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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 

 
АИКБ 
 
√ АОБР: Каква е цената на природния газ за м. юли? 
Изх. № 05-20-3/05.07.2022 г. ДО  

Г-Н АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ 
МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА 

КОПИЕ:  

Г-Н ЛЮДМИЛ ЙОЦОВ 
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА „БУЛГАРГАЗ“ ЕАД 

Г-Н СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ 

 

ОТНОСНО: Липса на заявление за утвърждаване на цена на природния газ, доставян от „Булгаргаз“ ЕАД, за м. 
юли 2022 г. 

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР, 

Понастоящем нито на уеб-сайта на Комисията за енергийно и водно регулиране, нито на уеб-сайта на „Булгаргаз“ ЕАД има 
информация за подадено заявление до Комисията от страна на обществения доставчик за утвърждаване на цена на 
природния газ за м. юли 2022 г. 
Съгласно договорите за доставка, сключени между „Булгаргаз“ ЕАД и промишлените потребители, пряко присъединени 
към газопреносната мрежа на страната, доставната цена се формира ежемесечно въз основа на заявената за 
утвърждаване цена. 
Липсата на заявление за пореден път оставя българската индустрия без цена за природния газ. Нещо повече, нарушава се 
установената практика на подаване на заявление в края на предходния месец и на коригирано заявление на първо число 
на месеца, която даваше възможност за известно планиране на разходите за природен газ. 
За пореден път в рамките на няколко месеца българските производства ще работят в ситуация, в която не е известна цената 
на природния газ. Доколкото към момента няма прекъсване на доставките, би следвало „Булгаргаз“ ЕАД да е наясно с 
цената на входа на газопреносната система, следователно - да може да формира доставна цена.  
Енергоинтензивните потребители имат равномерен профил на потребление. Те допринасят за сигурността на пазара в 
страната. Като дългогодишни клиенти на „Булгаргаз“ ЕАД, изразяваме поредния си протест срещу практики от този тип и 
настояваме за незабавно изясняване на ситуацията с цената.  

 

С УВАЖЕНИЕ, 

 

ДОБРИ МИТРЕВ 

Председател на УС на БСК  
и председател на АОБР за 2022 г.,  
по поръчение на АИКБ, БСК, БТПП и  КРИБ       
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Publics.bg 
 
√ АОБР: Какви са цените на природния газ за юли? 
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) изпрати писмо до министъра на енергетиката 
Александър Николов във връзка с липсата на заявление за утвърждаване на цена на природния газ, доставян от „Булгаргаз“ 
ЕАД, за юли 2022 г. 
Писмото гласи: „Понастоящем нито на уебсайта на Комисията за енергийно и водно регулиране, нито на уеб-сайта на 
„Булгаргаз“ ЕАД има информация за подадено заявление до Комисията от страна на обществения доставчик за 
утвърждаване на цена на природния газ за юли 2022 г. 
Съгласно договорите за доставка, сключени между „Булгаргаз“ ЕАД и промишлените потребители, пряко присъединени 
към газопреносната мрежа на страната, доставната цена се формира ежемесечно въз основа на заявената за утвърждаване 
цена. Липсата на заявление за пореден път оставя българската индустрия без цена за природния газ. Нещо повече, 
нарушава се установената практика на подаване на заявление в края на предходния месец и на коригирано заявление на 
първо число на месеца, която даваше възможност за известно планиране на разходите за природен газ. 
За пореден път в рамките на няколко месеца българските производства ще работят в ситуация, в която не е известна цената 
на природния газ. Доколкото към момента няма прекъсване на доставките, би следвало „Булгаргаз“ ЕАД да е наясно с 
цената на входа на газопреносната система, следователно - да може да формира доставна цена.  Енергоинтензивните 
потребители имат равномерен профил на потребление. Те допринасят за сигурността на пазара в страната. Като 
дългогодишни клиенти на „Булгаргаз“ ЕАД, изразяваме поредния си протест срещу практики от този тип и настояваме за 
незабавно изясняване на ситуацията с цената“. 
 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
БНТ 
 
√ Владимир Иванов: Има задържане на цените при основните хранителни продукти 
Имахме пик на цените през април, след това тенденцията е само надолу. Не е свързано толкова с летния сезон, по-скоро 
добра е българската продукция. Това се наблюдава и в световен мащаб, имаме едно укротяване на пазара. Това заяви в 
"Денят започва" Владимир Иванов, председател на Държнавната комисия по стокови борси и тържища. 
Варива, меса, риба, захар, олио - имаме задържане на цените. Включително и млечните задържаха цените си, след 11 
месеца тренд за нарастване. Имаме едно нарастване от 24% спрямо 2021 г., но има изключително негативни очаквания 
какво ще се случи с енергийния пазар. 
По думите му в българското общество има негативни наслагвания, доходите са малки, от което се поражда негативно 
отношение към пазара. 
Имаме супер реколта на зърно и в северното полукълбо, и в южното. Нашата реколта може да бъде рекордна, 
слънчогледът върви чудесно, не е редно да се чертаят негативни тенденции, каза още Владимир Иванов. 
Какво показа проверката ни за стоките на продуктите на пазара в Русе, вижте във видеото. 
 
√ Откриват пунктове за ваксинация в големите болници у нас 
Пунктове за ваксинация срещу Covid-19 ще бъдат открити в по-големите болници в страната. Това обяви в Габрово 
главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев, който се срещна с лекари от доболничната помощ и здравни 
служители. 
Достъпът до ваксини срещу Covid-19 ще бъде гарантиран чрез пунктове в по-големите болници у нас, посочи Кунчев и 
напомни, че имунизационните кабинети в регионалните здравни инспекции по места също работят. Засега не се налага 
въвеждането на противоепидемични мерки, макар увеличаването на случаите на инфектирани в последните две седмици, 
посочи доц. Кунчев: 
"Някакъв особен натиск над болниците все още няма. Горе-долу така е и в Западна Европа, което показва, че тези 
характеристики на вируса се потвърждават: по-лесно заразен, по-малко опасен". 
Системата с Covid-зоните вече е проиграна и дали ще бъдат разкрити повторно, зависи от заболеваемостта и това доколко 
е натоварена системата, посочи главният здравен инспектор и добави, че е трудно да се прогнозира до какви нива ще 
достигне разпространението на инфекцията: 
"В това, че повече хора ще се срещнат с вируса и ще го изкарат леко, на крака за два, три, пет дни, няма нищо толкова 
фатално. С две думи, ако коронавирусът продължава да се превръща в обикновен респираторен вирус като грипния, 
то това е добре дошло. Дали ще продължи така обаче, никой не може да каже, защото пък и промените в него 
продължават". 
Комуникацията между лекари и пациенти по проблемите на имунизациите беше тема на проведената в Габрово дискусия 
с участието на главния здравен инспектори, лекари от доболничната помощ и здравни специалисти. 
 
 

https://bntnews.bg/news/vladimir-ivanov-ima-zadarzhane-na-cenite-pri-osnovnite-hranitelni-produkti-1200526news.html
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√ Собственици на хотели и заведения в Сандански се оплакват от липса на кадри 
От недостиг на кадри в сферата на туризма се оплакват собственици на хотели и заведения в Сандански. Причината 
- голяма част от сервитьорите, барманите и готвачите избират да работят в морските курорти. 
Любка Илиева е в сферата на ресторантьорския бизнес от около 10 години. Казва, че най-големият проблем, с който се 
сблъсква е постоянното текучество на сервитьори и бармани. Липсата на персонал се усеща най- силно всяка година в 
началото на лятото. 
"Казват "Днес съм тук, утре ме няма, отивам да си изкарам пари на морето", като смятат, че там ще изкарат повече 
пари. Да, ама там трябва да плаща наем, а тук живее в къщи. Някои дори ходят в чужбина. Смятат, че това е най- 
якото, но всъщност не е така. Тогава може би оценяват, когато се върнат тук", казва тя. 
За летния сезон в ресторанта на Любка наемат ученици. Често обаче те приемат работата за игра и не се отнасят сериозно 
към задълженията си. 
"Когато вземеш ученик на работа, с всички изрядни документи, той иска да работи много, казва, че дава всичко от 
себе си, но не е така. Идва на работа на следващия ден, хвърля си ключа и казва „Аз съм до тук, не  ми се работи". И 
така всеки Божи ден трябва да търсиш нов и нов персонал, да обучаваш, а това е много кофти за бизнеса. Всъщност 
ти имаш ресторант, зареден, работещ, качествена храна, а няма кой да работи. Имам приятелка със сладкарница по 
същия начин е. И в момента няма персонал", казва Любка. 
Туристическият бизнес в Сандански търпи големи финансови загуби заради липсата на персонал. Дори има заведения, 
които не функционират на пълния си капацитет, защото няма кой да работи. Надеждите на собствениците са, че ситуацията 
ще се промени есента, когато работещите на морските курорти ще се завърнат. 
 
БНР 
 
√ Държавен вестник публикува решенията за ДДС на хляба и отстъпката за горивата 
В Държавен вестник бяха публикувани актуализациите на държавния бюджет, с което в сила влиза нулевата ставка на ДДС 
за хляба и брашното, както и отстъпката от 25 стотинки за литър гориво. 
Тя обаче ще може да бъде ползвана в края на седмицата и ще бъде по желание на всяка отделна бензиностанция. 
Големите вериги бензиностанции заявиха готовност, че ще предлагат тази отстъпка за клиентите си, като при зареждане с 
отстъпка трябва да се покаже малкия талон на колата, а отстъпката се приспада автоматично. 
В Държавен вестник е публикувана и актуализацията на бюджета на Националната здравноосигурителна каса. 
 
√ Божидар Божанов: Избори са хипотезата по подразбиране 
Актът за цифровите услуги, който е пред приемане, развързва ръцете на Европейската комисия да въздейства върху 
Фейсбук, подчерта министърът на електронното управление в оставка 
Интервю на Силвия Великова с Божидар Божанов 
"Психологически и организационно сме готови за избори – това е хипотезата по подразбиране." 
Това каза пред БНР министърът на електронното управление в оставка Божидар Божанов, който е от квотата на ДБ в 
управляващата коалиция.  
Относно евентуална коалиция с ПП Божанов заяви, че е твърде рано да се обсъжда това.  
"Обществените очаквания, реакциите в социалните мрежи презюмират, че вече ще имаме избори и започват да 
проектират върху това желанието да има такава коалиция. Нямаме такова решение, няма такъв разговор все още." 
"Изборите нажежават страстите и желанието на политически и не само политически участници да влияят върху 
общественото мнение", каза Божанов. По думите му трябва да започнем да говорим за всички аспекти на 
дезинформацията. 
Основният канал за разпространение на дезинформация в България е Фейсбук, посочи министър Божанов и акцентира 
върху това разпространението на фалшиви новини да се пресича на ниво механизъм, а не на ниво оценка на 
съдържанието. 
В случаите на дезинформация най-важни са първите 24 часа, когато съответната публикация набира скорост и оттам 
нататък щетата е направена, изтъкна той. 
Идеята е не някой да стои и да гледа публикация по публикация, а Фейсбук алгоритмите да не препоръчват съдържание, 
което е неавтентично усилено, поясни министърът на електронното управление. 
"Ние нямаме пълната картина. Някой може да ни изглежда като трол, а да не е – да е съвсем убеден човек, т.нар. полезни 
идиоти в терминологията, без да обиждам никого. Нямаме като индивиди какво да направим. Дори да докладваме една 
или друга публикация, това е капка в морето. Трябва системно да бъде решен проблемът." 
"Актът за цифровите услуги е регламент на ЕС, който е пред приемане. ЕК е много наясно с конкретните проблеми, 
включително които България има и как това представлява доста системен риск за България като държава. Актът за 
цифровите услуги е това, което може да ни реши проблема м дългосрочен план. Там има възможности за анализ на 
системен риск за дадени общества. Този акт развързва ръцете на Европейската комисия да въздейства върху Фейсбук, 
върху начина, по който работи алгоритъмът, който е в основата на това разпространение", коментира Божидар Божанов в 
предаването "Преди всички". 
"Никой не е виждал как някой подава плик на някой друг и му казва – хайде сега, пиши, говори за Русия. Чували сме, че се 
случва", отбеляза още Божанов.  
Грантовете на фондациите са публични. Дори да приемем конспирация, данните са публични, посочи Божанов във връзка 
с темата за платените говорители, повдигната от началника на кабинета на премиера Лена Бориславова. 
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"Докато нямаме списък с руски фондации, които имат на страниците си грантополучатели, нещата се случват по-
конспиративно." 
Цялото интервю чуйте в звуковия файл.  
 
