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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 

 
Радио К2 
 
√ БЕНОВСКА ПИТА: Велев-АИКБ, Арабаджиев-СМП: От Василев и Петков ще изискаме обещаното за икономиката (със 
съкращения) 
Васил Велев – АИКБ, Йордан Арабаджиев – Съюз на международните превозвачи, в „Беновска пита“ 
в youtube.com/Беновска пита-Радио К2,  във facebook.com/iliana.benovska и  по Радио К2 на 93.9MHz на 2-ри юли 2022 г., 
заявиха позиции по следните теми: 
Актуализацията на бюджета. 
„Какво ще правим, г-н Велев, разбрахме вчера, че евентуално новият министър-председател ще е Асен Василев, сегашният 
вице по финансите?“, попита Беновска. Васил Велев отговори, че хората избират кой ги управлява, а предприятията се 
обединяват в браншови организации, работниците и служителите се обединяват в синдикални организации и така се води 
тристранен диалог с тези, които хората са избрали да ги управляват.  
Беновска продължи: „Измъквате ми се нещо, доволни ли сте от бюджета?“. Васил Велев отговори, че почти никоя от 
работодателските и синдикалните организации не са подкрепили бюджета в тристранката по различни причини. 
Причините, поради които АИКБ не са подкрепили бюджета, част от тях са отпаднали в последния момент. Става дума за 
компенсации за свръхвисоките цени на електроенергията, мярка, която е отсъствала в проекта за бюджет. Благодарение 
на парламентарните групи на опозицията тази тема е била вкарана в дневния ред между първо и второ четене и е получила 
голямо мнозинство в зала. Велев заяви: „От антикризисните мерки най-важна беше тази, която правителството не я 
предложи, въпреки поетия ангажимент пред работодателите още на 16-и май. Останалите антикризисни мерки е спорно 
дали са анти или про кризисни, защото те увеличават инфлацията, задълбочават дефицита и не са насочени към хората с 
проблеми, а разпиляват обществен ресурс. Това са 25 стотинки за всички, 4-те милиарда субсидия за цената на 
електроенергия за бита. Тя е 82 лева за мегаватчас при 250 лева за предприятията. Тоест работещите хора ще трябва да 
изработват повече три пъти всъщност за цената на електроенергията, за да може депутатите, министрите, членовете на 
КЕВР, хората с високи доходи да потребяват ток на цена 82 лева за мегаватчас! Това са популистки решения, а не социални, 
защото социални са, когато се подкрепят тези, които са в нужда, а не, когато се субсидират заможни хора!“. 
Беновска попита „Г-н Велев, защо не направихте протести на 24-и и на 29-и юни, както г-н Домусчиев каза в интервю на 31-
ви май? Удовлетворени ли сте във всички тези показатели, които той изреди?“. Васил Велев отговори, че всъщност са 
отложили насрочения протест, защото депутати от управляващата коалиция са внесли предложението им между две 
четения. Това са направили Рибарски и Гечев, но в последния момент предложението е било оттеглено по неясни причини. 
Комуникацията с правителството на Кирил Петков. Нарушаването на тристранния диалог. 
„Чака ли го нов протест това правителство, което евентуално би се сформирало начело с Асен Василев, евентуално без 
участието на ИТН?“, попита Беновска. Васил Велев отговори, че в аванс не може да се каже нищо, защото първо не знаем 
как би изглеждало евентуално такова ново правителство. Не знаем и какви действия то ще предприеме. „Ние изхождаме 
в своите позиции от интересите на българската икономика и на българските предприятия! Независимо откъде идват 
добрите предложения в тази посока, ние ги подкрепяме! Независимо от това кой вреди на добрите икономически 
политики, ние ги осъждаме!“, категоричен бе Велев.  
Ще направите ли работодателските организации традиционните срещи, които обикновено правите, когато се сформират 
новите кабинети, с представителите на политическите партии и с лицата, издигнати като министри?“, попита Беновска. 
Велев отговори, че работодателите ще потърсят такива срещи, както винаги са правили досега. Той обясни, че има 
национално тристранно споразумение, което новите управляващи така и не са научили. „То е сключено с предишното 
правителство, но това правителство не е казало актуално ли е то. То е сключено с правителството на България и 
правителството на България, което е от половин година, не е казало то остава ли, денонсира ли се от тяхна страна или как 
се променя! Тоест правителството, което и да е то, трябва да бъде запознато, ограмотено с европейския модел на 
индустриални отношения, дотолкова, доколкото сме в Европа и всички се бием в гърдите какви сме европейци! В Европа 
индустриалния модел е такъв, хората избират парламенти, правителства, президент, както е по конституция, бизнесът и 
работещите се самоорганизират и избират свои представители и се водят тристранен диалог. Този легитимен тристранен 
диалог у нас беше направен опит да бъде подменен с подменени, непредставителни НПО-та!“, обясни Велев. 
Липсата на адекватна транспорта политика от страна на правителството на Кирил Петков и транспортния министър Николай 
Събев. 
“Г-н Арабаджиев, Вие представлявате СМП, но представлявате и Обединения транспортен бранш, напоследък така се 
наричате организациите в транспорта, Вие сте един чест говорител по публични събития. Каква е Вашата оценка за това 
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какво би могло да се случи – Асен Василев начело на държавата, евентуално Кирил Петков икономически министър, ама 
Корнелия Нинова дали ще си даде поста, с която работодателите хубаво работят? Събирахте ли се превозвачите да 
обсъдите, защото при вас проблемите останаха тотално нерешени!“, попита Беновска. Йордан Арабаджиев отговори, че 
превозвачите ясно са заявили, че не се занимават с политически искания, въпреки че политиката и икономиката са 
свързани. Той продължи, че през последните 6 месеца и липсвал диалог с правителството, въпреки че многократно е 
заявявано, че такъв диалог ще има. Такъв диалог обаче не се е състоял и казаното от Васил Велев изцяло е валидно и за 
транспортния бранш. „Чувахме само обещания, обещания, но в крайна сметка нито едно реално действие, което да даде 
тласък на автомобилния транспорт през последните 6 месеца!“, категоричен бе той.  
Ще изискат ли отчет за свършеното от правителството на Кирил Петков? 
Беновска продължи: „Ето, г-да, Вие нямате противоречия всеки в своята област, ще поискате ли това правителство да 
направи отчет какво е свършило, за да може да продължите разговорите с втория кабинет на ПП?“. Васил Велев отговори, 
че работодателските организации са подкрепили исканията на превозвачите. Самите работодатели имат доста въпроси и 
забележки към функционирането на ТОЛ системата, на които не са получили. Велев заяви още: „На Вашия въпрос не мога 
да отговоря, нямаме информация! Нямаме такова кълбо и не знаем какво ще стане!“. Водещата уточни, че пита дали ще 
поискат отчет от кабинета на Кирил Петков, за да може да изразят доверие или недоверие, ако членове от вече бившия 
кабинет влязат в евентуален нов кабинета на ПП. Велев отговори: „От този кабинет отчет ще иска избирателия! Това, пак 
ще повторя, което ние правим, представляваме интересите според нас на най-прогресивната част, най-градивната част от 
обществото, на българските предприемачи и българските предприятия!“. 
„Няма да се уморя да Ви питам, повторете отново, колко БВП произвеждат вашите членове?“, попита Беновска. Васил 
Велев отговори: „Нашите членове са отговорни, те създават над 86% от брутната добавена стойност в тази страна. Ние сме 
тези, които създаваме националното богатство, плащаме данъци и плащаме заплатите на управляващите!“. Беновска 
попита: „Тогава за какъв български народ ми говорите, че нямате право вие да поискате отчет, а искате българския народ 
чрез гласуването си евентуално на едни парламентарни избори да изрази волята си?“. Велев отговори, че просто такива са 
правилата и добави: „Нали не ни подтиквате към корпоративен вот?“. Беновска отговори: „Опазил ме Господ! Подтиквам 
Ви към политиката и икономиката, кое е водещото, политиката или икономиката?“. Председателят на АИКБ отговори: 
„Обществото е устроено така, хората са създали с течение на времето държава, част от създаденото от тях преотстъпват за 
общо ползване и избират кой да се разпорежда! Това е така даже в един вход на един блок, избират си домоуправител и 
събират такси!“. 
„Добре, явно ще ми отговорите по-късно, вероятно, когато се съвещавате с другите работодателски организации, а Вие, г-
н Арабаджиев?“, продължи Беновска. Арабаджиев отговори: „Аз мисля, че по отношение на автомобилния транспорт не 
ни трябва никакъв отчет! Ние го видяхме, както видяхме той е нулев! Хвали се един човек, че е свършил нещо, а в същото 
време няма никаква представа каква е реалната обстановка на границата. Аз във вчерашния ден съм получил 7 обаждания 
от превозвачи, които по 7 дена чакат на Видин на Дунав мост 2 и държавата не прави нищо! Но, ако четете тъй наречения 
отчет на министър Събев, ще видите, че той дори е направил така, че граничните пунктове да работят денонощно, макар 
че те си работят денонощно открай време! Но така или иначе на нас отчет не ни трябва! Но искам да Ви кажа, че ако той е 
предложен за министър в следващото правителство, транспортния бранш въобще няма да се съобрази с нищо и ще излезе 
на протест! Ние чакаме с нетърпение момента да разберем първо дали Николай Събев ще бъде кандидат, дали ще бъде 
избран и тогава ще се съберем. Но засега това, което мога да ви кажа е, че с такъв министър начело транспортът няма да 
стигне доникъде!“. 
Какво ще изискват от новото правителство? 
„Прагматично в числа какво да изискваме от новото правителство, ако има такова?“, попита Беновска. Васил Велев 
отговори, че в момента най-пострадалите сектори са транспорт и строителство. И особено инфраструктурното 
строителство, публичните инвестиции от 8,5 милиарда в средата на годината са реализирани около 10%. Това е провал! 
Той продължи: „Когато за теб са гласували 10% от избирателите не можеш да си мислиш, че ти знаеш всичко най-добре от 
всички и да правиш каквото си решиш и каквото си наумиш! За тази управляваща коалиция, която се оформя от 3 партии 
плюс номади, са гласували по-малко от 20% от избирателите. Представете си каква легитимност има такова управление! 
Така че едно управление, ако и когато се създаде в този парламент, за да е успешно, трябва да разчита не на гениалните 
хрумвания на някой „вожд“, а на обществено съгласие! И то се постига в диалог с такива „неприятни“ хора като нас!“. 
Йордан Арабаджиев заяви, че е напълно съгласен с Васил Велев. Водещата попита и него какъв БВП и заетост създава 
бранша. Той обясни, че българският товарен транспорт дава над 10% от БВП. Заети са около 100 000 души. В момента обаче 
не виждаме адекватни мерки от управляващите. Арабаджиев даде пример с поемането на 25 стотинки от цената на 
горивото от страна на държавата. В бюджета за това има отделени 150 милиона лева. А превозвачите са предложили мярка 
за биодобавката, която е била заметена под килима. Той обясни: „Ако беше премахната биодобавката за 6 месеца, въобще 
нямаше да се отрази на бюджета, нямаше да има фискален ефект и с 12 стотинки щяха да паднат горивата за всички! Но 
понеже нашият „любимец“, „етрополският пътник“ е от град Русе, най-големият вносител на биодизел също е от Русе, така 
или иначе тази мярка изобщо не беше дискутирана!“. 
„За корупция ли намеквате?“, попита Беновска. Арабаджиев отговори, че според него става дума за лобистки интереси. 
Водещата попита ще сезират ли прокуратурата. Той отговори, че ще помислят по въпроса. Арабаджиев обясни: 
„Правителството излезе с този ход, транспортният министър казал – вие знаете ли, че ако ние не влагаме биодобавка, цял 
един сектор от земеделски производители, които произвеждат рапица, щяб да пострада! Боже Господи! Целият български 
народ, който ходи на бензиностанция щеше да се възползва от тази мярка, а в същото време транспортният министър 
защитава земеделски производители! Абсурдно е! Всички действия в тази посока бяха абсурдни!“. 
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„Разбрах Ви, значи трябва да очакваме реални действия, но първо трябва да се направят реалните стъпки от политиците! 
Благодаря Ви за това участие! Ще се видим, когато станат ясни нещата кой от коя партия на каква позиция ще бъде!“, 
обобщи Беновска. Арабаджиев отговори: „Ще очакваме в следващите дни какво ще се случи на политическия терен, през 
това време българският транспорт ще продължи да работи!“.  
Така завърши разговорът между Васил Велев, Йордан Арабаджиев и Илиана Беновска в „Беновска пита“ 
във facebook.com/iliana.benovska и в youtube.com/Беновска пита-Радио К2 и  по Радио К2 на 93.9MHz на 2-ри юли 2022 
г.    
 
Икономически живот  
 
√ Компенсациите за скъпия ток не са за сметка на бюджета, уточнява бизнесът 
БСК, ротационен председател на Асоциацията на организациите на българските работодател (АОБР), обединяваща 
национално представителните работодателски организации АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, разпространи позиция по повод 
гласуваната снощи в парламента актуализация на бюджета, която прие компенсациите за бизнеса срещу високите цени на 
ел.енергията да са 100% над цена от 250 лв. за мегаватчас. Компенсациите ще се прилагат от 1 юли до 31 декември 2022 г. 
Според работодателите има очевидно неразбиране на проблема, затова в позицията на БСК се пояснява: 

1. Компенсациите за небитовите потребители не са за сметка на държавния бюджет (т.е. на данъкоплатците), а са 
за сметка на т.нар. неочаквани печалби на производителите на ел.енергия и се поемат от Фонда за сигурност на 
енергийната система (ФСЕС), средствата в който се акомулират от пари на бизнеса. 

2. В групата на небитовите потребители попадат не само производствени предприятия, но и обществени 
институции като общини, болници, училища, детски градини, социални заведения, религиозни храмове и др. 

3. Средната цена на енергийния микс в България по данни на Министерството на енергетиката е 250 лв. за 
мегаватчас. В тази средна цена влиза субсидираната евтина енергия за бита (82 лв.). 

4. Ако Народното събрание не беше гласувало компенсации, от 1 юли 633 000 небитови потребители на ел.енергия 
трябваше да заплащат пазарни цени в размер над 600 лв., като вече има прогнози за достигане през зимата на 
следващата година на цени от порядъка на 1000-1500 лв. Тези стойности неминуемо щяха да бъдат начислени в 
себестойността и в крайната цена на произвежданите стоки и услуги, което от своя страна означава инфлация, 
обедняване, закриване на производства и работни места! Ето защо, проблемът засяга всеки български 
гражданин! 

5. Бизнесът не иска помощи и подаяния! Бизнесът иска прогнозируем енергиен пазар на достъпни цени, за да може 
продукцията му да е конкурентоспособна, да не се трупа инфлация, да поддържа качествени работни места, 
икономиката и обществото да се развиват възходящо, а не кризисно. 

 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
БНТ 
 
√ Лидия Шулева: Икономиката върви добре, проблемът идва от инфлацията 
Политически е зле положението, не мисля, че има шансове следващ кабинет, без ясно дефинирано мнозинство, трудно 
могат да бъдат реализирани каквито и да е приоритети. Това заяви бившият министър на труда и социалната 
политика Лидия Шулева в "Бизнес.БГ". 
Тя определи ситуацията в държавата като "Време разделно" и в момента сме пред нов цивилизационен избор, какъвто е 
направен преди 20 години, с членството ни в НАТО и ЕС. Опасността от липса на абсолютно монолитно единство на 
западната цивилизация е поставена под въпрос, каза Шулева. 
Икономиката върви добре, независимо че всички си посипваме главата. Има нарастване на индустриалното производство, 
на износа, и то сериозно. Проблемът идва от инфлацията, но и от слабост на правителството досега - с неумението си да 
направи нормална средносрочна прогнозируемост за цените на електроенергията, допълни тя. 
Шулева прогнозира, че няма да има нова актуализация на бюджета до края на годината. Определи текущата актуализация 
като предизборна. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ Работодатели и работници блокираха пътя Карлово – Пловдив 
Работодатели и работници от Карлово излязоха на протест заради пагубното състояние на пътя, който води към 
Индустриалната зона на града. 
Те ще блокират за час пътя Карлово-Пловдив. 
Протестиращите заявиха в "Денят започва", че пътят се нуждае не само от ремонт, а от истинска рехабилитация. 
Трасето е единствената алтернатива за местните фирми и тяхното развитие. 
 
 

http://facebook.com/iliana.benovska
http://youtube.com/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://bnt.bg/bg/a/biznesbg
https://bntnews.bg/news/lidiya-shuleva-ikonomikata-varvi-dobre-problemat-idva-ot-inflaciyata-1200360news.html
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√ С какво срещата на върха на НАТО в Мадрид стана историческа? 
Русия беше обявена за "най-значимата и пряка" заплаха за сигурността на страните членки в НАТО. Това е едно от 
основните решения от Срещата на върха на Алианса в Мадрид, която беше определена като историческа. 
Трансформираща и с дългосрочни последици за глобалната сигурност. Срещата на върха на НАТО в Мадрид събра 30 
държавни и правителствени ръководители на страните-членки в критичен момент за европейската сигурност. 
"Войната на Путин срещу Украйна подкопа мира в Европа. И създаде най-голямата криза за сигурността в Европа от 
Втората световна война насам. Войната наложи фундаментална трансформация в целите и приоритетите на 
Алианса", заяви генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг. 
НАТО прие нова Стратегическа концепция, която определя Русия като "най-значимата и пряка заплаха" за сигурността на 
страните членки. 
"В момента, в който Путин подкопа мира в Европа и атакува самите основи на международния ред, основан на 
правила, Съединените щати и съюзниците се намесихме. Доказваме, че НАТО е по-необходим и нужен от всякога", 
заяви американският президент Джо Байдън. 
За да отговори на дестабилизиращото влияние на Русия в стратегически план, НАТО реши да укрепи допълнително 
Източния фланг. 
Осемте батальонни бойни групи, разположени в Естония, Литва, Латвия, Полша, България, Румъния, Унгария и Словакия, 
ще прераснат в бригади. 
"На високо политическо ниво се разглежда единствено потенциалът за нарастване на многонационалната бойна 
група до ранг на бригада. Конкретните решения се вземат вече на военно-политическо ниво впоследствие. Да напомня 
пак, че Италия прие да бъде рамкова държава за нашата многонационална бойна група, тя е отворена за включване 
на всички съюзници, които желаят", каза в изявление българският президент Румен Радев. 
Очаква се батальонната бойна група и в България, която беше създадена през февруари, да нарасне в бригада. Освен 
водеща държава, Италия участва с 900 военни, а Съединените щати - с рота "Страйкър". 
"Нашите планове са именно тези - да стигнем, рано или късно до бригада. Така че ние сме абсолютно в рамките на 
решението на НАТО", заяви Драгомир Заков, министър на отбраната в оставка. 
За да бъде заплаха от Изток по-малко вероятна, в Мадрид лидерите решиха също да увеличат осемкратно Силите за бързо 
реагиране. От 40 на 300 000 души. 
 

