля, че на него му беше поставена една задача да експулсира всичко руско, всичко свързано с 
Русия. Разбира се, специалната военна операция допринесе за този процес в западните страни - да се отхвърли всичко 
руско. Но той е човек без корени , който абсолютно не разбира. Ако беше променил риториката си и не беше говорил 
така, както говори, мисля че щеше да има много дълъг политически живот. 
БНТ: Някои политици искат да бъдете отзована. Мислите ли да се оттеглите в името на компромиса? 
Н.Пр. Елеонора Митрофанова: Не, не смятам така. Ще бъде някой друг човек. И какво от това? Какво ще се промени? 
Нищо няма да се промени. Всяко посолство води държавна политика. 
 
БНР 
 
√ Президентът Радев връчва мандат за правителство на кандидата за премиер на ПП 
Президентът Румен Радев ще връчи днес мандат за съставяне на правителство на кандидата за премиер, посочен от 
"Продължаваме промяната" (ПП), съобщи репортер на БНР. 
Преди това държавният глава проведе политически консултации с пет от седемте парламентарни формации. 
"Продължаваме промяната" и БСП не се явиха на разговорите заради актуализацията на бюджета в Народното събрание. 
На разговорите на "Дондуков" 2 ГЕРБ, ДПС и "Възраждане" се обявиха за предсрочни избори. 
"Потенциал за принципна коалиция няма, за безпринципни вероятно има много", каза Томислав Дончев от ГЕРБ. 
"Няма как къщата да изправи грешната основа. Затова трябва да се обърнем към избирателите", заяви лидерът на ДПС 
Мустафа Карадайъ. 
"Този парламент е морално фалирал", обяви лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов. 
На-добрият вариант за "Демократична България" е правителство с мандата на "Продължаваме промяната". 
"Ясно е за нас, че един следващ парламент, за съжаление, не изглежда да бъде по-добър", каза Христо Иванов. 
"Има такъв народ" са готови да участват в разговори за нов кабинет, но не на всяка цена. 
"При ясни правила, без Кирил Петков да присъства в него, по възможност и Асен Василев да не е там", посочи Тошко 
Йорданов. 
БСП настоява "Продължаваме промяната" да не номинира Кирил Петков за премиер. Напрежение между партньорите 
предизвика обявеното от Петков отзоваване на 70 служители на руското посолство у нас. 
"Стопираме всякакви преговори с продължаваме промяната за съставяне на ново правителство. Решението да бъдат 
изгонени 70 дипломати от Русия е безпрецедентно в българската дипломатическа история. Това е на прага на скъсване на 
дипломатическите отношения", каза Корнелия Нинова. 
"Продължаваме промяната" ще направи всичко възможно да бъде излъчено правителство още с първия мандат. Ние 
обсъждаме формула и програма зад която всички коалиционни партньори да се обединят. Имаме време до връчване на 
мандата", каза Андрей Гюров. 
Връчването на мандата ще е днес в 17 часа, когато най-голямата парламентарна група ще получи папката с мандата от 
президента Румен Радев. 
"Потенциалът за съставяне на правителство в рамките на този парламент не е изчерпан. Ако отидем на вариант избори, 
избори преди 15 септември не са целесъобразни. Важно е да има възможно най-голяма избирателна активност", каза 
президентът. 
 
√ Президентът: Отговорността за отношенията с Русия ляга върху правителството 
Президентът Радев коментира напрежението в отношенията между България и Русия във връзка с изгонването на 70 руски 
дипломати и служители на руското посолство в България.  
Във ФБ държавният глава написа: 
"Във връзка с възникналото напрежение в отношенията ни с Руската федерация призовавам министър-председателя да 
свика заседание на Министерския съвет, което да оцени последствията от ескалацията на кризата в двустранните 
отношения и да вземе решение в съответствие с всички законови процедури. Това решение трябва да е съобразено с 
предизвикателствата пред националната сигурност и с дългосрочните интереси на България и на хилядите български 
граждани, живеещи в Руската федерация. Недопустимо е те да бъдат оставени без дипломатическо представителство. 
Недопустимо е решения, свързани със сигурността на България, да не отчитат рисковете от ескалация и икономическите 
последствия от тях. 
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Отговорността за решението ляга изцяло върху правителството в оставка, което изпълнява функциите си в съответствие със 
законите на Република България и клетвата, положена пред Народното събрание при поемането на управлението на 
страната до фактическото предаване на властта". 
 
√ Очаква се позицията на България по руския ултиматум 
Очаква се позицията на България по нотата на руския посланик в София Елеонора Митрофанова-с настояване до 12 часа 
днес да бъдат оттеглени исканията за отзоваване на 70 служители на руските представителства в България. 
След изслушване на председателски съвет в Народното събрание късно снощи министърът на външните работи в оставка 
Теодора Генчовска съобщи: 
"Очаквам указания от премиера. Той е информиран за всичко това и очаквам указания от него. Има координация, разбира 
се. Говорено е с него. Нека да дойдат писмени указания от него. Ние сме спазвали стриктно процедурата. Дошли са писмата 
със списъците. Ние сме поискали указания от Министерски съвет. Те са ни казали какво да направим и сме действали 
изцяло по процедура". 
Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов заяви, че на председателския съвет е обсъден фактическият състав на 
докладите, които са били представени на Съвета за сигурност при премиера. Според Костадинов Петков е използвал 
структурите на държавната власт за лична политическа изгода и ще сезира прокуратурата за това. 
"Точно поради тази причина утре ще изготвим сигнал до прокуратурата, с което ще искаме Кирил Петков да бъде незабавно 
разследван", каза Костадинов. 
Председателят на ПГ на "Има такъв народ" Тошко Йорданов заяви, че Кирил Петков създава хаос в държавата, защото си 
отива от власт. 
"Вие чухте ли ме какво ви казах, че той е лъжец. Лъже. Няма нито един доклад на ДАНС. Няма никакво решение на съвета. 
Има устни разпореждания. На този съвет са обсъждали съвсем различно. Външно са предлагали реципрочно намаляване 
на дипломатическите корпуси, защото руснаците са повече от нас, но това не е шпионаж. Това е друга процедура и трябва 
един месец", посочи Тошко Йорданов. 
Председателят на ПГ на "Демократична България" Христо Иванов каза, че вероятно по темата ще се правят всякакви 
спекулации. 
"Докато не се изясни цялата картина, всичко, което ще чувате, ще бъдат най-различни интерпретации", обясни Иванов. 
По-рано президентът Румен Радев призова правителството в оставка да направи оценка на последствията от ескалацията 
на напрежението в отношенията между София и Москва. 
А премиерът Кирил Петков призова посолството на Русия да оттегли нотата си и подчерта че българо-руските отношения 
могат да продължат да се развиват в сферите от взаимен интерес. 
Предвижда се темата да бъде сред обсъжданите и на насрочения парламентарен блицконтрол, в който на въпроси на 
депутати ще отговарят министър-председателят и заместниците му. 
 
√ Над 1 млрд. лева излишък се очаква в държавната хазна 
Над 1 милиард лева излишък се очаква в държавната хазна към днешна дата. 
Данните на Министерството на финансите идват по време на дебата в пленарната зала за актуализацията на държавния 
бюджет. 
Към края на май салдото е положително с над 600 милиона лева, а във фискалния резерв има над 9 милиарда лева. 
 
√ България започва да получава целите количества газ по договора с Азербайджан 
От днес страната ни ще започне да получава целите количества природен газ по договора с Азербайджан, съобщиха за 
"Хоризонт" от енергийното министерство. Това обаче няма да става през българо-гръцката газова връзка, а на временната 
точка за доставка Неа Месемврия. Очаква се интерконекторът да бъде готов през есента, става ясно от отговора на 
министерството. 
Според договора по-евтиният в момента газ от Азербайджан трябва да влиза в страната ни през интерконектора България 
- Гърция. Тази газова връзка обаче продължава не е напълно готова, а от енергийното министерство уверяват, че 
"въвеждането в търговска експлоатация на интерконектора Гърция-България ще бъде навреме за предстоящия 
отоплителен сезон, като се работи активно в посока търговската експлоатация да се случи и по-рано". 
Към момента основните строителни дейности са завършени, Успешно са преминали и първите тестове с реални количества 
природен газ в посока Стара Загора-Комотини. През този месец предстои преносът на газ да бъде тестван и в обратна 
посока. 
Все още се очаква потвърждение от Европейската комисия относно сертификацията на проектната компания на 
интерконектора – ICGB, като независим преносен оператор, което е задължително изискване за търговската експлоатация 
на газопровода, както и още няколко процедури. Техният срок обикновено е 3 месеца, като се очаква в този случай той да 
бъде съкратен заради важността на газопровода и ползите, които ще има за българския пазар след въвеждането му в 
експлоатация. 
Така от днес Азербайджан ще доставя в пълен обем договорените с „Булгаргаз“ количества на временната точка на 
доставка Неа Месемврия, а това би трябвало да се отрази още в цената на газа за месец юли. 
В момента газохранилището в Чирен е пълно малко над една трета – 34,5 на сто и в него има нагнетени 190 милиона 
кубически метра газ. 
 
 



7 

 

√ КЕВР обявява новите цени на тока за бита, парното и топлата вода 
От днес трябва да влязат в сила новите по-високи цени на тока за бита, парното и топлата вода. Около обяд се очаква 
регулаторът ще вземе окончателно решение, като предварителните разчети предвиждаха поскъпване на 
електроенергията с 3 процента , а на топлоенергията - увеличение с 39 на сто средно за страната. 
Увеличение на цените на тока с 2% се очаква за клиентите на „Електрохолд, доскоро ЧЕЗ, с 3 на сто за тези на ЕВН и с близо 
5 процента за абонатите на „ЕНЕРГО-ПРО. 
Големият скок се очаква да е при цените на топлоенергията, които са обвързани с драстичното поскъпване на природния 
газ на международните пазари, а оттам и у нас. 
Най-голямо увеличение на цените на парното и топлата вода се предвижда за Разград - с 51 на сто, а най-малко в Пловдив 
- с 23%. Очакваното поскъпване за София е с 39 на сто. 
Предстои да разберем дали регулаторът ще постанови тези цени или ще намери допълнителни резерви в системата, така 
че скокът да е по-малък. 
Освен нови цени на тока за бита и топлоенергията, от днес трябваше да има и нови цени на природния газ. 
За пореден месец "Булгаргаз" не успя да внесе заявление за промяна в цените навреме и това ще забави определянето 
им. 
Срещу тази практика възразяват работодателските организации, които искат предвидимост, тъй като от стойностите на 
природния газ, зависят и цените на техните стоки и услуги. 
 
√ Толтакси и за второкласни пътища, увеличават се за магистралите 
От първи юли второкласните пътища ще са платени за тежкотоварния трафик, увеличава се и размерът на толтаксите за 
автомагистрали и първи клас пътища. 
От 1 януари 2023 година цените на всички винетки ще бъдат намалени с 10%. 
 
√ НСИ: Увеличение на цените на производител през май с 38,2% на годишна база 
Общият индекс на цените на производител (PPI) в нашата страна нараства през май с 38,2% спрямо същия месец на 2021 
г., като това представлява забавяне на производствената инфлация от 40,2% през април, сочат данните на Националния 
статистически институт (НСИ). 
С 83,8% са се увеличили цените при производството и разпределението на газ, електрическа и топлинна енергия през май 
спрямо година по-рано след техен ръст с близо 94% през април. 
През май спрямо същия месец на 2021 г. цените в преработващата промишленост са с 29,4% по-високи, а в добивната 
промишленост - с 11,3 на сто. 
Цените при производството на хранителни продукти нарастват с 25,5%, при производството на дървен материал и на 
мебели - с 28,3%, докато цените при производството на химически продукти се повишават през май с 40,2%, а на хартия и 
хартиени изделия - с 29,4 на сто. 
Производствени цени през май нарастват спрямо предходния месец с 0,4%, като повишението на месечна база в 
преработващата промишленост е с 2,6%, а в добивната - с 0,2%, докато цените при производството и разпределението на 
електрическа и топлоенергия и газ намаляват през май с 4% спрямо април. 
Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през май 2022 г. намалява с 0,1% спрямо предходния месец и 
нараства с цели 47,7% спрямо същия месец на 2021 г. 
Индексът на цените на производител на международния пазар през май 2022 г. се увеличава с 1,3% спрямо април и 
нарастват с 24% спрямо година по-рано. 
 
√ Земеделската земя в Добричко е поскъпнала с 3% 
Цената на земеделските земи в област Добрич през 2021 година бележи ръст от над 3% спрямо предходната 2020 година 
и продължава да е най-висока в страната. Според данните на Националния статистически институт средната цена на нивите 
в Добруджа е по-висока с над 73 на сто спрямо тази в останалите региони в България. 
През 2021 г. средната цена на сделките с ниви в област Добрич достига 2 068 лв. за един декар, което е с 3.3% повече в 
сравнение с 2020 година. Най-висока е цената на сделките с ниви в община Шабла - 2 623 лв. на декар, което е с 31.2% 
повече спрямо предходната година. Повишение в цената на сделките с ниви през 2021 г. има в общините Крушари и 
Добрич-селска.  
Средната цена за наем/аренда на един декар ниви в област Добрич достига 108 лв., което е с 80.0% повече спрямо 2020 
година. В сравнение със средната цена за страната (55 лв./дка) тя е по-висока с 96.4%. Най-скъпи са земите под наем в 
община Балчик – 128 лв., което е ръст спрямо 2020 година с близо 126%. 
 