√ Какво чакат IT секторът и стартъпите от държавата 
Тема на Добромир Видев в предаването ''Хоризонт до обед'' 
Какво чакат IT секторът и стартъпите от държавата? Отговорът е - стабилност в разклатената политическа обстановка. Но 
дали точно тази нестабилност не помага за изоставането на сектора и на страната ни по много показатели. 
Когато преди половин век България решила да развива компютърните технологии, инж. Спас Ригов заминал за 
Силиконовата долина в САЩ. По-скоро тогавашната власт го изпратила там. За да проучи как се правят външните памети 
за компютрите. От дистанцията на времето сега 88-годишният Спас Ригов не се притеснява да разкаже историята. Защото 
центърът, който оглавил, след като се върнал от САЩ, отдавна е в руини. Но супермодерният за времето си секретен център 
за внедряване на новости в промишлеността става люлката на произвежданите по-късно в Правец първи български 
персонални компютри. И слага началото на индустрия, чиято продукция е била изнасяла в целия соцлагер, Египет, Иран, 
Ирак, Китай. 
За 50 години нещата в сектора са се променили много, отчита инженер Ригов. Не само това, че мегабайтите в компютрите 
са станали терабайти. И че и 88-годишният инженер разполага с тях дори и в смартфона си. Но и отношението на държавата 
към технологиите се е променило. От централизирано, предимно военно производство, до цивилно и комерсиално. За да 
се стигне до скорошната статистика на Българската асоциация на софтуерните компании. Която отчете ръст на IT индустрия 
с над 20% за 2021 година. С добавени 900 млн. лв. приходи и достигайки оборот от 5.475 млрд. лв. Над 80 процента от 
които идват от износ на продукти и услуги. В сектора се говори за бизнес ангели, фирми еднорози, стартъпи. Индустрия, 
която търси все повече нови начини за финансиране на този фон. На европейско ниво статистиката показва, че от 2021 
година инвестициите в стартъпи в Европа са се утроили. И за 2021 г. те са 100 млрд. евро. Броят на т.нар. стартъпи - 
еднорози - стартъпи, увеличили стойността си до 1 милиард долара в разстояние на 10 години, е 89. От 44. От март има 
една компания и в България. Част от подкрепата този бум да продължи са европейските програми, обясни наскоро 
еврокомисарят по иновациите Мария Габриел. 
Бизнесът обаче смята, че европрограмите са доста бюрократични и парите се отпускат по доста сложни процедури. 
Многото стартъпи трудно могат да покажат прогрес, без да имат средства. Затова настояват да има повече привличане на 
рисков капитал за иновации. Специалисти припомнят, че в САЩ стартъпите имат достъп до изцяло частни капитали, което 
е полезно за началния етап за инвестиране. Министърът на иновациите в оставка Даниел Лорер обясни наскоро, че няма 
какво да се направи по структурата на европрограмите. А процесът за кандидатстване на стартъпи през фондовете за 
дялово инвестиране е облекчен. Донякъде. 
Откъм законодателство IT и старъпите оценяват доста положително това, което се случи в последните месеци. В 
парламента влязоха за обсъждане няколко предложения за промени. Като това за стартъп визата. На които се разчита да 
привлекат граждани на трети държави и инвестиции в регистрирани в България дружества. Промените в Търговския закон, 
които предлагат по-голяма гъвкавост и достъпност при създаването и управлението на стартъпите, "Синята карта", която 
да улесни пребиваването на висококвалифицирани специалисти от трети държави в България и ЕС. В общи линии – 
промени, които да решат недостига на близо 40 000 специалисти в IT сферата. В България. 
Според инж. Спас Ригов страната ни е изпуснала възможността да надгради IT индустрията отпреди демокрацията. В гнева 
си преди 12-ина години даже завел дело срещу 4-има премиери - Иван Костов, Симеон Сакскобургготски, Сергей Станишев 
и Бойко Борисов за това, че не слушат собствените си учени и не прилагат собствените им изобретения. Няма следа от 
резултати по делото. Но явно тенденцията за недооценяване продължава. Пример за това дава предприемачът 
изобретател Николай Арнаутски. Той има осем патента. Три от които работещи. Единият дори е в АЕЦ "Козлодуй". Но 
Арнаутски разказва и за безплодната си епистоларна комуникация за прилагането на разработен от него метод, който би 
спестил гориво на военноморските ни сили. 
И след 50 години държавата има своята роля в подкрепа на стартъпите във високотехнологичната сфера, става ясно от 
думите на Спас Ригов. И, да, държавата трябва да помага, без да се меси, казва инвеститорът предприемач в технологични 
компании Пламен Русев. Но в сегашната несигурна политическа ситуация трябва да се търси диалог. За да може нещата да 
се случват и за високотехнологичния сектор, и за обикновения гражданин. 
Повече по темата можете да чуете в звуковия файл. 
 
√ 143 години от създаването на МВР 
МВР отбелязва 143 години от създаването си. 
В 10 ч. пред Паметника на Незнайния войн ще бъде извършен водосвет на знамената и поднасяне на венци. 
Близо до мястото ще има и разположена техника на министерството. 
По-късно ръководството на МВР ще поднесе цветя пред паметника на загиналите при изпълнение на служебния си дълг 
служители. 
В 12 ч. започва и награждаването на постигналите успехи служители на ведомството.  
 
√ Варненски учени работят по проект за цифров двойник на Световния океан 
Варненски учени от Техническия университет (ТУ) работят заедно с още 55 партньори от 18 държави на 3 континента по 
проект за цифров двойник на Световния океан. Това съобщи за Радио Варна проф. Тодор Ганчев, зам.-ректор на ТУ. 

https://bnr.bg/post/101671984
https://bnr.bg/post/101671714/kakvo-chakat-it-sektorat-i-startapite-ot-darjavata
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Проектът се нарича ILIAD /"Илиада"/, по него се работи от февруари 2022 г. Той обхваща пет морета и Северния Атлантик. 
Варненският екип разработва концепцията за създаване на цифров двойник на Варненския залив, плавателните канали 
към Варненското езеро и пристанище Варна. От ТУ Варна ще създадат прототипни технологии, които използват добавена 
реалност и автоматично оценяване на риска. Целта е да се подпомогне корабоплаването при неблагоприятни 
метеорологични условия. 
Сензори в реално време ще замерват и показват данните от околната среда, пояснява Ганчев. 
3D моделът на морето пресъздава всички течения, ветровете и посоките им (т.нар. Роза на ветровете), шумът и пр. фактори, 
като всички те ще се управляват посредством AI (изкуствен интелект). 
В началото на юни, ТУ Варна беше домакин на третото издание на BIA-2021 Международна конференция по 
биомедицински иновации и приложения, която представи оригинални разработки в областта на биоелектрониката и 
иновациите в биомедицинското инженерство, приложения на т.нар. интелигентен  (smart) текстил, иновативните 
материали в биомедицината, изкуствения интелект. 
Не малка част от тях се създават в първата у нас научно-изследователската лаборатория по изкуствен интелект (AI), 
разположена в университета. 
Т.нар. умен (smart) текстил е бъдещето, разказва още проф. Ганчев. На практика, това е текстил, в който се вграждат 
сензори, които замерват моментното състояние на човек. Дрехи от подобен текстил могат да се използват от спортисти, 
работещи във високорискови професии като пожарникари, военни, медици и др. 
Още за иновативните разработки и проекти на варненските учени в областта на биомедицината и биоинженерството, 
колко близо или може би далеч сме от утопичния свят на "Матрицата" или колко интелигентни системи можем да понесем 
като цивилизация, чуйте в звуковия файл. 
 
√ ЕП гласува становище за приемане на Хърватия в еврозоната 
Очаква се днес Европейският парламент да гласува становището си за приемане на Хърватия в еврозоната от 1 януари 
догодина. 
В началото на юни Eвpoпeйcĸaтa ĸoмиcия и Eвpoпeйcĸaтa цeнтpaлнa бaнĸa дaдoxa пoлoжитeлни oцeнĸи зa нaпpeдъĸa нa 
Xъpвaтия ĸъм пpиeмaнeтo нa eвpoтo oт нaчaлoтo нa cлeдвaщaтa гoдинa. 
Страната, която заедно с България се присъедини към обменно-валутния механизъм ERM II през юли 2020-та година, може 
да стане 20-тият член на еврозоната.  
 
√ Шарл Мишел пристига в Скопие за разговори по френското предложение 
Председателят на Европейския съвет Шарл Мишел пристига в Скопие във връзка с разговорите за френското предложение 
за преговорната рамка за бъдещото европейско членство на Република Северна Македония. 
Очаква се правителството на страната да обсъди и приеме документа, а до края на седмицата предстои той да бъде 
разгледан и от парламента. 
По-рано бяха проведени и консултации по темата и в Стратегическия съвет за външна политика, на заседанието на който 
министърът на външните работи на Република Северна Македония Буяр Османи изтъкна важната роля на европейската 
интеграция на страната. 
На този фон, за поредна вечер в Скопие имаше протест срещу френското предложение за преговорна рамка. 
Участниците в демонстрацията успяха да пробият полицейския кордон и хвърляха различни предмети по сградата на 
правителството. 
Четирима полицаи бяха ранени късно снощи в Скопие при протеста, организиран от опозиционната ВМРО-ДПМНЕ срещу 
френското предложение за започване на преговори на за членство в ЕС, предаде БГНЕС. 
 
√ ЕЦБ предприема нови стъпки към борбата с климатичните промени 
Европейската централна банка обяви в понеделник, че ще направи борбата с изменението на климата част от своите 
операции по паричната политика, включително въвеждането на няколко нови мерки за поддържане на рамката на 
паричната политика на Евросистемата. 
ЕЦБ планира постепенно да декарбонизира притежаваните от централната банка корпоративни облигации, да ограничи 
дела на активите, емитирани от субекти с висок въглероден отпечатък, които могат да бъдат заложени като обезпечение 
от отделни контрагенти при вземане на заеми от Евросистемата, като същевременно приема само търгуеми активи и 
вземания по кредити от компании и длъжници, които отговарят на директивите на ЕС. 
"В рамките на нашия мандат предприемаме по-нататъшни конкретни стъпки за включване на изменението на климата в 
нашите операции по паричната политика. И като част от нашата развиваща се програма за климата, ще има още стъпки за 
привеждане на нашите дейности в съответствие с целите на Парижкото споразумение“, ЕЦБ отбеляза президентът Кристин 
Лагард. 
 