 
 
Силите, които трябва да са в готовност до 30 дни - с още 200 000. Така че ще има 300 000 с висока степен на готовност. 
Основна част от тях ще бъдат предно разположени в Източна Европа. Част от Силите за бързо реагиране ще бъдат базирани 
в родните си страни, а други - в държавите-домакини. За първи път точно определени сили ще отговарят за сигурността на 
конкретни членки на Алианса. 
"Например Германия е определила бригада за защита на Литва. Подобни бригади ще тренират заедно със силите на 
страните-домакини и ще имат предварително разположени оръжия и муниции", заяви Йенс Столтенберг. 
След като Съединените американски щати увеличиха присъствието си в Европа до 100 000 войници заради войната в 
Украйна, американският президент Джо Байдън обяви допълнително военно разгръщане в Европа. 
"В Полша ще създадем постоянен щаб на Пети американски армейски корпус. Ще поддържаме допълнителна бригада 
на ротационен принцип от 5000 души с щаб в Румъния. Ще увеличим ротационното си присъствие в Балтийските 
републики, ще изпратим две ескадрили Ф-35 във Великобритания и противовъздушни системи в Германия и Италия", 
обяви американският президент Байдън. 
В отговор на войната в Украйна, Швеция и Финландия поискаха да се включат в НАТО. Швеция, която пази военен 
неутралитет 200 години, а Финландия по силата на договора си със СССР след Втората световна война, пред заплахата за 
собствената си сигурност нарушиха принципите си за ненамеса. И се съгласиха с исканията на Анкара, която заплаши да 
наложи вето на приемането им в Алианса. 

https://bntnews.bg/news/radev-v-prezidentstvoto-ne-e-postapval-doklad-na-dans-za-ruskite-diplomati-1199993news.html
https://bntnews.bg/news/postignato-e-sporazumenie-s-turciya-za-priemaneto-na-shveciya-i-finlandiya-v-nato-1199821news.html
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"Това е добре за сигурността на Швеция и шведския народ, но ние искаме да бъдем източник на сигурност в НАТО и за 
всички натовски страни и граждани", каза премиерът на страната Магдалена Андерсон. 
Турция възразяваше срещу членството на двете страни заради подкрепата, която Стокхолм и Хелзинки оказват, според 
Анкара, на Кюрдската работническа партия. 
"Швеция се съгласи да екстрадира 73 терористи в Турция. Обещаха също да прекратят набирането на средства и 
рекрутиране от страна на ПКК и нейните разклонения и да започнат разследване", коментира турският президент 
Реджеп Таийп Ердоган. 
Русия реагира многозначително на присъединяването на Швеция и Финландия. 
"Щом искат да се присъединят, да го направят. Но ясно трябва да разберат, че преди те не бяха изправени пред 
никакви заплахи. Сега, ако натовски войски и инфраструктура бъдат разположени, ще бъдем принудени да отговорим 
реципрочно и да създадем същите заплахи за териториите, откъдето идват заплахи към нас", заяви руският 
президент Владимир Путин. 
 

 
 
Когато парламентите на 30-те страни членки ратифицират протокола за прием на двете страни, това ще бъде 10-ата вълна 
на разширяване на Алианса от създаването му преди 73 години. 
"Решението на двете страни да се присъединят е потвърждение, че войната, решена от президента Путин в 
Украйна, е мащабна стратегическа грешка. Той направи, така че държави, които доскоро имаха по-внимателен и 
резервиран подход към НАТО, да поискат да се присъединят", каза френският президент Еманюел Макрон. 
В свят с променящи се баланси на силите, НАТО обяви Китай за предизвикателство за “интересите, сигурността и 
ценностите си". 
Според съюзниците, Китай използва широк спектър политически, икономически и военни инструменти, за да проектира 
сила в света. Използва ключови технологични сектори и икономически лостове, за да създава “стратегически зависимости”. 
И предупредиха за задълбочаващия се съюз между Пекин и Москва. 
"Китай е сериозно предизвикателство и наблюдава хода на войната в Украйна. Ако Русия победи, ще бъде мотив за 
Китай да направи нещо подобно в Южно тихоокеанския регион. Китай е заплаха и ние трябва да направим, така че 
Украйна да спечели войната", смята Егилс Левитс, президент на Латвия. 
За да отговори на предизвикателството Китай, НАТО реши да задълбочи партньорството с Япония, Австралия, Нова 
Зеландия и Южна Корея, и да запази технологичното си превъзходство. Според Алианса, разширяващото се влияние на 
Китай в Европа с 5G технологиите, например, може да се превърне в заплаха за комуникационната сигурност, а 
технологичната и икономическа зависимост да се използва за намеса в политиките на различните страни. 
"Ние имаме огромни икономически връзки с Китай. Както и всяка страна-членка. Но има области, в които трябва да 
се конкурираме, състезаваме и понякога да се изправим срещу Китай", заяви Борис Джонсън, министър-председател 
на Великобритания. 
Един от инструментите за това е чрез създадения в Мадрид Иновационен фонд с 1 млрд. евро капитал. С парите от него 
Алиансът ще може да финансира развитието на технологии на иновативни стартъпи. Сред инициаторите за учредяването 
на фонда беше България през 2019 г. 
"Това дава огромна възможност на нашата отбранителна индустрия и наука да бъдат част, да се интегрират във 
водещите проекти на НАТО в областта на високите технологии и производствата на отбранителни продукти", 
отбеляза българският президент Радев. 
В отговор на решенията на НАТО Китай призова международната общност към бдителност и противопоставяне на 
нарастващото навлизане на НАТО в Азиатско-тихоокеанския регион. 
"Прекратете опитите за разпалване на нова Студена война. Престанете да разбърквате Азия и света, след като разбърквате 
Европа", отговори Джао Лиджиан, говорител на МВнР на Китай. 
Съюзниците решиха още да увеличат с още 20 млрд. евро бюджетите за отбрана до 2030 г. Достигайки нивата от 2% от БВП 
много по-рано. България е на прага от 1,67%. 
 

https://bntnews.bg/news/putin-chlenstvoto-na-shveciya-i-finlandiya-v-nato-ne-bezpokoi-rusiya-1199997news.html
https://bntnews.bg/news/nato-opredeli-kitai-kato-zaplaha-pekin-prizova-pakta-da-ne-se-mesi-v-aziya-1199944news.html
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След като вечеряха под звуците на Киевския оркестър и разговаряха с президента на Украйна Володимир Зеленски, 
лидерите на НАТО приеха пореден пакет многомилиардна подкрепа за страната. На срещата на върха НАТО се ангажира 
да защитава териториалната цялост и суверенитета на държавите членки. С поглед, отправен в следващите 10 години към 
Москва и Пекин. 
 
БНР 
 
√ Експерти на ПП, БСП, ДБ и независими депутати ще обсъдят целите на евентуален нов кабинет 
Работни групи от представители на "Продължаваме промяната", БСП , "Демократична България" и независимите депутати 
се събират днес, за да обсъдят конкретните цели пред евентуално ново коалиционно правителство. 
След първия кръг преговори - БСП и "Демократична България" заявиха, че ще работят с "Продължаваме промяната" в 
бъдеща управляваща коалиция.  Формациите се договориха да се изготви ясна програма до края на годината с конкретни 
срокове. 
В неделя в Народното събрание се проведоха и консултации между "Продължаваме промяната" и независимите депутати, 
които напуснаха парламентарната група на "Има такъв народ". 
Независимият Иво Атанасов заяви, че национално отговорно поведение е да има правителство, но, по думите му, 
подкрепата за него зависи от конкретната законодателна програма и действия на новия кабинет. 
 
√ МФ очаква превишение на държавните приходи над разходите с над 1 млрд. лв. към края на юни 2022 г. 
На база на предварителни данни и оценки се очаква бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) към 
юни 2022 г. да бъде положително в размер на 1,16 млрд. лева (0,8% от прогнозния БВП), прогнозира финансово 
министерство на нашата страна. 
В рамките на юни се очаква превишение на приходите над разходите в размер на 555 млн. лева., като подобрението на 
бюджетната позиция за месеца се дължи основно на по-високите постъпления във връзка с крайния срок (30 юни) за 
подаване на годишната данъчна декларация за 2021 г. по Закона за корпоративното подоходно облагане, съответно и за 
внасяне на корпоративен данък, данък върху разходите, данък върху приходите на бюджетните предприятия и на данък 
върху дейността от опериране на кораби. 
Положително влияние върху ръста на приходите оказват и постъпленията от косвени данъци, помощите (основно грантове 
по програмите и фондовете на ЕС) и други. 
Приходите, помощите и даренията по КФП към юни 2022 г. се очаква да бъдат в размер на 28,223 млрд. лв. (49,3 % от 
годишния разчет) и нарастват с 3,462 млрд. лева (с 14%) спрямо отчетените за същия период на 2021 година. 
Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към юни 2022 
г. са в размер на 27,063 млрд. лева (42,9 % от годишния разчет). За сравнение, разходите по КФП за първото полугодие на 
2021 г. бяха в размер на 24,645 млрд. лева. 
Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена  към 30-ти юни от централния бюджет, възлиза на 
813 млн. лева. 
 
√ 3,8 млн. българи се очаква да пътуват в чужбина в периода от май до септември 
За периода се очакват около 14 милиона пътувания на българи вътре в страната, посочи Румен Драганов 
3 800 000 българи се очаква да пътуват в чужбина в периода от май до септември. В същото време за периода се очакват 
около 14 милиона пътувания на българи вътре в страната, прогнозира Румен Драганов директор на Института за оценки и 
анализи в туризма. 
Основните дестинации за българските туристи са Турция, Гърция, Сърбия, Северна Македония и страните от Европейския 
съюз. Очакват се интензивни пътувания на сънародниците ни през това лято, каза Румен Драганов: "Тъй като ние в годишен 
план общо имаме общо 20-21 милиона пътувания на българи в България, заедно с тези, които са в чужбина, са 28 милиона 
пътувания". 
6,3 пътувания средно за година правят българските туристи. Кризата, високите цени и инфлацията не се отразяват на 
интензитета на пътуванията: 
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"Поне до средата на месец юни, тоест ние имаме по-високи натоварвания в пътувания, отколкото предходните две години 
2020-а и 2021 година. Обясняваме го с края на пандемията. Ето, само в началото на май ние имаме над 1 000 000 пътувания 
на българи в България". 
От май до септември се очаква страната ни да бъде посетена от 5,5 милиона чуждестранни туристи. Само за май броят им 
е над 800 хиляди, каза още Румен Драганов.  
По думите му посетителите усещат, че страната ни е спокойна дестинация. Туристическия бизнес е изправен пред редица 
сложни проблеми, които трябва да разреши: 
"Намиране на работна ръка, намиране на най-добрите продукти, намиране на туристи, които да отсядат в тяхната база и 
тяхното обслужване. Всеки, който умее да извършва туристическа дейност, общо взето няма проблеми. И също се отнася 
за туристите – туристи, които умеят да пътуват, нямат проблеми", коментира Драганов. 
 
√ Газопроводът с Гърция може да заработи през септември 
На 98% е готова газовата връзка с Гърция, като оптимистичната прогноза е тя да заработи през септември или октомври. 
Това съобщи Теодора Георгиева, изпълнителен директор от българска страна на компанията, която изгражда газовата 
връзка между България и Гърция. Премиерът Кирил Петков също ще инспектира на място край Стара Загора работата по 
проекта. 
Газово-измервателната станция край Стара Загора вече е готова, остава довършването на автоматизираните процеси. 
Нужна е пълната политическа подкрепа, за да се съкратят всички срокове от приемателната комисия, коментира  Теодора 
Георгиева. 
"Това е еквивалент на акт 16. В момента започваме неформални координации с около 50 институции, в които всеки казва 
какви са условията предварително, за да може тази комисия да бъде успешна и да има политическа устойчивост и 
подкрепа, така че законовите срокове да бъдат съкратени от обичайните три на много по-малко. Надяваме се да е 
максимално бързо - септември или октомври. Това е, което мога да кажа". 
Досега проведените тестове за работа на измервателната станция край Стара Загора са успешни, каза още Теодора 
Георгиева. Очаква се и компанията да получи сертификация за независим преносен оператор. 
 
√ Бизнесът все по-трудно намира мениджъри, предизвикателство е и да се задържат в компанията 
В началото на годината се регистрира с около 30% по-високо търсене на мениджърски кадри спрямо силните пандемични 
години, дори и 2019-а. Това съобщи пред Радио София Калина Петкова, председател на "Българската асоциация по 
executive search". 
От страна на клиентите в процеса на работа има доизясняване на профилите, на търсените компетенции, а от страна 
на кандидатите – колебание дали това е точният момент за промяна на трудовата позиция. 
Пазарът на труда се промени, за година буквално се преобърна. Компаниите сега не могат да попълнят позициите си 
толкова бързо, колкото очакват. И това се наблюдава във всяка област. Около 40% от пазара е неактивен. Отговорът на 
бизнеса би трябвало да бъде с ясни послания, открояване на предимствата и конкурентно заплащане, коментира още 
Петкова. 
Ключ към решаването на свития пазар на мениджърски кадри тя вижда в програмите за квалификация на хора в зряла 
възраст, както и завръщането на българи от чужбина. 
Специалистите по човешки ресурси също са все по-ценни. Те трябва не само да успяват да намират нужните кадри, но и да 
ги задържат в условията на конкурентна среда. 
Чуйте разговора на Елисавета Белеганска. 
 
√ Руслан Стефанов: Едва ли бихме могли да очакваме коренна промяна в антикорупционната програма 
Интервю на Юлияна Корнажева с Руслан Стефанов 
Когато няма искрено желание и вътрешни лидери, които да движат антикорупционната програма, много трудно се 
получава. 
Това мнение изрази пред БНР Руслан Стефанов, главен икономист и програмен директор на Центъра за изследване на 
демокрацията. 
"Имаше две партии – ПП и ДБ, които ясно заявяват, че искат антикорупционна промяна, но това не им стига за 
мнозинство. Едва ли сега бихме могли да очакваме, че ще има коренна промяна." 
"Темата за "Турски поток" остава под повърхността, а това са важните мрежи, финансовите потоци, които осигуряват тези 
добре известни мрежи на влияние на Русия в България. Кръвоносната система на това влияние идва именно от подобни 
огромни проекти, както беше "Турски поток", а преди това "Южен поток", АЕЦ "Белене" – огромни финансови потоци, 
които влизат в българската икономика. Българските служби трябва да ни кажат тези огромни потоци къде са", изтъкна 
икономистът. 
По казуса с данъците на "Лукойл" в предаването "Преди всички" Стефанов коментира: 
"Акцизите у нас са най-ниските в Европа и българската държава отдавна реално субсидира този квазимонопол. Не само 
проблемът със запазването му, с тази дерогация, с допълнителния внос, който в момента се осъществява, и преработване 
на нефт. Това е нещо, което остава като сериозен въпрос." 
Редица правителства едно след друго не разрешават тази тема. Непрекъснато ни се предлагат заместващи теми, смята 
експертът. 

https://bnr.bg/post/101670836/biznesat-vse-po-trudno-namira-menidjari-predizvikatelstvo-e-i-da-se-zadarjat-v-kompaniata
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"Белене", идеи за огромни водородни батерии, паркове – все такива,  които звучат бомбастично, но има вероятност зад 
тях да прозират също такива интереси. Спомнете си едномилиардния меморандум, който беше подписан със странна 
проруска компания от предходното правителство (правителството в оставка – бел. ред.)"  
Цялото интервю с Руслан Стефанов слушайте в звуковия файл. 
 
√ С технологии срещу дезинформацията 
В България вече има доста хора и частни компании, които се занимават с анализ на дезинформацията, най-вече от 
технологична гледна точка. Една от водещите ни компании е сред световните лидери в сферата на семантичния анализ, 
съобщи пред Радио София Тодор Галев, директор по научна дейност в "Център за изследване на демокрацията". 
Той е сред панелистите на конференцията "Технологии срещу дезинформацията", която ще се проведе на 5 юли в 
Resonator Co-Innovation Hub (ул. "20ти април" №13). 
В технологичната сесия на форума ще бъде разгледана ролята на технологиите в борбата с дезинформацията и 
пропагандата, а в практическата сесия - предизвикателства пред информационните специалисти при проверка на 
фактологията на данните. 
Ще бъде обсъдена ролята на изкуствения интелект и машинното обучение в откриването на невярна информация. 
"Защо в темата присъстват технологиите? Защото благодарение на нея може да се проследява и анализира 
дезинформацията, както и да се предприемат мерки срещу нея. Има специфични платформи и софтуер", каза Галев и 
посочи, че българското население е особено податливо на дезинформация. У нас такава тя е главно прокремълска. Ако 
преди 4 години около 30% от населението в България се е информирало от социалните медии, то сега (според изследване 
на института на "Райтерс" за 2021 г.) този процент е над 70. 
Част от този феномен и рисковете се обясняват с липсата на медийна грамотност, както и склонността към доверяване в 
конспиративни теории. 
Чуйте целия разговор на Лъчезар Христов. 
Конференцията "Технологии срещу дезинформацията"е безплатна и ще се проведе в хибриден формат. 
Задължителна е регистрация, която може да направите тук. 
 