√ Фермерите в Садово с поразена от градушка реколта могат да кандидатстват за подпомагане 
От днес до 8 юли земеделците с напълно или частично унищожена реколта от градушката в Садово могат да кандидатстват 
за подпомагане. За да компенсира щетите на стопаните, Фонд "Земеделие"  отдели 700 хил. лв. 
Фермерите, които пострадаха от падналата на 31 май в Садово градушка, ще получат обезщетение, независимо дали 
нивите им са напълно или частично унищожени. 300 000 лв. е държавната помощ за стопаните, които имат констативни 
протоколи за 100% пропаднали площи със земеделски култури. 
По данни от Областна дирекция „Земеделие“ - Пловдив напълно пропаднали са близо 634  дка полски култури. 
Градинарите ще бъдат компенсирани с до 80% от действителните разходи за отглеждане на съответната  култура, а тези 
които нямат застраховки - , получават 50% от допустимия размер за подпомагане.  400 хил. лв. са парите за обезщетение 
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на  фермерите с частично унищожена реколта  ,като по данни на служба земеделие частично пропадналите площи са 2844 
дка, заети с плодове, зеленчуци и зърнени култури. 
 
√ Как компаниите използват нашите данни 
Разговор на Луиза Лазарова с Александър Гагов и Николай Бойков 
Нищо лично, просто данни? Или как да пазаруваме безопасно онлайн. По темата "Лоялни потребители срещу лоялни 
марки (брандове)" пред Радио София говориха Александър Гагов, управляващ директор на медийна агенция "Connected" 
и Николай Бойков, изпълнителен директор на "All channels". 
"Живеем в свят, в който наистина всичко около нас се управлява от данни, независимо дали си даваме сметка за това, дали 
ги предоставяме доброволно, дали сме се съгласили с това, как да бъдат използвани. Данните все-повече стават част от 
ежедневието на всеки от нас, като обикновен потребител и гражданин. И затова ние направихме това проучване, за да 
видим до каква степен българите имат проблемите, за които четем, че имат европейците, американците и азиатците", 
коментира Бойков. 
По думите му, 90% от българското население активно използва интернет, а с всяко едно влизане в мрежта ние оставяме 
дигитален отпечатък. Отключването на телефона с лицево разпознаване или пръстов отпечатък са биометрични данни, 
които отиват при производителя на устройството, с което работим. 
"Колкото повече се развиват технологиите, толкова повече се обвързват данните с конкретната личност. Това е причината 
конкретно в ЕС да има много силен фокус върху законодателството свързанно с данните", поясни Бойков. 
По темата, Гагов каза, че на база следите в дигиталното пространство, специалистите от маркетинга и комуникациите 
управляват ефективно тези комуникационни процеси за да достигнат до брандовете и компаниите, за които те работят. 
Николай Бойков сподели, че с всички средства, които данните предоставят и дигиталната екосистема дава, парадигмата 
ще се промени. А именно потребителите ще станат много по-внимателни и ще започнат да изискват от компаниите да им 
дават не просто реклами, а да им дават оферти, които са съобразени с техния начин на употребяване. 
Той увери, че твърдението, че данни се извличат от разговор воден в близост до устройството за сега е само научна 
фантастика. По думите му, има едно много важно нещо, което е моралът. "Морал има във всяко едно действие, което ние 
правим. Ние носим отговорност за всяко нещо, което правим", поясни той. 
"В момента ЕС работи много усилено за това, да бъдем няколко крачки напред, преди да се е появила конкретната нужда 
да има регулация, която понякога ни изглежда много рестриктивна, дори прекалено рестриктивна, но тя пък помага в 
бъдеще ние да не си поставяме такива морални дилеми", каза Бойков. 
Той отбеляза, че в света има няколко глобални играча, които събират, обработват и монетизират данните, които ние 
предоставяме ежедневно, една от които е Google. Освен това каза, че при дигиталния маркетинг нещата се променят много 
бързо и че пандемията е дала тласък на използването на дигиталните комуникации. 
Гагов сподели, че обстановката в света е много динамична и потребителите са станали по-изискващи към компаниите и 
предлаганите от тях реклами. 
Повече подробности можете да чуете в звуковия файл. 
 
√ "София Тех Парк" подкрепя иновативните идеи в България чрез съвместен бизнес инкубатор с ЦЕРН+ 
В изданието за  икономика, бизнес и предприемачество на "Нашият ден" Васил Караиванов, преподавател в Стопанския 
факултет на СУ "Св. Климент Охридски" и председател на УС на "София Тех Парк", разказа за новия бизнес инкубатор на 
СТП и на Европейската агенция за ядрени изследвания /ЦЕРН/, който ще функционери на територията на българския 
научно-технологичен парк. 
"Неотдавна създадохме Фондация за иновации и технологичен трансфер, за да сложим още един елемент в СТП, който да 
подкрепя таланта в България и технологичния трансфер. Фондацията има за цел да създава инкубатори за трансфер на 
технологии – вече имаме първия инкубатор, създаден съвместно с ЦЕРН. Технологичен трансфер е, когато една технология 
е разработена на научно-теоретично ниво и след това превърната в някакъв продукт или услуга, която да може да се 
ползва, така че да не остане само на книга, а да има и реално приложение.  
Европейската организация за ядрени изследвания /ЦЕРН/ има програма за създаване на бизнес инкубатори в страните от 
ЕС. ЦЕРН предоставя своите технологии, които са над 500, подредени в 8 различни области, на екипи или стартиращи 
компании, като акцентът е на екип. "София Тех Парк" ще подкрепя участниците в съвместната инкубационна програма с 
финансова подкрепа в размер на 40 000 евро за срок от 2 години. Ще предоставим подкрепа и под формата на офис 
пространство, услуги в лабораторния комплекс, допълнителни услуги за маркетинг, бизнес стратегия, свързана с 
потенциални инвеститори от рискови фондове, свързване с пазара. Тези екипи ще имат след това и възможността да 
участват в инкубационната програма на "София Тех Парк", която също ще започне съвсем скоро. 
Повече подробности можете да чуете от звуковия файл. 
 
√ Стабилизация на безработицата в ЕС през май на 6,1% и в България на ниво от 4,3% 
Безработицата в еврозоната се понижи през май до рекордно дъно от 6,6% спрямо 6,7% през април и далеч под ниво на 
безработица от 8,1% година по-рано (през май 2021 г.). Това е най-ниското ниво на безработица в еврозоната от 1998 г. 
насам - точно преди да стартира еврото през януари 1999 г., показва данните на европейската официална статистика 
Евростат. 
В рамките на ЕС безработицата стабилизира  за втори пореден месец в рекордно дъно от 6,1% и спрямо 7,3% през май 
2021 г. 

https://bnr.bg/post/101670156/kak-kompaniite-izpolzvat-nashite-danni
https://bnr.bg/post/101670040
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За България данните на Евростат пък показват, че безработицата през май стабилизира на априлското дъно от 4,3% и далеч 
под нивото от 5,4% точно преди година (през май 2021 г.). 
Според европейската статистика общо 13,066 млн. европейци, от които 11,004 милиона от еврозоната, са били без работа 
през май, като спрямо април е отчетено понижение на безработните в ЕС със 73 000 и понижение с цели 2,515 милиона 
спрямо май 2021 г. 
Според данните на Евростат през май 2022 г. в България безработните са били 140 хиляди - без промяна спрямо април и 
отбелязвайки намаление с 35 хиляди от 175 хиляди безработни през май 2021 г. 
 

Графика на нивата на безработица в ЕС и еврозоната 

 
 
√ Изненадващо нарастване на германската безработица през юни заради украинските бежанци 
Безработицата в Германия се повиши изненадващо през юни, като увеличението се дължи на украински бежанци, които 
се регистрират в бюрото по труда в търсене на работа. 
Федералната агенция по заетостта заяви, че нивото на безработица на сезонно-коригирана база се е повишило през юни 
до 7-месечен връх от 5,3%, след като през предходните три месеца стабилизира в предпадемично дъно от 5% (най-ниско 
ниво от март 2022 г.). 
 

Графика на нивото на безработица 

 
 
Броят на безработните в Германия на сезонно-коригирана база скочи със 133 хиляди до 2,417 милиона през юни 2022 г. в 
сравнение с пазарните прогнози за понижение с 6 хиляди. Това е първото увеличение на безработицата от февруари 
миналата година насам и най-голямото от май 2020 г., но то се дължи в голям степен на регистрацията на украински 
бежанци в бюрата по труда в търсене на работа. 
Ако се изключи този факто, безработицата в Германия като цяло остава стабилна, въпреки че има известно отслабване при 
търсенето на свежа работа ръка. 
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Графика на брой безработни лица (в хиляди) 

 
 
"Пазарът на труда като цяло продължава да бъде стабилен. Безработицата и непълната (частичната) заетост се увеличиха 
рязко през юни. Тези увеличения обаче се дължат на факта, че украинските бежанци сега се записват в центровете за 
работа и следователно са видими в статистиката на пазара на труда“, каза изпълнителният директор на Федералната 
агенция по заетостта Детлеф Шееле. 
 
√ Отскок на продажбите на дребно в Германия през май след ужасяващия април 
Известно забавяне на силния растеж на цените на внос през май 
Продажбите на дребно се повишиха през май с 0,6% спрямо предходния месец, компенсирайки обаче много малка част 
от ужасяващия спада с цели 5,4% през април, показват данни на официалната федерална статистика Destatis. 
Продажбите на нехранителни стоки скочиха през май с 2,9%, водени от ръст с 10,9% при продажбите на текстил, облекло, 
обувки и кожени изделия. В същото време обаче се наблюдава намаление с 0,6% при продажбите на храни вероятно 
поради значителното им поскъпване, като продажбите в месарските магазини се свиха с 9,7%, а в рибните магазини - с 
13,1%. 
Силното поскъпване на горивата пък доведе до понижаване при продажбите в бензиностанциите с 4 на сто само в рамките 
на месец. 
Спрямо година по-рано търговията на дребно във водещата европейска икономика се сви през май с 3,6% след понижение 
с 0,4% през април. 
 

Графика на продажбите на дребно на месечна база 

 
 
Федералната статистика на Германия представи и последните си данни за импортните цени, като техният растеж през май 
се забави слабо до 30,6% на годишна база от 31,7% през април. 
Цените на енергийния внос скочиха през май с 143,8% спрямо същия месец на 2021 г., като внесеният природен газ 
поскъпна с цели 235,6% на годишна база, а на петрола - с 80,2 на сто. 
Солидни увеличения на цените на внос са регистрирани и при торовете и азота (със 172,6%), алуминий (70,9%), желязо, 
стомана и феросплави (54,8%), пластмаси (24,4%), машини (8,7%), моторни превозни средства и части за тях (с 6,5%), храни 
(с 22%), фармацевтични продукти (10,1%), зелено кафе (63,2%) и зърнени храни (с 53,1%). 
Спрямо предходния месец цените на вноса в Германия нарастват през май с 0,9% след тяхно повишение с 1,8% през април. 
 
√ Ускоряване на френската инфлация през юни до 37-годишен връх от 5,8% 
Годишната инфлация във Франция се ускори рязко през юни до 37-годишен връх от 5,8% спрямо инфлация от 5,2% през 
май и осредните прогнози за повишение с 5,7 на сто, показват предварителни данни на френската официална статистика 
Insee. 
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Това е най-силното нарастване на потребителските цени от далечния юли 1985 г. 
Спрямо месец по-рано потребителските цени се повишиха през юни с 0,7% след аналогичен растеж и през май. 
 

Графика на инфлацията на годишна база 

 
 
Основният натиск за повишаващата се инфлация идва от растящите цени на енергията (повишение с 33,1% на годишна база 
след растеж с 27,8% през май) и храните (поскъпване с 5,7% след растеж с 4,3% през май) поради продължаващите 
смущения, причинени от инвазията на Русия в Украйна. 
Междувременно цените на услугите запазват нивото си на растеж от 3,2%, достигнато през предходния месец, докато 
растежът на цените на промишлените стоки се забавя до 2,6% от 3,0% месец по-рано, отбеляза Insee. 
Според френската статистика цените на енергията би трябвало да се ускорят рязко с оглед на поскъпването на петролните 
продукти, докато тези на промишлените стоки вероятно ще останат стабилни поради началото на летните разпродажби. 
Цените на услугите и на храните би трябвало да се забавят. 
Хармонизираният индекс на потребителските цени (HICP) пък се повиши през юни с 6,5% след нарастване с 5,8% през май 
и пазарни очаквания за повишение с 6,3 на сто, като това е най-високата хармонизирана инфлация във Франция, откакто 
Insee започна да използва методологията на ЕС за изчисляване на инфлацията в началото на 90-те години на миналия век. 
 
√ Чешката република поема за шест месеца председателството на Съвета на ЕС 
От днес Чешката република поема за шест месеца председателството на Съвета на Европейския съюз, което бе прието от 
Франция. 
Страната ще изпълнява този ангажимент до 31 декември, когато ще предаде щафетата на Швеция. 
Основни приоритети на чешкото председателство са подкрепата на ЕС за Украйна, разрешаването на миграционната криза, 
укрепването на енергийната сигурност, икономиката и отбранителните способности на общността, както и насърчаването 
на демокрацията. 
 