√ Германия работи в посока спасителни мерки за енергийни компании 
Германия разчиства пътя към възможността за спасителни мерки на държавата за енергийни компании, изпаднали в 
затруднения заради войната в Украйна. 
Ресорните министерства са постигнали компромисно решение за промяна в закона за енергийната сигурност, която да 
позволи държавна помощ за затруднени компании. 
В момента най-сериозни проблеми изпитва газовата компания Юнипер, най-големия чуждестранен клиент на руския 
монополист "Газпром", който е изправен пред фалит. Не е изключено, държавата в краен случай да придобие дял в 

https://bnr.bg/post/101668991/varnenski-ucheni-rabotat-po-proekt-za-cifrov-dvoinik-na-svetovnia-okean
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компанията. От две седмици Юнипер получава едва 40 процента от заявените количества газ и компанията е принудена 
да компенсира недостига с по-скъпи доставки, което доведе до финансови затруднения. 
Възможна спасителна програма за Юнипер може да бъде моделирана подобно на тази за авиокомпанията Луфтханза, 
която беше спасена от фалит по време на коронавирусната пандемия с финансова помощ в размер на 9 милиарда евро. 
 
√ Германия улеснява достъпа до трудовия си пазар за чужденци от страни извън ЕС 
Германия ще улесни достъпа на чужденци от трети страни извън ЕС до трудовия пазар в браншове, които изпитват 
затруднения заради пандемията. Това стана ясно след разговори между министрите на труда, на траспорта и на 
вътрешните работи. допълва информацията. 
Анализът на хаоса по летищата показва, че основната причина е липсата на персонал. В разгара на пандемията са съкратени 
прекалено много хора, които сега не се връщат, обясни министърът на труда Хубертус Хайл. Подобен проблем вече 
изпитват заведенията и хотелите. Затова работим за улеснен достъп на чужденци, съобщи министърът на вътрешните 
работи Нанси Фезер, и даде за пример авиационния бранш: 
"Компаниите имат възможност да наемат персонал от чужбина, а ние издаваме в съкратени срокове визи и разрешителни 
за работа". 
Фезер призова за "разумно заплащане" на работниците от чужбина и допълни, че с повече разум и толерантност може да 
се постигне "модерна миграционна политика". 
 
√ Извънредно положение беше обявено в 5 италиански области заради сушата 
Поради голямата суша в Италия правителството одобри извънредно положение в 5 области. В рамките на указа за тях се 
отпускат над 36 милиона евро. 
Това са най-потърпевшите от голямата суша северни области, зависими и от най-голямата в Италия река По: Пиемонт, 
където извира, Ломбардия, Венето, Емилия-Романя, откъдето преминава, и Фриули-Венеция Джулия. Съответно, Пиемонт 
ще получи над 7 милиона евро, Ломбардия - 9, Венето - 5, Емилия-Романя - 11 и Фриули-Венеция Джулия - 4 милиона евро 
помощи. 
Министърът по регионалните въпроси Мариястела Джелмини каза, че правителството ще предприеме още мерки в 
национален план за овладяване на ситуацията, породена от сушата. Подготвя се специален декрет за това, за чието 
прилагане ще отговаря извънреден комисар. 
Централната област Умбрия също поиска извънредно положение. Първа в тази посока бе Венето, която още през месец 
април поиска такъв статут. 
 
√ Инфлацията в Гърция достигна рекордни стойности през юни 
Инфлацията в Гърция регистрира рекордни стойности през юни, сочи статистиката. 
При запазващата се тенденция към покачване на цените проучване показва, че  половината гръцки семейства няма да 
почиват това лято. 
Гръцката статистическа служба Елстат съобщава, че инфлациsта през юни е 12% с тенденция да се увеличава поради 
високите цени на тока и горивата. Това е най-високият индекс на инфлация от 1996 година. 
Данните на европейската статистическа служба Евростат показват, че за миналия месец Гърция има второто най-високо 
покачване на цените на енергията - 61%. 
Правителството отхвърли предложението на опозицията да се премахне временно акцизът върху горивата. 
Помощите, които се отпускат за коригиране на високите цени на бензина, са оскъдни и не оказват влияние върху семейния 
бюджет, според коментари на икономисти и депутати. 
Допитване показва, че 51% от гърците нямат средства да почиват това лято, а 47 на сто ограничават разходите си дори за 
храна. 
 
√ Ръст на инфлацията в Турция през юни до 23-годишен връх от близо 79% 
Турската инфлация нарасна на годишна база през юни до 23-годишен връх от 78,62%, като нейното ускоряване за 13-ти 
пореден месец беше подсилено от слабостта на местната валута (турската лира) и негативните последици от руската 
военна инвазия в Украйна, които се изразяват в продължаващо силно поскъпване на цените на суровините. 
Индексът на потребителските цени (CPI) на Турция се повиши през юни с 4,95% спрямо май, показват данни на 
официалната статистика на страната. 
Спрямо година по-рано инфлацията през юни се ускори до 78,62% от 73,5% през май. 
Това е най-висока инфлация в страна от септември 1998 г.  насам и много по-висока от тази през юни 2021 г. (17,53%). 
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Графика на инфлацията в Турция на годишна база 

 
 
Най-драстичен ръст през юни на годишна база имаше при транспортните цени (скок с цели 123,37%) в резултат на рязкото 
повишаване на енергийните цени на фона на войната в Украйна, следван от този при цените на храните и безалкохолните 
напитки (с 93,93%), на мебелите и домакинското оборудване (повишение с 81,14%) и на цените в хотелите, кафенетата и 
ресторантите (повишение със 79,55%). 
Най-слабото годишно увеличение на цените през юни беше в сферата на комуникациите (с 23,74%), облекло и обувки (с 
26,99%), образование (с 27,78%) и здравеопазване (с 39,34%). 
По-рано през юни Турската централна банка запази основната си лихва непроменена на ниво от 14% въпреки рязко 
повишаване на цените в страната, като банката отново заяви, че очаква да започне понижение на инфлацията. 
В същото време цените на производител (PPI индекса на производствените цени) се повишиха през юни с 6,77% спрямо 
предходния месец и нараснаха с цели 138,11% спрямо юни 2021 г.  Това е ясен знак, че потребителската инфлация в Турция 
ще продължава да нараства силно през следващите месеци. 
Миналата година президентът Реджеп Ердоган принуди централната банка да премине през поредица от намаления на 
лихвените проценти, които според него са част от неговия "нов икономически модел". Основната лихва се понижи въпреки 
нарастващите потребителски цени. 
Икономистите смятат, че неговият подход е изострил последиците, които има в световен мащаб от скока на цените на 
храните и енергията, причинени от руската инвазия в Украйна. 
Инфлацията в Турция се превръща в горещ политически въпрос преди общите избори през следващата година - широко 
разглеждани като най-тежките от две десетилетия управление на Ердоган. 
 
√ Великобритания забрани вноса на желязо и стомана от Беларус 
Обединеното кралство въвежда нов набор от санкции срещу Беларус заради предполагаемата й подкрепа за военната 
инвазия на Русия в Украйна, който ще включва забрана върху износа на желязо и стомана, съобщи в понеделник Служба 
по въпросите на външните работи, Британската общност и развитието. 
Други мерки включват забрана за износа на британски продукти за рафиниране на петрол, модерни технологични 
компоненти и луксозни стоки за Беларус. 
"Правителството на Обединеното кралство също така ограничава достъпа на Беларус до сектора на финансовите услуги от 
световна класа на Обединеното кралство, забранявайки на повече беларуски компании да издават дългове и ценни книжа 
в Лондон", се казва още в изявлението. 
Службата изтъкна, че този пакет от санкции срещу Беларус е на стойност около 60 милион британски лири. 
 
√ Ескалация на норвежката петролна и газова стачка 
Норвежкият профсъюз Lederne обяви в понеделник, че 382 негови членове ще стачкуват от 9 юли. 
Работниците са наети на девет нефтени и газови платформи, които принадлежат на държавната енергийна компания 
Equinor ASA. 
Спирането на работата ще засегне съоръженията Gudrun, Oseberg East, Oseberg South, Heidrun, Kristin, Aasta Hansteen, 
Gullfaks A, Sleipner и Gullfaks C. 
Вчера, когато само 191 членове на профсъюза се ангажираха със стачката, Норвежката петролна и газова асоциация (NOG) 
изчисли, че страната ще загуби 130 000 барела петрол на дневна база, "докато производството на газ ще спадне с 292 000 
барела петролен еквивалент на ден или 13 процента от общото количество за норвежкия континентален шелф (NCS)".  
Новината задълбочи поскъпването на петрола и на природния газ в Европа. 
Към 20.45 часа българско време петролът Брент поскъпва с 1,85% до 113,70 долара за барел, а американският лек суров 
петрол с 1,9% към 110,50 долара за барел. 
Фючърсите на нидерландския газов хъб TTF пък приключиха търговията в понеделник с повишение от малко над 10% до 
163 евро за мегаватчас. 
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√ Ръст на цената на газа в Европа до близо 4-месечен връх от 160 евро за мегаватчас 
Цените на природния газ в Европа продължават да се повишат рязко в началото на новата седмица, като фючърсите на 
нидерландския газов хъб TTF поскъпват с 8,5% към и малко над 160 евро за мегаватчас за пръв път от 9-март насам, тъй 
като инвеститорите остават разтревожени относно ограничаване на доставките на синьото гориво за Европа. 
Стачка тази седмица на норвежки работници в енергийния сектор, настояващи за повишаване на заплатите, се очаква да 
намали добива на природен газ в страната с 292 000 барела петролен еквивалент на ден, или с 13% на производството, 
което поставя на допълнително изпитание целите на единния блок да запълни до 80% от капацитета на газовите 
хранилища преди началото на зимата. 
Трябва обаче да се има предвид, че норвежкото правителство одобри по-висок добив от находищата си Troll, Gina Krog, 
Duva, Oseberg, Asgard и Mikkel, за да поддържа рекорден износ в посока към ЕС. 
Влияния върху поскъпването на газ продължава да оказват намалените руски газови потоци през най-големия газопровод 
"Северен поток 1" с 60%, както и планираното за следващата седмица пълно спиране на доставките заради т.нар. 
"поддръжка". 
Германия вече навлезе във втория етап от своя извънреден план при газов недостиг, който включва по-строг мониторинг 
на пазара и повторно активиране на централите, работещи с въглища. 
 

Графика на нидерландските газови TTF фючърси (в евро за мегаватчас) 

 
 

√ Киев: 750 млрд. евро ще струва възстановяването на Украйна 
750 милиарда евро ще струва възстановяването на Украйна, изчисли министър-председателят Денис Шмигал, който 
участва в първата голяма донорска конференция в Лугано. По нареждане на президента Владимир Путин, руските сили 
концентрират военните действия в Донбас. 
Щетите по инфраструктурата на Украйна възлизат на около 100 милиарда евро, заяви премиерът Шмигал в Лугано. Според 
властите в Киев за възстановяването на Украйна след войната трябва да бъдат използвани замразените авоари на Русия и 
на руските олигарси, които се изчисляват на между 300 и 500 милиарда евро. 
"Значителна част от икономиката е унищожена, хиляди предприятия не работят. Възстановяването на страната е много 
повече от построяването на нови жилища", обясни украинският президент Володимир Зеленски, според когото 
възстановяването на Украйна е "обща задача на целия демократичен свят". "Да започваме и да не чакаме края на войната", 
призова още Зеленски. 
След завладяването на Лисичанск и цялата Луганска област, руските сили се насочват към Донецк. Руският президент 
Владимир Путин нареди продължаване на офанзивата в Украйна по другите бойни направления. В разговор с военния 
министър Сергей Шойгу, Путин даде почивка на силите, които са "постигнали победа в Луганск", а останалите трябва да 
"изпълнят успешно поставените задачи". 
Очаква се руските войски активно да атакуват контролираните от украински сили части от Донецка област, с цел да 
овладеят целия Донбас. 
 