√ Резултати от частичните местни избори 
Галин Георгиев от "Демократична България – Обединение" е новият кмет на село Златна Панега, община Ябланица. Това 
сочат резултатите от частичните местни избори в неделя, проведени в някои общини и села. 
Независимият Георги Холянов е новият кмет на община Ракитово. 
Подкрепената от ДПС Неджла Селим е новият кмет на село Поляците, община Дългопол. 
В село Секулово, община Дулово, на първи тур печели подкрепеният от ГЕРБ Невзад Ибрям. 
Аяти Юсеин спечели в село Бистра, община Алфатар. 
В село Лиляче, община Враца, ще има балотаж след седмица между кандидати, подкрепени от  БСП и ГЕРБ. 
Частични избори се проведоха и в село Попович, община Бяла. 
На повечето места беше отчетена слаба избирателна активност - между 25 и 40 процента. 
 
√ Пловдив почита с изложба най-големия дарител в българското здравеопазване 
През 2022 г. се навършват 160 години от рождението на Димитър Петров Кудоглу, известен като най-големия дарител за 
българското здравеопазване. По този повод в източния край на градината "Цар Симеон" в центъра на града е подредена 
специална изложба от 20 пана, чието официално откриване е на 4 юли (понеделник).  
Мястото не е избрано случайно – отсреща, където днес е Централната поща на Пловдив, преди се е намирал "Домът на 
благотворителността и народното здраве", създаден от Димитър Кудоглу през 1927 г., за да могат бедните да се лекуват 
безплатно от най-опасните болести за обществото по онова време – туберкулозата, венерическите болести и детската 
смъртност, уточняват от Регионалния исторически музей – Пловдив. 
Димитър Петров Кудоглу е роден на 21 август 1862 г. в българското село Габрово, в Беломорска Тракия. Наследява от дядо 
си търговията с тютюн, като многократно увеличава семейното богатство. След 1903 г. се премества в Дрезден – един от 
европейските центрове за търговия със суров тютюн. 
Дарителските акции на Кудоглу започват в началото на 20 век с осигуряването на сграда за лечебница и заплащане на 
лекаря, за да лекува безплатно неговите съселяни в Габрово. След опожаряването на селото през 1913 г. от гръцките 
войски, той подпомага своите съселяни – бежанци в Пловдив. По време на войните в първите десетилетия на м.в. неговите 
дарения за войници, за безплатни ученически трапезарии и "Червения кръст" надхвърлят 1 000 000 лева. 
По-късно основава фонд в БАН на негово име за издаване на литературни трудове. Финансира следването в Европа на 
даровити млади българи, издържа в дома си в Дрезден цигуларката Недялка Симеонова. 
Предприемачът насочва благотворителните си инициативи към здравеопазването с мисълта, че по този начин помага, за 
да се създаде физически и морално здраво бъдещо поколение. През 1927 г. той реализира идеята си за създаване в 
Пловдив на здравно заведение от диспансерен тип, където бедните да се лекуват безплатно от най-добрите български 
лекари. 
До 1944 г. дарените от него средства за лечебницата надхвърлят 41 000 000 лева. Несъмнено това е най-голямото дарение 
за българското здравеопазване, а здравното заведение предизвиква възторга на десетки европейски вестници и 
специалисти. 
Димитър Кудоглу умира в Пловдив през 1940 г., а в годините на социалистическата власт в страната ни делото му потъва в 
забрава, припомнят от Регионалния исторически музей. 

https://bnr.bg/post/101671431/ruslan-stefanov
https://bnr.bg/post/101670794/s-tehnologii-sreshtu-dezinformaciata
https://bit.ly/39G34z9
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√ Български компании ще могат да използват технологии на ЦЕРН 
Български стартъпи ще може да използват технологии на ЦЕРН за развитие на бизнес идеи. Това става благодарение на 
сътрудничеството на Европейската агенция за ядрени изследвания и съвместния бизнес инкубатор на София Тех Парк. 
Как откритията на ЦЕРН могат за влязат в бизнеса, а и от там да стигнат до хората - това е целта на програмата, Както 
обяснява Аш Рави от предприемаческия отдел на ЦЕРН. 
"Искаме да помогнем в тези етапи на развитието развитието на бизнесите, финансирането и дистрибуцията на продукта. 
Защото ние можем да го купим, ако ни хареса. Искаме да вземат нашето знание и да го превърнат в технология, за която 
ние не сме се сетили да го приложим. Ако попитате нашите учени: „Къде са ви приложенията на вашите знания?“, ние 
просто няма да можем да отговорим. Ако вие развивате някаква нова технология и не знаете как действат 
свръхпроводниците или на ниво квантовата физика, ще намерим подходящия за вас експерт, за да ви го обясни". 
Одобрените бизнес проекти ще получат консултации в различни области, обучение, както и финансиране до 40 000 евро, 
казва Васил Караиванов от София Тех Парк. 
"Технологиите са над 500 – има най-различни технологии – за обработка на данни, за измерване на различни видове лъчи, 
всъщност с такива технологии може да се правят нови апарати за изследване, скенер, лечени с протони, с неутрони, с 
електрони, целта ни е също да привлечем допълнителни фондове за рисков капитал". 
Онлайн формулярът е кандидатстването е вече наличен. Кандидатите могат да заявят желание да използват конкретна 
технология на ЦЕРН или да отправят запитване за наличие на разработка на световната лаборатория, която би помогнала 
на развитието на техния проект. Фирмите трябва да бъдат регистрирани не по-късно от 5 години преди датата на 
кандидатстване. 
 
√ Според съвместен доклад на ФАО и ОИСР: Целите за изкореняване на глада и намаляване на емисии - само, ако 
земеделието е по-ефективно 
Войната в Украйна е ключов фактор, който влошава ситуацията с прехраната, се посочва в доклада 
Целите за изкореняване на глада и намаляване на парниковите емисии от земеделското производство няма да бъдат 
достигнати през 2030 г., ако земеделието не стане по-ефективно. Това е заключението на съвместен доклад на 
Организацията на ООН за прехрана и земеделие (ФАО)и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие 
(ОИСР) в доклад. Войната в Украйна е ключов фактор, който влошава ситуацията, смятат авторите на доклада. 
Световната земеделска производителност трябва да се увеличи с 28 процента през следващите десет години, за да се 
елиминира гладът и да се намалят мащабно парниковите газове съгласно траекторията, очертана от Парижкото 
споразумение за климата, пише още в доклада на Организацията на ООН за прехрана и земеделие и Организацията за 
икономическо сътрудничество и развитие. За целта е необходимо да се повиши повече от трикратно производителността 
на земеделието, постигната през последните десет години. 
Увеличаването на добива от световни реколти ще трябва да бъде от 13 до 24 на сто през периода 2022-2031 г., а 
производителността в животновъдството да нарасне с 31 на сто, допълват от двете организации. 
На този етап прогнозите им обаче са за средно увеличение на световното земеделско производство с 1,1 на сто годишно в 
очертания период, основно в страните със слаби и средни доходи. 
Войната в Украйна доведе до скок на цените на енергията и торовите съставки, а едно по-продължително поскъпване ще 
увеличи производствените разходи и може да ограничи растежа, предупреждават от двете организации. 
 
√ Рекордно нарастване на годишната инфлация в еврозоната през юни с 8,6% 
Инфлацията в еврозоната се ускори през юни до нов рекорден връх от 8,6% спрямо същия месец година по-рано с оглед 
разширяването на ценовия натиск, като за нейното продължаващо нарастване отново допринасят в най-голяма степен 
растящите енергийни цени, но и покачването на цените на храните, показват предварителни данни на Евростат. 
По този начин инфлацията в еврозоната е вече е над четири пъти по-висока от целевото ниво на Европейската централна 
банка за инфлация около 2 на сто, което затвърждава аргументите за бързо повишаване на лихвените проценти на ЕЦБ 
още от този месец. 
На месечна база индексът на производствени цени (CPI) в еврозоната се повиши през юни с 0,8% за втори пореден месец. 
Потребителската инфлация на годишна база се ускори през юни до 8,6% от 8,1% през май,  надвишавайки осредните 
очаквания на финансовите пазари за повишение с 8,4 на сто. Това представлява рекордно повишаване на инфлацията в 
еврозоната за седми пореден месец, тъй като войната в Украйна и санкциите срещу Русия продължават да тласкат цените 
на горивата и природния газ до все по-високи нива, показват предварителните оценки на европейската статистика. 
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Графика на инфлацията (индекса CPI) на годишна база 

 
 
Въпреки че енергийни разходи имат най-голям принос, темпът на инфлация набира скорост и при цените на храните, 
докато при цените на услугите има слабо забавяне, но като цяло инфлационният натиск е все по-широко базиран. 
За пореден месец най-голям принос за ускоряващата се инфлация в еврозоната допринесоха нарастващите енергийни 
цени, като през юни те се повишиха с 41,9% на годишна база след растеж с 39,1% през май, а на месечна база се повишиха 
с 3,3 на сто. 
Има ускоряване на растежа и на цените на храните с 8,9% на годишна база след тяхно повишение със 7,5% през май (скок 
на месечна база на цените на храните с 1,1%), докато цените на неергийните продукти се повишиха през юни с 4,3% 
годишно след 4,2% месец по-рано (повишение през юни с 0,2% спрямо май). Цените на услугите пък се повишиха с 3,4% 
спрямо юни 2021 г. след повишение с 3,4% през май и нараснаха на месечна база с 0,3 на сто. 
Основната инфлация (без цените на храни и енергия) в еврозоната нарасна през юни с 0,2% спрямо май, но спрямо година 
по-рано нейният растеж се забави до 3,7% от 3,8% месец по-рано. 
Надявайки се да укроти инфлацията, ЕЦБ сигнализира, че този месец ще прибегне до първо повишаване от 11 години насам 
на основните си лихви с 25 базисни пункта, като в зависимост от инфлационните тенденции, през септември банката може 
да прибегне и до по-агресивно затягане на лихвите. 
Днешното по-силно от очакваното ускоряване на инфлацията през юни сякаш е аргумент за вдигане на лихвите от ЕЦБ с 50 
базисни пункта на заседанието през септември. 
 
√ Германия: Ако газът трябва да се разпределя, консумацията за индустрията ще бъде намалена първа 
Германският енергиен регулатор обяви приоритетни области, които ще имат гарантиран достъп до снабдяване с газ, ако 
тази зима в страната има сериозен недостиг синьо гориво. 
В интервю за медийната група "Функе" ръководителят на регулатора Клаус Мюлер каза, че не всеки бизнес може да бъде 
определен като "системно важен" и даде пример с продуктите и услугите, свързани с развлекателната индустрия. 
Макар че, по думите му, домакинствата са основен приоритет, той не изключи възможността да се стигне до спирания на 
газа за тях. 
Клаус Мюлер каза, че ако синьото гориво трябва да се разпределя, консумацията на индустрията трябва да бъде намалена 
първа. 
Предприятията ще бъдат класифицирани според търговското, икономическото и социалното влияние, което спирането на 
газа може да окаже. 
Въпреки че в момента Германия не страда от недостиг на електричество, петрол или газ, Клаус Мюлер заяви, че 
домакинствата могат да съсредоточат усилията си към спестяване на енергия и намаляване на потреблението на синьо 
гориво. 
Рязкото свиване на доставките на руски газ през газопровода "Северен поток 1", които Москва обясни с технически 
проблеми заради санкциите, накараха германските власти да започнат спешна подготовка за зимата. 
Клаус Мюлер посочи, че дори руската страна да прекрати подаването на синьо гориво напълно, Германия ще разчита на 
доставки от Норвегия и Нидерландия, както и на втечнен газ. 
 
√ Гърция: Цените за фериботите - 40% нагоре, проверяват бензиностанциите за спекула 
Контролни органи в Гърция проверяват цените на горивата по бензиностанциите и налагат много високи глоби на 
собствениците при нарушения. Цените на фериботните услуги също се покачиха стремително. 
По нареждане на Министерството на развитието екипи от финансови експерти проверяват както цените на горивата по 
бензиностанциите, така и качеството на продаваното гориво. 
Само за ден осем бензиностанции са глобени за нелогично високи цени на бензина, предава кореспондентът на БНР в 
южната ни съседка. 
Проверяващите са установили, че цената на литър бензин е много по-висока от сумарната цена на едро с прибавени всички 
разходи и печалба. 
Открити са няколко бензиностанции, които са продавали разредено гориво на висока цена. 
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Наложени са глоби по няколко хиляди евро и предупреждение за отнемане на лиценза на собствениците. 
Засилени са проверките на островите, където цената за литър бензин доближава 3 евро за литър. 
Днес средната цена за литър безоловен бензин е 2,5 евро. 
Високите цени на горивата покачиха за пореден път цената на билетите за фериботите. В сравнение с миналата година с 
около 40% е поскъпнал фериботният транспорт. 
 
√ Рекорден въздушен трафик в Кипър през юни за последните 33 месеца 
В Кипър юни регистрира рекорден за последните 33 месеца въздушен трафик. Страната е по-малко засегната от хаоса на 
европейските летища в сравнение с други туристически дестинации, но заради проблемите с полетите вече има анулирани 
летни резервации. 
Повече от 1 млн. пътници са пристигнали или заминали от Кипър през юни, съобщиха от компанията оператор на двете 
международни летища „Hermes Airports”. 
Такъв значителен поток пътуващи за един месец страната регистрира за първи път от октомври 2019 г., от преди 
пандемията. 
Удовлетворение от петмесечните туристически резултати изрази заместник-министърът на туризма Савас Пердиос. 
Пристиганията на чуждестранни посетители през този период достигат почти 75% от броя им през рекордната за кипърския 
туризъм 2019 г., което е добро постижение, особено на фона на загубата на руския пазар, каза той. 
Десетки полети до и от Кипър са засегнати през последните седмици от хаоса на летищата в Европа, но процентът им е 
много по-малък, отколкото в други страни, като Гърция, Хърватия, Испания, посочи Пердиос. 
Заради тези проблеми вече има анулирания на туристически резервации, но броят им не предизвиква тревога, каза още 
заместник-министърът. 
Той призова кипърците, ако могат, да пътуват в чужбина в друг период, не през юли и август. 
 
√ Повишиха с 30% минималната заплата в Турция 
От 1 юли минималната работна заплата в Турция стана 6471 турски лири (към 725 лева), което е увеличение с 30 процента, 
предадоха турските медии, цитирани днес от БТА. 
В края на миналата седмица президентът Реджеп Ердоган обяви, че брутната минимална заплата в страната става 6471 
турски лири (съответно нетното възнаграждение е 5500 турски лири - 616 лева). 
През януари минималното възнаграждение в страната бе увеличено с 50 процента. Тогава минималната заплата достигна 
нетна стойност от 4250 лири. 
Никога не сме си затваряли очите за проблемите, които нашите граждани изпитват в ежедневието си поради значителното 
повишаване на цените и инфлацията, заяви Ердоган. 
Инфлацията е основният проблем не само на Турция, но и на целия свят, добави президентът. 
 
√ Китай наложи локдаун на 1,7 млн. души в провинция Анхуей 
Китай постави 1,7 милиона души под локдаун в централната провинция Анхуей, където властите съобщиха за почти 300 
нови случая на Covid-19 в понеделник, предаде АФП. 
Това е поредното огнище, което тества подходът за нулева толерантност към коронавируса, който включва строга 
карантина и масово тестване. То се появи в момент, когато китайската икономика започна да се възстановява от 
продължилия месеци локдаун в Шанхай и ограниченията в Пекин. 
В Анхуей, където властите регистрираха стотици случаи миналата седмица, локдаун бе наложен в два окръга – Съсян и 
Линби, като на над 1,7 млн. души е разрешено да напускат домовете си само при тестване. 
Провинцията съобщи, за 287новозаразени в понеделник, включително 258 души без симптоми. Съседната провинция 
Джансу пък съобщи за 56 нови случая в четири града. 
 
√ Анализатори предупреждават, че цената на петрола може да стигне $380 за барел 
Цената на петрола може да достигне до 380 долара за барел, ако Русия значително намали производството на петрол в 
отговор на западните санкции, предупреждават анализатори от JP Morgan Chase, цитирани от Блумбърг. 
При намаляване на руските петролни доставки с пет милиона барела дневно, цените на петрола могат да излетят в 
стратосферата, предупреждават анализаторите от една от най-големите американски банки JP Morgan Chase. 
Това е най-лошият сценарий за потенциалния руски отговор на опитите за ограничаване на цената на нефта от тази 
държава. 
Идеята се появи при срещата на лидерите от Г-7 и цели да намали печалбите, които Русия получава заради високите цени 
на черното злато. По този начин лидерите се надяват да ограничат финансовия поток, с който Москва финансира водената 
от нея война в Украйна. 
"Много е вероятно правителството да отговори на поставянето на ценови таван с намаляване на доставките. Свитият 
петролен пазар е на тяхна страна", пише в анализа на експертите. 
Според тях намаляването на дневните доставки на руски петрол с 3 милиона барела на ден ще доведе до повишаване на 
цените на горивата на Лондонската фондова борса до 190 долара за барел. 
 