√ Нови правила за роуминга за пътуващите в ЕС - без допълнителни такси 
Нови правила за роуминга за пътуващите в Европейския съюз влизат в сила от днес. 
Те ще важат до 2032 година и ще продължат да гарантират на потребителите използването на мобилните услуги в чужбина 
без допълнителни такси. 
 
√ Шведската централна банка рязко покачи лихвите 
Централната банка на Швеция обяви в четвъртък най-рязкото си увеличение на лихвите от 2000 г. насам, за да 
противодейства на инфлацията, предава АФП. 
След като вдигна лихвения процент от нула на 0,25% през май, Riksbank заяви, че този път го повишава с 50 базисни пункта 
до 0,75%, тъй като цените "се покачват значително по-бързо от очакваното от началото на годината". 
Банката също така прогнозира по-нататъшно покачване на лихвите, заявявайки, че лихвеният процент ще бъде "близо до 
2 процента в началото на следващата година". 
„С тази парична политика се очаква инфлацията да спадне през следващата година и да бъде близо 2 процента от 2024 г.“, 
се казва в доклада. Банката също така намали прогнозата си за растеж на БВП до 1,8% и 0,7% съответно за 2022 и 2023 г., 
което е спад от 2,8% и 1,4%. 
 
√ ЕЦБ ще поиска от банките да вземат предвид възможността за рецесия 
Банките от еврозоната трябва "да преизчислят" капацитета си да изплащат дивиденти и да осъществяват обратно 
изкупуване на акции в светлината на възможно газово ембарго, което може да предизвика рязка икономически рецесия, 
посочи ЕЦБ. 
Европейската централна банка планира да поиска от кредиторите в еврозоната да вземат предвид възможна за рецесия в 
своите бизнес планове и да използва тези нови калкулации при одобряване на предложенията за изплащане на 
дивиденти, заяви в четвъртък шефът на Надзорния съвет на ЕЦБ Андреа Енрия, предаде Ройтерс. 
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ЕЦБ продължава да прогнозира солиден икономически растеж за тази и следващата година, но твърди, че ескалацията на 
руската война в Украйна, която може да доведе до прекъсване на доставките на газ, може при неблагоприятен сценарий 
да вкара еврозоната в дълбока рецесия през следващата година. 
Според него икономическите перспективи могат да станат "много по-лоши", ако има газово ембарго и последваща 
рецесия, оставяйки банките в "много по-трудна" ситуация. 
"Ще поискаме от търговските банки да преизчислят своите капиталови траектории при по-неблагоприятен сценарий, 
включително потенциално газово ембарго или вероятността от рецесия, посочи Енрия пред комисията по икономически и 
парични въпроси на Европейския парламент и добави, че това предложение ще бъде обсъдено от надзорния съвет на ЕЦБ 
през следващата седмица. 
Докато постепенното покачване на лихвените проценти, както е предложено от ЕЦБ, като цяло би било от полза за банките, 
Енрия предупреди, че съществува и риск от по-рязко и агресивно повишаване на лихвите, което след това ще засегне 
банковите клиенти, особено в случай на по-висок левъридж. 
"Сегашната среда обаче е белязана от повишена волатилност и по-ниски оценки на собствения капитал, тъй като пазарите 
очакват, че рентабилността и качеството на активите на банките могат да бъдат засегнати от неблагоприятни 
макроикономически промени", отбеляза той. 
Според него обаче засега нетните приходи от такси и комисиони и резултатите от търговията са солидни, което води до 
положителни тенденции в нетния оперативен доход. 
Планът на ЕЦБ ще окаже допълнителен натиск върху банките да увеличат капиталовите буфери, които вече са подсилени 
от следкризисните реформи. Последната мярка обаче е по-малко тежка от общата забрана за изплащания на дивидент, 
въведена в началото на Covid пандемията. 
"Искането за преизчисление в средата на цикъла е нещо необичайно и показва повишено ниво на безпокойство от страна 
на ЕЦБ“, казаха анализатори от Mediobanca, цитирани от "Файненшъл таймс". 
 
√ Зеленски: Украйна започна да изнася електроенергия за Европейския съюз през Румъния 
Украйна започна да изнася електроенергия за Европейския съюз през Румъния, съобщи украинският президент Володимир 
Зеленски. Това става на фона на намаляващите руски доставки на газ за блока, който подкрепя Украйна и осъжда 
нахлуването на Москва в страната. 
Доставките на ток от Украйна към Европа могат да помогнат на европейците да намалят зависимостта си от руските горива, 
каза украинският президент Володимир Зеленски в обръщението си: 
"Беше осъществена още една значителна стъпка към нашето сближаване с Европейския съюз. Украйна започна сериозен 
износ на електричество на територията на Европейския съюз, а именно към Румъния. 
Това е само първият етап. Подготвяме се да увеличим доставките. Благодарение на украинското електричество, значителна 
част от руския газ, използван от европейските потребители, може да бъде заменен". 
Украинската електрическа мрежа беше свързана с европейската мрежа в средата на март, което помогна да се поддържат 
доставките въпреки войната. 
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен написа в Туитър, че украинският износ "ще осигури 
допълнителен източник на електроенергия за ЕС, както и така необходимите приходи за Украйна." 
Във видеообръщението си снощи Зеленски благодари на украинските военни след изтеглянето на руския гарнизон на 
Змийския остров в Черно море. 
Украинските власти съобщават, че това е станало след масиран далекобоен артилерийски обстрел срещу острова, а руските 
- че това било "жест на добра воля", за да може Украйна да възстанови износа си на зърнени култури по море. 
Руските сили контролираха от февруари принадлежащия на Украйна остров, който е със стратегическа важност за 
корабоплаването от и към Одеса. 
Външният министър на Русия Сергей Лавров заяви на пресконференция вчера, че се спуска нова "желязна завеса" между 
Русия и Запада. Процесът вече започна, каза той и добави, че западните страни трябва "просто да се държат внимателно". 
 
√ Брекзит се отразява все по-негативно върху британската търговия с ЕС 
Данни на „Евростат“ показват, че отрицателният ефект от Брекзит за британската търговия с ЕС се задълбочава, съобщи 
вестник „Гардиън“. 
Марош Шефчович, заместник-председателят на Европейската комисия и главен преговарящ за Брекзит, е цитиран от 
вестник „Гардиън“ да казва, че последните данни сочат, че дори и като се вземе предвид  отражението на пандемията, 
увеличението на бюрокрацията след приключването на „преходния период“ за Брекзит през януари 2021 година сериозно 
е навредила на търговията със стоки и услуги. Даните показват, че износът на Великобритания към ЕС е намалял с 14% през 
2021 година в сравнение с 2020. 
„Един от резултатите от Брекзит бе завръщането на митническата граница между ЕС и Обединеното кралство. Това 
означава увеличаване на бюрокрацията и бумащината за всеки един продукт, преминаващ на нашите пазари, проверка на 
хиляди стоки всекидневно“, пояснява Шефчович. 
На практика решението на Великобритания да избере твърд Брекзит с напускането на общия пазар доведе до загуба на 
четири свободи в търговията – на работна ръка, на капитал, на стоки и на услуги. Северна Ирландия е изключение от новите 
бюрократични мерки заради специалния статут, уреден с Протокола за Северна Ирландия, но митническите проверки за 
някои стоки от останалата част на Обединеното кралство към повинцията остават в сила, което пък поражда проблеми от 
друг характер, защото юнионистите твърдят, че тази вътрешна граница откъсва Северна Ирландия от кралството.  
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√ БВП на Русия се сви през май с 4,3% 
Брутният вътрешен продукт на Русия продължи да намалява през май, отбелязвайки спад с 4,3% спрямо година по-рано и 
след понижение с 2,8% през април, съобщи в четвъртък Министерството на икономическото развитие на страната. 
"Основните фактори за спада на БВП все още са транспортните и логистичните ограничения и намаляването на вътрешното 
търсене“, се казва в изявлението на министерството. 
Най-силно засегната е търговията на едро, която се свива с 15,5% спрямо същия период на 2021 г. и с 11,9% само в рамките 
на месец май. 
Министерството добави, че въпреки това БВП на страната е успял да нарасне с 0,5% през първите пет месеца на годината, 
като основна подкрепа за растежа са оказали продажбите на дребно. 
През април ръководителят на Сметната палата на Русия Алексей Кудрин прогнозира, че икономиката на страната ще се 
свие с повече от 10% през 2022 г. в резултат на санкциите, наложени на страната заради военната й операция в Украйна. 
Малко по-късно групата анализатори на Руската централна банка изчисли, че националният БВП ще намалее с 9,2% тази 
година. 
 
√ Срив на акциите на "Газпром", след като няма да се изплащат дивиденти за пръв път от 1998 г. 
Руският газов гигант "Газпром" реши да не изплаща дивиденти във връзка с финансовите си резултати от миналата година, 
като това е първото подобно решение от 1998 г. насам и то предизвика брутален спад на акциите на енергийния гигант с 
близо 30 на сто. 
"Акционерите решиха, че в настоящата ситуация не е препоръчително да се изплащат дивиденти въз основа на резултатите 
за 2021 г.“, каза заместник-изпълнителният директор Фамил Садигов, цитиран от Ройтерс. 
Той добави, че "Газпром" предпочита да се съсредоточи върху руската регионална газификация, подготовката за 
отоплителния сезон и плащането на предстоящото повишение на данъците. 
След новината акциите на "Газпром" се сринаха с близо 30% на Московската фондова борса, тъй като това решение отмени 
препоръката на борда на директорите за изплащане на дивидент от 52,53 рубли на акция, което би било най-големият 
раздаван дивидент. 
Към 13.00 часа българско време акциите на "Газпром" поевтиняват с около 27%. 
 

Графика на "Газпром" (в рубли за акция) 

 
 
Енергийният гигант планира да похарчи 526 милиарда рубли (или 10 милиарда долара) до 2025 г., за да увеличи 
газификацията на Русия от сегашното й ниво, което е 72 на сто. 
Междувременно руските законодатели обсъждат налагането на по-висок данък върху компания за добив на минерали, 
тъй като правителството в Москва увеличава социалните плащания. 
"Това е катастрофа за акциите на "Газпром", тъй като единствената инвестиционна привлекателност на компанията беше 
раздаваният висок дивидент. Решението вероятно е отчасти свързано и с желанието на финансовото министерство да 
увеличи бюджетните приходи", посочиха пред Ройтерс анализатори на компанията Tinkoff Investments. 
Решението на "Газпром" идва на фона на новината, че Групата на седемте най-богати икономически (Г-7) обмисля как да 
се ограничи цената на руския петрол и газ като начин да се попречи на Москва да печели повече средства за войната си в 
Украйна, която агресия доведе до рязко покачване на цените на енергията в световен план. 
През последните седмици има и намаляване на потоците на руски газ към Европа през Украйна и през газопровода 
"Северен поток 1", което предполага по-малко приходи за "Газпром". 
В изявлението си в четвъртък "Газпром" обаче не спомена нито предложенията на Г-7 за ограничаване на цените на газа, 
нито намалените потоци към Европа, въпреки че и двете заплашват да намалят приходите на енергийния гигант и 
респективно неговите плащания на данъци в руската хазна. 
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√ "ОПЕК +" потвърди плана си да повиши добивите на петрол с 648 хил. барела на ден през август 
ОПЕК и техните съюзници, известни като групата "ОПЕК +", се договориха на онлайн срещата си в четвъртък да се 
придържат към плановете си за повишаване на петролното производство с 648 хил. барела на ден през август, но избегнаха 
дебати относно политиката, която ще провеждат от септември нататък. 
Срещата в четвъртък на групата, която включва Саудитска Арабия, Русия и други големи производители на петрол, се 
проведе дни преди президентът на САЩ Джо Байдън да пътува до Близкия изток, включително до Рияд, където се очаква 
"да притисне" Саудитското кралство за по-големи петролно добиви. 
На предишната си среща на 2-ри юни "ОПЕК +" реши да увеличава производството си с по 648 000 барела на ден през юли 
и през август, в сравнение с предишния план за увеличение с по 432 000 барела на ден на месец. 
На днешната си среща "ОПЕК +" само потвърди увеличението на добива на петрол с 648 000 барела на ден през август, но 
същевременно отложи за друг път дискусиите за следващия си ход от септември нататък. 
С днешното решение, през август ще бъде възстановен добива на петрол в рамките на "ОПЕК +" в размер на 9,7 млн. барела 
на ден, който беше в сила допреди малко повече от две години - преди началото на коронавирусната пандемия. 
Но тъй като повечето членове, освен саудитците и някои техни съседи, не могат да увеличат продукцията, решението и 
днес е до голяма степен символично. През последните месеци групата добави значително по-малко петрол на пазара от 
обещаното, полагайки много малки усилия за успокояване на цените на суровия петрол. 
Следващата среща на групата "ОПЕК +" е планирана за 3 август, според изявлението след днешното заседание на 
петролния картел. 
След днешното неизненадващо решение на ОПЕК +" фючърсите на петрол Брент се понижават с 15% към 115 долара за 
барел, а теи на американския лек суров петрол WTI - с 1,6% към 108 долара за барел. 
 