√ Русия засилва офанзивата в Донецка област 
В Украйна по указание на руския президент Владимир Путин след завладяването на Лисичанск и цялата Луганска област 
руските сили се насочват към Донецкa област. 
Сраженията се приближават към Славянск, който се превърна във фронтови град. Руската армия го обстрелва с артилерия 
почти постоянно, съобщава кметът Вадим Лях. Той призова местните жители да се евакуират. 
Украинският президент Володимир Зеленски посвети традиционното си видеообръщение на възстановяването на Украйна 
и призова западните партньори да не чакат края на войната. "Значителна част от икономиката е унищожена, хиляди 
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предприятия не работят", обясни Зеленски, за когото възстановяването на Украйна е "обща задача на целия демократичен 
свят". 
Това предполага колосални средства за възстановяване на инфраструктурата, на здравните грижи и социалните услуги, за 
възстановяване на нормалния икономически живот. В освободените райони има десетки хиляди разрушени къщи, заяви 
Зеленски. 
 
√ Джо Байдън може тази седмица да обяви понижаване на вносните мита за китайски стоки 
Президентът на Съединените щати Джо Байдън може да обяви решението си за облекчаване на митата върху вноса от 
Китай още тази седмица, съобщи в понеделник "Уолстрийт джърнъл", позовавайки се на източници, запознати с въпроса. 
Според един от източниците решението може да включва отмяна на митата върху потребителски стоки като дрехи и 
училищни пособия. Освен това администрацията на Байдън може също така да сложи началото на широка рамка, която да 
позволи на вносителите да поискат освобождаване от мита. 
Ден по-рано беше съобщено, че в правителството на САЩ има противоречия по въпроса за китайските мита. От друга 
страна, властите в Пекин подчертаха, че подобен ход би бил от полза  не само за двете страни, но и за целия свят. 
В неделя "Файненшъл таймс" предаде, че членовете на правителството на Съединените щати заемат различни позиции, 
свързани с бъдещите стъпки на администрацията относно митата срещу Китай. Финансовото издание съобщи, че 
министърът на финансите на САЩ Джанет Йелън и министърът на търговията Джина Раймондо подкрепят премахването 
на китайските налози, за да помогнат на правителството да намали най-високата от четири десетилетия инфлация, докато 
търговският представител на САЩ Катрин Тай е загрижена, че подобен ход би навредил на преговорната позиция на 
Вашингтон в други спорове с Пекин. Съветникът по националната сигурност на САЩ Джейк Съливан също не е склонен да 
се намалят митата, наложени за първи път от бившия президент на САЩ Доналд Тръмп. 
 
√ Австралийската централна банка повиши основната си лихва с 50 базисни пункта до 1,35% 
Във вторник Австралийската централна банка повиши очаквано лихвените си ставки за трети пореден месец и сигнализира 
за продължаващото им затягане с оглед на усилията за овладяване на растящата инфлация дори при риск от 
предизвикване на икономически спад. 
Резервната банка на Австралия (RBA) повиши лихвения си процент с 50 базисни пункта до 1,35%, като само от май насам 
вече вдигна лихвата с цели 125 базисни пункта - най-агресивно повишение на лихвите за толкова кратък период от 
далечната 1994 г. 
"Бордът на банката очаква да предприеме по-нататъшни стъпки в процеса на нормализиране на паричните условия в 
Австралия през следващите месеци“, заяви управителят на RBA Филип Лоу. 
Той обаче изрази увереност, че икономиката може да устои на сътресението с оглед, че безработица се намира в най-
ниски нива от пет десетилетия от 3,9%, а свободните работни места са в най-високите нива за всички времена. Търсенето 
на домакинствата също се задържа на добри нива, отчасти благодарение на 260-те милиарда австралийски долара (около 
178,59 млрд. долара) допълнителни спестявания, натрупани по време на пандемичните локдауни. 
И все пак, по-високите разходи по заеми неминуемо ще пречат на покупателната способност, като се има предвид, че 
домакинствата дължат 2 трилиона австралийски долара под формата на ипотечен дълг и стойността на жилищата започна 
да падат след бума през 2021 г. 
Официалните данни за инфлацията на потребителските цени за второто тримесечие трябва да бъдат публикувани по-късно 
този месец и се очаква да покажат още един тревожен ръст до или над 6% - нива, невиждани от въвеждането на 
национален данък върху продажбите през 2000 г. 
 
√ МАЕ очаква забавяне на глобалния растеж при търсенето на природен газ до 2025 г. 
Глобалното търсене на природен газ се очаква да намалее тази година и след това да расте с бавен темп през следващите 
три години, тъй като войната на Русия в Украйна повишава цените и създава опасения за прекъсване на доставките, заяви 
Международната агенция по енергетика (МАЕ). 
В своя тримесечен доклад за газа МАЕ посочва, че глобалното търсене на синьото гориво се очаква да намалее с 0,5% тази 
година, а в периода от 2021 г. до 2025 г. се очаква да нарасне с общо 140 милиарда кубични метра. 
Това се сравнява с търсене от близо 175 милиарда кубични метра през миналата година и е по-малко от половината от 
увеличението с 370 милиарда кубични метра през предходните пет години, посочва МАЕ. 
Спадът в растежа на търсенето е най-вече резултат от по-слабата икономическа активност и по-бавното преминаване от 
въглища или петрол към газ поради високите цени на синьото гориво в световен мащаб, се казва още в доклада. 
Азиатско-тихоокеанският регион и индустриалният сектор са основните двигатели на растежа при търсенето на газ, като те 
ще представляват съответно 50% и 60% от увеличението до 2025 г., но това подлежи на промяна, ако има по-нисък 
икономически растеж и устойчиво високи цени. 
Планът на Европейския съюз да прекрати целия внос на газ от Русия преди края на десетилетието означава, че износът по 
руските газопроводи за ЕС може да спадне с повече от 55% до 2025 г. в сравнение с нивата от 2021 година. 
Спадът обаче може да се окаже още по-голям - със 75% от 120 млрд. куб. метра през 2021 г. на едва 30 млрд. куб. метра 
до 2025 г., ако руските газови потоци към ЕС бъдат напълно прекратени. 
Високите цени на газа на едро в Европа означават, че блокът черпи рекордни количества товари от втечнен природен газ 
(LNG). Очаква се търсенето на втечнен природен газ в Европа да изпревари добавянето на капацитет за доставки тази 
година и може да представлява повече от 60% от нетния ръст на световната търговия с втечнен природен газ до 2025 г., 
прогнозира МАЕ в своя тримесечен доклад. 
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В световен мащаб добавянето на капацитет за втечнен природен газ се очаква да се забави през следващите три години 
поради ограничените инвестиционни планове след по-ниските цени на втечнения природен газ в средата на миналото 
десетилетие и забавянето на строителството, произтичащо от локдауните заради коронавирусната пандемия. 
Увеличаващият се стремеж на Европа към втечнен природен газ за постепенно преустановяване на доставките от руските 
газопроводи и ограниченото увеличаване на глобалния експортен капацитет на втечнен природен газ повишават риска от 
продължително затягане на пазара на синьото гориво. По-бързото разработване и прилагане на политики за преход към 
чиста енергия би облекчило ценовата конкуренция и би помогнало на нововъзникващите пазари да получат достъп до 
доставки, които могат да допринесат за краткосрочни подобрения на въглеродния интензитет и качеството на въздуха, 
посочва МАЕ в последния си тримесечен доклад за пазара на природен газ. 
Целият тримесечен доклад на МАЕ за пазара на природен газ може да видите ТУК. 
 
Икономически живот 
 
√ Почти милиард лева на сметката на политическата криза 
Анализът на Лъчезар Богданов е от бюлетина на Института за пазарна икономика 
Краткосрочната фискална цена на падането на правителството е 900 млн. лева  – not great, not terrible, ако използваме 
репликата от популярния сериал. Средносрочните и дългосрочните ефекти от политическата криза могат да са по-
сериозни, включително поставяне под съмнение на пътя към присъединяване към еврозоната и предвидимостта на 
цялостния данъчен модел. Дебатите, предложенията и гласуванията в Народното събрание в голяма степен наподобяваха 
поведението на депутатите и взаимодействията между фракциите при актуализацията от есента на 2021 г., внесена тогава 
от служебното правителство. 
Не беше особено трудно да се предвиди какво се случва, когато изпълнителна власт без мнозинство внесе бюджетен закон 
в парламента. Ако премиерът и финансовият му министър нямат твърда подкрепа на мнозинство в законодателния орган, 
това не означава, че не могат да се формират тематични и конюнктурни мнозинства за най-разнообразни разходни и 
данъчни идеи. Точно това и стана – съвсем очаквано, към предложеното увеличение на разходите с 2 милиарда в пакета 
на (досегашното и в оставка) правителство (доскорошната) опозиция добави 900 млн. лева. Освен харчове, народните 
представители взеха и „джойстика“ за ръчно управление на данъчната политика и започнаха да експериментират с 
разнообразни и дори екзотични предложения. Стигна се и до умерено драматичен скандал, след като една от данъчните 
промени – а именно въвеждането на нулева ставка за ДДС на брашното – бе приета с един глас, а после народният 
представител поиска да си го смени с твърдение за лична грешка. 
Рисковете за фискалната стабилност в подобна политическа конюнктура – а тя, по всичко личи, се запазва – са няколко. 
Сравнително по-маловажните са свързани с „пробутването“ на неособено големи допълнителни разходи за специфични 
целеви групи или проекти. Ако те не нарастват експоненциално, ясно е, че няма да застрашат на макрониво бюджетното 
салдо – но със сигурност поставят под съмнение ефективността на харченето. Тук можем да включим увеличеното 
финансиране за музеи, театри, за оборудване в конкретна болница, за ремонти във висши училища или институти; дори 
православната църква се „вписа“ в този пакет. Общото е, че най-гласовитите и най-добре свързаните с народните 
представители – от коя да е партия или коалиция – успяват да защитят искането си; бихме казали даже „най-агресивните 
печелят“. В тази група попадат и обичайните „спасителни“ трансфери – например за градския транспорт в София. Едно от 
смислените предложения беше осигуряване на по-голям бюджет на програмата за помощи за отопление на бедните – 
именно това е рационалният подход при рязък скок в енергийните цени. Накрая обаче е редно да си припомним, че 
подобни допълнителни разходи в предишни години се осигуряваха с решения на министерския съвет – отново 
непрозрачно и на база на конюнктурни съображения, и без одобрение на парламента. 
Сходен е проблемът, възникнал с увеличението на заплатите в публичния сектор. Както често става, МВР ще получи близо 
182 милиона лева повече, промуши се и ДАНС с няколко милиона, общините също ще получат 30 милиона повече от  
предвиденото. Тук обаче отговорността трябва да отнесем в голяма степен и към досегашното правителство – имаше 
заявка през февруари, че всяко ведомство ще направи анализ и предложение за оптимизация, които да послужат за основа 
на реформи и на тази база ще се реши на кои служители и с колко да се повишат доходите. И понеже не видяхме такова 
усилие – може да е имало, но досега няма публично представяне – се върнахме към традиционния натиск от всички сфери 
за повече пари. 
Специфичното тази година, за разлика от последните поне десет, е високата инфлация. Сега всички заети в обществения 
сектор очакват (поне) запазване на покупателната сила на заплатите си, а отделно има и структурни дисбаланси с 
изключително ниски възнаграждения за някои специфични професии. Вдигането след натиск от доскорошната опозиция 
на заплатите в МВР няма как да не бъде последвано от искания за същите действия и в останалите системи. 
Разбутването на данъчните закони е следващият резултат от липсата на ясно мнозинство и цялостна визия за фискалната 
политика. Наблюдаваме ерозия в принципите, на които залагахме дълго време и които осигуряват до момента добра 
събираемост, предвидимост, равнопоставеност и справедливост. Още когато ГЕРБ решиха да отговорят на очакванията „да 
дадат нещо“ в средата на пандемията с популисткото намаление на ставката на ДДС за кръчми и барове, предупредихме, 
че това е само началото. „Кутията на Пандора“ се отвори и всяка житейска, социална или бизнес ситуация ще предизвиква 
почти автоматичен рефлекс – „преференциална ставка на ДДС“. Така сега очевидно борим евентуалното повишение на 
цените на тока, газа и парното, промуши се с нулева ставка и хлябът – без никакво реалистично очакване той да поевтинее 
за потребителя, а както се разбра, в хаоса мина и нулев данък за брашното. Адвокатите пък почти среднощно си прокараха 
признаване на разходи в размер на 40% от дохода вместо досегашните 25%. 