√ Най-богатите 500 в света са изгубили 1,4 трлн. долара от началото на годината 
500-те най-богати хора на света са загубили общо 1,4 трилиона долара през първата половина на 2022 г. Това сочи 
информация на агенция Блумбърг. 
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Сред милиардерите претърпели най-големи финансови загуби година е Марк Зукърбърг, който притежава нетно около 60 
милиарда. 
За Джеф Безос, чието състояние се определя на 133 милиарда долара, се посочва, че е загубил за първата половина на 
годината около 63 милиарда долара, а Илон  Мъск, чието общо нетно състояние е 210 милиарда долара  се смята, че е със 
загуби за близо 62 милиарда долара за същия период от време. 
Според изданието сред милиардерите претърпели най-големи финансови загуби  за 2022 година е и изпълнителният 
директор  на борсата за криптовалута Чангпенг Джао с близо 80 милиарда долара; 
Блумбърг отбелязва, че някои от загубите на  ай-богатите се дължат  на  влошаване състояние на бизнесите им в 
последното тримесечие или от промяна на пазарите. Към това се прибавя и влиянието на високата инфлация, войната в 
Украйна и нарушените вериги от доставки, както и съобщението на Централната американска банка от миналия месец за 
повишаване на лихвените проценти с най-бързия темп от почти 30 години насам. 
Специалисти продължават да изразяват сериозни опасения от рецесия, въпреки твърденията на президентът Джо Байдън, 
че рецесията не е "неизбежна". 
 
Икономически живот 
 
√ Радев връчи мандата на Василев: предупредих ви, че статуквото ще потърси реванш 
Президентът Румен Радев връчи на настоящия вицепремиер и финансов министър в оставка Асен Василев проучвателен 
мандат за съставяне на кабинет. Василев бе номиниран от „Продължаваме промяната“ за премиер на евентуално тяхно 
второ правителство. Асен Василев ще има срок от една седмица да представи на президента изпълнен мандата с имена 
на министри и структура на министерски съвет, които после да защити пред парламента и да осигури мнозинство за 
грасуването му в пленарна зала. 
Връчвайки мандата Радев посочи, че страната ни се намира в тежка икономическа, политическа и социална криза, а от 
последните дни и във външно-политическа. Държавният глава отбеляза, че когато е връчвал след последните избори 
мандат за съставяне на кабинет на „Продължаваме промяната“ е предупредил, че ако още в първите си 100 дни 
правителството не предприеме решителни действия за промени в съдебната власт, статуквото ще потърси своя реванш. 
Приемайки проучвателния мандат Асен Василев заяви, че в кризите, в които се намираме е важно да има работещ кабинет, 
който да работи в интерес на гражданите, а не на статуквото и да защитава единствено българския национален интерес. 
 
√ "Слуховете за фалита на България се оказаха силно преувеличени" 
За първото полугодие държавният бюджет отчита излишък от 1 милиард 160 милиона лева – увеличение от 881% спрямо 
същия период на миналата година, когато излишъкът беше едва 118 милиона лева, коментира във фейсбук икономистът 
Георги Ангелов. 
Приходите растат с 14% на годишна основа, разходите се увеличават с под 10%. Слуховете за фалита на България се оказаха 
силно преувеличени, изтъква той. 
Припомняме, от МФ съобщиха, че на база на предварителни данни и оценки се очаква бюджетното салдо по 
консолидираната фискална програма (КФП) към юни 2022 г. да бъде положително в размер на 1 160 млн. лв. (0,8 % от 
прогнозния БВП). На месечна база за юни се очаква превишение на приходите над разходите в размер на  555 млн. лева. 
Изтъква се, че подобрението на бюджетната позиция за месеца се дължи основно на по-високите постъпления във връзка 
с крайния срок (30 юни) за подаване на годишната данъчна декларация за 2021 г. по Закона за корпоративното подоходно 
облагане, съответно и за внасяне на корпоративен данък, данък върху разходите, данък върху приходите на бюджетните 
предприятия и на данък върху дейността от опериране на кораби. Положително влияние върху ръста на приходите оказват 
и постъпленията от косвени данъци, помощите (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) и други. 
 
√ България с умерен за ЕС ръст на цените на селскостопанската продукция 
Руската инвазия в Украйна значително смути световните селскостопански пазари, особено на фона, че Русия и Украйна са 
големи износители на зърно, пшеница, царевица, маслодайни семена (особено слънчоглед) и торове. Това добави 
допълнителна нестабилност към пазарите, което доведе до рязко покачване на цените на ключови селскостопански 
продукти и суровини, сочи изследване на Евростат. 
През първото тримесечие на 2022 г. средната цена на стоките и услугите, използвани в момента в селското стопанство (т.е. 
вложения, несвързани с инвестиции), се е увеличила с 9,5% в сравнение с четвъртото тримесечие на 2021 г., подкрепена 
от силни повишения цените за торове и подобрители на почвата (+21,2%), енергия и смазочни материали (+17,4%) и храни 
за животни (+9,2%). Същевременно средната цена на селскостопанските стоки като цяло нараства с 6.0%. 
На годишна база средната цена на селскостопанските вложения, несвързани с инвестиции,е скочила с 27,4% за ЕС между 
първото тримесечие на 2021 г. и първото тримесечие на 2022 г. По-специално, цената на торове и подобрители на почвата 
почти се е удвоила средно в ЕС (+96,2%), а средната цена на енергията и смазочните материали се е повишила с малко над 
половината (+55,6%). По-високите разходи за зърнени храни и енергия също преминаха към храните за животни (+22,9%). 
 

https://ikj.bg/novini/rokada-asen-vasilev-e-nominatsiata-na-pp-za-nov-premier/
https://ikj.bg/novini/byudzhetat-na-plyus-s-1-160-mlrd-leva-kam-kraya-na-yuni/
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Средната цена на селскостопанската продукция се е повишила с 19,9% за ЕС през първото тримесечие на 2022 година 
спрямо година по-рано. Особено силно увеличение на цените има при зърнените култури (средно +41,5%) и маслодайните 
семена (+51,7%), както и говедата ( +24,2%), птичето месо (+22,2%) и мляко (+21,4%), между другото. 
Сред държавите-членки на ЕС най-голям темп на нарастване на средната цена на селскостопанската продукция е 
регистриран в Литва (+18,1% през първото тримесечие на 2022 г. в сравнение с четвъртото тримесечие на 2021 г.), следвана 
от Румъния (+14,4%) и Холандия (+13,9%). Хърватия (-5,8%, водена от спада в цените на фуражните растения), Словакия (-
0,8%) и Гърция (-0,4%) са единствените страни с понижение на ценовия индекс през този период. 
В България ръстът на цените спрямо последното тримесечие на 2021 година е сред умерените за ЕС – под 5%. 
Най-рязко нарастване на средната цена на суровините, които не са свързани с инвестиции, също е регистрирано в Литва 
(+24,5%), следвана от Латвия (+18,9%) и Словакия (+14,6%). Всички държави членки регистрират повишения, но най-
малките темпове са в Малта (+4,7%), Словения и Португалия (и двете +6,2%). 
 
3e-news.net 
 
√ Финансиране ще има, но редица пречки спират още инвестициите на домакинствата във ВЕИ 
Списък на необходимите промени, които да улеснят начинаещия инвеститор във възобновяеми източници, за стане 
едно семейство потребител и производител на ток 
Каквито и финансови инструменти да има за инвестиции във Възобновяеми източници на енергия (ВЕИ) все още реалните 
бариери пред домакинствата са факт, а за да се премахнат освен воля е необходим и работещ парламент, който да приема 
закони. 
Редица административни пречки спират хората да предприемат такава важна стъпка, убеден е и Илиян Илиев от 
Обществен център за околна среда и устойчиво развитие, Варна. Това сподели той на онлайн събитие "Трябва ли да се 
промени Закона за енергията от възобновяеми източници и Закона за енергетиката, така че да улеснят домакинствата да 
станат производители на енергия, която внасят в мрежата?," организирано от Хабитат България. 
Неправителственият сектор предлага да бъдат въведени възможности за производителите на енергия за собствени нужди, 
да могат да ползват енергийната мрежа като „батерия“ за съхранение на излишната за тях енергия като този процес е 
максимално административно улеснен. Това включва въвеждането на понятията „потребител-производител” – prosumers 
- от английски “prosumer” = producer + consumer. Друга важна промяна в двата закона е въвеждане на „нетно отчитане” – 
Net metering – отчитане на разликата между произведената  електрическа енергия от съответните енергийните обекти на 
потребителя - производител и потребената от него електрическа  енергия за собствени нужди на годишна база. Това ще 
даде възможност енергията, която е произведена в повече да се ползва на друго място. Ако например лятото живеете в 
къща, където се намира вашата фотоволтаични система и произвеждате в повече, тази енергия да се изчислява и да се 
използва за периода, когато вече се преместите в града през зимата. 
Най-лесното изчисление, което прави Илиев е свързано с това, че ако 100 000 домакинства изградят по 1kW мощност ще 
произвеждат енергия колкото един ядрен реактор. Той е един от онези ентусиасти, които започват да правят фотоволтаици 
за собствени нужди и това тестване го води до идеята да направи и чек лист за улеснено инсталиране на фотоволтаични 
централи за собствени нужди. Според него на първо място да не формализираме изпълнението на европейското 
законодателство, защото то в повечето случаи облекчава големите производители.  
Изграждането на фотоволтаици за собствени нужди да мине на уведомителен режим 
Много е важно семействата, които правят фотоволтаици за собствени нужди да минат на уведомителен режим, а 
електроразпределителното дружество просто ще трябва да свърже потребителя със системата. В момента всеки, който 
инсталира фотоволтаична система се третира като производител, а това е свързано с по-тежки и бавни административни 
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процедури, които могат да отнемат около година. Затова трябва да въведем понятието потребител-производител, 
коментира Илиев. Според него е важно да няма ограничение за инсталиране на конкретна мощност, било то 5 Mw или 10 
Mw, а да е толкова колкото потребява домакинството, което допълнително обяснява необходимостта от Net metering. Ако 
домакинството продава ток е нормално да се спазва законодателството и да плаща данъци, но пък не трябва да се 
осигурява допълнително както е задължението в момента, каза Илиев. Според него в чек листа трябва също да се 
предвиди, че фирмите, които ще се занимават с изграждане на фотоволтаици трябва да бъдат лицензирани. 
Домакинствата да бъдат производители и потребители, да управляват енергията, която имат с Net metering  
А в Америка опитът показва, че тези фирми са и посредници между собственика и администрацията и извършват всички 
процедури вместо собственика. Улеснението е, че той просто казва: „Искам да си направя фотоволтаична система“ и всичко 
останало се върши от компанията, която ще изгражда системата. В момента отчитането и документацията отнемат твърде 
много време с излишни бюрократични спънки. Една от тях е например необходимостта за две фактури да се платят по 35 
стотинки, за които онлайн излиза скъпо да се платят заради банковите такси, но и не могат да се приспаднат от следваща 
сметка, за да не се разкарва човек на място. Илиев обясни, че фотоволтаичната система на къщата е 4kW, от които използва 
половината. „През деня не всички системи работят, направил съм си енергиен мениджмънт, бойлерът е вързан за 
колектор, системата захранва 2 фризера, хладилници, телевизор, компютри, не мога да използват целия ток. Ако се сложи 
климатик би издърпал това количество ток“, допълни Илиев. Печалбата зависи от цените за изкупване на тока. Но с всички 
административни пречки и време сумата е незначителна. 
123 млн. евро за еднофамилни и многофамилни сгради по Плана за възстановяване 
А са предвидени сериозни финансови средства по Плана за възстановяване и устойчивост. Проект 9 е Програмата за 
саниране на многофамилни жилищни сгради е на стойност 765 милиона евро. Близо 77% от планираните средства ще се 
използват отново за 100% грант за домакинствата, независимо от техните доходи. Останалата част е предвидена за 
осигуряване на 80% грант, а 20% ще е собствено финансиране, за което се планира ЕСКО схема. Но е свързано със 
задължителни реформи, промени в Закона за управление на етажната собственост и създаване на дефиниция за енергийна 
бедност в Закона за енергетиката, както и оne stop shop като едно място, на което хората ще получават консултации, за да 
се справят с административните пречки. 123 млн. евро са предвидени по проект 10 Програма за финансиране на единични 
мерки за енергия от възобновяеми източници в еднофамилни сгради и многофамилни сгради. Първата мярка е за 
изграждане на слънчеви системи за битово горещо водоснабдяване. Максималният размер на безвъзмездното 
финансиране на отделно домакинство се предвижда да е 100% от стойността на системата, но не повече от 1 960.83 лева. 
Малките ВЕИ централи до 10 kW са възможност за семействата да получат до 15 000 лева подпомагане  
Втората мярка е за изграждане на фотоволтаични системи до 10 kW.  Максималният размер на безвъзмездната финансова 
помощ на отделно домакинство се предвижда да е до 70% от стойността на системата, но не повече от 15 000 лева. 
Енергийно бедни домакинства ще могат да кандидатстват за безвъзмездното финансиране до 100% от стойността на 
системата, но не повече от 15 000 лева. 
В случай на техническа възможност за използване на акумулатори домакинствата могат да ги включат в проекта за 
фотоволтаична система, доколкото не се надхвърля прага от 15 000 лева. 
Домакинствата могат да инсталират фотоволтаични инсталации, чиято мощност надхвърля 10 кW и стойност от 15 000 лв., 
но безвъзмездното финансиране е ограничено до 15 000 лв. 
Но тези инвестиции са свързани със задължителна реформа за стимулиране на производството на електроенергия от ВЕИ. 
А затова е задължително да се намали административната тежест за инвестициите във възобновяеми източници по 
отношение на инсталирането, свързването и експлоатацията на мощностите. Предвижда се създаване на работна група и 
обществени консултации за промени в Закона за ВЕИ и др. нормативни документи. 
Средствата за енергийна ефективност ще бъдат едни от първите, които ще бъдат отпуснати от есента след като депутатите 
приеха промени в Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове миналата 
седмица. Така първият транш от 2,6 млрд. лева от средствата по Плана за възстановяване няма да бъдат загубени. Но пък 
ако искаме да се преведат следващите траншове до края на годината трябва да се приемат редица закони за отпушване 
на инвестициите, включително за саниране и изграждане на ВЕИ от домакинствата. 
Какви са важните закони и цели на ЕС за енергийна ефективност и ВЕИ? 
Европейският пакт за климата беше приет през юни 2021 година. Според него страните трябва да намалят емисиите на 
парникови газове най-малко с 55% до 2030г. и да постигнат климатична неутралност до 2050 г. За постигане на поставените 
цели, ЕК започна преразглеждане на законодателството си в рамките на така наречения пакет „Подготвени за цел 55“ (Fit 
for 55 package). Сградите са ключови за постигане на целите, тъй като те са отговорни за 40% от потребяваната енергия и 
36% от свързаните с нея емисии на парникови газове. Започна ревизиране на Директивата за насърчаване на ВЕИ, за да се 
направи по-лесно интегрирането на енергията от възобновяеми източници към мрежата. Постави се нова цел за 40% 
енергия от възобновяеми източници в енергийния микс и използване на 49% енергия от възобновяеми източници в 
сградите. Действащата Директивата за насърчаване на ВЕИ не е транспонирана все още в българското законодателство, 
срокът за което беше 30 юни 2021г., припомниха от Хабитат България, организатори на конференцията. 
Домакинствата все още срещат огромни административни пречки да произвеждат енергия от ВЕИ за собствени нужди.  Все 
още не е очертан и пътя за модернизация на енергийния сектор, както и крайна дата за използването на въглища, 
комнетира Ася Добруджалиева, мениджър проекти в Хабитат България. 
А заради рускана инвазия в Украйна, през май 2022г. ЕК представи плана REPowerEU, който има за цел да прекрати 
зависимостта на ЕС от руските изкопаеми горива и да преодолее кризата, породена от изменението на климата. Това 
включва и промени в Механизма за възстановяване и устойчивост, за да се включат в съществуващите планове за 
възстановяване и устойчивост на държавите членки специални нови мерки.  Комисията предлага за сградите да се постига 
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икономия на енергия - те са най-бързият и най-евтиният начин за справяне с текущата енергийна криза и за намаляване на 
сметките. Държавите членки се поощряват да използват фискални мерки за насърчаване на икономиите на енергия, като 
например намалени ставки на ДДС за енергийно ефективни отоплителни инсталации, изолации на сгради и уреди и 
продукти. 
Комисията предлага водещата цел за 2030 г. за възобновяемите енергийни източници да се увеличи от 40 % на 45 % в 
рамките на пакета „Подготвени за цел 55“. С определянето на тази обща повишена амбиция ще се създаде рамка за други 
инициативи, включително специална стратегия на ЕС за слънчевата енергия с цел удвояване на слънчевия фотоволтаичен 
капацитет до 2025 г. и за инсталиране на мощност от 600 GW до 2030 година. Комисията предлага инициативата „Слънчеви 
покриви“ с поетапно въвеждане на правно задължение за инсталирането на слънчеви панели върху нови обществени и 
търговски сгради и нови жилищни сгради. 
Плановете са да има удвояване на равнището на внедряване на термопомпи и мерки за интегрирането на геотермална и 
слънчева топлинна енергия в модернизираните районни и общински отоплителни системи. 
Необходими са много реформи, за да успеем ефективно да използваме европейските средства и да се привлекат 
допълнителни инвестиции от гражданите, фондове и банкови инструменти. Секторът на домакинствата се характеризира 
с висока енергийна интензивност, като 93% от сградния жилищен фонд в страната не отговаря на изискванията за 
енергийна ефективност. 90% от необновените сгради се характеризират с най-лоши енергийни характеристики – с класове 
на енергопотребление E, F и G. Затова са необходими много стъпки, включително законодателни, за да може първо да 
подобрим енергийната ефективност на домовете си и паралелно с това да се подпомогне енергийната независимост чрез 
изграждане на ВЕИ. 
 