Графика на петрол Брент (в долари за барел) 

 
 
Сега е по-важно как Рияд и Обединените арабски емирства (ОАЕ) ще разположат оставащия си свободен капацитет, избор, 
който може да зависи от посещението на президента на САЩ Джо Байдън в кралството следващия месец. 
Междувременно Джо Байдън заяви по време на пресконференция на срещата на върха на НАТО в Мадрид, че ще поиска 
от петролните производители от Персийския залив да увеличат добивите. 
Байдън отбеляза, че по време на посещението му в Саудитска Арабия няма да поиска от Риад "конкретно" да увеличи 
доставките, а по-скоро ще търси такова общо съгласие в рамките на алианса на страните от Персийския залив. Той каза, че 
се надява страните от Персийския залив да видят, че е в техен интерес да увеличат производството. 
За пореден път той повтори, че "Русия, Русия, Русия" е виновна за покачването на енергийните цени. 
 
√ Маркетинг чрез социални мрежи: Всичко, което трябва да знаете 
Маркетингът чрез социални мрежи от години е основният инструмент, чрез който да се срещнете с онлайн аудиторията, 
която искате за вас или за вашия бизнес. Социалните мрежи имат за цел да ви помогнат да изградите стабилна и 
емоционална връзка с настоящи и потенциални клиенти, да изградите лоялност у тях, следователно да печелите от това. 
От статията ще разберете и как. 
Тук насреща идва DGtech podcast - подкаст за дигитален маркетинг и реклама, който ще ви въведе в света на социалните 
мрежи и ще ви помага с редица съвети как да влезете в ролята на мениджъри, отговорни за доброто представяне на 
продукта или услугата, за които се грижите. 
Подкастът DGtech podcast e напълно подходящ за начинаещи, затова не се колебайте да изберете подходяща за вас тема 
и да я изслушате, ако търсите своя път към успеха в дигиталния маркетинг. Подкастът в епизодите си е засегнал всяка една 
популярна социална мрежа. 
В каква посока да са маркетинг усилията ви 

https://open.spotify.com/show/6Z00sZub5epKItNu0fgqxg
https://bnr.bg/post/101429395/nujdata-na-biznesa-ni-ot-prodajbi-chrez-socialni-mreji
https://bnr.bg/post/101429395/nujdata-na-biznesa-ni-ot-prodajbi-chrez-socialni-mreji
https://soundcloud.com/bnrpodcasts/sets/qcfvhawtgiwd
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Трябва да имате различна стратегия в зависимост, от това в коя платформа ще откривате настоящи и потенциални клиенти. 
Всяка социална мрежа има собствени специфики, подчинена е на собствени алгоритми и изисква конкретен тип 
съдържание. Как това ще повлияе стратегията ви, ще раберете в тази статия, но след като научите накратко основните social 
media marketing платформи, към които можете да се насочите. 
Facebook 
Facebook e най-използваната мрежа в България и в света. Днес платформата е известна като социалната мрежа, в която 
основно са активни хората от т.нар. Gen X и Millennials (Gen Y) поколения - съответно родените между 1965 и 1980 година 
и тези между 1981 и 1996 година. Тези възрастови граници са условни, но са достатъчно показателни, за да ви помогнат 
да се ориентирате дали целевата ви аудитория (таргет група) се намира във Facebook в момента, в който ще рекламирате.  
Ето и малко данни: 
 

 
Източник: Statista 

 
Близо 3 млрд. потребители са активни всеки месец в платформата Facebook, като тя се е доказала като силен инструмент 
за повишаване на разпознаваемостта на компаниите и брандовете, заради платеното рекламиране, тъй като е ограничено 
от алгоритъма органичното достигнане. Ако сте в B2C сферата, това е платформа, от която можете да имате голяма полза. 
Instagram 
След създаването си, Instagram бързо се наложи като платформа за User-Generated Content (UGC), тоест за създатели на 
оригинално авторско съдържание. Днес е една от най-популярните мрежи за маркетинг и се е доказала като мястото, 
където да оказвате влияние с визия. Затова и толкова много компании и брандове се насочват към платформата с цел 
реклама. Огромна част от аудиторията, която ще откриете вътре се състои от милениъли. 
Instagram е подходящ, ако искате да се възползвате от подхода User-Generated Content (UGC), т.е. създавате оригинално 
съдържание, а в случая видео формат. Не забравяйте снимките с високо качество и рекламирането на вашите продукти 
чрез тях (следователно осъществяването на продажби). Чуйте епизода за това как работи Instagram: 
Това все още са водещитe социални мрежи, затова и DGtech Podcast изследва как работят те, за да разбирате 
функционалностите им и да създавате съдържанието за тях. Но освен визуалната платформа Instagram има още една 
задължителна такава. 
TikTok 
Тук ще намерите най-младите потребители. TikTok набра най-голяма популярност от 2020 година насам, а т.нар. Gen 
Z представлява основната част от аудиторията. Чуйте епизода, за да разберете как можете да рекламирате през 
платформата ТikTok. 
С TikTok ще успеете с качествено и креативно видео съдържание, особено ако целите ви са повишаване на 
разпознаваемостта на вашата марка. Платформата работи не само B2C, но и B2B. 
LinkedIn 
LinkedIn е така наречената "професионална мрежа". Тук работите за осъществяване на B2B маркетинг през социална 
мрежа. В LinkedIn ще намерите широк спектър от потенциални клиенти, а аудиторията не може да се каже, че е пълна с 
Gen Z и милениъли. Това е най-доброто място за: създаване на корпоративни контакти, за да работите в посока Еmployer 
branding и за да осъществявате продажби на лийдове. Чуйте епизодите на DGtech podcast за LinkedIn: 

• Защо е важно да имате силен LinkedIn профил 

• Как LinkedIn помага на бизнеса ви 

https://open.spotify.com/episode/6Drm6u7pJcvnbVav2CPdTf?si=sW5QpNFuTjmNOzhz4hM8GA
https://open.spotify.com/episode/6Drm6u7pJcvnbVav2CPdTf?si=QRqNvO2DSRW4up-INSN3Kg
https://www.google.com/search?q=B2C&rlz=1C1OKWM_enBG980BG981&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://open.spotify.com/episode/2zYAdzEuyvAbPNhUJAQlOm?si=27731269ef2f45ae
https://open.spotify.com/episode/2zYAdzEuyvAbPNhUJAQlOm?si=27731269ef2f45ae
https://www.google.com/search?q=User-Generated+Content+(UGC)&rlz=1C1OKWM_enBG980BG981&oq=User-Generated+Content+(UGC)&aqs=chrome..69i57j0i19l7j0i19i22i30l2.995j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://bnr.bg/post/101429395/nujdata-na-biznesa-ni-ot-prodajbi-chrez-socialni-mreji
https://bnr.bg/search?editor=1556-%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%91%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B2
https://open.spotify.com/episode/0BWaFuWbtXfjwVEG8HITm1?si=a7fe76cf5c9f431b
https://www.google.com/search?q=B2C&rlz=1C1OKWM_enBG980BG981&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=B2b&rlz=1C1OKWM_enBG980BG981&sxsrf=ALiCzsZQIxgF_2JChOveqMK45uihQuwzng%3A1656586737820&ei=8YG9YsHaMbO6xc8Pk9-N6AE&ved=0ahUKEwiBl7DAgtX4AhUzXfEDHZNvAx0Q4dUDCA4&uact=5&oq=B2b&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyCggAELEDEIMBEEMyBAgAEEMyBAgAEEMyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgQIABBDMgQIABBDMgUIABCABDoHCAAQRxCwAzoHCAAQsAMQQzoKCAAQ5AIQsAMYAToVCC4QxwEQ0QMQ1AIQyAMQsAMQQxgCOg8ILhDUAhDIAxCwAxBDGAI6BAgjECc6CwgAEIAEELEDEIMBSgQIQRgASgQIRhgBUM0DWNUHYKAJaAFwAXgAgAF5iAHrAZIBAzAuMpgBAKABAcgBEcABAdoBBggBEAEYCdoBBggCEAEYCA&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?q=B2b&rlz=1C1OKWM_enBG980BG981&sxsrf=ALiCzsZQIxgF_2JChOveqMK45uihQuwzng%3A1656586737820&ei=8YG9YsHaMbO6xc8Pk9-N6AE&ved=0ahUKEwiBl7DAgtX4AhUzXfEDHZNvAx0Q4dUDCA4&uact=5&oq=B2b&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyCggAELEDEIMBEEMyBAgAEEMyBAgAEEMyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgQIABBDMgQIABBDMgUIABCABDoHCAAQRxCwAzoHCAAQsAMQQzoKCAAQ5AIQsAMYAToVCC4QxwEQ0QMQ1AIQyAMQsAMQQxgCOg8ILhDUAhDIAxCwAxBDGAI6BAgjECc6CwgAEIAEELEDEIMBSgQIQRgASgQIRhgBUM0DWNUHYKAJaAFwAXgAgAF5iAHrAZIBAzAuMpgBAKABAcgBEcABAdoBBggBEAEYCdoBBggCEAEYCA&sclient=gws-wiz
https://bnr.bg/post/101429395/nujdata-na-biznesa-ni-ot-prodajbi-chrez-socialni-mreji
https://bnr.bg/post/101429395/nujdata-na-biznesa-ni-ot-prodajbi-chrez-socialni-mreji
https://bnr.bg/post/101429355/zashto-e-dobre-da-izgradim-employer-branding-za-biznesa-si
https://bnr.bg/post/101429355/zashto-e-dobre-da-izgradim-employer-branding-za-biznesa-si
http://bnr.bg/post/101438985/zashto-e-vajno-da-imame-silen-linkedin-profil
http://bnr.bg/post/101424840/2021-kak-novite-opcii-na-linkedin-pomagat-na-biznesa-ni
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• Защо да изберете LinkedIn за бизнеса си 

• Научете основите на рекламирането в LinkedIn 

• Увеличете доверието във вашия бизнес през LinkedIn 
Още малко данни: 
 

 
Източник: Sprout Social 

 
Създайте вашата стратегия за работата си през социални мрежи 
Най-важното е да сте там, където са вашите потребители. Ако настоящите и потенциалните ви клиенти са най-често във 
Facebook, време е да откриете точните за вас типове постове и инструментите за пускане и отчитане на реклама. Ако ще 
сте във всички платформи, ви трябва цялостна концепция като тази тук: 
Ако хората, в които се целите са в YouTube - чуйте епизода - сега е моментът да започнете да създавате качествено видео 
съдържание и да се обградите с хора, които се занимават професионално с продукция на видео за интернет платформи, а 
не за телевизия. 
Освен всичко различните социални мрежи изискват задължително да следите стриктно метриките, който показват 
данните, които са реализирали публикациите ви. Важно е да решите кои са важни за вас, но преди това трябва добре да 
проучите къде се намират конкурентите ви. 
Social media marketing VS други марктингови подходи 
Освен всичко, което намерихте в тази статия, маркетингът чрез социалните мрежи е обвързан с чуждата за много хора 
практика - оптимизация на уебсайта ви за търсачките като Google. Или иначе казано SEO оптимизация. 
Не забравяйте да използвате маркетинга чрез социални мрежи в комбинация с други комуникационни канали като e-
mail маркетинг - тази комбинация ще придвижи потребителя по-бързо към крайните ви цели - повече достигнати хора и 
повече продажби. 
 
Сега 
 
√ Кирил Петков няма да е кандидатът за премиер на ПП 
Кирил Петков няма да е кандидатът за министър-председател на "Продължаваме промяната". Това каза пред bTV(link is 
external) съпредседателят на "Демократична България" Атанас Атанасов. Той не пожела да отговори кой ще получи днес 
мандата за съставяне на правителство от президента Румен Радев. Атанасов не отговори дали ще е депутат или министър 
от "Продължаваме промяната" с обяснението, че не е получил информацията по официалните канали. "Важно е, но ще го 
съобщи мандатоносителят. До часове ще стане ясно", каза Атанасов. 
Според него има шансове за съставяне на правителство в рамките на този парламент. "Ако ще се работи сериозно за 
създаване на нова правителство, но те може да бъде начело с Кирил Петков. Виждам, че от ПП са решили да действат 
сериозно", допълни Атанасов 
ДБ чака да получи покана за директни преговори за конструкция и състав на правителство, както и БСП да се върнат на 
масата за преговорите. След изгонването на 70-те дипломати и служители на руското посолство, БСП обяви, че спира 
преговорите за правителство и че условието им да ги продължат е Кирил Петков да не е кандидатът за министър-
председател. Разтурилите коалицията ИТН също обявиха, че не искат Кирил Петков за следващ премиер. 
Трябва да бъдат направени усилия за привличане на подкрепата на останалите депутати от ИТН, смята Атанасов.  
От вчера в политическите среди циркулират няколко имена за евентуален кандидат за министър-председател от ПП на 
мястото на Петков. Сред тях са сваленият председател на парламента Никола Минчев, както и военният министър в оставка 
Драгомир Заков. Пред БНТ вторият обясни, че с него не е разговаряно за поста премиер. 
"На нормално общуване е много готин, но ако е трябвало да взема решения самостоятелни, е звънял да пита Лена 
Бориславова", коментира по адрес на Минчев пък зам.-председателят на ИТН Тошко Йорданов. Той не отговори дали 

http://bnr.bg/post/101428608/zashto-profesionalistite-izbirat-linkdin
http://bnr.bg/post/101462750/dgtech-podcast-vsichko-za-platenoto-reklamirane-v-linkedin-digitalen-podkast
http://bnr.bg/post/101467107/kak-da-uvelichite-doverieto-v-biznesa-vi-s-linkedin-dgtech-podcast-digitalen-podkast
https://www.facebook.com/business/tools/ads-manager
https://open.spotify.com/episode/6xEJckNzj18MAyABeyMsAT?si=bead47a85ee34be3&nd=1
https://bnr.bg/post/101459962/dgtechpodcast-osnovite-na-youtube-marketinga-digitalen-podkast
https://btvnovinite.bg/predavania/tazi-sutrin/atanas-atanasov-prodalzhavame-promjanata-njama-da-predlozhat-kiril-petkov-za-premier.html
https://btvnovinite.bg/predavania/tazi-sutrin/atanas-atanasov-prodalzhavame-promjanata-njama-da-predlozhat-kiril-petkov-za-premier.html
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партията на Слави Трифонов ще подкрепи следващия кабинет, който ПП ще предложи. "Да видим кого ще предложат, 
какви хора ще изпратят, ще ни поканят ли изобщо. Трябва да имаме гаранции какво ще прави това правителство", посочи 
Йорданов, настоявайки, че ИТН са много предвидими. 
Андрей Гюров, който води парламентарната група на ПП, също е сред спряганите имена като възможно предложение за 
премиер. Засега той нито потвърждава, нито отрича тази възможност. 
 