https://iea.blob.core.windows.net/assets/c7e74868-30fd-440c-a616-488215894356/GasMarketReport%2CQ3-2022.pdf


11 

 

Трябва все пак да признаем, че размахът на бюджетна щедрост на българските депутати бе умерен в сравнение с 
действията на колегите им например в съседна Румъния в предходни години. Там почти перманентната политическа криза 
с нестабилни правителства без мнозинство и чести избори дадоха поле за развихряне на обещанията – увеличения на 
пенсии и заплати с 30-40 и повече процента, масово създаване на данъчни преференции за браншове, стоки и услуги и т.н., 
и последващо раздуване на бюджетния дефицит. Фактът, че този път българските политици не стигнаха дотам обаче трябва 
не да успокоява, а да е червена лампа за рисковете пред запазване на макроикономическата ни стабилност. Да не 
забравяме и къде бяхме (виж повече тук), когато липсваха котвите на парична, финансова и бюджетна предвидимост и 
благоразумие. 
В същото време, след като вотът на недоверие мина, напрежението по макропараметрите рязко спадна. Почти 
истеричните заплахи с фалит на държавата, дългови спирали и какво ли още не се изпариха яко дим и парламентът 
спокойно гласува увеличение на тавана за новоемитиран държавен дълг през годината. 
Част от алхимията на тази пълна промяна бе записването на по-високи приходи в държавния бюджет – цифром 760 
милиона лева, 480 милиона от които се очаква да са от преизпълнение на постъпленията от ДДС. Решението стъпва на 
икономическата динамика в последните месеци – при реален икономически растеж, добри данни за индустриалното 
производство, ръст на износа, ниска безработица и увеличаващи се заплати в частния сектор, и всичко това при значително 
по-висока от очакваната през януари инфлация, данъчните приходи най-вероятно ще надхвърлят заложените. Опасното в 
такъв подход е, че се „орязва“ един от буферите под контрола на финансовия министър да регулира дефицита при 
евентуални неблагоприятни развития в края на годината. А тази година това ще е особено важно – ако има автентични 
намерения и политическа воля за присъединяване към еврозоната от началото на 2024 г., нивото на дефицита през 2022 
г. трябва да е до 3% от БВП. 
Данните за изпълнението на бюджета до края на юни засега дават оптимистична картина. Данъчните и неданъчните 
приходи (без трансферите по еврофондовете) нарастват с 14% спрямо шестмесечието на 2021 г., ако отчетем и еднократния 
приход миналата година, свързан с концесията на Летище София, увеличението е близо 14,5%. Общите разходи се 
увеличават с 9,8%, основно заради слабо изпълнение на капиталовите разходи. Както стана дума по-горе, икономика в 
растеж с ниска безработица генерира и повече бюджетни приходи, особено при висока инфлация, която увеличава 
продажби, доходи и печалби. 
Ако текущата конюнктура на реален ръст на стопанската активност, заетостта, доходите и потреблението се запази, и в 
същото време инфлацията остане висока, това ще даде още непланиран „бонус“ за бюджета през нарастване на 
приходите. В някакъв смисъл задържането на заплатите в публичния сектор и дори увеличението на пенсиите може да се 
окажат недостатъчни за да има реален ръст на доходите, и в този смисъл разходите да се свият в относително изражение. 
В момента няма как да знаем колко ще е номиналният размер на БВП – покачването на цените води до по-висок размер 
на показателя, заедно с повече данъчни приходи. Така може да се окаже, че дори с тези гласувани допълнителни разходи 
ще завършим с по-нисък дефицит, измерен в съотношение към БВП – ако, разбира се, тематични парламентарни 
мнозинства не гласуват нови разходи наесен. 
 
√ Икономията на енергия - първа стъпка към енергийното отрезвяване 
Разбирането за енергийното отрезвяване (намаляване на потреблението на енергия чрез промяната на начина на живот и 
извършването на дълбоки социални преобразувания) все повече се налага в западните страни. В условията на остра 
енергийна криза много страни предприемат мерки за намаляване на потреблението си, пише RFI*. 
Германия, най-големият европейски консуматор, но и най-зависима от руския газ, беше първата, която въведе стимули за 
облекчаване на потреблението. Някои от тях са въвеждането на евтини влакове, за да се намали използването на 
автомобилите и въвеждане на мерки във федералната администрация с цел да се даде добър пример на населението. В 
държавните служби климатикът беше намален от 260С на 220С. По тези стъпки вървят и Дания, която внася руски газ през 
Германия, както и Испания и Япония. 
През това лято японските компании ще облекчат най-скромните семейства, като им предоставят допълнителни точки за 
намаляване на сметката. В областта на спестяване на енергия западните страни имат богат опит. Те показаха какво трябва 
да се направи след петролния шок през 1973 година. Не толкова отдавна, след цунамито във Фукушима през 2011 г. и 
спирането на голяма част от ядрения ѝ парк, Япония успя да избегне голямата криза като намали потреблението с 15%. 
Целта на тези ограничения е да се гарантира снабдяването през зимата 
Голямата опасност е Русия да не спре газовото кранче за Европа. Според Берлин, това може да стане още на 11 юли по 
време на редовната профилактика на газопровода Северен поток. В този смисъл изразходването на по-малко енергия 
предоставя възможност да се управлява дефицита. Това означава да се влезе във военновременна икономика с отказ от 
нещата, които не са от първа необходимост с цел да се избегне заплахата от режим. Тези временни извънредни мерки 
могат да бъдат добре приети и разбрани, защото в крайна сметка работят за каузата на покупателната способност. 
Това е първата крачка към енергийното отрезвяване, но все още не означава промяна на модела. Европа е поела 
задължението да намали с 10% потреблението си до 2030 г. в сравнение с 2020 година. Тази политика изисква дългосрочни 
инвестиции и ясна и честна комуникация за промените в поведението, които налага енергийното отрезвяване. 
Готвят ли се предприятията за промяна в начина на мислене? 
Някои предприятия са в челото на процеса и вече виждат дейността си с изразходване на по-малко енергия. Но те трябва 
да отидат по-далече от простите мерки за икономия. Те трябва да мислят за това, което произвеждат, да се вписват в 
кръговата икономика на рециклиране, да разглеждат възможностите да релокализация. Осъществяването на тази 
революция не винаги е съвместимо с действащите правила на пазарната икономика. Амортизационните отчисления за 
една инвестиция трябва да бъдат направени най-много за 10 години според счетоводните норми. 

https://ime.bg/bg/articles/25-godini-valuten-bord-v-bylgariya/
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За да се премине към енергийно отрезвяване, трябва по-скоро да се заложи на 15-годишни амортизации. Ето защо днес 
предриятията настояват новите екологични изисквания да бъдат вземани под внимание. Във Франция 84 ръководители на 
предприятия излязоха през уикенда с общ документ за преминаване от „спешно отрезвяване към организирано 
отрезвяване“. Към момента френското правителство е на етап на провежане на консултации. Миналата седмица беше 
създадена работна група с участието на публичния и частния сектор. 
От гледна точка на властта, приоритет е защитата на покупателната способност 
Дори не става въпрос за икономия на енергия. Трудно е да обясниш на французите, че трябва да изразходват по-малко 
гориво, когато се готвят да се качат на колата или на самолета, за да отидат на почивка. Така че още сме много далече от 
изискванията за енергийно отрезвяване и от определянето на начините за постигането му. 
Сред обмисляните мерки е изграждането на по-малки жилища, които да бъдат по-лесно отоплявани или намаляването на 
скоростта на пътя. Те обаче ще разтърсят радикално ежедневието на домакинствата. Изискват се много усилия за 
убеждаване, за да се избегне отхвърлянето им. Всички все още добре си спомнят движението на „жълтите жилетки“, което 
възникна като реакция срещу въведената екологична такса върху горивата. 
 