√ Скок с 69.76%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 747.34 лв. за MWh с ден за доставка 4 юли 
2022 г. 
Eнергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 747.34 лв. за MWh с ден за доставка 4 юли 2022 г. и обем от 87 255.10 MWh, сочат данните от търговията. Това е ръст от 
69.76 % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 829.15лв. за MWh, при количество от 47 408.70 MWh. 
Извънпиковата енергия (39 846.40 MWh) е на цена от 665.54 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 625.18 лв. за MWh и количество от 2872.1 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 03 часа – 484.85 лв. за MWh (3247.5 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 18 часа –  922.53 лв. за 
MWh (3748.6 MWh). Много висока е и отчетената стойност за 21 часа – 915.54 лв. за MWh.  
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 740.5 лв. за MWh при количество от 2739 MWh. 
(https://ibex.bg/) 
Спрямо стойността от 440.23 лв. (225.09 евро) за MWh за 3 юли 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за 
доставка 4 юли 2022 г. се повишава до 747.34 лв. за MWh ( скок с 69.76 %) по данни на БНЕБ или 382.11 евро за MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 3 юли 2022 г. общият търгуван обем към часа на публикуване на 
информацията е 1 053.70 MWh при средно претеглена дневна цена от 359.29 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     39,51%    2096.32 
Кондензационни ТЕЦ   37,70%    2000.39 
Топлофикационни ТЕЦ   3,37%    178.57 
Заводски ТЕЦ    1,98%    105.02 
ВЕЦ     2,37%    125.96 
Малки ВЕЦ    2,51%    132.93 
ВяЕЦ     0,65%    34.25 
ФЕЦ     11,37%    603.12 
Био ЕЦ      0,55%     29.38 
Товар на РБ         3813.36 
Интензитетът на СО2 е 319g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Средната цена базов товар на БНЕБ в сегмента „ден напред“ през юни спрямо месец май се повишава с 10.5 % до 
435.89 лв. за MWh 
В сегмента „пазар в рамките на деня“ средно претеглената цена достига 413.36 лв. за MWh 
Средната цена базов товар в сегмента „ден напред“ на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) през юни в 
сравнение с месец май расте. Увеличават се и търгуваните обеми. В сегмента „пазар в рамките на деня“ се наблюдава 
увеличение на цените, но спад на търгувания базов обем. При  пазарен сегмент “двустранни договори“ в частта доставени 
количества намаляват и среднопретеглената цена и количествата, а в частта изтъргувани обеми се отчита увеличение и на 
стойността и на количествата. Това става ясно от отчета на БНЕБ за месец юни 2022 г. 
Пазар ден напред 

https://ibex.bg/
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Средната цена базов товар в сегмента „ден напред“ на БНЕБ през месец юни се повишава с 10.5 % или с 41.25 лв. и достига 
до 435.89 лв. за MWh. За сравнение, през предходния месец май тя е била 394.64 лв. за MWh. 
Повишение с 13.9 % или с 52.66 лв. - до 431.08 лв. за MWh се отчита и при средната цена пиков товар. По-слабо е 
увеличението при средната цена извънпиков товар – 7.3 %. Така, ако през месец май тя е била от порядъка на 410.85 лв. 
за MWh, през месец юни се повишава с 29.85 лв. до 440.70 лв. за MWh. 
Най-ниската цена през месец юни е 39.57 лв. за MWh. За сравнение, месец по-рано тя е била 26.54 лв. за MWh. Така 
увеличението през е с 49.1 % или с 13.03 лв. 
Най-високата цена съответно е била 936.84 лв. за MWh, което е увеличение с 12.8 % или със 106.57 лв. През предходния 
месец май тя е достигала до 830.27 лв. за MWh. 
Прави впечатление ръстът на търгуваните обеми в посочения сегмент през юни, спрямо предходния месец май, въпреки 
повишението на цените. 
Общо търгуваният базов обем през юни нараства до 2 475 897.8 MWh, което представлява повишение с 19.5 % или с 
404 809.6 MWh спрямо предходния месец май. 
Пиковият обем, според данните е повече с 20.8 % или с 221 379.4 MWh. Така, ако през май пиковият обем е достигал до 
1 065 691.1 MWh, през месец юни  се увеличава до 1 287 070.5 MWh. 
Съществено е и увеличението при извънпиковия обем – до 1 188 827.3 MWh или с 18.2 % през юни (за месец май - 
1 005 397.1 MWh). 
С 23.5 % се повишават, както среднодневният, така и средно часовият търгувани обеми. Според отчета на борсовия 
оператор среднодневният търгуван обем през юни е от порядъка на 82 529.9  MWh (с 15 720.6 MWh над месец май), а 
средночасовият – 3 438.7 MWh/h (2 783.7 MWh месец по-рано). 
Пазарните участници се увеличават и от 88 през месец май  стават  89, което е ръст с 1.1%. 
От отчета на борсовия оператор за търгуваните обеми в сегмента „пазар ден напред“ по вид на търговски участник става 
ясно, че през месец юни спрямо май 2022 г. осъществените покупки  на технологични разходи за електрическа енергия 
при пренос и разпределение са 9%, от търговците – 84 %, и от потребители – 7 %, при производителите – 0%. 
Осъществените  продажби по вид на търговски участник в този сегмент са например 70 % от производители, 18 % от 
участници с до и над 5 MWh, а 12 % - от търговци.   
Пазар в рамките на деня 
За разлика от „ден напред“, при „пазар в рамките на деня“ се отчита ръст на постигнатите цени, но спад на търгуваните 
количества. 
Среднопретеглената цена през месец юни се повишава със 17.7 % или с 64.74 лв. за MWh и достига до 430.17 лв. за MWh. 
За сравнение, през предходния сравняван месец тя е съставлявала 365.43 лв. за MWh. 
По-висока е и среднопретеглената цена пиков товар – 413.36 лв. за MWh – увеличение с 23.6 % или със 78.91 лв. за MWh 
от тази през предходния месец май. 
Повишение с 11.8% до 455.47 лв. за MWh се отчита и при среднопретеглената цена извънпиков товар (407.29 лв./MWh 
през месец май). 
На фона на този ценови ръст се наблюдава спад (минус) с 5.9 %, или с 5 125.9  на общотъргуваният базов обем в този 
сегмент, който възлиза на 82 025.7 MWh през юни. 
Пиковият обем намалява с 1.6 % (с 805.5 MWh) и през месец юни е от порядъка на 49 276.7 MWh. Доста по-значително е 
понижението при извънпиковия обем (минус 11.7 %) до 32 749.0 MWh. 
С 2.7% през юни в сравнение с месец май спадат съответно среднодневният и средночасовият търгувани обеми. Така 
среднодневният търгуван обем се свива до 2 734.2 MWh (2 811.3 MWh за месец май), а средночасовият – 113.9 MWh/h 
(117.1 MWh/h  месец по-рано). 
Няма промяна при пазарните участници през юни и те остават 73. 
Пазарен сегмент „двустранни договори“ 
По отношение на сегмента на двустранни договори в частта по отношение на доставените количества среднопретеглената 
цена намалява с 1.7 % или с 6.69 лв. за MWh през юни спрямо предходния месец май – до 395.90 лв. за MWh. 
Що се отнася до общо доставените количества, при тях също се отчита спад – с 5.3 %. Така, ако през месец май те са 
достигали до  605 016.0 MWh, през юни се свиват до 573 120.0. 
При изтъргуваните количества се покачват и цената и обемите. Среднопретеглената цена за месец юни се увеличава с 4.3 
% или с 18.83 лв. за MWh до 460.32 лв. за MWh (441.49 лв. за месец май). 
Общо изтъргуваните количества нарастват със 72.3% или с 471 428.0 MWh и така отчетените през месец юни скачат  до 
1 123 508.0 MWh. 
Броят на успешните сделки на екран  Auction е 19. Най-ниската постигната средно претеглена цена е 370.73 лв. за обем от 
15 120 MWh, а най-високата – 580.05 лв. за обем от 29 760 MWh. 
 
√ Цените по европейските енергийни борси достигат до 500 евро/мвтч в определени часове в понеделник 
Румънската OPCOM затвори при цена от 384,77 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 296,62 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 384,77 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 4 юли 2022 г. Цената за пиковата енергия е 429,25 евро/мвтч, а извънпиковата енергия е 340,29 
евро/мвтч. Най-високата цена от 471,68 евро/мвтч ще бъде в 18 ч. Най-ниска ще бъде цената в 3 ч и тя ще бъде 247,90 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 73 938,1 мвтч. 



17 

 

На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за 4 юли ще бъде 296,62 евро/мвтч. Общият изтъргуван обем 
електроенергия е за 172,83 гвтч. Максималната цена ще бъде 419,69 евро/мвтч и тя ще бъде в 19 ч. Минималната цена ще 
бъде в 12 ч и тя ще бъде 247,21 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 4 юли е 389,48 евро/мвтч. Пиковата енергия пък се 
търгува за 437,18 евро/мвтч. Най-високата цена от 502,01 евро/мвтч ще бъде в 17 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 ч тя 
ще бъде 254,39 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 73 497,6 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 4 юли на Словашката енергийна борса е 391,36 евро/мвтч. Най-високата цена ще 
бъде в 17 ч и  тя ще е 514,26 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 254,38 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 308,40 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 21 ч 
и  тя ще е 432,42 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 15 ч и тя ще бъде 176,01 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 4 юли е 344,10 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 353,44 
евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 51 858,8 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 20 ч и тя ще 
достигне 422,97 евро/мвтч. Най-ниската цена се очаква в 4 ч и тя ще бъде 254,35 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 293,89 евро/мвтч на 4 юли. Пиковата цена ще бъде 256,44 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 496 140,0 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 21 ч и тя ще 
достигне 398,72 евро/мвтч. В 16 ч се очаква и най-ниската цена от 171,19 евро/мвтч. 
 
√ Лидерите от Г-7: Няма компромис по климатичните цели въпреки глобалната енергийна криза 
Лидерите на Г-7 завършиха тридневната си среща в Баварските Алпи с ангажимент към Парижкото споразумение за 
климата, въпреки че се съгласиха, че може да е необходимо публично финансиране за някои проекти за изкопаеми газове, 
за да се намали зависимостта от руската енергия. Дневният ред на срещата беше доминиран от войната на Русия срещу 
Украйна, на която лидерите на Г-7 се опитаха да противодействат чрез демонстриране на сила и единство в групата от 
влиятелни западни икономики. 
Лидерите се съгласиха да продължат ключовата инициатива на германския канцлер Олаф Шолц и да създадат клуб по 
климата до края на годината, но бяха критикувани за смекчаването на езика за електрическите превозни средства и 
изкопаемите горива, коментира Clean Energy Wire. 
Сътрудничеството с развиващите се и нововъзникващите страни изигра жизненоважна роля на срещата с няколко 
планирани „партньорства за справедлив енергиен преход“ в подкрепа на тяхното преминаване към чиста енергия. „Това 
беше важна среща на върха в много специално време“, каза Шолц по време на последната си пресконференция, 
добавяйки, че тя е показала единството на Г-7 в подкрепата й за Украйна. 
Затворени далеч от общественото внимание с живописни гледки към Баварските Алпи, лидерите на Г-7 се изправиха пред 
особено предизвикателен коктейл от взаимосвързани кризи, особено по отношение на енергийната сигурност, доставките 
на храна, действията в областта на климата, пандемията Covid-19 и загубата на биоразнообразие. 
Много от тези проблеми се влошиха от нахлуването на Русия в Украйна – единствената криза, която доминираше в 
преговорите, от които Русия бе страна до анексирането на Крим през 2014 г. и насърчи Г-7 да изглежда укрепена и 
обединена на срещата на върха, организирана под егидата на сегашното германско председателство. 
Германия имаше високи климатични цели в навечерието на срещата на върха в Елмау, обещавайки да го превърне в 
основен приоритет по време на председателството на Г-7, но началото на руската инвазия в Украйна през февруари 
провали плановете. 
Окончателното комюнике на лидерите наистина поставя климата и енергията в центъра на вниманието, започвайки с 
раздел, озаглавен „Устойчива планета“.Лидерите потвърдиха своя „непоколебим“ ангажимент към Парижкото 
споразумение и казаха, че имат за цел да запазят границата от 1,5°C покачване на температурата в рамките на обхвата – 
придържайки се към климатичните цели въпреки ескалиращата криза с енергийните доставки, която се очаква особено за 
европейските членове на Г-7. 
„Въпреки че предприемаме незабавни действия за осигуряване на енергийни доставки и спиране на увеличенията на 
цените на енергията, водени от извънредни пазарни условия, ние няма да компрометираме нашите цели за климата и 
биоразнообразието, включително енергийния преход“, заявиха лидерите на страните, добавяйки и ангажимент за 
преодоляване на зависимостта от вноса на руски енергоизточници. 
Г-7 отваря врати за подкрепа на газовия сектор, „в съответствие с климатичните цели“ 
Докато страните от Г-7 препотвърдиха плановете си за премахване на неефективните субсидии за изкопаеми горива до 
2025 г., държавите-членки въведоха сериозни предупреждения за ангажимента си да прекратят публичната подкрепа за 
изкопаеми горива в чужбина. 
Шолц настоя да направи възможно публичното финансиране на чуждестранни газови проекти, въпреки споразумението 
за противното, подписано на миналогодишната COP26. Окончателният текст сега отваря вратата за такава подкрепа, но 
поставя някои ограничения, които според наблюдателите са в съответствие с обещанието на COP от 2021 г. 
„Решението за прекратяване на финансирането за изкопаеми горива остава в сила“, каза Шолц. „Въпреки това, разбира се, 
ние ще помогнем на страните в сегашната ситуация, ако искат да направят инвестиции в своите енергийни доставки, 
например ако са готови за водород – всичко това, стига да са в съответствие с 1,5°C [глобалния температурен лимит на 
затопляне] цел на Парижкото споразумение.“ 
Шолц подчерта, че природният газ не може да бъде дългосрочно решение и особено не за Германия, която има за цел да 
стане климатично неутрална до 2045 г. Въпреки това „газът е необходим за преходен период и затова може да има 
инвестиции, които имат смисъл в тази фаза и трябва да бъдат подкрепени“, каза канцлерът. Окончателното комюнике 
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гласи, че обществената подкрепа в газовия сектор може да бъде „подходяща“ при „извънредни обстоятелства […], ако се 
прилага по начин, съвместим с нашите климатични цели и без да създава ефекти на блокиране“. 
Срещата на върха „не успява да изпрати сигнал за ново начало в политиката за климата“ – Germanwatch 
За наблюдателите от гражданското общество това е основната причина за доста слабия климатичен резултат от срещата. 
„Разочароващо е, че срещата на върха на Г-7 не успя да изпрати сигнал за ново начало в политиката за климата, което би 
било възможно“, Кристоф Балс, политически директор на Germanwatch. Стремежът на Шолц за финансиране на газ обаче 
означаваше, че „контролът върху политиката по климатичните щети“ сега стои в центъра. 
Йоханес Шрьотен, политически съветник в мозъчния тръст E3G, каза, че Г-7 е пропиляла „златна възможност“ да ускори 
края на публичните финанси с изкопаеми горива. „Опитът на канцлера Шолц да направи големи изключения от 
„изявлението на COP26 относно международната обществена подкрепа за прехода към чиста енергия“ беше предотвратен 
– но само за кратко,“ каза той. „Целостта на политиката остава, но се нуждаем от спешно изясняване на сроковете и 
инвестиционните критерии, отвъд празното понятие за готовност за водород.“ 
Изпълнителният директор на Грийнпийс Германия Мартин Кайзер видя липсата на амбициозни споразумения за климата. 
„Шолц не успя да инициира повратната точка за опазването на климата в Елмау и липсват ясни решения за постепенно 
премахване на въглищата и дата за постепенно премахване на автомобилите с вътрешно горене до 2030 г. и на газа до 
2035 г.“ 
Г-7 ще създаде климатичен клуб до края на 2022 г 
Г-7 разкри планове за създаване на климатичен клуб до края на тази година, където членовете ще се споразумеят за общи 
правила и стандарти в борбата срещу глобалното затопляне. Клубът ще „подкрепи ефективното прилагане на Парижкото 
споразумение чрез ускоряване на действията в областта на климата и увеличаване на амбицията, с особен акцент върху 
промишления сектор, като по този начин ще се справи с рисковете от изтичане на въглерод за стоки с интензивни емисии, 
като същевременно спазва международните правила“, е записано в отделен документ. 
Това беше значителна победа за канцлера Шолц, който от известно време се застъпва за такъв клуб. 
Климатичният клуб беше необходим, тъй като все още не е направено достатъчно, твърди Г-7. „Отбелязваме със 
загриженост, че в момента нито глобалната климатична амбиция, нито изпълнението са достатъчни за постигане на целите 
на Парижкото споразумение“, се казва в документа. 
Клубът ще бъде изграден върху три стълба: смекчаване на климата чрез работа за общо разбиране за това как различните 
мерки могат да бъдат сравними, декарбонизация на индустрията и насърчаване на международната амбиция чрез 
партньорства и сътрудничество. Климатичният клуб ще бъде сътрудничещ и отворен за страни, които се ангажират да 
ускорят действията за разширяване на Парижкото споразумение. 
Наблюдатели разкритикуваха, че в предложението все още липсват подробности. „Климатичният клуб трябва да се 
изпълни с конкретни цели и мерки“, каза Денис Сноуър, ръководител на Global Solutions Initiative. 
Матс Енгстрьом, гостуващ сътрудник в Европейския съвет за външни отношения (ECFR), каза, че изявлението за клуба е 
„значителна стъпка, но остава много да се направи, включително да се гарантира, че той наистина е приобщаващ“. 
Мариан Файст, изследовател в Германския институт за международни въпроси и въпроси на сигурността (SWP), смята, че 
създаването на клуб до края на годината е „оптимистична времева рамка, предвид липсата на съдържание“. 
Германската група за химическа промишленост VCI нарече инициативата за създаване на климатичен клуб „добро нещо“, 
което беше посрещнато с международна подкрепа. Поради това индустриалната група призова ЕС да „отложи своя план 
за едностранно въвеждане на мерки за корекция на въглерода на граница (CBAM)  за опазване на климата и да даде 
абсолютен приоритет на климатичния клуб“. 
Сътрудничество в областта на климата отвъд Г-7 чрез „партньорства за справедлив енергиен преход“ 
Г-7 стартира „Партньорство за глобална инфраструктура и инвестиции“ на стойност 600 милиарда долара за устойчиви 
инфраструктурни проекти в страни с ниски и средни доходи – разглеждано като отговор на така наречената инициатива на 
Китай „Един пояс, един път“. 
Освен това германското председателство покани няколко развиващи се страни и нововъзникващи икономики, които също 
са членове на по-широкия клуб от влиятелни икономики Г-20, да присъстват на срещата на върха. След съвместна сесия с 
държавните и правителствени ръководители от Индонезия, Индия, Южна Африка, Аржентина и Сенегал, настоящият 
председател на Африканския съюз, лидерите на Г-7 заявиха в документ, че се ангажират да обединят усилията си за 
ускоряване на прехода към климата неутралност. 
Като част от тези усилия Г-7 реши да създаде повече от така наречените „партньорства за справедлив енергиен преход“ 
(JETP), първото от които беше обявено на миналогодишната COP26 с Южна Африка. Тези партньорства имат за цел да 
придвижат напред прехода чрез финансова, както и техническа подкрепа и изграждане на капацитет. Преговорите с 
Индонезия, Индия, Сенегал и Виетнам обаче далеч не са финализирани и вероятно ще отнеме месеци, докато бъдат 
обявени нови JETP. 
Балс от неправителствената организация Germanwatch приветства документа от Г-7 и страните партньори, но каза, че той 
„очевидно е само отправна точка“. Балс нарече „жалко“, че лидерите се съгласиха само да „намалят постепенно“ 
използването на въглища, а не да го прекратят изцяло. 
Г-7 обмислят ограничаване на вносните цени на петрола и газа, за да попречат на Русия да печели от войната  
Лидерите казаха, че ще обмислят „осъществимостта“ на временни тавани на цените на вноса на енергия от Русия, за да 
попречат на Москва да печели от войната срещу Украйна и последиците от нея, които доведоха до покачване на цените 
на петрола, газа и въглищата през последните месеци. 
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Идеята зад тавана на цените е да се обвържат финансовите услуги, застраховането и превозът на петролни товари с таван 
на цените, предаде Ройтерс. Доставчик или вносител биха могли да ги получат само ако се ангажират с определена 
максимална цена за руския петрол. 
Анализаторът Лука Бергамаски от италианския мозъчен тръст ECCO нарече дебата за тавана на цените отвличане на 
вниманието. „Обръщането на много политическо внимание на неясни и вероятно неефективни или контрапродуктивни 
„тавани на цените“ е огромна загуба на време, вместо да се обърне внимание на търсенето, за да се намалят разходите на 
потребителите и финансите за Путин“, каза той в съобщение в Twitter. Според него Г-7 трябва да се съсредоточи върху 
спестяването на енергия, енергийната ефективност, възобновяемите енергийни източници и максимизирането на 
съществуващата инфраструктура. 
Резултатът от Г-7 „не е достатъчен за преодоляване на пропастта в доверието с Глобалния юг“ 
Някои видяха срещата на върха на Г-7 в Германия като важна стъпка към глобалната климатична програма за 2022 г. по 
пътя към COP27 в Египет по-късно тази година. НПО като Oxfam призоваха Г-7 най-накрая да увеличат финансирането за 
климата. На него се гледа като на решаващ начин за получаване на подкрепа от развиващите се страни за амбициозни 
действия в областта на климата. 
Г-7 сега заяви, че ще засили усилията си, за да изпълни най-накрая обещанието си да подкрепя развиващите се страни със 
100 милиарда долара за финансиране на климата годишно. Освен това те казаха, че ще увеличат мащаба на финансирането 
и застраховането на рисковете от климата и бедствията и ще работят за „Глобален щит“ срещу климатичните рискове, като 
напредъкът трябва да бъде постигнат до началото на COP27. 
Енгстрьом от ECFR каза, че Германия е прокарала амбициозна климатична програма за срещата на върха на Г-7, „но 
резултатът не е достатъчен, за да се преодолее пропастта в доверието с Глобалния юг“. Г-7 ще трябва действително да 
изпълни обещанието си за финансиране на климата. „В противен случай инерцията от конференцията в Глазгоу миналата 
година може да бъде загубена.“ 
Ела Кокоцис от изследователската група на Г-7 нарече „разочароващо“, че Г-7 само препотвърди плана си за предоставяне 
на 100 милиарда „възможно най-скоро“. 
„Очакванията бяха големи, че Елмау най-накрая ще изпълни този отдавна закъснял ангажимент“, каза тя. 
 