√ Депутатите приеха "златни" компенсации за тока за бизнеса 
Под знамето на борбата с инфлацията сложиха таван на цената за небитовите потребители 
В последната минута вчера депутатите узакониха "златни" електросубсидии за фирмите и за останалите небитови 
потребители. Под знамето на борбата с инфлацията те сложиха таван на цената на тока от свободния пазар за тези 
консуматори. Това стана при окончателното приемане на бюджетната актуализация. 
Парламентът реши до края декември бизнесът да получава 100% компенсация за цената над 250 лв. за мегаватчас и 
реалната средномесечна цена на сегмент "Ден напред" на енергийната борса. 
Преди това разприте в разпадналата се управляваща коалиция не позволиха в бюджетна комисия да бъдат обсъждани 
компенсациите за високите цени на тока на свободния пазар. Нито едно от предложенията на участниците в последното й 
заседание в четвъртък не беше прието, като споровете бяха и за това дали тези пари не трябва да се осигурят чрез поправки 
в Закона за енергетиката. 
Интересното е, че вчера в пленарната зала депутатите подкрепиха слагането на таван на цената, над който да има пълно 
компенсиране. От това ще се възползват не само предприемачите, но и училища, детски градини, болници, социални 
заведения и другите небитови потребители. 
Парите за новите компенсации, както и досега, ще се вземат от печалбите на държавните енергийни предприятия. При по-
високата борсова цена те ще печелят повече и ще правя отчисления във Фонда "Сигурност на електроенергийната 
система". 
Помощта за бизнеса би била в рамките на около 500 млн. лв. на месец при цени на електроенергията на борсата около и 
над 500 лв на МВтч (средната цена за месец юни е 433 лв./мВтч). Това означава, че до края на годината целият механизъм 
ще струва около 3 млрд. лв. 
От приемането на първия бюджет за 2022 г. през февруари до края на март небитовите потребители на електроенергията 
получаваха компенсация, изчислена, като 75% от разликата между реалната средномесечна борсова цена на сегмента 
"Ден напред" за съответния месец и базовата цена от 185,59 лв/МВтч през юли 2021 г. В средата на май кабинетът и 
работодателите се договориха за повишаване на "пода" на цената на тока, над който ще се изплащат компенсации за 
бизнеса. За последните 2 месеца от първото полугодие те бяха установени в размер на 80% над пода от 200 лева за 
мегаватчас. До края на април компенсациите останаха на нивото от март. 
Контра 
По повод споровете в НС предприемачът Ивайло Пенчев, собственик на "Уолтопия", коментира, че не е работа на 
държавата да подпомага по този начин бизнеса. "В която и да било обстановка, в която и да било държава бизнес, който 
иска директни плащания, директна подкрепа не трябва да бъде слушан", заяви той пред  БНР. "Единствената разумна от 
обществена гледна точка подкрепа за бизнеса е да се намаляват данъци и регулациите. Това е добре за всички  – по-ниски 
данъци плюс по-малко и по-прости регулации. Този, който иска парите на другите (било то бизнесмен или не), няма 
никакви основания и не трябва да бъде слушан. И аз имам много бизнес и много ток плащам, и ако държавата ми плаща 
сметката за ток, ще добрувам. Но не е честно", посочи той.  
По повод актуализацията на бюджета Пенчев каза: "Ако зависеше от мен, категорично нямаше да увеличавам дълга - 
небалансираните бюджети са срам за майстора! Нямаше да променям простата схема за ДДС. Предлагам да се намалят 
преките данъци, но без да се усложнява данъчната система. В мътна вода тарикатите ловят риба." 
 
√ Чехия поема ЕС и Балканите излизат от приоритетите 
РС Македония трябва да се радва, че получи зелена светлина от България по време на френското председателство на 
Съвета на ЕС 
Чехия поема днес от Франция 6-месечното ротационно председателство на Съвета на ЕС и в нейната програма Западните 
Балкани не фигурират като приоритет. Това означава, че РС Македония трябва да е доволна от шанса, който ѝ даде 
България в последния момент под натиска на Франция, да започне преговори за членство, стига да изпълни договорените 
вече условия в ЕС. 
Първата стъпка на Скопие трябва да бъде вписването на българите в преамбюла на конституцията. Признаването им като 
държавотворен народ ще бъде знак, че РСМ схваща техните човешки права като път за членство в ЕС. Досега още с 
основния си закон македонската държава отричаше тяхното равноправие с другите упоменати в конституцията части от 
народи. 
Мотото на чешкото председателство са думите на бившия президент Вацлав Хавел „Европа като задача”, която е 
формулирана като три "П": преосмисляне, преустройство, презареждане 
Приоритетите на Чехия ще се различават от приоритетите на Франция, като се съсредоточат върху пет тясно свързани 
области: 
- Управление на бежанската криза и следвоенно възстановяване на Украйна 
- Енергийна сигурност 
- Укрепване на отбранителните способности на Европа и сигурността на киберпространството 
Стратегическа устойчивост на европейската икономика 
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- Устойчивост на демократичните институции. 
1. Управление на бежанската криза и следвоенно възстановяване на Украйна 
След военната агресия на Русия срещу Украйна чешкото председателство ще подкрепи усилията на ЕС за защита на 
суверенитета и териториалната цялост на Украйна, като използва всички инструменти и програми, предлагани от ЕС, 
включително засилване на санкциите. Политическата и военната подкрепа на ЕС и неговите държави членки за Украйна е 
в наш жизненоважен интерес, за да се гарантира сигурността в Европа. 
Руската агресия предизвика най-мащабната бежанска криза след Втората световна война. ЕС трябва да предприеме всички 
стъпки, за да помогне за най-доброто справяне с безпрецедентната бежанска вълна, по-специално на жени и деца от 
засегнатата от войната Украйна. Това ще изисква мобилизиране на всички налични ресурси и експертни познания, както и 
тяхното координирано използване. 
В сътрудничество с ЕК чешкото председателство ще работи за гъвкаво прехвърляне на средства и за създаване на 
необходимите структури за подпомагане на най-засегнатите държави-членки, организации и гражданския сектор. 
Приоритет ще бъде защитата на децата и осигуряването на техния достъп до образование. Важен приоритет ще бъде и 
координацията при осигуряването на здравни грижи, както и успешната дългосрочната интеграция на бежанците в 
обществата на държавите-членки. 
Друга важна задача на чешкото председателство ще бъде следвоенното възстановяване на Украйна с акцент върху 
възстановяването на критичната инфраструктура. 
2. Енергийна сигурност 
Чешкото председателство декларира, че ще се съсредоточи най-вече върху задълбоченото изпълнение на основната 
краткосрочна цел, т.е. премахване на зависимостта от руските изкопаеми горива. То ще се занимава и с енергийната 
ефективност и използването на възобновяема енергия. Същевременно развитието на енергийната инфраструктура е от 
решаващо значение, тъй като то ще засили енергийната устойчивост на ЕС като цяло. Чешкото председателство декларира 
също така готовността си да работи по прилагането на регламентите относно газовите резерви, т.е. запълването на 
хранилищата в навечерието на зимата, и да насърчава съвместните покупки на суровината. 
То ще се занимае и с ролята на ядрената енергия за гарантиране на енергийната сигурност на ЕС и за постигане на целите 
на ЕС в областта на климата. 
В областта на транспорта председателството ще се съсредоточи върху намаляването на емисиите, насърчаването на 
екологосъобразните видове транспорт и инфраструктурата за алтернативни горива като основна предпоставка за 
развитието на чиста мобилност. Същевременно то ще се съсредоточи върху развитието на Трансевропейската транспортна 
мрежа (TEN-T), за да улесни транспортните потоци между държавите членки, като същевременно подкрепя 
декарбонизацията на транспорта. 
Същевременно чешкото председателство ще работи за прилагането на подходяща комбинация от инструменти, които ще 
намалят отрицателното социално и икономическо въздействие на високите цени на енергията. Преходът към въглеродна 
неутралност трябва да бъде придружен от ефикасни социални мерки, например чрез подпомагане на икономиите на 
енергия в домакинствата. Спестяването на енергия става все по-важно с оглед на инфлационния натиск и повишаването на 
цените на енергията. 
3. Укрепване на отбранителните способности на Европа и сигурността в киберпространството 
Чехия ще се съсредоточи върху укрепването на способностите за сигурност и отбрана, по-специално в партньорство с НАТО, 
"дългосрочното сътрудничество в областта на стратегическите военни системи" и "борбата с дезинформацията и 
сигурността в киберпространството". Председателството ще работи конкретно в подкрепа на изпълнението на ключови 
теми в рамките на Стратегическия компас. 
То ще разгледа също киберзаплахите и геополитическия контекст на новите технологии (и космоса). То ще се съсредоточи 
и върху бързото развитие на т.нар. хибриден инструментариум, борбата с дезинформацията и сигурността на 
киберпространството. Чешкото председателство ще обърне специално внимание на киберсигурността на институциите, 
органите и агенциите на ЕС и на системата за сигурна комуникация в космоса на ЕС. Ще подчертаем, че ЕС, заедно с 
демократичните си партньори, активно формира международния дебат в международните организации за подобряване 
на сигурността и стабилността на киберпространството. 
4. Стратегическа устойчивост на европейската икономика 
Пандемията COVID-19 и руската агресия спрямо Украйна доведоха до инфлационен шок, повишиха пазарната несигурност 
и разкриха крехкостта на глобалните вериги за доставки. Руската инвазия предизвика най-голямото смущение на стоковите 
пазари през последния половин век. ЕС трябва драстично да намали зависимостта си от враждебни или нестабилни 
режими. За да се засили стратегическата устойчивост, от съществено значение е целенасочената подкрепа за технологична 
конкурентоспособност, основана на собствени производствени мощности, заедно със задълбочаването на свободната 
търговия с демократичните държави в света. 
Веригите за доставки и тяхната уязвимост - от хранителните продукти, лекарствата до полупроводниковите чипове - трябва 
да бъдат разбрани в детайли и съответно да се засили тяхната устойчивост. Наличието на стратегически суровини и 
компоненти трябва да бъде гарантирано за европейските предприятия. Особено внимание ще бъде обърнато на 
сигурността на веригите за доставки на информационни технологии. Чешкото председателство ще работи за ускоряване 
на процеса на сключване на търговски споразумения с демократични държави и за задълбочаване на трансатлантическото 
сътрудничество в рамките на Съвета по търговия и технологии ЕС-САЩ (ТТС) с акцент върху стратегическото 
сътрудничество, включително съвместни мерки за устойчивост на веригите за доставки. 
5. Устойчивост на демократичните институции 
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Чешкото председателство ще се съсредоточи върху укрепването на устойчивостта на институциите, които имат голямо 
влияние върху поддържането и развитието на ценностите на демокрацията и върховенството на закона в ЕС. Сред тях са 
например прозрачното финансиране на политическите партии, независимостта на средствата за масова информация и 
откритият диалог с гражданите. 
Конференцията за бъдещето на Европа създаде уникално пространство за гражданите и особено за младите хора да 
обсъждат бъдещето на Европа и да дадат своя принос за бъдещите политики на ЕС. Чешкото председателство ще работи 
за използването на тези идеи и за създаването на пространство за продължаване на дебата. При провеждането на 
Европейската година на младежта 2022 председателството ще постави акцент върху подобряването на диалога с младите 
хора и насърчаването на тяхното участие в политическите/политическите процеси. 
Освен това чешкото председателство ще се съсредоточи и върху зачитането и укрепването на свободите и европейските 
ценности както в офлайн, така и в онлайн среда. Заедно с други демократични държави председателството ще работи за 
гарантиране на спазването на основните права и свободи в цифровата среда и ще настоява за глобални стандарти, които 
да се основават на т.нар. подход, ориентиран към човека. В редица области, свързани с новите технологии, като например 
изкуствения интелект, ЕС има възможност да се възползва от това, че е "първият играч", който има възможност да 
определя правилата на глобалната игра. 
Чешкото председателство иска да допринесе за засилване на прозрачността на криптовалутите и за намаляване на риска 
от злоупотреба с тях. 
Въпреки че френското председателство вече успя предостави на Украйна и Молдова статут на кандидати за членство на 
срещата на върха на ЕС през юни 2022 г., въпросът за разширяването на ЕС и сътрудничеството със съседите на блока ще 
бъде в центъра на вниманието и на най-важната неформална среща на върха по време на чешкото председателство на 
Съвета. 
Събитието ще се проведе в Прага през октомври 2022 г. и ще бъде най-мащабното по рода си, тъй като в него ще участват 
не само държавите - членки на ЕС, но и други европейски държави, "от Исландия до Украйна, независимо дали са членове 
на ЕС или не", обяви премиерът Петър Фиала на страницата си във Facebook. "Това е предизвикателство за нас, но ние ще 
се справим с него." 
При предишното си председателство на Съвета през 2009 г. на подобна среща на върха в Прага бе поставено началото на 
т.нар. Източно партньорство между шест постсъветски държави - Украйна, Молдова, Грузия, Армения и Азербайджан, и 
ЕС. 
 