√ Цената, която плаща светът за господството на държавата в земеделието 
$4 – 6 трилиона е цената на аграрния протекционизъм и господството на държавата в земеделското производство, 
пише в своя коментар във Фейсбук беларуският икономист и политик Ярослав Романчук 
Има добри новини, приятели. Светът не е застрашен от гладна смърт. Това се вижда от данните от последната 
селскостопанска перспектива на OECD-FAO 2022-2031. Изработва се съвместно от ОИСР и Организацията по прехрана и 
земеделие към Обединените нации. 
Според Системата за информация за селскостопанския пазар (AMIS) в света има достатъчно зърно и други селскостопански 
суровини, въпреки че през 2022г. цените на селскостопанските стоки се повишиха значително. Март 2022 г Индексът на 
цените на храните на ФАО е на най-високото си ниво от 1990 г. През април той намалява, но все още е с 30% по-висок от 
същия период на 2021 г. 
Войната в Украйна е най-големият фактор за несигурност. Пълната загуба на украинския експортен потенциал на пшеница 
би довела до увеличение на световните цени с 19%. Ако същото се случи с Русия по същото време, тогава цените ще се 
повишат с 34% в сравнение със ситуацията без война. При този сценарий Украйна и Русия биха изнесли с 36 милиона тона 
по-малко пшеница, а други страни ще увеличат износа си на пшеница с 16 милиона тона, тъй като цените й ще бъдат 
значително по-високи. 
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ОИСР отбелязва ролята и значението на воюващите страни в селскостопанското производство. Ако вземем средните цифри 
за последните пет сезона, тогава Русия е произвела 10%, Украйна – 3% от световната пшеница. Русия беше първият в света 
износител на пшеница (20% от световния износ), Украйна е пета (10% от световния износ). Русия и Украйна произвеждат 
20% от ечемика в света, третият и четвъртият износител в света. Украйна е най-големият производител на слънчоглед в 
света. Следва Русия. Заедно, страните произвеждат повече от половината от тази стока в целия свят. В същото време 
Украйна е четвъртият по големина износител на растително масло в света. Украйна е и третият по големина износител на 
царевица и рапица. Освен това Украйна е най-големият износител на соя, с изключение на Южна и Северна Америка. 
Днес в света за земеделско производство се използват ~4,9 млрд. хектара земя, от които за зърнени култури ~1,6 млрд. За 
сравнение, през 1950 г. са използвани 3,84 милиарда хектара. (за зърно 1,22 милиарда). В света около половината от 
земята, подходяща за живот (глобална обитаема земя), се използва за селскостопанско производство: в Китай 56%, Русия 
13,2%, Украйна 71,3%, Полша 47,4%, Германия 47,6%, Италия 41,7%, Франция 52,3%. %, Испания 52,4%, САЩ 44,4%, Канада 
6,5%, Бразилия 28,3%, Аржентина 54,4%, Перу 18,4%, Индия – 60,4%, Турция – 49,1%. 
Намаляване на предлагането на почти всички селскостопански суровини и продукти при сегашното ниво на 
селскостопански технологии, наличието на неизползвани ресурси за селскостопанско производство, е единствено 
следствие от решенията на държавата, т.е. на ръководителите на чужди държави. 
Зърненият добив днес е такъв, че спрямо 1961г. само 30% от земята е необходима за получаване на същия обем продукция. 
За съжаление, на първо място, развитите страни продължават да работят в режим на строг аграрен протекционизъм, квоти, 
мита и много нетарифни ограничения. Ако пазарът на селскостопански продукти беше наистина свободен, тогава цените 
на храните щяха да бъдат многократно по-ниски, а жителите на бедните страни щяха да харчат за храна не 40-50% от 
доходите си, а 10-15%. 
Следователно, основният инструмент за премахване на глада и намаляване на цените на храните в света е преходът от 
режим, който е изгоден за агробароните на всички страни, към режим на свободния пазар. При свободен пазар 
домакинствата биха имали в ръцете си 4-6 трилиона долара. за промишлени стоки и различни услуги. Днес ние, 
потребителите, сме принудени да плащаме толкова огромни пари поради факта, че чиновници и аграрни барони няколко 
пъти ни налагат аграрна политика отпреди 100 години. 
 
3e-news.net 
 
√ 260 млн. лв. безвъзмездни средства за технологична модернизация на български компании е първата обявена 
процедура по Плана за възстановяване и устойчивост 
Министерство на иновациите и растежа обявява за обществено обсъждане първата процедура чрез подбор на 
предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели по Програмата за икономическа трансформация към 
Националния план за възстановяване и устойчивост. Процедурата е за „Технологична модернизация за малки и средни 
предприятия“ с общ бюджет от 260 млн. лв. 
Това е първата мярка, насочена директно в подкрепа на бизнеса и финансирана по Програмата за икономическа 
трансформация по ПВУ, която се изпълнява от Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" към 
Министерството на иновациите и растежа. 
Министър Даниел Лорер коментира, че основната цел на процедурата е да се повиши ефективността на производствените 
процеси, да се постигне по-висока производителност, да се намалят производствените разходи и да се оптимизира 
производствената верига чрез предоставяне на безвъзмездни средства на МСП. „Очакваният ефект е възстановяване на 
икономическия потенциал на предприятията от периода преди COVID пандемията и създаване на условия за растеж и 
развитие на предприятията чрез цифровизация на производствените процеси с цел разширяване или диверсификация на 
дейността на МСП“, допълни той. 
По мярката ще могат да кандидатстват юридически лица или еднолични търговци с приключили финансови 2019, 2020 и 
2021 г., които са заявили подкрепа по приоритетни сектори съгласно Националната стратегия за МСП. Безвъзмездните 
европейски средства ще покриват максимум 50% от разходите по проектите. 
Предприятията ще могат да кандидатстват за придобиване на нови технологии с акцент върху цифровизацията на 
производствените процеси с оглед на разширяване на производствения капацитет и/или разнообразяване на 
предлаганите продукти/услуги. 
Минималният размер на заявеното безвъзмездно финансиране на индивидуален проект е 50 000 лв., а максималният 
такъв е диференциран в зависимост от категорията на предприятието както следва: 200 000 лв. за микропредприятия; 350 
000 лв. за малки предприятия и 600 000 лв. за средни предприятия. 
По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения чрез Информационната 
система за Механизма за възстановяване и устойчивост (ИСУН 2020, раздел „Национален план за възстановяване и 
устойчивост“). 
Проектът на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура „Технологична 
модернизация“ освен на адрес - https://opic.bg/public/news/ministerstvo-na-inovatsiite-i-rastezha-obyavyava-za-
obshchestveno-obszhdane-protsedura-tekhnologichna-modernizatsiya е публикуван за обществено обсъждане и в 
Информационната система за Механизма ИСУН 2020. 
Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 11.07.2022 г. (включително) на 
следната електронна поща: public.consultation@mig.government.bg 
 
 

https://opic.bg/public/news/ministerstvo-na-inovatsiite-i-rastezha-obyavyava-za-obshchestveno-obszhdane-protsedura-tekhnologichna-modernizatsiya
https://opic.bg/public/news/ministerstvo-na-inovatsiite-i-rastezha-obyavyava-za-obshchestveno-obszhdane-protsedura-tekhnologichna-modernizatsiya
mailto:public.consultation@mig.government.bg
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√ България и още 9 страни от ЕС подемат инициатива в подкрепа на ядрената енергетика 
България се присъедини към становището на 20 синдиката от Белгия, Чехия, Финландия, Франция, Унгария, Литва, 
Румъния, Словакия, Словения и Хърватия в подкрепа на ядрената енергетика. В съвместна статия участниците в 
инициативата призовават Европейската комисия да включи ядрената енергия в политиките на Зелената сделка и плана 
REPowerEU. Според тях включването на ядрената енергия в таксономията на ЕС е жизненоважно за справяне с изменението 
на климата и повишаване на енергийната независимост. Това ще осигури възможност за устойчиво финансиране на 
проекти от областта на ядрената енергетика в бъдеще. Участниците в инициативата отбелязват, че, наред с 
възобновяемите енергийни източници, ядрената енергия има потенциала да формира основата на европейската 
безвъглеродна енергийна система. Като следваща стъпка ЕК следва да актуализира Илюстративната програма за ядрената 
енергетика (PINC) в съответствие с член 40 от Договора за Евратом. 
Ето и писмото за инициативата: 
С война в близост до границите ни, защо да не ускорим инвестициите на ЕС с оглед гарантирането на бъдещето и 
устойчивостта на енергетиката си? 
Днес засилването на амбицията ни по отношение на борбата с климатичните промени трябва да бъде част от 
стратегическата и енергийната автономност на Европа, тъй като бруталната военна агресия на Русия в Украйна доведе до 
преосмисляне на европейската енергетика. Контекстът на таксономията на ЕС за устойчиво финансиране преди 
нахлуването на Русия в Украйна е различен в сравнение с настоящата ситуация. През м. октомври 2021 г. заявихме, че „Ако 
иска да спечели климатичната война, Европа се нуждае от ядрена енергия. Тя е жизненоважен и надежден ресурс, с който 
да си осигурим нисковъглеродно бъдеще.“ Днес има истинска война в близост до границите на ЕС. Поради незаконните 
действия на Русия, гражданите и индустрията на ЕС усещат въздействието на високите и нестабилни цени на енергията. 
Ако ЕС иска да следва пътя на декарбонизацията и същевременно да гарантира сигурност на доставките, се нуждаем от 
промяна в отношението към ядрената енергия. Ще са необходими големи количества нисковъглеродна електроенергия и 
нисковъглероден водород, за да се задоволят енергийните нужди на индустрията и обществото и за постигане на целта на 
ЕС за климатична неутралност до 2050 г. 
Търсенето на електроенергия ще се удвои през следващите 30 години и моментът за действие е сега. Ядрената енергия, 
като основен източник на нисковъглеродна енергия, може да играе съществена роля в енергиен микс, съвместим с целта 
за въглеродна неутралност, без масово прибягване до внос на енергия, а и е доказано, че климатичната неутралност и 
гарантирането на сигурност на доставките ще изискват инвестиция от € 500 милиарда евро в нови ядрени мощности до 
2050 г. За да се отговори на това предизвикателство, ядрената енергия трябва да бъде включена в политиките на Зелената 
сделка и плана REPowerEU, както бе залегнала в Европейската стратегическа дългосрочна визия „Чиста планета за всички“, 
в която бе ясно посочено, че наред с възобновяемите енергийни източници, ядрената енергия има потенциала да формира 
основата на европейската безвъглеродна енергийна система. 
Ядрената енергия е в състояние да се справи с различни предизвикателства. Първо, съгласно най-високите стандарти за 
безопасност, ядрената енергия може да осигури необходимите количества електроенергия за бъдеща електрификация и  
е ключов компонент в намирането на решение за намаляване на зависимостта ни от вноса на изкопаеми горива от Русия. 
Второ, като се имат предвид т. нар. системни разходи и стойността на стабилността, ядрената енергия е 
конкурентоспособен източник на енергия, особено при отчитане на специфични схеми за финансиране на капиталоемки 
проекти. По отношение на управлението на радиоактивни отпадъци, включително за медицински или промишлени 
приложения, разполагаме с технологии за депониране; за високоактивни отпадъци дълбоките геоложки хранилища 
понастоящем се считат за подходящо и безопасно решение, а технологията за тяхното изграждане е вече налична. 
Не на последно място, Европа се нуждае от реалистична стратегия за производството на водород и не трябва да разчита в 
голяма степен на вноса – като се имат предвид съществуващите предизвикателства, свързани със зависимостта от вноса 
на енергия. Европа трябва да увеличи капацитета си за производство на нисковъглероден водород и да създаде 
подходяща рамка за разработване на водород, произведен с помощта на ядрена енергия. Първата стъпка вече е включена 
в Допълнителния делегиран акт по Регламента за таксономията, който определя критерии за изграждане и безопасна 
експлоатация на нови атомни електроцентрали, включително за производство на водород. Това ще направи разгръщането 
на водородната екосистема по-реалистично от гледна точка на обхват и време. 
Във връзка с гореизложеното, ние, долуподписаните, се присъединяваме към становището на 20 синдикати, 
представляващи белгийски, български, чешки, финландски, френски, унгарски, литовски, румънски, словашки и словенски 
енергийни работници, според които включването на ядрената енергия в таксономията на ЕС е жизненоважно за справяне 
с изменението на климата и повишаване на енергийната независимост. 
В светлината на горепосочените предизвикателства, приканваме Европейската комисия да разшири обхвата на действията 
си и като следваща стъпка да актуализира Илюстративната програма за ядрената енергетика (PINC) в съответствие с член 
40 от Договора за Евратом, който предоставя преглед на целите и инвестициите, необходими по време на целия жизнен 
цикъл на ядрената енергия. 
С подкрепата на: 
• България: Александър Николов, министър на енергетиката 
• Хърватия: Давор Филипович, министър на икономиката и устойчивото развитие 
• Чешка република: Йозеф Сикела, министър на промишлеността и търговията 
• Финландия: Мика Линтиля, министър на икономиката 
• Франция: Агнес Пание-Рунашер, министър на енергийния преход 
• Унгария: Проф. д-р Ласло Палкович, министър на технологиите и иновациите 
• Полша: Анна Москва, министър на климата и околната среда 
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• Румъния: Вирджил Попеску, министър на енергетиката 
• Словакия: Ричард Сулик, вицепремиер и министър на икономиката 
• Словения: Боян Кумер, министър на инфраструктурата. 
 