√ Страхът от рецесия отново потопи в червено БФБ 
Най-голяма загуба през отминалите пет работни отчете индексът на българските сини чипове“ SOFIX (-0.70%), а 
единствен имотният BG REIT регистрира повишение (+1.00%) 
Загубите отново преобладаваха на Българската фондова борса (БФБ), след като седмица преди това трендът беше 
противоположен – с повишения за три от четирите индекса. През отминалата седмица (27 юни – 1 юли) три от четирите 
индекса завършиха със спад и един с повишение. Най-голяма загуба регистрира българският измерител на „сините чипове“ 
SOFIX (-0.70%), следван от широкия BG BX40 (-0.55%) и равно претегления BG TR30 (-0.51%). Само имотният BG REIT 
приключи с ръст (+1.00%). 
Така трендът на БФБ съвпадна с динамиката на търговията в Западна Европа и САЩ – с преобладаващи загуби, 
предизвикани от появилите се нови притеснения за евентуална рецесия от двете страни на Атлантика, заради 
повишаващата се инфлация. Предварителните данни на статистическата служба на ЕС „Евростат“ показаха в петък, че 
инфлацията в еврозоната се е ускорила до рекордните 8.6% през юни спрямо 8.1% през май, тъй като войната в Украйна 
продължи да повишава цените на храните и енергията. 
Седмица по-рано (20-24 юни) на БФБ с най-висок ръст приключи BGBX 40 (+0.57%), следван от BGTR 30 (+0.52%) и с най-
слабо повишение SOFIX (+0.24%), само BG REIT на загуба (-0.16%). Тогава трендът на българския пазар отново съвпадна с 
търговията на фондовите борси в Западна Европа и САЩ, където повечето от пазарите отчетоха значителни печалби, след 
като инвеститорите се върнаха отново към рисковите активи, загърбили страха от нарастващата инфлация и повишаването 
на лихвите от големите банки. 
Месечни равносметки от началото на годината 
През юни беше регистриран четвъртият месечен паритет – два от измерителите в зелено и два в червено: със спад 
приключиха SOFIX (-0.77%) и BGBX (-0.23%), а с повишения BG REIT (+0.12%) и BGTR 30 (+0.10%). 
През май на БФБ с ръст завършиха BGTR 30 (+1.25%) и BG REIT (+0.40%), а със спад BGBX 40 (-0.69%) и SOFIX (-0.17%). Април 
се оказва вторият месец с паритет за 2022 година: с нарастване за BG REIT (+3.07%) и BG BX40 (+0.06%), и понижения за 
SOFIX (-1.23%) и BG TR30 (-0.46%). 
Същото беше и съотношението през януари – два индекса със загуба и два с печалба: SOFIX (-2.70) и BG BX40 (-1.72%) и с 
ръст BG TR30 (+2.03%) и BG REIT (+1.65%). 
Февруари засега е най-губещият месец за 2022 година: SOFIX (-3.77%), BG BX 40 (-2.73%), BG TR30 (-1.43%) и BG REIT (-1.00%), 
докато март е най-печелившият: BG TR30 (+6.93%), BG REIT (+6.07%), BG BX40 (+5.84%) и SOFIX (+5.30%). 
При четири месечни паритета, логично е от началото на годината до 1 юли два от индексите да са с повишения: BG REIT 
(+8.84%), следван от BG TR30 (+7.72%) и два със спадове: SOFIX (-4.04%) и BG BX40 (-0.24%) 
На годишна база, спрямо 1 юли 2021 година, и четирите индекса са със стабилен ръст: най-голямо повишение е 
регистрирано от BGTR 30 (+24.11%), следван от BG REIT (+17.03%), BGBX 40 (+15.87%) и SOFIX (+9.38%). 
Акцент от седмицата: дебютът на Уебит Инвестмънт Нетуърк 
След много успешното първично публично предлагане (IPO) на акции на Уебит Инвестмънт Нетуърк (Webit Investment 
Network - WIN) на 6 юни, когато беше презаписана 2.4 пъти от предложената емисия в размер на 5 887 999 акции и набрани 
близо 6 млн. лева свеж капитал, компанията стартира също много успешно на 28 юни и търговията с акции на пазара beam 
за развитие на малки и средни компании. За 4 работни дни WIN успя да пласира 528 969 лота за 623 670 лева при средна 



20 

 

цена от 1.179 лв./акция и седмичен ръст от 0.45% на цената за първата седмица на БФБ. За повишения интерес към новата 
емисия свидетелства търговията в първия ден, 28 юни, когато цената на акциите се повиши с 11.36%. 
Дружеството е учредено във Варна, а дейността му е свързана с форума WEBIT за цифрови иновации и нови технологии, 
който се провежда от 2008 г. всяка година, а тази година се проведе на 28-29 юни, като първият ден започна със старта на 
търговията на емисията. За първи път камбаната на БФБ, с която се известяват важни събития на борсата и най-вече старта 
на търговията, вкл. и на нови емисии, беше изнесена извън сградата на БФБ. 
WIN e свързано и с Founders Games - програма за растеж на Webit.Festival, достъпна за компании с финансиране от 500 хил. 
до 20 млн. долара. Едноличен собственик на WIN е „Анхеало Кънсалтънтс“ ЕООД – дружество на основателя на форума 
WEBIT д-р Пламен Русев. 
БФБ отчете малко по-нисък седмичен оборот 
спрямо предходната седмица. Осъществени са 2 441 сделки с 3 368 932 лота за 30 092 131 лева, спрямо 1 965 сделки с 
2 264 160 лота за 31 156 078 лева или с 1 063 947 лева по-малко, но с 474 сделки и с 1 104 772 лота повече. 
Със сделки за над 200 000 лева завършиха 15 дружества, колкото и в предходната седмица, като най-голям седмичен 
оборот регистрира за втора поредна седмица Холдинг Нов Век АД (6N31) с една сделка на 27 юни с 6 095 дългови книжа 
на дружеството за 11 956 363 лева; Синтетика АД (SYN) с 14 сделки с 110 195 акции за 5 069 038 лева; НДФ Конкорд Фонд-
7 Саут-Ийст Юръп (CCR7) с 21 сделки с акции на дружеството за 2 412 800 лева; Чайкафарма висококачествените лекарства 
АД (THQM) с 4 сделки с акции за 1 202 715 лева; Феникс Капитал Холдинг АД (PCH) с Феникс Капитал Холдинг АД (PCH) с 2 
сделки с акции за 855 500 лева; Адванс Терафонд АДСИЦ (ATER) със 107 сделки с акции за 773 813 лева; Уебит Инвестмънт 
Нетуърк АД (WIN) с 389 сделки с акции за 623 670 лева; Софарма АД (SFA) с 42 сделки с акции за 568 207 лева;     Фонд за 
недвижими имоти България АДСИЦ (BREF) със 79 сделки с акции за 404 813 лева; Българска фондова борса АД (BSE) със 
161 сделки с акции за 391 144 лева; Елана Агрокредит АД (EAC) с 19 сделки с акции за 329 686 лева; Химимпорт АД (CHIM) 
с 80 сделки с акции за 315 187 лева; американската Intel Corporation (INL) с 19 сделки с акции за 294 063 евро; германския 
борсов оператор Deutsche Boerse Commodities GmbH (4GLD) с 9 сделки с акции за 277 546 лева; Алтерко АД (A4L) с 63 сделки 
с акции за 274 548 лева. 
В тази група на най-оборотните емисии за пета поредна седмица попада Софарма АД (SFA), за четвърта Чайкафарма 
висококачествените лекарства АД (THQM),  за трета Адванс Терафонд АДСИЦ (ATER) и за първа Холдинг Нов Век АД (6N31) 
и Синтетика АД (SYN). 
Освен това, 15-те дружества, които са реализирали сделки за над 200 000 лева всяко, за общо 25 749 111 лева, формират 
85.56% от седмичния оборот на БФБ. За отбелязване е, че четирите дружества със седмичен оборот над 1 млн. лева всяко, 
за общо 20 640 916 лева, представляват 68.59% от седмичния оборот на борсата. 
След като три от индексите регистрират седмични понижения, 
губещите акции са повече от печелившите 
при съотношение 57% за губещите към 25% за печелившите и 18 на сто без промяна. При другите показатели 
съотношението също е в полза на губещите: при емисиите (38% за губещите към 33% за печелившите и 29 на сто без 
промяна), при обемите обороти (34% за губещите към 9% за печелившите и 57 на сто без промяна) и при сделките (48% за 
губещите към 34% за печелившите и 18 на сто без промяна). 
Динамика на индексите на БФБ* 
Седмичният преглед (27 май - 1 юли) показва, както вече посочихме, че три от индексите са на загуба и само един на 
печалба: 
- при SOFIX е регистриран спад с 0.70% спрямо повишение с 0.24% в предходната седмица. През отминалите пет работни 
дни с акциите на 15-те компании, включени в SOFIX, са реализирани сделки с 1 229 831 лота за 3 250 939 лева при 3 138 647 
лева седмица по-рано; 
- при BGBX 40 е отчетено понижение с 0.23% спрямо нарастване с 0.52% в предходната седмица. През отминалите пет 
работни дни с акциите на 40-те компании, включени в широкия измерител, са сключени сделки с 1 847 881 лота за 5 941 035 
лева при 7 527 538 лева седмица по-рано; 
- при BGTR 30 е регистрирана загуба от 0.51% спрямо ръст с 0.57% в предходната седмица. През отминалите пет работни 
дни с акциите на 30-те компании, включени в равно претегления измерител, са реализирани сделки с 1 657 107 лота за 9 
511 243 лева при 5 243 969 лева седмица по-рано; 
- имотният BG REIT единствен е на печалба с 1.00% след понижение с 0.16% в предходната седмица. През отминалите пет 
работни дни с акциите на 7-те AДСИЦ, включени в измерителя, са осъществени сделки с 451 101 лота за 1 187 849 лева при 
329 617 лева седмица по-рано. 
Най-печелившите акции 
- София Комерс-Заложни къщи АД (SCOM) е начело в групата на най-печелившите акции с ръст от 9.62% и седмичен оборот 
от 42 070 лева при последна цена от 2.700 лв./акция и пазарна капитализация от 6 480 000 лева; 
- германската компания Fresenius Medical Care AG and Co. KGaA е с повишение от 6.25% и седмичен оборот от 19 062 евро 
при последна цена от 47.600 евро/акция; 
- френската компания на най-богатия французин Бернар Арно LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (MOH) е с нарастване на 
цената на акциите с 6.25% и седмичен оборот от 19 062 евро при последна цена от 573.300 евро за акция; 
- Агрия Груп Холдинг АД (AGH) с ръст от 5.26% и седмичен оборот от 203 613 лева при последна цена от 32.000 лв./акция и 
пазарна капитализация от 217 600 000 лева; 
- германската Deutsche Post AG (DPW) е с повишение от 5.01% и седмичен оборот от 29 483 евро при последна цена от 
35.705 евро за акция. 
Най-губещите акции 
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За четвърта поредна седмица в тази група преобладават акциите на чуждестранни компании, които се търгуват на БФБ: 
- най-голямата енергийна компания на Германия E.ON SE е начело на групата на най-губещите емисии със спад от 10.02% 
и седмичен оборот от 68 850 евро при поседна цена от 7.900 евро за акция; 
- БГ Агро АД (BGAG) е с понижение от 8.57% и седмичен оборот от 43 073 лева при последна цена от 1.600 лв./брой и 
пазарна капитализация от 64 571 904 лева; 
- американската Amazon.com Inc. (AMZ) е на загуба с 6.91% и седмичен оборот от 92 823 евро при последна цена от 101.000 
евро за акция; 
- германската Volkswagen AG (VOW3) е със спад от 6.80% и седмичен оборот от 271 030 евро при последна цена от 128.460 
евро за акция; 
- Синтетика АД (SYN) е с понижение от 6.00% и седмичен оборот от 5 069 038 лева при последна цена от 47.00 лв./акция и 
пазарна капитализация от 141 000 000 лева. 
Енергийните компании на БФБ 
През отминалите пет работни дни (27 юни – 1 юли) с книжата на: 
- Електроразпределителни мрежи Запад АД - ЕРМ Запад АД (новото име на ЧЕЗ Разпределение България АД (CEZD) не са 
реализирани сделки, като последната е била на 15 юни с 53 акции за 15 592 лева, след което цената им се е повишила 
0.68%, при последна цена от 294.000 лв./акция и пазарна капитализация от 566 832 000 лева; 
- Електрохолд Продажби АД (CEZE) също не са реализирани сделки, като последната е била на 14 април с 24 акции за 710 
400 лева, след което цената им е спаднала с 1.33% при поседна цена от 29 600.000 лв./акция и пазарна капитализация от 
148 000 000 лева; 
- Синергон Холдинг АД (SNRG) са реализирани сделки с 550 акции за 433 лева, след което цената им се е повишила с 16.06%, 
при последна цена от 0.795 лв./акция и пазарна капитализация от 14 595 285 лева; 
- КМ Грийн Енерджи Фонд АД (CGRN) не са реализирани сделки, като последната е била на 3 юни със 100 акции за 146 
лева, след което цената им се е повишила с 0.69%, при последна цена от 1.460 лв./акция и пазарна капитализация от 
19 470 370 лева; 
- Елхим Искра АД (ELHM) е реализирана сделка на 28 юни с 500 акции за 320 лева, след което цената им е спаднала с 1.54% 
при последна цена от 0.640 лв./акция и пазарна капитализация от 16 069 382 лева; 
- Топлофикация-Русе ЕАД (TPLR) не са реализирани сделки, като последната е била на 9 юни с 9 000 акции за 30 600 лева, 
след което цената им се е понижила с 2.86%, при последна цена от 3.400 лв./акция и по-ниска пазарна капитализация до 
96 387 117 лева; на БФБ се търгуват и облигации на Топлофикация-Русе АД (T0F1), но през отминалата работна седмица не 
са реализирани сделки, като последната е била на 25 май с една облигация за 1 000 лева, след което цената на дълговите 
книжа не се е променила, оставайки на 1 000.00 лева номинал за облигация; 
- ТЕЦ - Бобов дол АД (TBD) не са реализирани сделки, като последната е била на 23 юни с 1 250 акции за 25 000 лева, след 
което цената им не се е променила, при последна цена от 20.000 лв./акция и пазарна капитализация от 174 100 800 лева; 
на БФБ се търгуват и облигации на ТЕЦ - Бобов дол ЕАД (TC8A), но през отминалата седмица не са реализирани сделки, 
като последната е била 24 юни с 81 облигации за 81 000 лева за 1 000 лева номинална стойност, след което цената им не 
се е променила. 
- Топлофикация-Бургас АД (TPLB) са реализирани сделки с 33 акции за 58 лева, след което цената им не се е променила, 
при последна цена от 1.750 лв./акция и пазарна капитализация от 50 606 479 лева; 
- Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA) не са реализирани сделки, като последната е била на 27 април с 286 облигации 
за 286 000 лева при номинална стойност от 1000 лева/брой, след което цената им не се е променила; 
- ТЕЦ Марица 3 АД (6TMA) не са реализирани сделки, като последната е била на 10 декември 2021 г., когато са продадени 
334 дългови книжа за 334 000 лева на номинална стойност, след което цената им не се е променила, при последна цена 
от 1 000.000 лева номинал/брой; 
* Сборът от оборота на четирите индекса е по-голям от общия седмичен оборот с акции на БФБ, защото едни и същи 
емисии са включени в два и повече индекса. 
Източници: Бюлетините на БФБ и статистическата база на Infostock.bg. 
Обзорът има аналитичен характер и не е препоръка за сделки с акции и други инструменти на БФБ и други борси по 
света. 
 