3e-news.net 
 
√ Външният дълг продължи да намалява и през април 
В номинално изражение от началото на годината брутният външен дълг е спаднал със 186.4 млн. лева, но на годишна 
база е нараснал с 5.9%, показват обобщените данни на БНБ 
Брутният външен дълг (БВД) на страната в края на април 2022 г. възлиза на 41 489.4 млн. евро (55.3% от БВП2 ), което е с 
2302.8 млн. евро (5.9%) повече в сравнение с края на април 2021 г. (39 186.6 млн. евро, 57.7% от БВП. Това показват 
обявените днес от БНБ данни. 
От справката в месечните данни на БНБ става ясно, че от началото на годината БВД постоянно намалява на месечна база, 
докато на годишна се увеличава. В номинално изражение спадът е в размер на 186,4 млн. лева – от 41 675.8 млн. евро 
през януари 2022 година. 
Динамика на БВД на годишна база 
През март БВД е възлизал на 41 542.1 млн. евро (55.3% от БВП), което е с 2488.3 млн. евро (6.4%) повече в сравнение с края 
на март 2021 г. (39 053.8 млн. евро, 57.5% от БВП); през февруари 2022 г. възлиза на 41 909.5 млн. евро (55.8% от БВП 2 ), 
което е с 2916.8 млн. евро (7.5%) повече в сравнение с края на февруари 2021 г. (38 992.7 млн. евро, 57.5% от БВП; през 
януари възлиза на 41 675.8 млн. евро (55.5% от БВП 2 ), което е с 2790.8 млн. евро (7.2%) повече в сравнение с края на 
януари 2021 г. (38 885 млн. евро, 57.3% от БВП). 
Тази тенденция ще бъде прекъсната, тъй като според приетите изменения в Закона за държавния бюджет на второ четене, 
държавният дълг се увеличава с 3 млрд. лева – от 7.3 млрд. лева на 10.3 млрд лева, а част от него ще е външен, чрез 
емитиране на държавни облагиции в евро и щатски долари на дълговите пазари в чужбина. 
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Краткосрочни и дългосрочни задължения 
В края на април 2022 г. краткосрочните задължения са 7299.2 млн. евро (17.6% от брутния дълг, 9.7% от БВП) и се увеличават 
с 1076.1 млн. евро (17.3%) спрямо края на април 2021 г. (6223.1 млн. евро, 15.9% от дълга, 9.2% от БВП). 
Дългосрочните задължения възлизат на 34 190.2 млн. евро (82.4% от брутния дълг, 45.5% от БВП), като се увеличават с 
1226.7 млн. евро (3.7%) спрямо края на април 2021 г. (32 963.6 млн. евро, 84.1% от дълга, 48.6% от БВП). 
Към края на април 2022 г. 25 370.1 млн. евро (61.1%) от брутните външни задължения са с остатъчен матуритет над една 
година. В евро са деноминирани 80.7% от брутните външни задължения, при 84.5% година по-рано. 
 

 
 
Длъжниците 
Брутният външен дълг на сектор Държавно управление в края на април 2022 г. е 7348.5 млн. евро (9.8% от БВП). Спрямо 
края на април 2021 г. (7864.6 млн. евро, 11.6% от БВП) той намалява с 516.1 млн. евро (6.6%). 
Външните задължения на Централната банка са 2050.5 млн. евро (2.7% от БВП). Те се повишават с 1227.7 млн. евро (149.2%) 
спрямо края на април 2021 г. (822.9 млн. евро, 1.2% от БВП). 
Външните задължения на сектор Други парични финансови институции са 5152.6 млн. евро (6.9% от БВП). Те се увеличават 
със 751.4 млн. евро (17.1%) спрямо края на април 2021 г. (4401.2 млн. евро, 6.5% от БВП). 
Външните задължения на Други сектори са 12 765.8 млн. евро (17% от БВП). Те нарастват с 442.9 млн. евро (3.6%) спрямо 
същия месец на миналата година (12 322.9 млн. евро, 18.2% от БВП). 
Вътрешнофирменото кредитиране 
е в размер на 14 172 млн. евро (18.9% от БВП) в края на април 2022 г., което е с 397 млн. евро (2.9%) повече в сравнение с 
края на април 2021 г. (13 775.1 млн. евро, 20.3% от БВП). То е с най-значителен дял в структурата на външния дълг – 34.2% 
към края на април 2022 г., при 35.2% година по-рано. 
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√ Експерти: Без държавна подкрепа нова ядрена мощност е невъзможна 
Условията за финансиране на ядрени централи в света са променени и държавното участие е най-добрата гаранция 
за устойчивост на политиките 
Условията за финансиране на ядрени централи (АЕЦ) в света са променени. От една страна заради таксономията и от друга, 
заради разширяването на обхвата на разбирането за енергийна сигурност. Що се отнася до Европейския съюз, където 
предстои Европейският парламент да реши дали ще приеме делегирания акт за газа и ядрената енергетика, таксономията 
е от съществено значение. Дори и да не бъде приет този делегиран акт, това не означава забрана за изграждане на АЕЦ. 
По-същественото е, че без държавна подкрепа категорично не е възможно изграждане на нова ядрена мощност. Това са 
основните изводи на български и международни експерти, споделени по време на дискусията от поредицата „Ядрената 
енергетика за устойчиво развитие на България“. Самата дискусия стартира в отрязъка от време, в което в България се 
развихри сериозна политическа криза. Последната дискусия се състоя в момент, в който настоящото правителство получи 
вот на недоверие.  Това означава поредно отдалечаване на страната ни от решение за бъдещето на ядрената енергетика. 
Предизвикателството вече е на прага на следващото правителство, а на фона на бързо променящата се геополитическа 
ситуация, нарастващите климатични предизвикателства и ангажиментите по Парижкото споразумение,  времето за 
категорично решение изтича. 
Българският опит 
„Лакомство или пакост“. С този израз си послужи правният експерт Юлиан Желязков в коментара си за финансирането на 
изграждане на ядрени мощности, като подчерта, че България има дълъг опит в това отношение. „Определено 
финансирането на ядрени централи е лакомство за всяка една държава , но в същото време е голяма пакост, или голяма 
вреда и заплаха в случай че финансирането не бъде намерено, или не бъде поддържано по време на финансирането на 
проекта до влизането му в експлоатация. България през последните 20 години опита почти всички добре познати и добре 
издържани в световен мащаб варианти“, посочи той. Експертът не подмина факта, че страната ни вече има две площадки, 
а проектът за АЕЦ „Белене“ е с 30-годишна история. Той се спря и на различните варианти, търсени за изграждането на 
нова ядрена мощност – от проектно финансиране, до участие на чуждестранен инвеститор.  
Желязков беше категоричен в изводът си, че „Най-голям е политическият риск“. 
„Политическия риск е може би най-големия риск на инвеститорите пред всяка една банка или кредитна институция, която 
участва под някаква форма в даден проект“, посочи той, наблягайки на необходимостта от дългосрочна държавна 
подкрепа, предвид, както дългия срок за изграждането на ядрени централи, така и заради  огромния риск от смяна на 
правителства. От тази гледна точка експертът посочи необходимостта от единен и дългосрочен ангажимент, който да 
гарантира сигурността на инвеститорите и в частност възвръщаемостта. 
„В предварителните ми разговори през последните 2-3 години в България се наложи мнението, че е възможно 
финансиране на каквато и да е ядрена мощност. Независимо дали става дума за малки модулни реактори или мощност от 
1600 МВт.  В крайна сметка от юридическа гледна точка и по отношение на ядрените рискове, и по отношение на 
структурата на проекта, и възможностите за привличане на чуждестранно финансиране, рисковете продължават да бъдат 
едни и същи“, посочи той. По думите му именно „гаранцията е тази, която дава спокойствие и на кредитиращите 
институции и на инвеститорите по отношение на развитието на техните проекти, в която и да е 
Експертът беше изключително критичен за по отношение абдикирането на държавата от подкрепата за нова ядрена 
мощност и в частност по  „споделяното през последните две години мнение в България, че е възможно ние да развиваме 
ядрена енергетика, при условие, че няма да е налице държавна гаранция по проекта, няма да са налице дългосрочни 
договори по проекта, както и няма да са налице договори за изкупуване на електрическата енергия по 
проекта“.  Припомняме, че това бе решение на парламента при решението за изграждане на АЕЦ „Белене“, което не е 
отменено, но по него няма и реални действия. 
Тоест абдикирането от една подкрепа, която е изключително важна за финансирането на всеки един проект води до 
факта,  че е почти невъзможно, при липсата на гаранции да има финансиране на каквато и да е ядрена мощност в България. 
Може и да звучи изключително негативно, но няма как да накараме, който и да е инвеститор в България, която и да е банка 
или финансираща институция да участва с вложения в една ядрена централа без гаранции. Гарантирането на всеки един 
проект и от ключово важно значение за неговото развитие“, категоричен бе експертът. 
Таксономията 
В началото на месец юли предстои Европейският парламент да вземе решение дали да включи в таксономията 
делегирания акт за природен газ и ядрена енергетика, напомни от своя страна  Берта Пикамал от NuclearEurope (предишно 
название „Форатом“).  Тя се спря на затрудненията, с които се сблъсква ядрената общност в обяснението си защо е 
необходимо ядрената енергетика да бъде включена в този акт. По своята същност таксономията е класификация на 
дейностите, които са устойчиви за околната среда и икономиката, напомни тя. Включването на ядрената енергетика чрез 
делегирания акт на практика дава възможност за достъп до финансиране, тъй като е вид гаранция за устойчиви дейности, 
които не нанасят щети на околната среда. „Всъщност, ние искаме да декарбонизираме икономиката“, посочи Пикамал. 
В същото време експертът наблегна на особеностите на делегирания акт – той се отнася едновременно и за газа и ядрената 
енергетика. Двата сектора не може да бъдат разделени. 
„Предложението не може да бъде променяно. Или трябва да се приеме така, както е дадено, или да се отхвърли. Така че, 
ако се приеме от страните членки, те трябва да се съгласят да разглеждат ядрената енергетика и газа като част от 
устойчивата икономика. От февруари тази година го слагаме в контекста на дискусията (с ЕК б.р.). Повечето от страните 
членки на ЕС не имали никакви проблеми досега, нито с включването на ядрената енергетика и газа в таксономията“, каза 
Пикамал. По думите й обаче, „Сега поразмислиха, заради газа. Не заради ядрената енергетика. Трябва да се вземе 
предвид, че ядрена енергетика и газа са заедно. Не може да се разделят. Така че сега сме в ситуация, в която 



22 

 