√ ЕСО отбеляза 15-та годишнина на дружеството в рамките на Международния енергиен форум 2022 на НТСЕБ 
Специален щанд и широко участие на експертите от ЕСО в програмата на Енергийния форум на Научно-техническия съюз 
на енергетиците в България през 2022 станаха поредната инициатива по повод 15-та годишнина от създаването на 
дружеството. Участниците в традиционния форум бяха посрещнати с нарочното издание на списанието на 
Електроенергийния системен оператор „Енергетика-Електроенергийни ракурси“, посветено на годишнината. 
На щанда на ЕСО в рамките на Енергийния форум бяха представени последните броеве на специализираното издание на 
дружеството, както и информационни материали за проектите в рамките на програмата „Училище за енергетици“, която 
електропреносният оператор реализира в подкрепа на професионалното образование за кадровото обезпечаване на 
електроенергийни сектор в страната. 
Ръководството на ЕСО приветства участниците в тазгодишния Международен енергиен форум за утвърдените традиции в 
провеждането на експертната конференция, за ползотворното сътрудничество през годините и за академичната подкрепа 
на динамично развиващия се енергиен сектор на България. 
Председателят на Научно-техническия съюз на енергетиците в България проф. Бончо Бонев поднесе почетен знак на 
ръководството на ЕСО по повод 15-та годишнина от създаването на независимия електропреносен оператор на страната. 
Поздравителни адреси и плакети по повод годишнината на ЕСО поднесоха и от Националната електрическа компания, ТЕЦ 
„Марица изток 2“, Централна енергоремонтна база. 
Широко участие на експертите от Електроенергийния системен оператор изпълни съдържанието на програмата на 
тазгодишното издание на Международния енергиен форум. В секцията „Електроенергетика и ВЕИ“ бяха представени 
състоянието и перспективите на електроенергийния пазар в България, инициативата MARI за ръчно регулиране на честота 
и проекта TRINITY за интелигентни пазарни технологии по програмата на ЕС „Хоризонт 2020“. 
 
√ 25 години валутен борд в България 
Въвеждането на паричния съвет е една от най-големите и успешни реформи в България, които позволяват на 
страната да се измъкне от финансовата бъркотия на 90-те години на миналия век 
Петър Ганев, Институт за пазарна икономика 
На 1 юли се навършиха 25 години от въвеждането на паричния съвет (валутен борд) в България. На 1 юли 1997 г. 
официалният валутен курс на лева е фиксиран към германската марка. Към онзи момент в Закона за Българска народна 
банка е записано, че официалният курс е 1000 лв. за 1 германска марка. На 1 януари 1999 г., след като Германия приема 
еврото, курсът автоматично се променя на 1955,83 лева за 1 евро – спрямо официалния курс, по който германската марка 
се конвертира към еврото. Следва деноминацията на лева и от 5 юли 1999 г. курсът се фиксира на познатото 1.95583 лева 
за 1 евро. На 10 юли 2020 г. този курс е потвърден при включването на българския лев в механизма на валутните курсове 
(ERM II). 
25 години не са малък период. Валутният борд е една от най-големите и успешни реформи в България, които позволяват 
на страната да се измъкне от финансовата бъркотия на 90-те – пълен крах на паричната политика, хронично висока 
инфлация, неконтролируем държавен дълг, фалити на банки и т.н. Най-голямата котва на борда безспорно е фиксираният 
курс – стабилността на парите у нас идва от обоснованото предположение, че курсът 1,95583 лв. за 1 евро е непоклатим. 
Управление „Емисионно“ в БНБ, което управлява брутните международни валутни резерви поддържа пълно валутно 
покритие на общата сума на паричните задължения на БНБ – това са всички банкноти и монети в обръщение, както и всички 
наличности по сметки в БНБ, в т.ч. депозита на правителството и резервите на търговските банки. Пълното покритие е 
гаранция за доверие в паричната единица. 
Разбирането за валутния борд обаче не може да се свежда само и единствено до валутния курс. Всъщност борда променя 
по-дълбоко паричната политика у нас от самото фиксиране на курса. Преди въвеждането на валутния борд централната 
банка у нас не е независима, рефинансира безконтролно и необезпечено търговските банки, финансира директно и 
бюджетните дефицит на държавата. Точно това променя и бордът – дава независимост на БНБ, не допуска централната 
банка да предоставя кредити на правителството и дава много ясни и строги правила за финансиране на търговски банки – 
само ако банката е платежоспособна, има ликвиден риск за цялата финансова система и при спазване на строги изисквания 
за вида и качеството на предоставеното обезпечение. 
Всичко това дава новата рамка на паричната политика у нас след 1997 г. и носи широко познати позитиви – обуздаване на 
ръста на цените, разумна фискална политика и чувствително намаление на външния дълг като дял от БВП и стабилна 
банкова система, въпреки фалита на КТБ през 2014 г. И двата периода на сравнително висока инфлация след въвеждането 
на борда – през 2008 г. и сега през 2022 г., са породени предимно от външни фактори, а не от пропуски на паричната 
политика у нас. Бордът не може да гарантира растеж, но полага основата за две поредни десетилетия на икономически 
подем у нас и постепенно догонване на средноевропейските нива на доходи – БВП на човек от населението в стандарти 
на покупателна способност се покачва от под 30% от средноевропейското при въвеждането на борда до 55% към момента 
(виж тук). Паричната ни система удържа успешно предизвикателствата на поредица кризи в различни десетилетия – от 
войните в съседна Югославия, през голямата финансова криза и пандемията от Ковид-19 – и България премина през тях 
без катастрофични сътресения и разрушаване на благосъстояние. 
Тези успехи обаче не бива да изграждат и представа за някаква всесилна роля на паричния съвет. Бордът е голяма спирачка 
за държавния дълг, тъй като забранява директното кредитиране на правителството. Той обаче не може да спре 
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правителствата да правят дефицити и да се финансират на дълговите пазари – било у нас или в чужбина. Точно затова и в 
средносрочен план се очаква държавния дълг да се увеличи и да достигне близо 30% от БВП към 2024 г., или поне два пъти 
над нивата опреди 10-15 години. Дебатът за дълга е по същество разговор за бюджетния дефицит, който и към момента е 
актуален на фона на приетата актуализация на бюджета. По подобен начин и дебатът за състоянието на банките е разговор 
и за качеството на банковия надзор, а не просто за липсата на възможност за безконтролно финансиране на търговски 
банки от страна на централната банка. 
Четвъртвековната годишнина на валутния борд идва в малко по различна ситуация от предходни години. Само след 
няколко дни – на 10 юли 2022 г., ще изтекат две години от включването на лева в механизма на валутните курсове (ERM II). 
Напълно очаквано, въпреки турбулентния икономически период, нищо съществено не случи за валутата и курса на лева 
през тези две години. На практика на 10 юли отпада и тази нормативна пречка пред приемането на еврото в България. С 
това предизвикателствата съвсем не свършват – тепърва предстои дебат по темата евро у нас, предстоят промени в Закона 
за БНБ и гласувания в парламента, предстои да покрием и числовите критерии за приемането на еврото. Тези теми вече 
разгледахме в коментар на конвергентните доклади на ЕЦБ и ЕК преди точно месец. Разговорът за еврото очевидно ще 
продължи, но 25-ият рожден ден на валутния борд само напомня, че 1) това е една от най-успешните реформи за 
последните над 30 години и 2) дискусията за еврото трябва да се води с поглед не просто към злободневието, а отчитайки 
по-дългата история на паричната политика и функциониране на валутния борд в България. 
 
√ Понижение с 9.2%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 678.82 лв. за MWh с ден за доставка 5 
юли 2022 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 678.82 лв. за MWh с ден за доставка 5 юли 2022 г. и обем от 81 482.70 MWh, сочат данните от търговията. Това е спад с 
9.2 % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 672.24 лв. за MWh, при количество от 43 609.00 MWh. 
Извънпиковата енергия (37 873.70 MWh) е на цена от 685.41 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 704.02 лв. за MWh и количество от 3042 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 12 часа – 488.69 лв. за MWh (3692.4 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 19 часа –  850.00 лв. за 
MWh (3197.5 MWh). Много висока е и отчетената стойност за 21 часа – 843.84 лв. за MWh (3071.8 MWh), а също така и за 
09 и 20 часа – 825.09 лв. и 825.36 лв. за MWh съответно.  
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 733.98 лв. за MWh при количество от 2574.2 MWh. 
(https://ibex.bg/) 
Спрямо стойността от 747.34 лв. (382.11 евро) за MWh за 4 юли 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за 
доставка 5 юли 2022 г. се понижава  до 678.82 лв. за MWh ( спад с 9.2 %) по данни на БНЕБ или 347.08 евро за MWh. 
За отбелязване е, че спадът освен за БНЕБ и румънската OPCOM се отнася само за няколко борси (Унгария и Словакия спад 
със 7.4 % и 7.8 на сто до 360.82 и 360.83 евро за MWh  и Иберийския пазар). На останалите цената продължава да расте. 
Рекордна цена е регистрирана в Италия – 418.68 евро за MWh и Хърватия – 413.90 евро за MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 4 юли 2022 г. общият търгуван обем към часа на публикуване на 
информацията е 1 750.40 MWh при средно претеглена дневна цена от 739.82 лв. за MWh. 
Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) на 
България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-
E сочат, че в системата участват: 
 
Име                     MW 
АЕЦ     36,34%    2100.51 
Кондензационни ТЕЦ   35,27%    2038.65 
Топлофикационни ТЕЦ   3,94%    227.45 
Заводски ТЕЦ    1,83%    105.57 
ВЕЦ     5,96%    344.36 
Малки ВЕЦ    3,01%    173.77 
ВяЕЦ     0,41%    23.72 
ФЕЦ     12,67%    732.34 
Био ЕЦ      0,51%     29.76 
Товар на РБ         4317.31 
Интензитетът на СО2 е 340g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Слабо понижение на цената на електроенергията в региона. Ръст в цените има обаче в Централна Европа 
Румънската OPCOM затвори при цена от 347,08 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 323,78 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 347,08 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 5 юли 2022 г. Цената за пиковата енергия е 343,71 евро/мвтч, а извънпиковата енергия е 350,44 
евро/мвтч. Най-високата цена от 434,60 евро/мвтч ще бъде в 19 ч. Най-ниска ще бъде цената в 12 ч и тя ще бъде 249,86 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 79 309,0 мвтч. 

https://ibex.bg/
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На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за 5 юли ще бъде 323,78 евро/мвтч. Общият изтъргуван обем 
електроенергия е за 175,54 гвтч. Максималната цена ще бъде 434,60 евро/мвтч и тя ще бъде в 19 ч. Минималната цена ще 
бъде в 10 ч и тя ще бъде 248,14 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 5 юли е 360,82 евро/мвтч. Пиковата енергия пък се 
търгува за 366,42 евро/мвтч. Най-високата цена от 419,57 евро/мвтч ще бъде в 16 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 ч тя 
ще бъде 298,34 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 73 111,2 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 5 юли на Словашката енергийна борса е 360,83 евро/мвтч. Най-високата цена ще 
бъде в 16 ч и  тя ще е 440,32 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 11 ч и тя ще бъде 282,99 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 327,46 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 8 ч и  тя 
ще е 412,59 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 11 ч и тя ще бъде 230,30 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 5 юли е 353,74 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 358,67 
евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 42 226,3 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 8 ч и тя ще 
достигне 412,59 евро/мвтч. Най-ниската цена се очаква в 5 ч и тя ще бъде 299,91 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 318,37 евро/мвтч на 5 юли. Пиковата цена ще бъде 287,81 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 458 987,0 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 8 ч и тя ще 
достигне 412,59 евро/мвтч. В 15 ч се очаква и най-ниската цена от 210,95 евро/мвтч. 
 