Мениджър 
 
√ КЕВР утвърди по-високите цени на тока от 1 юли 
Комисията за енергийно и водно регулиране прие решение, с което се утвърждават цени в сектор "Електроенергетика" за 
новия регулаторен период 1.07.2022 - 30.06.2023 г. 
От 1 юли цената на електроенергията за битовите потребители се повишава само с 3,4 %. За клиентите на „Електрохолд 
Продажби“ /ЧЕЗ/ изменението на крайната цена е с 2,70 %, за „ЕВН България Електроснабдяване“ – с 3,47 %, за клиентите 
на „ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ – с 4,45 %. В тези цени са включени както цената на електроенергията, така и цените на 
мрежовите услуги. 
Предстои регулаторът да постанови и цените на парното и топлата вода. 
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√ Нагласите на мениджърите: Цените още ще растат 
Всеки втори шеф на фирма в строителния бранш очаква цените да продължат да нарастват през следващите месеци. Това 
показва анкета на Националния статистически институт сред мениджърите на фирми, която показва какъв е бизнес 
климатът в страната. 
Най-големи са инфлационните очаквания в строителството. В този сектор от икономиката 52,2% от мениджърите очакват 
покачване на продажните цени през следващите три месеца на база предварителни нагласи от доставчиците, с които 
работят. В търговията на дребно 46,4% от шефовете на фирми прогнозират повишаване на цените през следващите месеци. 
В промишлеността 29,7% от мениджърите предвиждат вдигане на цените, а в услугите – 22,2%. Въпреки очакванията за 
покачване на цените обаче, търговците смятат, че оборотите им ще нараснат, което ще се отрази добре на фирмите. 
Но в сектора на услугите са песимистично настроени по отношение на търсенето от страна на клиентите. Общото между 
мениджърите от всички сектори на икономиката е, че най-големият проблем пред бизнеса е несигурната икономическа 
среда. В промишлеността вторият най-значим проблем е недостигът на работна ръка, в строителството проблеми са цените 
на материалите и недостигът на хора. В търговията на дребно най-големите проблеми след несигурната икономическа 
среда са конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене, а в услугите това са конкуренцията и недостигът на работна 
ръка. 
 
√ В Германия призовават хората да пестят енергия, готвят се за газова криза 
Oпасявайки се, че Русия може да спре доставките на природен газ, ръководителят на германска регулаторна агенция 
призова вчера своите сънародници да пестят енергия и да се подготвят за зимата, когато потреблението ще нарасне, 
предаде Асошиейтед прес. 
Председателят на Федералната мрежова агенция Клаус Мюлер прикани собствениците на къщи и апартаменти да 
проверят газовите си бойлери и радиатори и да ги настроят така, че максимално да пестят енергия. 
"Поддръжката може да намали консумацията на газ с 10-15 процента", каза той пред Медийната група Функе. 
Мюлер смята, че хората трябва да използват 12-те седмици, които имат, преди да дойде студеното време, за да се 
подготвят. Необходимо е семействата още отсега да обсъдят дали във всички стаи да се поддържат обичайните за зимата 
температури или в някои стаи може да е и малко по-студено, каза той. 
Призивът бе отправен, след като миналия месец Русия намали подаването на газ за Германия, Италия, Австрия, Чехия и 
Словакия, а страните от ЕС бързат да попълнят запасите си от горива, използвани за производство на електричество, за 
захранване на индустрията и отопление на жилищата през зимата, отбелязва АП. 
"Газпром" обяснява намаленото подаване по газопровода "Северен поток-1" с технически проблем. Руската компания 
казва, че нейно оборудване, което се ремонтира в Канада, е блокирано там вследствие на западните санкции срещу Русия, 
наложени заради войната й в Украйна. 
Йенс Керстан от провинциалното правителство на Хамбург изрази пред вестник "Велт ам зонтаг" загриженост от ситуацията 
и не изключи възможността, ако се стигне до недостиг на газ,  да се наложи да бъде ограничено подаването на топла вода 
за населението. "При извънредни ситуации с остър недостиг на газ топла вода ще може да се осигурява само в определени 
часове на деня", каза Керстан. 
 
√ Джонсън обяви най-голямото намаляване на данъците във Великобритания от десетилетие 
Британският премиер Борис Джонсън и финансовият министър Риши Сунак написаха обща статия, за да обявят, по думите 
им, "най-голямото еднократно намаляване на данъците от десетилетие", демонстрирайки единство пред лицето на 
кризата с повишаването на разходите на домакинствата във Великобритания, предаде ДПА. 
В статията във в."Сън", излязла вчера, премиерът и финансовият министър казват, че когато в сряда се повиши прагът на 
системата за обществено осигуряване, това ще спести на 30 милиона британски работници до 330 британски паунда (400 
долара) годишно. 
Те добавиха, че това историческо намаляване на данъците ще възлезе общо на 6 млрд. британски паунда и ще освободи 
2,2 милиона души от задължението да плащат "каквито и да е социални осигуровки и данъци върху доходите си", а "близо 
70 процента от британските работници" ще плащат по-ниски социални осигуровки. 
Джонсън отбеляза, че сега има "големи шансове" да се поправи ненужната данъчна тежест за хората и бизнеса в цяла 
Великобритания. 
 
√ Оптимизъм завладя стоковите борси в очакване на новата реколта 
Цените на основните стокови борси се отправиха надолу, след като няколко седмици те се движеха в широки амплитуди 
и двупосочни колебания, обусловени от спекулативния фактор на фона на войната в Украйна. Но след като преди седмица 
прогнозите и на Организацията по прехрана и земеделие към ООН (ФАО) и Министерство на земеделието на САЩ не 
показаха отрицателни тенденции, а напротив – оптимистични очаквания за световното производство на пшеница, (тя 
повлия силно и на фуражното зърно), в т.ч. и за рекордна реколта в Русия, натискът върху Тенденцията бе подкрепена и от 
други обстоятелства - износът на Русия към азиатските пазари и Турция е рекорден; Китай намалява вноса си; горещата 
вълна в Европа и в САЩ няма да се отрази неблагоприятно върху реколтата на царевица. Така рязката корекция надолу в 
цените на основните зърнени сделки по световните борсови пазари се затвърждава и през тази седмица, въпреки 
затрудненията в разблокирането на украинските пристанища и отварянето на коридори за износ. 
Пшеницата в САЩ поевтиня с нови 24.00 долара до 340.00 щ.д./тон, тази във Франция падна със 7.00 евро до 365.00 
евро/тон, в Украйна цената остана без промяна на 415.00 щ.д./тон. Руската пшеница свали 31.00 долара и се предлага на 
387.00 щ.д./тон. 
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При  царевицата в САЩ цената последва тренда на пшеницата с минус 3.00 долара до 336.00 щ.д./тон, в Украйна минус 
20.00 долара и 260.00 щ.д./тон. Ечемикът във Франция свали 14.00 евро до 324.00 евро/тон, а в Украйна старата цена от 
420.00 щ.д./тон се запази. 
Рапицата, която от началото на май пада заради увеличената прогноза за добива, тази седмица се възстанови частично с 
32.25 евро на Euronext до нива от 694.00 евро/тон. 
Нерафинираното слънчогледово олио на борсата в Ротердам след сериозното поевтиняване остана на 1650.00 щ.д./тон. 
Рафинираната захар леко се повиши с 5.60 долара до 556.60 щ.д./тон на борсата в Лондон. 
В подкръг "Зърно" на Софийска стокова борса котировките през седмицата са също леко надолу – хлебна пшеница в големи 
количества се търси на 635.00 - 690.00 лв./тон, предлагането е на 700.00 лв./тон. 
Купувачите на фуражна пшеница котират от 615.00 до 650.00 лв./тон, продавачите са на 660.00 лв./тон, а за пивоварен 
ечемик имаше „купува“ на цена от 650.00 лв./тон срещу 660.00 лв./тон „продава“. 
Царевица се търси на 630.00 - 650.00 лв./тон, а се предлага на 690.00 лв./тон. 
В подкръг „Хранителни стоки” цените на основните стоки са стабилни:  има предлагане на зрял фасул в чували на 3330.00 
лв./тон и белен и небелен слънчоглед, както и разнообразие от консерви. 
В подкръг „Индустриални стоки” на Софийската стокова борса през седмицата имаше традиционно сделки за 
енергоносители: продадоха се дърва за горене на 145.00 лв./куб.м, въглища в чували на 800.00 лв./тон, дървесни пелети 
на 800.00 лв./тон, автомобилен бензин А95Н на 2741.67 лв./хил.л и дизелово гориво на 2888.33 лв./хил.л. Сделки имаше и 
за газьол за ПКЦ в диапазон 2941.41 - 2974.54 лв./хил.л и моторно масло на 14.55 лв./л. 
 
√ Пазарът на роботи в Европа се възстановява 
Пазарът на роботи в Европа се възстановява след две години на спад в продажбите. Това показват актуалните данни на 
Международната федерация по роботика (IFR), цитирани от специализирания портал за роботика - robotics-bulgaria.com. 
През 2021 г. инсталациите на промишлени роботи са надминали досегашния рекорд от 75 600 внедрени системи, който 
беше регистриран през 2018 г. Статистиките за изминалата година показват, че новоинсталираните роботизирани решения 
са общо 78 000, което представлява ръст от 15 на сто спрямо предходната. 
В автомобилостроенето, което запазва позицията си на водеща клиентска индустрия за пазара на роботика, не е отчетен 
ръст в инсталациите. В този бранш през 2021 г. са интегрирани 19 300 нови робота, което дублира резултатите от 
предходния отчетен период. 
За сметка на това в металообработката и машиностроенето новоинсталираните системи са 15 500 - с цели 50 на сто повече 
от 2020 г. 
Значително увеличение - с 30 на сто, от IFR докладват и в производството на пластмаси и химически продукти, където 
през миналата година са въведени в експлоатация 7700 нови роботизирани конфигурации. 
Основен двигател за растежа на глобалния пазар на промишлени роботи през 2021 г. е електронното производство, където 
са реализирани 132 000 внедрявания - с 21 на сто повече спрямо данните за предходната година в същия сектор. В 
автомобилостроенето новоинсталираните роботи са 109 000, което представлява ръст от 37 на сто. Сходни стойности на 
увеличение в сравнение с 2020 г. отбелязват и секторите машиностроене и металообработка, където инсталациите през 
изминалата година са 57 000. В класацията следват производството на пластмаси и химически продукти (с 22 500 нови 
робота и ръст от 21 на сто) и хранително-вкусовата промишленост (с 15 300 новоинсталирани системи и ръст от 24 на сто). 
През 2021 г. Северна и Южна Америка не успяват да подобрят досегашния си рекорд в продажбите на индустриални 
роботи от 2018 г., когато общо на двата континента са заработили 55 200 нови робота. Изминалата година обаче им носи 
втория най-добър резултат в историята на бранша в региона. Най-много новоинсталирани роботи през 2021 г. има в 
Съединените щати (33 800 броя), което представлява 68 на сто от общия пазар в двете Америки. 
73 на сто от всички нови роботи в индустрията през 2021 г. са внедрени в Азия, показва докладът на IFR. Общият им брой 
е 354 500 - с близо една трета повече в сравнение с предходната година. Най-много новоинсталирани системи има в 
секторите електроника, автомобилостроене, машиностроене и металообработка. 
 
√ Еврото се разменя за 1,0430 щатски долара 
Курсът на еврото днес се задържа под прага от 1,05 долара, съобщиха германски финансови издания. 
В междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин единната европейска валута се котираше за 1,0430 щатски долара. 
Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,0425 долара. 
 
√ Производството на коли в Русия почти спря 
Производството на автомобили в Русия почти напълно спря. Причината е, че големите автомобилни производители 
напуснаха страната, а западните правителства наложиха санкции на Москва в отговор на инвазията ѝ в Украйна, съобщава 
The Moscow Times. 
Русия е произвела само 3700 автомобила през май, което е с 97% по-малко в сравнение със същия месец на миналата 
година, според данни на статистическата агенция на страната Росстат. Докато производството се колебаеше в началото на 
годината – 95 000 автомобила през януари и 108 000 за февруари – през март то падна до 40 800 превозни средства. За 
първите пет месеца на годината Русия е произвела общо 268 000 превозни средства, по-малко от половината от обемите 
за същия период на 2021 г. 
Производството на камиони и автобуси през май е спаднало съответно с около 40% и 6,5 на сто в сравнение с май 2021 г. 
В руската автомобилна индустрия работят 300 000 души, като още 3 милиона работят в свързани индустрии. Само два от 
общо 20 автомобилни завода в страната са в действие, след като чуждестранните автопроизводители спряха 
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производството и прекратиха продажбите заради войната в Украйна. Продажбите на най-популярната и достъпна марка в 
страната, „Лада“, спаднаха с близо 84% през май, съобщава Асоциацията на европейския бизнес. Това е най-ниското ниво 
от 2006 г. 
 
√ Кои са страните с най-благоприятна среда за развитие на автономния автомобил 
Съединените щати, Швеция, Финландия и Обединеното кралство са страните, които показват най-благоприятна среда за 
развитие на автономните и свързани превозни средства. Това се посочва в първия доклад за автономните и свързани 
превозни средства, изготвен от испанската работодателска асоциация на производителите на превозни средства и 
камиони (Anfac). Той е разработен чрез най-новата налична обществена информация (към датата на публикуване на този 
документ) от поредица от международни индикатори, като Глобалния индекс за киберсигурност, Глобалния индекс за 
свързаност на Huawei, Speedtest и Global Competitiveness Report. Глобалният индикатор, базиран на 100, се осъществява 
чрез различни подиндикатори, които измерват нивото на киберсигурност, свързаност, технологични инвестиции и 
качество и свързаност на пътищата, предава eleconomista.es.  
Глобалният индикатор отразява необходимостта от подобряване на околната среда и съществуващите технологии в 
Испания за популяризиране на автономното и свързано превозно средство. Според данните, Испания получава оценка от 
50,5 точки от 100 възможни точки, но това все още е далеч от водещите страни като САЩ (67,8 точки), Швеция (63,3 точки) 
или Финландия (62,5 точки). 
Според доклада на ANFAC, Испания се откроява в световен мащаб със своето ниво на мрежова и пътна инфраструктура, но 
с широк капацитет за подобрение както в областта на инвестициите в нови технологии (изкуствен интелект, интернет на 
нещата, технологии информация), както и в самата инфраструктура и качеството на пътищата. 
Данните показват Топ 3 на страните поред различните подиндикатори.  