допълнителният делегиран акт за таксономията трябва да се интерпретира като цяло“, заяви тя. В същото време експертът 
определи това като „един догматичен подход“ особено за ядрената енергетика и обясни, че вече много трудно е да се 
води тази дискусия. По думите на Пакамал, ако делегираният акт не бъде приет от Европейския парламент, финансирането 
на ядрени мощности в бъдеще ще е много трудно. 
Елина Теплински (Пилсбъри) от своя страна бе категорична, че таксономията трябва да е базирана на науката. Тя изрази 
оптимизъм, че независимо от това дали ще бъде приет или не делегираният акт, ядрената енергетика ще продължи да се 
развива. Развитие само със 100% ВЕИ и газ няма да е достатъчно, посочи Теплински и изрази оптимизъм по повод 
очакваното решение на Европарламента. 
Според Алиша Дънкан (DOE/IFNEC) таксономията не е проблем само на ЕС и обърна внимание на необходимостта от 
сътрудничество, така че ядрената енергетика да продължи да се развива. 
Финансиране 
В света днес няма единен, стандартен модел за финансиране на ядрени проекти. Няма такъв модел и за многостранна 
подкрепа, тъй като финансирането на ядрени проекти е много трудна задача. Затова на първо място е държавата, посочи 
от своя страна Джордж Боровас (Hunter Andrews Kurth LLP). 
Според Боровас, първо трябва да бъде развита структура на държавна подкрепа. На следващ етап трябва да се премине 
към търсене на решения за развитие на съответен ядрен проект и финансиране на доставчици. Това обаче все още не е 
достатъчно. Затова трябва да бъдат разработени и модели за разпространение на риска и търсене на инвеститори. 
Първо трябва да помислите за банките, посочи Боровас. „Банките мислят за риска. Те преценяват риска, опитват се да го 
минимизират. Преценяват целия риск и, когато не виждат никакъв такъв, тогава може да отпуснат кредит. Инвеститорите 
трябва да имат предвид това – как да минимизират риска в един проект“, обясни той, наблягайки на първо място за 
културата на безопасност. Експертът обърна внимание, че от самото начало трябва да се тръгне с работен проект и 
референтни планове. Според него от особено значение е и ръководството на проекта и то така, че да е в синхрон с 
инвеститори и изпълнители и допринася за добрата структура на проекта. 
Експертът обърна внимание и на работата с регулаторният орган, особено в процеса на лицензиране на всеки етап от 
развитието на проекта. Той беше категоричен, че държавата и дружествата трябва да са единни и много активни в 
подпомагането. Боровас беше категоричен – позицията и подкрепата на правителството трябва да е много ясна, да има 
финансова отговорност. 
„Държавата трябва да има позиция като участник, който осигурява гаранции. Трябва да има отговорност и за регулаторния 
режим. 
Всички банки много внимателно гледат кой поема отговорността, какви са гаранциите. Регулаторът трябва да е независим, 
но трябва да се знае какъв е процеса. Какво се очаква в бъдеще. 
Въпросът за репутацията е много важен за финансовите институции. Проектите трябва да имат лидер“, категоричен бе 
Боровас. 
Алиша Дънкан от своя страна наблегна на компетентността на регулаторния орган, така че да може да се справи с 
евентуални затруднение.  Особено внимание според нея трябва да се насочи и към проблемите с горивото. 
Проектите трябва да са добре структурирани, да е осигурена държавна помощ, така че да са банкируеми, посочи от своя 
страна Елина Теплински. Най-важно е да се разбере какво е ядрената енергетика и какво се финансира, каква 
инфраструктура обхваща, посочи още тя. По думите й освен необходимостта от държавна подкрепа е необходимо да има 
и възможно алтернативно финансиране, обвързано с целите на декарбонизацията. 
Новите условия, особено в контекста на войната в Украйна отново поставят въпроса за енергийната сигурност и извеждат 
ядрената енергетика на първо място, посочи от своя страна бившият енергиен министър и настоящ експерт от МААЕ Милко 
Ковачев. 
Условията за финансиране на ядрени мощности в света са променени, отчете от своя страна председателят на „Булатом“ 
Богомил Манчев. Очевидно е, отбеляза той, че банките не разглеждат това финансиране като особено привлекателно. В 
същото време без ядрената енергетика декарбонизацията е невъзможна. Политическата класа от цял свят трябва да 
помогне, призова той. 
„До 2050 г. България трябва да изгради 4 ядрени блока по 1000 МВт, които да бъдат разпределени във времето по двойки. 
Това ще ни позволи да постигнем беземисионна енергетика“, заключи председателят на „Булатом“. 
 
√ Пак рекорд при ръст от 3.74%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 701.72 лв. за MWh с ден за 
доставка 1 юли 2022 г. 
Eнергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 701.72 лв. за MWh с ден за доставка 1 юли 2022 г. и обем от 80 136.30 MWh, сочат данните от търговията. Това е 
повишение с 3.74 % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 739.32 лв. за MWh, при количество от 44 255.90 MWh. 
Извънпиковата енергия (35 880.40 MWh) е на цена от 664.12 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 673.86 лв. за MWh и количество от 2878.3 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 04 часа – 527.66 лв. за MWh (2873.4 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 22 часа – 861.05 лв. за 
MWh (3440 MWh). Много висока е стойността, както за 18 часа – 832.87 лв. за MWh (3545.8 MWh), така и за 09 часа – 753.37 
лв. за MWh (3820.9 MWh). 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 742.92 лв. за MWh при количество от 2813.3 
MWh.  (https://ibex.bg/) 

https://ibex.bg/
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Спрямо стойността от 676.42 лв. (345.85 евро) за MWh за 30 юни 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за 
доставка 1 юли 2022 г. се повишава до 701.72 лв. за MWh ( ръст с 3.74 %) по данни на БНЕБ или 358.79 евро за MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 30 юни 2022 г. общият търгуван обем към часа на публикуване 
на информацията е 1 524.70 MWh при средно претеглена дневна цена от 727.95 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     37,83%    2104.71 
Кондензационни ТЕЦ   37,04%    2060.92 
Топлофикационни ТЕЦ   3,03%    168.32 
Заводски ТЕЦ    2,09%    116.1 
ВЕЦ     3,51%    195.01 
Малки ВЕЦ    2,64%    146.98 
ВяЕЦ     0,17%    9.56 
ФЕЦ     13,16%    732.12 
Био ЕЦ      0,47%     26.19 
Товар на РБ         4153.02 
Интензитетът на СО2 е 343g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Ново покачване и рекордни нива на цените на електроенергийните борси в региона 
Румънската OPCOM затвори при цена от 358,79 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 351,70 евро/мвтч за базова 
енергия 
Цената на пазар "Ден напред" на енергийните борси в региона продължава да бъде непоносимо висока - тази тенденция 
се запазва при по-голямата част от пазарите на Централна и Източна Европа. И в петък цените се покачват, макар и слабо 
до невиждано високи за лятото равнища. Това в пълна сила важи и за българския пазар "Ден напред". 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 358,79 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 1 юли 2022 г. Цената за пиковата енергия е 378,01 евро/мвтч, а извънпиковата енергия е 339,56 
евро/мвтч. Най-високата цена от 440,25 евро/мвтч ще бъде в 22 ч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 269,79 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 79 519,5 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за 1 юли ще бъде 351,70 евро/мвтч. Общият изтъргуван обем 
електроенергия е за 175,55 гвтч. Максималната цена ще бъде 401,65 евро/мвтч и тя ще бъде в 22 ч. Минималната цена ще 
бъде в 4 ч и тя ще бъде 269,79 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 1 юли е 360,76 евро/мвтч. Пиковата енергия пък се 
търгува за 378,65 евро/мвтч. Най-високата цена от 473,57 евро/мвтч ще бъде в 22 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 ч тя 
ще бъде 269,35 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 84 915,7 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 1 юли на Словашката енергийна борса е 358,24 евро/мвтч. Най-високата цена ще 
бъде в 17 ч и  тя ще е 478,57 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 269,57 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 329,22 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 9 ч и  тя 
ще е 385,19 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 5 ч и тя ще бъде 265,94 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 1 юли е 334,18 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 342,39 
евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 37 338,9 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 9 ч и тя ще 
достигне 385,19 евро/мвтч. Най-ниската цена се очаква в 5 ч и тя ще бъде 266,99 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 314,38 евро/мвтч на 1 юли. Пиковата цена ще бъде 310,93 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 438 757,5 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 9 ч и тя ще 
достигне 385,19 евро/мвтч. В 17 ч се очаква и най-ниската цена от 220,69 евро/мвтч. 
 
√ Фючърсите за газа в Европа поскъпват до 149.00 евро за MWh 
Цената на газа в Европа не спира да расте и в четвъртък, 1-ви юли, сочат данните от търговията. 
Фючърсите за август по индекса TTF на борсата ICE Futures тази сутрин стартираха също с повишение от 3.22 % или от 144.69 
евро за MWh спрямо стойността при затварянето на търговията на фючърсите за юли в сряда (140.17 евро за MWh). В 
сравнение с августовските нива повишението е доста по-високо.   
Малко преди обедните часове стойността за кратко успя да се понижи до 142.00 евро за MWh. Впоследствие газовите 
фючърси се върнаха към ръст и до ранния следобед останаха в диапазона 146 – 147.69 евро за MWh. Впоследствие обаче 
ръстът се засили и към момента на публикуване августовските фючърси за газа нарастват до 149.035 евро за MWh,  което 
е ръст с 8.85 %. Подобна стойност не е регистрирана от началото на месец март, а както е известно тогава бяха регистрирани 
рекордни нива. 
Няма промяна по отношение на газовите потоци от Русия и те остават на по-ниско ниво, както през предходните дни. 
Преносът през украинска територия, според данните на компанията „Оператор на газотранспортната система на Украйна“ 
е 42.2 млн. куб м за 30 юни. Преносът все още се осъществява само през ГИС „Суджа“, а от „Газпром“ твърдят за 
всекидневно отхвърляне на заявките през ГИС „Сохрановка“. Няма яснота коя от компаниите казва истината, предвид 
ситуацията на война между двете държави. 

https://3e-news.net/bg/a/view/34830/pak-rekord-pri-ryst-ot-3-74-energijnata-borsa-zatvori-pri-cena-za-bazova-energija-ot-701-72-lv-za-m-wh-s-den-za-dostavka-1-uli-2022-g
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Промяна не е настъпила и по отношение на газовите потоци по „Северен поток“. Както и през предходните дни той остава 
натоварен до една трета от възможностите. Така вместо 170 млн.куб м се осъществява транзит на 64 млн. куб м, а 
причината е известна – забавяне на оборудването от страна Siemens, необходимо за работата на компресорната станция 
по газопровода. Всъщност причината е задържане на оборудването от страна на Канада, заради санкциите срещу Русия. 
Германия твърди, че води преговори с Канада за връщане на оборудването, но до този момент, както личи от газовите 
потоци, цените растат. Казано иначе – една от основните причини за ръста на газовите фючърси са именно санкциите или 
поне това се набива в очите. 
На този фон производството на вятърна енергия в Европа намалява драстично до 8.5 % - от  тях 7.2 % или 588 GWh от 
вятърните централи на сушата  и 1.3% или 108 GWh от офшорните турбини. Както е известно производството на вятърна 
енергия има пряко отношение към работата на системата. При липса на достатъчно вятър газовите мощности работят с по-
високо натоварване. Подобно ниво на производство на вятърните мощности бе наблюдавано и в сряда – 9.5 % или 8.4 % 
(661 GWh) от вятърните централи на сушата и 1.1% (86 GWh) от разположените в морето турбини.      
Към 28 юни газохранилищата на Европа са запълнени общо до 57.61 % или 639.89 TWh. 
 
√ Опасенията за забавяне на икономическия ръст потопиха в червено пазарите на акции в Западна Европа 
С най-голям дневен спад затвори италианският индекс FTSE MIB, а с най-малко понижение приключи сесията 
испанският IBEX 35 
Фондовите пазари в Западна Европа се понижиха по време на търговията в четвъртък, последния търговски ден за първата 
половина на тази година. Европейските акции записват най-лошото си тримесечие от избухването на Covid епидемията, 
тъй като инвеститорите се притесняват от инфлацията и повишаването на лихвените проценти. 
Трейдърите оценяваха поредния пакет от статистически данни. Междувременно опасенията за перспективата за рецесия 
в световната икономика остават да притесняват пазарните участници. 
През първото тримесечие на 2022 г. икономиката на Обединеното кралство е нараснала с 0.8 % в сравнение с предходните 
три месеца, сочат окончателните данни на Националната статистическа служба (ONS). Данните съвпаднаха с 
предварителната оценка, а анализаторите не очакваха ревизия. Оценката за растежа на британската икономика през 
първото тримесечие на годишна база, спрямо същия период на 2021 г. беше оставена на 8.7%. Експертите също не очакваха 
преразглеждане. Британската икономика вече е с 0.7% над нивото си отпреди пандемията, отбелязва Trading Economics. 
Междувременно продажбите на дребно в Германия са се увеличили с 0.6% през май спрямо предходния месец, сочат 
данни на Федералната статистическа служба на страната (Destatis). Анализаторите, анкетирани от Trading Economics, 
очакваха средно увеличение от 0.5 на сто. 
Броят на безработните в Германия се е увеличил със 133 000 души през юни, сочат данни на Федералната агенция по 
заетостта, а безработицата е нараснала до 5.3% спрямо 5% месец по-рано. 
Тези резултати изненадаха анализаторите, анкетирани от агенция „Блумбърг“. Те прогнозираха средно намаление на броя 
на безработните с 5000 души и не очакваха промяна в равнището на безработица. В същото време анкетираните от Trading 
Economics инвеститори прогнозираха спад на първия показател с 6 хил. души и запазване на втория на същото ниво. 
Според „Евростат“ безработицата в еврозоната през май 2022 година спадна до 6.6%, а след ревизия на данните, през 
април нивото на безработицата е било 6.7%, а не 6.8 на сто. Анализаторите очакваха безработицата да се задържи на 
априлското си ниво от 6.8%. В ЕС безработицата през май е останала на ниво от 6.1%, както и през април. 
Потребителските цени във Франция, които са хармонизирани със стандартите на Европейския съюз, са се повишили с 6.5% 
на годишна база през юни, сочат предварителните данни на Националната статистическа служба Insee. Това е рекорден 
темп на нарастване откакто се изчислява този показателя. Анализаторите прогнозираха средна стойност от 6.3% спрямо 
5.8% през май, съобщи Trading Economics. 
До обед общият индекс Stoxx 600 на най-големите компании в региона се понижи с 1.27%, а от националните измерители 
на „сините чипове“ с най-голям спад беше германският DAX (-1.73%), следван от френския CAC 40 (-1.66%), британския FTSE 
100 (-1.57%), италианския FTSE MIB (-1.24%) и испанския IBEX 35 (-0.87%). Следобен нзиходящият тренд се ускори за всичики 
индексив региона. 
 