• Киберсигурност - САЩ (87 точки), Обединеното кралство (77 точки) и Финландия (74,3 точки). По този показател 
Испания е на 11-то място с 65 точки.  

• Свързаност - Швеция (43 точки), Южна Корея (41,9 точки) и Полша (41,4 точки). По този показател Испания е на 10-
то място с 28,4 точки.  

• Технологични инвестиции - САЩ (67 точки), Обединеното кралство (58 точки) и Финландия (57 точки). Испания се 
нарежда на 12-то място по този показател с 30 точки.  

• Качество и свързаност на пътната инфраструктура - Испания (90,7 точки), Нидерландия (90,2 точки) и Португалия 
(89,9 точки).  

В областта на автономните превозни средства, за своя анализ докладът взема предвид както потенциалното ниво на 
автономност на пазара, което отразява средното ниво, което пазарът би могъл да достигне с технологията, налична от 
производителите, така и действителното ниво на предлагане, базирано на относно функциите за автономност, налични в 
момента на пазара. 
Според доклада, изготвен от ANFAC, потенциалната автономия на пазара на леки автомобили е тази, която е в по-
напреднало състояние, със средни резултати над 3. От друга страна, леките търговски превозни средства са малко по-
ниски, като са на ниво 2, като технология с мажоритарна автономност. Във всеки случай трябва да се отбележи, че във 
всички случаи, леки автомобили, леки или тежки превозни средства, марките автомобили вече разполагат с необходимата 
технология за производство на напълно автономни превозни средства (ниво 5).  
Що се отнася до реалната автономия на автомобилите, в Испания Законът за движението не позволява да се 
разпространяват модели с ниво три или по-високо. Ето защо по-голямата част от предлаганите в Испания модели за леки 
автомобили имат предимно второ ниво на автономност, което съответства на 62% от съществуващата оферта, въпреки 
факта, че производителите вече разполагат с необходимата технология за производство на напълно автономни модели 
(ниво 5). 
 
√ Китай остава лидер в продажбите на електромобили 
През 2020 г. планетата беше разтърсена от пандемията от коронавирус, но в същата тази година се появиха първите 
признаци на голямо събитие в промишлен план: силен скок на продажбите на електрически автомобили до 3,1 милиона. 
А през 2021 г. са били продадени общо 5,6 милиона електромобила, включително презареждаеми хибриди, сочи анализ 
на Bloomberg New Energy Finance - NEF.  
В момента по пътищата на планетата се движат 8,5 милиона автомобила с нулеви емисии (от които 4,5 милиона хибридни). 
От тези 8,5 милиона, 4 милиона са в Китай. Европа е на второ място с 2,5 милиона, следвана от САЩ с малко над един 
милион и половина. В Азия най-много автомобилисти са се насочили към електромобилите в Южна Корея и Япония. 
В този контекст пазарът на батерии е стратегически. Тяхното производство е много скъпо, тъй като изисква редкоземни 
или скъпоценни материали. Но те са и източник на безпокойства за водачите на коли с вътрешно горене, свикнали да 
зареждат на бензиностанциите, като мнозина от тях се страхуват да не закъсат без гориво някъде сред нищото. Във всеки 
случай прогнозите са много високи: очаква се световният пазар на батерии да достигне 45 милиарда евро от 2027 г. (от 
които 30 на сто в Европа), по данни на специализираното дружество BCGЕ. 
Батериите не служат обаче само за задвижване на автомобили. Те се използват в много автономни електронни устройства, 
използвани всекидневно като преносими компютри, таблети и фотоапарати. Освен това те позволяват да се складира 
енергия, достатъчна за няколко часа в случай на спиране на тока. Във фотоволтаичния сектор се използват слънчеви 
батерии за функционирането на панелите. Така че литиево-йонните батерии, изобретени през 1970-те години и донесли 
Нобелова награда на изобретателите им, са абсолютна необходимост в днешно време. 
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В Европа, Азия и САЩ автомобилостроителите се обръщат все повече към електромобилите. В Китай всеки месец се пускат 
много нови модели от всички сегменти - евтини градски коли, високопроходими спортни SUV за широката публика, както 
и автомобили висок клас, сочи годишният анализ на Canalys. А според автомобилния индекс на Alix Partners за 2022 г. в 
Китай, който е най-големият автомобилен пазар в света, логично има най-много автомобилостроители (40), модели (243) 
и продадени коли (2,6 милиона). 
Динамиката е силна и в Европа, където традиционните автомобилостроители все повече електрифицират производството 
си. Tesla Model 3 е бил най-продаваният автомобил на Стария континент през 2021 г., с общо 170 000 продажби. Volkswagen 
обаче е на първо място по производство на електромобили благодарение на динамиката на продажбите на неговите 
марки Audi, Skoda и VW. Пазарният му дял възлиза на 25 на сто. Трети е Stellantis с 15%. 
През 2021 г. една четвърт от продажбите на нови автомобили в Европа са били електромобили. Обикновено за тях се чака 
от девет до дванайсет месеца. 
В САЩ продажбите на електромобили остават под тези в континентален Китай и Европа - едва 4% от появилите се на пазара 
коли през миналата година. Tesla продължава да доминира с пазарен дял от близо 60%. 
 
√ Бизнес доверието в Япония се влошава за второ поредно тримесечие 
Бизнес доверието сред големите японски производители регистрира влошаване за второ поредно тримесечие през юни. 
Това показа индексът Такан на Японската централна банка, отчитащ настроението сред бизнеса в страната, съобщиха 
Киодо и ДПА. 
Ключовият индекс спадна до 9 пункта от 14 пункта, регистрирани през предишното тримесечие. Анализаторите 
прогнозираха той да остане на равнище от 13 пункта. 
Влошаващите се настроения сред едрия японски бизнес са повлияни от нарастващите им разходи за енергия и суровини, 
както и свиването на доставките, причинено от локдауните в Китай, обяснява Киодо. 
Все пак индексът за големите непроизводителни предприятия, включително сектора на услугите, се повиши до 13 пункта 
от 9 пункта през тримесечието приключващо в края на март. Това представлява първо подобрение на показателя от 
декември 2021 г., което отразява възстановяване от ефектите на пандемията от коронавирус върху икономиката. 
През периода април-юни големите капиталови разходи в цялата японска индустрия вече са с 18,6 на сто по-високи спрямо 
януари-март. Така резултатите надминаха прогнозите за ръст от 12 на сто, докато през предходното тримесечие отчетеното 
увеличение беше 2,2 на сто. 
Въпреки че влошаването в автомобилния сектор беше донякъде ограничено през второто тримесечие след рязък спад 
през предходното тримесечие, ограничаването на производството на автомобили нанесе удар на секторите, насочени към 
доставки на авточасти и компоненти. 
 
√ Индия повиши митата си за внос на злато 
Индия повиши основното си мито върху вноса на злато до 12,5% от 7,5%, съобщи правителството в петък, цитирано 
от Ройтерс. С този ход вторият по големина потребител в света на благородния метал се опитва да намали търсенето, 
информира агенцията. 
Индия задоволява по-голямата част от търсенето си на злато чрез внос, който оказваше натиск върху рупията, която 
достигна рекордно ниско ниво по-рано тази седмица. 
"Внезапното покачване на цените може да намали търсенето на бижута този месец", каза Prithviraj Kothari, управляващ 
директор на RiddiSiddhi Bulllions. 
След увеличението на митата дилърите предлагаха отстъпка до 40 долара за унция спрямо официалните вътрешни цени - 
включително 12,5% вносни и 3% такси върху продажбите. 
Търговският дефицит на Индия през май се увеличи до 24,29 милиарда долара от 6,53 милиарда долара преди година, тъй 
като вносът на злато през месеца скочи до 6 милиарда долара от 678 милиона преди година. 
"В краткосрочен план търсенето на злато може да спадне, но в дългосрочен план търсенето ще остане силно и вносът ще 
се възстанови", каза Сурендра Мехта, секретар на Индийската асоциация на златото и бижутерите (IBJA). 
След обявяването на митата местните цени на златото се повишиха с около 3%, докато глобалните цени паднаха с 0,5%. 
Акциите на производители на бижута като Titan, Kalyan Jewellers и Tribhovandas Bhimji Zaveri паднаха с цели 4% на слабия 
пазар в Мумбай. 
 
√ Цените на петрола се повишиха на фона на ограниченото предлагане 
Цените на петрола се повишиха в ранната търговия в понеделник на фона на ограниченото предлагане, изострено от 
политическите вълнения в Либия и санкциите срещу Русия, пише Ройтерс. 
Към 9:00 часа българско време сортът Брент поскъпна с 0,52 долара, или 0,47%, до 112,2 долара за барел, докато цената 
на американския лев суров петрол WTI се повиши с 0,46 долара, или 0,42%, до 108,9 долара за барел. И двата сорта 
поевтиняха с около 3% в четвъртък. Двата сорта поскъпнаха с над 2% в петък. 
„Страховете от рецесията са основният мечи фактор, който ограничи скока в цените на петрола. Покачващите се лихви и 
спадът в потребителското доверие повлияха на перспективите за търсенето на гориво, докато данните показват, че 
капацитетът на петролните рафинерии в САЩ се е подобрил“, коментира анализаторът на CMC Markets Тина Тенг. 
„В допълнение, силният долар също потиска широките пазари на суровини, включително цените на суровия петрол“, 
добавя тя. 

https://www.reuters.com/world/india/india-raises-import-tax-gold-125-75-2022-07-01/
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Потребителските нагласи в САЩ паднаха до рекордно ниско ниво през юни въпреки незначителното подобрение на 
перспективите за инфлацията, след като Федералният резерв заяви, че ангажиментът му за ограничаване на инфлацията е 
„безусловен“, подсилвайки опасенията от агресивно повишение на лихвите. 
Добивът от 10-те членки на Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) през юни е спаднал със 100 хил. 
барела на ден до 28,52 милиона барела на ден, въпреки обещаното увеличение от 275 хил. барела на ден, показва 
проучване на Ройтерс. 
Спадовете в Нигерия и Либия компенсират увеличенията от Саудитска Арабия и други големи производители, като Либия 
е изправена пред по-нататъшно прекъсване на доставките поради ескалиращи политически вълнения, което прави 
вероятността ОПЕК да изпълни своите наскоро увеличени производствени квоти още по-малка, посочиха в бележка 
анализатори на ANZ Research. 
Износът на Либия е спаднал до между 365 хил. барела на ден и 409 хил. барела на ден, като вече е с около 865 хил. барела 
на ден в сравнение с нормалните нива, каза миналата седмица National Oil Corp. 
В допълнителен удар за доставките, планираната стачка на норвежки петролни и газови работници тази седмица може да 
намали добива на петрол и кондензат в страната със 130 хил. барела на ден. 
 
Cross.bg  
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Ще се стигне ли до замразяване на дипломатическите отношения между България и Русия? Гост: Надежда Нейнски 
– бивш министър на външните работи 

- С какви приоритети ще продължи партньорството на „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“? 
Гост: Иво Мирчев – депутат от ДБ 

- Ще подкрепят ли независимите депутати кабинет на Асен Василев? Гост: Иво Атанасов 
- Докога ще продължава презастрояването на София? Гости: Арх. Ивайло Петков – СОС; Борис Милчев – СОС; арх. 

Любо Георгиев - Сдружение за градски политики  
бТВ, „Тази сутрин“ 

- В търсене на подкрепа. Гости: Христо Панчугов; Стойчо Стойчев; Кольо Колев; Тихомир Безлов 
- Отзвукът в Брюксел след изгонването на 70 руски дипломати. Гост: Петър Витанов – евродепутат 
- Кога ще получаваме отстъпката от 25 стотинки за литър гориво 
- Сигнал за строеж на Алепу 

Нова телевизия, „Здравей, България“ 
- Ще събере ли подкрепа правителство на Асен Василев 
- Георги Георгиев – независим депутат; Атанас Зафиров – депутат от „БСП за България“ 
- Как ще получаваме отстъпката от 25 стотинки на литър на бензиностанциите 
- След стрелбата на детска площадка, завършила с ранен мъжжители на квартал „Студентски град” в столицата 

искат мерки и контрол 
 
√ Преглед на печата  
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - За три месеца 270 българи купиха стаж за 7 млн. лв., за да излязат в пенсия 
в. 24 часа - Учени търсят спасение в пандемията: Нова терапия замества ваксините за възрастни и болни, спасява и при 
силно заразния омикрон 
в. 24 часа - До петък "събират" 121 за 7-8 важни закона, иначе Василев не вкарва кабинет 
в. 24 часа - Нов опит "Струма" да се завърши с европари 
в. Телеграф - Режат ни главата с дървата 
в. Телеграф - Отстъпката за бензина още я няма 
в. Труд - Голямата лъжа с цената на хляба 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Всяка трета пенсия се вдига със средно 136 лв. от 1 октомври 
в. Труд - 5 млрд. евро инвестиции са от островни държави 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Рамадан Аталай депутат от ДПС: България няма достатъчно газ - да се молим всеки на своя господ зимата да не 
подрани 
в. Телеграф - Детектив Марио Вълков от Нортлейк, Илинойс: Преследвам наркокартели, гангстери и убийци 
в. Труд - Никола Филипов, финансист от "Съвет за икономически и публични политики", пред "Труд": Правят точно 
обратното на принципа за разумно управление 
Водещи анализи 
в. 24 часа - България пред избор - крокодили или алигатори 
в. Телеграф - От всяко дърво свирка дали става 
в. Труд - Скопие има държавници, йесмени 
в. Труд - Милиони долари е платила "Америка за България" за политическа пропаганда 
в. Труд - С еврото ще загубим част от плюсовете на валутния борд 
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√ Предстоящи събития в страната на 4 юли 
София 

- От 11.00 часа в пресклуба на БТА ще се проведе пресконференция на Българска асоциация за закрила на 
пациентите /БАЗП/ на тема "Въздействие върху замърсяването на въздуха и разходи". 

- От 11.00 часа кметът на София Йорданка Фандъкова ще провери строителните дейности по изграждането на нова 
детска градина в кв. „Манастирски ливади –изток“. Детското заведение е за 8 групи и ще разполага с басейн, 
физкултурен и музикален салон. 

- От 13.00 часа в хотел КООП, София, Фондация “Карин дом“, организира кръгла маса: “Адресиране на препоръки 
за промяна на политики за приобщаващо образование“. 

- От 13.00 часа в пресклуба на БТА ще се проведе пресконференция на ПП АБВ. Темите са отношенията между 
Република България и Република Северна Македония, след падане на ветото, както и енергийната сигурност на 
страната. 

- От 15.30 часа в БТПП, ул. Искър 9, Българската търговско-промишлена палата организира среща на Евроклуба по 
повод началото на председателството на Чешката република на Съвета на Европейския съюз от 1 юли 2022 г. 

- От 17.00 часа в Галерия-книжарница София Прес ще бъде представена изложба живопис на Цветомила Христова 
„Мигове на преживяното“. 

*** 
Благоевград. 

- От 10.00 часа в чест на Професионалния празник на МВР – 5 юли ще се отслужи водосвет и ще бъдат поднесени 
цветя на паметната плоча в двора на ОДМВР-Благоевград. 

- От 11.00 часа заместник-министърът на правосъдието Емил Дечев ще открие новия арест и пробационна служба 
в Благоевград.На събитието са поканени да присъстват представители на Главна дирекция „Изпълнение на 
наказанията”, на местната съдебна и изпълнителна власт. 

*** 
Бургас. 

- От 10.00 ч. пред сградата на ОДМВР – Бургас, разположена на бул. „Христо Ботев” № 46 ще се проведе церемония 
във връзка с отбелязване на 143 години от създаването на Министерство на вътрешните работи и професионалния 
празник на служителите от МВР – 5-ти юли. 

*** 
Варна. 

- От 11.00 часа ще се състои заседание на ПК „Благоустройство и комунални дейности“ към Общински съвет-Варна 
- От 13.00 часа в Арт-салона на Радио Варна ще се проведе пресконференция на народният представител от 

Демократична България Стоян Михалев 
*** 
Ловеч. 

- От 10.00 часа в община Ловеч ще стартира семинар, на който ще бъдат разгледани предизвикателствата и 
възможностите за участие на лица с психични и интелектуални затруднения в съдебни производства. 

- От 11.00 часа в пресклуба на БТА ще бъде представен проект "Учим и се забавляваме заедно" на сдружение" 
Мисия. Иновации. Гражданство - МИГ", в партньорство с Областния съвет на БЧК и сдружение "Знание". 

*** 
Пловдив. 

- От 11.00 часа в Регионален исторически музей – Пловдив ще бъде открита изложба посветена на 160 години от 
рождението на Димитър Петров Кудоглу. 

*** 
Стара Загора. 

- От 10.00 часа в РБ „Захарий Княжески“ ще се проведе инициативата „Създай. Играй. Прочети. Научи“. 
- От 10.00 часа в Детски отдел на библиотека „Родина“, ул. „Българско опълчение“ 69 ще се проведе събитието 

Вълшебна библиотека. 
- От 13.30 часа в Детски отдел на библиотека „Родина“, ул. „Българско опълчение“ 69 ще се състои демонстрация 

на преносима интерактивна система FluurMat /Виртуален магичен под/. Събитието е част от проекта на 
библиотека „Родина” – „Ученето може да бъде и забавно с новите технологии” 

- От 19.00 часа в Културен център „Стара Загора“ ще се състои концерт на Четиримата италиански тенори и 
Симфониета – Враца „VIVA ITALIA“ 

*** 
Шумен. 

- От 10.00 часа в зала 203 на община Шумен ще се проведе заседание на временната комисия за избор на съдебни 
заседатели. 

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