 
Източник: MarketWatch 

 
От таблицата по-горе е видно, че с най-голям дневен спад затвори италианският индекс FTSE MIB, а с най-малко понижение 
приключи сесията испанският IBEX 35. 
От секторните индекси най-ниско слезе измерителят на банките, който се понижи с 3.2%, тъй като банковият надзор в 
еврозоната поиска от кредиторите да оценят рисковете си от рецесия. При положение, че централните банки се стремят 
агресивно да се борят с нарастващите цени чрез повишаване на лихвените проценти, нарастват опасенията за забавяне на 
глобалната икономика. 
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Акциите на Shield Therapeutics PLC се понижиха със 37.50% и слязоха на дъното на Stoxx 600, след като британската 
фармацевтична компания увеличи нетната си загуба за 2021 г. и заяви, че не е успяла да набере капитал от 30 млн. долара 
чрез емитиране на нови акции. 
Със загуби приключиха търговията акциите на германския енергиен холдинг Uniper SE (-14.38%). Това се дължи на 
обявеното намерение на Uniper да преразгледа прогнозата си за печалбата за текущата година на фона на ограниченията 
в доставките на природен газ от Русия. Компанията заяви, че от 16 юни насам е получила само 40% от договорените 
количества газ от Газпром на фона на войната в Украйна. Тя очаква коригираната ѝ печалба преди лихви и данъци и 
коригираната ѝ нетна печалба за първата половина на 2022 г. да бъдат значително под миналогодишните нива. 
Сред губещите бяха още две германски компании: софтуерния разработчик SAP SE (-3.79%) и химическата 
компания Lanxess AG (-0.82%). 
Акциите на британската компания Kingswood Holdings Ltd. се повишиха с 3.3% до обед, но следобед трендът се обърна, 
въпреки отчетените от компанията рекордни приходи и оперативна печалба през 2021 г., но увеличи загубата си преди 
данъци за цялата минала 2021 година. 
Шведската аерокосмическа и отбранителна компания Saab беше една от най-добре представилите се компании в индекса. 
Акциите й се повишиха с 4.09%, след като получи поръчка за 7.3 млрд. шведски крони (713.9 млн. долара) за два от своите 
самолети за ранно предупреждение и контрол на въздушното пространство GlobalEye, планирани за доставка през 2027 г. 
 
√ Прогноза на Fitch: Вероятността еврозоната да изпадне в рецесия е голяма 
Това ще се случи, ако значително се ограничи потреблението на газ в Европа намаляване на доставките на руски 
природен газ през газопровода „Северен поток 1“, предупреждава рейтинговата агенция 
След като три големи банки обявиха, че очакват еврозоната да изпадне в рецесия, същата прогноза направи и една от 
големите световни рейтингови агенции Fitch. Вероятността за въвеждане на система за нормиране на потреблението на 
газ в Европа се увеличи значително след ограничаването на доставките на руски природен газ през газопровода „Северен 
поток 1“, а това води към техническата рецесия в еврозоната, която става все по-възможна, според международната 
рейтингова агенция. 
В юнския си доклад Global Economic Outlook (GEO) икономистите на Fitch прогнозираха икономически растеж в еврозоната 
от 2.6% тази година и забавяне до 2.1% през следващата. Тази прогноза, обаче, не предполагаше внезапното спиране на 
доставките на газ от Русия и заплахата от нормиране в газовия сектор, уточняват от Fitch. 
Ако прекъсванията на доставките през „Северен поток 1” продължат и доставките по други тръбопроводи не се увеличат, 
тогава способността на европейския пазар да посрещне голямото търсене на газ през зимата ще бъде ограничена. „Това 
означава, че нормирането на газ за промишлените потребители става все по-реалистичен сценарий, който според нашите 
оценки може да доведе до намаляване на растежа на БВП в еврозоната с 1-2 процентни пункта“, пише в съобщението до 
медиите на Fitch, с което разполага „Ройтерс“. 
Нормирането на потребление на газ за промишлеността може да доведе до спад в производството в онези сектори, в 
които природният газ се използва като ресурс. Това от своя страна ще се отрази негативно на компаниите по цялата верига 
на доставки. 
„Определянето на размера на удара върху БВП на еврозоната ще зависи от необходимите нива на ограниченията“, добавя 
Fitch. Прогнозата на агенцията в юнския си доклад GEO беше, че средният тримесечен темп на растеж на икономиката на 
еврозоната за периода от второто тримесечие на 2022 г. до четвъртото тримесечие на 2022 г. ще бъде 0.1%. 
Междувременно нарастващите цени и нормирането на газа могат лесно да доведат до спад на БВП на еврозоната за две 
последователни тримесечия - през четвъртото тримесечие на тази година и през първото тримесечие на 2023 г. „Макар и 
лекото свиване на БВП през двете тримесечия, ще намали прогнозата ни за растеж на икономиката на еврозоната през 
2023 г. до около 1% от 2.1%“, се казва още в съобщението на Fitch. 
 
Мениджър 
 
√ Еврото спадна под прага от 1,05 долара 
Курсът на еврото днес спадна под прага от 1,05 долара, съобщиха германски финансови издания. 
В междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин единната европейска валута се котираше за 1,0457 щатски долара. 
Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,0387 долара. 
 
√ Петролът върви към нов седмичен спад 
Цените на петрола се понижиха в ранната търговия в петък, след като страховете от рецесия натежаха върху пазара и 
тласнаха черното злато към трети пореден седмичен спад, пише Ройтерс. 
Към 9:05 часа българско време сортът Брент поевтиня с 0,89 долара, или 0,82%, до 108,1 долара за барел, докато цената 
на американския лев суров петрол WTI се понижи с 1,08 долара, или 1,02%, до 104,7 долара за барел. И двата сорта 
поевтиняха с около 3% в четвъртък. 
„По-рано през сесията пазарът си отдъхна от разпродажбите в четвъртък, тъй като ОПЕК+ не изненада, като каза, че ще се 
придържа към планираните увеличения на добива на петрол през август“, коментира Цуйоши Уено, старши икономист в 
NLI Research Institute. 
„Но несигурността относно политиката на ОПЕК+ през и след септември и страховете, че агресивното повишаване на 
лихвените проценти от страна на Федералния резерв ще доведе до рецесия в САЩ и до спад на търсенето на горива, се 
отразиха негативно на нагласите“, каза той. 
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В четвъртък страните от групата ОПЕК+, в която влиза и Руся, се договориха да се придържат към досегашната си стратегия 
за добива след двудневна среща. По-рано ОПЕК+ реши да увеличи добива си с 648 хил. барела на ден през юли и август, 
след като предходният план бе за увеличение на производството с 432 хил. барела на ден всеки месец. 
В средата на юли президентът на САЩ Джо Байдън ще бъде на визита в Близкия изток  с три спирки, включително 
посещение в Саудитска Арабия, което ще бъде насочено към енергийната политика.. 
Байдън каза в четвъртък, че няма да притиска директно Саудитска Арабия да увеличи добива на петрол, за да намали 
цените, когато се срещне със саудитския крал и престолонаследника по време на своето посещение. 
„Всички очи са насочени към това дали Саудитска Арабия или други производители на петрол от Близкия изток ще увеличат 
добива, за да отговорят на искането на САЩ“, каза Уено. 
 
Cross.bg  
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Управление в оставка, политически скандали и решения от историческата среща на НАТО в Мадрид. Гост: 
Драгомир Заков – министър на отбраната в оставка 

- Коалиция с условия. Какви са ходовете на “Има такъв народ”? Гост: Ива Митева – депутат от ИТН 
- Политическите реакции след скандала с руските дипломати и ултиматума на Русия - депутатът от “Демократична 

България” Владислав Панев – депутат от „Демократична България“ 
- Ще бъде ли съставен кабинет в рамките на настоящия парламент? Гост: Стойчо Стойчев и Първан Симеонов 
- Излизат ли сметките в бюджета и как ще се справи бизнесът? Гост: Васил Велев – председател на АИКБ 

 
√ Предстоящи събития в страната на 1 юли 
София 

- От 10.00 часа кметът на Столична община Йорданка Фандъкова ще провери строителните дейности на бул. Ломско 
шосе“ при ул. „107-ма“. 

- От 11.00 часа представители на ръководството и актива на ПП АБВ бъдат пред руското посолство в София, за да 
кажат на изгонените от България представители на дипломатическата мисия на Руската Федерация у нас, че не са 
сами. 

- От 11.00 часа в пресклуба на БТА Съюзът на слепите в България организира пресконференция, на която ще бъде 
представенa реализацията на проект „Разработване на синтезатор на българска реч за нуждите на хората със 
зрителни увреждания” финансиран от Фонд ”Социална закрила” към Министерството на труда и социалната 
политика. 

- От 11.00 часа в Международния център на УниКредит Булбанк (ул. "Аксаков" 8, София) ще се проведе официалното 
представяне на Чешкото председателство на Съвета на Европейския съюз. 

- От 11.00 часа на ул. „Лавеле“ № 30 Музеят на МВР отваря вратите на обновената си изложбена зала за постоянна 
експозиция на тема „История на Министерството на вътрешните работи. Посетителите ще могат да проследят във 
времето възникването, организацията и дейностите, изпълнявани от ведомството. Изложбата съдържа оръжия, 
униформи, наградни знаци, технически средства, ползвани при разкриване на престъпления, вещи на служители, 
веществени доказателства, документален и снимков материал, събрани и съхранени през годините. 

- От 13.00 часа в пресклуба на БТА ще се проведе Пресконференция на тема: "Българо-руските отношения пред 
непознати предизвикателства". Организатори на пресконференцията са КОАЛИЦИОНЕН СЪВЕТ „БЪЛГАРИЯ – 
РУСИЯ“ И ПП АБВ 

- От 16.30 часа пред сградата на Президентството на Република България Национално движение "Хан Кубрат" 
организира протест. От движението настояват „Продължаваме Промяната“ да върне мандатът на президента 
Румен Радев. 

- От 17.00 часа на „Дондуков“ 2 държавният глава Румен Радев ще връчи мандат на кандидата за министър-
председател, посочен от най-голямата по численост парламентарна група в 47-ото Народно събрание - тази на 
"Продължаваме промяната", за съставяне на правителство в рамките на настоящия парламент. 

- От 17.00 часа в Изложбена зала „Архиви“ , ул. „Московска“ № 5 ще бъде открита изложбата „Стари балкански 
фотографии“. Тя е съвместен проект на Държавна агенция „Архиви“ на Република България и Държавния архив на 
Република Северна Македония и включва фотографии от втората половина на XIX до трийсетте години на ХХ в 

- От 18.00 часа в Галерия „Контраст“ на ул. „Цар Самуил“ №49, София 1000 ще бъде открита Експозиция „Голямото 
синьо: Нови хоризонти“ , самостоятелна изложба на Валентин Бакърджиев 

- От 19:00 часа на сцената на Музикалния театър гостува мюзикълът “Някои го предпочитат горещо“ на Народен 
театър - Ниш, Сърбия. Спектакълът е част от Софийския фестивал на музикалния театър. Мюзикълът е по мотиви 
от едноименната филмова комедия от 1959 година на Били Уайлдър. 

*** 
Белене. 

- От 16.00 часа в Крайдунавски парк, гр. Белене ще се проведе фестивалът „Нощ на прилепите“ – част от изпълнение 
на дейност „Работа със заинтересовани страни“ по проект „Хабитат Дунав“. Фестивалът има четвъртвековна 
традиция в повече от 30 страни, сред които България и останалите държави в Европейския съюз, САЩ, Австралия. 

*** 
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Варна. 
- От 14.00 часа в зала"Николай Петров " се открива 48-та Национална астрономическа конференция, която е 

включена в Националния календар за изяви по интереси на МОН за 2021/22г. 
*** 
Велико Търново. 

- От 11.00 часа в пресклуба на БТА щ бъдат представени данни от социологическо проучване за медийната 
консумация на българите и отношението им към журналистиката, направено по проект "Медийната система и 
журналистическата култура в България". Проучването е извършено от агенция "GConsulting" и ще бъде 
представено от социолога Живко Георгиев. Доц. Иво Инджов - ръководител на проекта, и проф. Илиана Павлова 
от Великотърновския университет ще информират за напредъка в осъществяването му. 

*** 
Пловдив. 

- От 16.00 часа, на адрес: бул. Кукленско шосе 40 ще се състои откриването на завода на фирма Либхер Конкрийт 
Технолоджи Марица ЕООД 

*** 
Панагюрище. 

- От 16.00 часа ще се състои откриване на Хаджидимитрова (синя) къща в Исторически музей - Панагюрище.  
*** 
Стара Загова. 

- От 19.00 часа на сцената пред Община Стара Загора ще се проведе танцово шоу „Училище по танци“ на „Ес Ти 
Денс“. Специално участие ще вземат дуо „Канцоне“. 

*** 
Шумен. 

- От 18.30 часа в голяма зала на ДКТ „Васил Друмев ще се проведе Годишен концерт „Покана за танц“ на школата 
по балет към ЦПЛР-ОДК „Анастас Стоянов“ с преподаватели Светла Денчева и Юлия Николова. 

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