√ Помитащи цени в широк диапазон от 300 до 380 евро за MWh се настаниха на европейските електроенергийни борси 
Икономия. Това е старата – нова дума, намираща все по-честа употреба в обръщенията на европейските лидери към 
жителите на страните членки на Европейския съюз. Нещо повече, вече е призив. Става въпрос за икономия на газ, на 
електричество, на въглища, на ресурси. Призивите на националните държави зачестяват в началото на краткото лято и 
въпреки слънцето и вятъра, на които се разчита за справяне с енергийната криза. Склонността към икономия е добро 
качество. Стига да има от какво. Друг е въпросът как инфлацията изяжда икономията. Особено в България, където тече 
надпревара между политическа криза и инфлация. Надпревара между личното и общото. Надпревара между „за“ и 
„против“. Напук на истината и в името на объркването.   
Ценовите нива на европейските електроенергийни борси в сегмента „ден напред“ не дават лесен отговор на това от какво 
да се икономисва.  Дават обаче резултат. И той е: пазар под стрес, в несигурност. Отново и то в разгара на лятото. С цени 
покачващи се над 350 евро за MWh европейските електроенергийни борси продължават да измерват икономическият 
завой в европейската политика. 
Производство на електроенергия 
Производството на електроенергия през 26-та седмица във всички страни от Европа e от порядъка на 47 165.00 (45 986.04 
GWh  седмица по-рано). 
Що се отнася до седмичното производство на електроенергия в страните от ЕС към късния следобед на 3 юли  за 26-та 
седмица то достига до обем от  42 452.09 GWh ( 41 282.00 GWh седмица по-рано), според данните на energy 
charts,  базирани на ENTSO-E. 
От това общо производство на фосилните горива се пада дял от 17 718.30 GWh  или 41.74 % (17 285.94 GWh или 41.87 % 
седмица по-рано) . От тях - на кафявите въглища – 9.95 % (4226.00 GWh), както и на каменните – 8.41 % (3568.91 GWh). Газът 
държи дял от 20.57 % или 8732.84 GWh (20.69 % или 8541.09 GWh седмица по-рано). 
Участието на ядрената енергия е изчислено на 9445.99 GWh или 22.25 % (9357.76 GWh или 22.67%) седмица по-рано. 
Делът на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) e от порядъка на 15 287.80 GWh или 36.01 % (14 638.30 GWh или 
35.46 % седмица по-рано). 
Вятърните централи на сушата са произвели обем от 3632.87 GWh или 8.56 %, а офшорните – 498.61 GWh или 1.17 %. Делът 
на слънцето достига до 4648.20 GWh – 10.95 %. Що се отнася до хидроенергията, то делът и е от порядъка на 4.86 %, а от 
помпени станции – 6.49 %. 
Цените 
Ако в началото на седмицата цените на европейските електроенергийни борси  бяха до 330 – 350 евро за MWh, през новата 
седмица скачат над това ниво – до 380 евро за MWh. За отбелязване е, че Полша, която досега отчиташе едно от най-
ниските ценови нива на електроенергията, през изминалата седмица успя  да се доближи също до 280 евро за MWh. За 
поредна седмица на другия полюс остават електроенергийните борси на Испания и Португалия и то грубо изчислено със 
130 – 150 евро за MWh под стойностите, постигнати в този сегмент на останалите европейски електроенергийни борси. 
Още миналия понеделник ценовите нива на европейските електроенергийни борси в сегмента „ден напред“ или 27 юни, 
скочиха мощно. Увеличението варираше от 21.52 % в Италия (347.72 евро за MWh) и 28.73 % за България и Румъния (325.21 
евро за MWh) до 34.2 % (334.25 евро за MWh) и 57.01 % в Германия (316.65 евро за MWh). 
Постигнатите цени в посочения сегмент с ден за доставка 28 юни продължиха да се движат в посока към повишение. Най-
високата стойност бе отчетена в Хърватия – 394.58 евро за MWh (увеличение с 11.64 %)и 383.33 евро за MWh (увеличение 
с 10.63 %). 
Стойността в Германия също нарасна до 331.52 евро з MWh, а във Франция – до 366.4 евро за MWh. 
С повишението от 11.26 % БНЕБ и румънската OPCOM (до 361.83 евро за MWh) почти се доближиха до стойността във 
Франция . 
С ден за доставка 29 юни, с изключение на Полша (ръст до 268.65 евро за MWh) и страните извън континенталната част 
(Великобритания, Ирландия, Северна Ирландия) спад бе отчетен на всички борси. При понижение с 16.7 % стойността на 
БНЕБ и румънската OPCOM се върна на ниво от 301.50 евро за MWh. На останалите европейски електроенергийни борси 
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спадът варираше от 4.8 % в Германия (315.54 евро за MWh) и 8.5% (335.24 евро за MWh) във Франция до 13.1 % (335.95 
евро за MWh) в Италия и 16.0% (306.08 евро за MWh) в Гърция. 
Разбира се, трябва да се отчете понижението с 8.2 % до 132.74 евро за MWh в Испания и 6.9 % до 134.66 евро за MWh в 
Португалия. 
Европейските електроенергийни борси се върнаха към ръст още с ден за доставка 30 юни. Понижение в сегмента „ден 
напред“ бе отчетено само на три от борсите – Сърбия с 3 % до 350.84 евро за MWh и в Испания с 0.5 % до 132.13 евро за 
MWh и Португалия – понижение с 1.9 % до 132.13 евро за MWh. 
С повишение от 14.71 % стойността в България и Румъния достигна до 345.85 евро за MWh. Ценовите нива във Франция се 
увеличиха до 362.06 евро за MWh, а в Германия до 325.48 евро за MWh. Най-висока остана цената, постигната в Италия – 
364.65 евро за MWh. 
Първият ден на юли донесе на повечето от европейските електроенергийни борси понижение. С няколко изключения като 
БНЕБ и OPCOM, където стойността се повиши слабо с 3.74 %, но отново бе отчетено едно от най –високите си нива - 358.79 
евро за MWh. Покачването доведе до по-високи стойности в Унгария – 360.76 евро за MWh, както и в Сърбия – 360.12 евро 
за MWh. 
Ръст бе отчетен и на борсите в Испания и Португалия , но отново с разлика от 150 евро от останалите европейски 
електроенергийни борси – до 145.22 евро з MWh. 
С настъпването на почивните дни – 2 и 3 юли ценовите нива в сегмента „ден напред“ се понижиха значително. Така с ден 
за доставка 3 юли стойността остана в диапазона – 256.09 евро за MWh в Сърбия и 248.56 евро за MWh в Гърция до 225.02 
евро за MWh в Австрия и 225.09 евро за MWh в Румъния и България и 200.11 евро за MWh в Германия. 
В Полша стойността успя да спадне до 179.46 евро за MWh. Отново на другия полюс останаха Испания (спад с 6.3 %) и 
Португалия (ръст с ) до 145.10 евро за MWh. 
На фона на съботно-неделния спад, новата седмица стартира с още по-високи ценови нива. При ръст с 69.76 % постигнатата 
цена на БНЕБ до 382.11 евро за MWh, а на румънската OPCOM до 384.77 евро за MWh. която е и една от най-високите 
постигнати. По-напред по цени остават Унгария с постигнати 389.48 евро за MWh и Италия – с 390.6 евро за MWh. 
Средна месечна и средна годишна цена към 3 юли 
Най-общо средната месечна цена на европейските електроенергийни борси отново тръгва нагоре. 
На БНЕБ към 3 юли средната месечна стойност расте до 301.61 евро за MWh, а за Румъния – до 302.27 евро за MWh. За 
другите европейските електроенергийни борси тя варира от 295.11 евро за MWh в Гърция, 372.54 евро за MWh в Италия и 
298.53 евро за MWh във Франция. Доста по-ниска е стойността за Испания – 145.25 евро за MWh (148.17 евро за MWh в 
съседна Португалия). Не така е в Германия, където цената се връща до 256.83 евро за MWh, както и в Австрия – 289.74 евро 
за MWh в Австрия и 238.79 евро за MWh в Полша. 
Средната годишна цена към 3 юли на БНЕБ е 206.9 евро за MWh и остава по-ниска, както от тази в Румъния (212.69 евро за 
MWh), Унгария (221.49 евро за MWh), така и от тази в Гърция (238.9 евро за MWh). 
На останалите европейски електроенергийни борси средногодишните цени към посочената дата варират от 251.76 евро 
за MWh в Италия и 204.63 евро за MWh в Испания и Португалия (204.9 евро за MWh) до 202.63 евро за MWh в Нидерландия 
и 187.34 евро за MWh в Германия, както и 230.58 евро за MWh във Франция и 144.35 евро за MWh в Полша. 
Петрол, газ, СО2 
Въпреки, че през последния ден от миналата седмица цените и петрола сорт Brent и на природния газ се понижиха те 
останаха изключително високи. Сериозен скок бе отчетен и на стойността на въглеродните емисии. 
Петролният пазар продължава географското преструктуриране, а ОПЕК + се ангажира с увеличение на добива до 648 хил. 
барела на ден. Към тези два основни фактора и внимателното наблюдение на пренасочването на руските товари към 
азиатските пазари се добави и нов – стачките на работещите на големите сондажни платформи за по-високо заплащане. В 
играта се включи и Китай с обещание за субсидиране на малките рафинерии. 
Предвид продължаващото люшкане на пазара, заради русите петролни доставки няма как да не се отбележи и 
намерението на Швейцария да проучи търговците и да засили регулаторния контрол над базираните в страната. Поредно 
затягане вече е в ход. На този фон цените на петрола остават над 100 долара за барел и няма изгледи за спад под това 
ниво. 
Фючърсите за петрола сорт Brent успяха през миналата седмица да стигнат до 117.17 долара за барел. Септемврийските 
фючърси за сорт Brent завършиха седмичната търговия в петък, 1 юли на ниво от 111.24 долара за барел или при ръст с 
2.03 %. 
Все пак в първите дни на юни (08.06. 2022 г.) сорт Brent успя да се покачи до 121 долара за барел, така че спадът е очевиден. 
Както и силната волативност. 
Няма как да се подмине водещата новина от края на предходната седмица, когато G7 обсъди възможността за налагане 
на лимит на цената на руския петрол. Безпокойството на европейските лидери ден по-късно бе отбелязано мимоходом, 
но затова пък американската банка JPMorgan Chase & Co излезе с мрачен сценарий, че ако подобна мярка се случи Русия 
може да намали производството на петрол. При спад с 3 млн. барела на ден цената може да скочи до 190 долара за барел, 
но при понижение с 5 млн. барела – до 380 долара за барел. 
В по-краткосрочен период експертите очакват атакуване към по-ниски ценови стойности от вече установените на пазара, 
но не прогнозират дори и при най-благоприятни обстоятелства нива под 100 долара за барел. 
Що се отнася до цените на газа, през миналата седмица и по-точно 30 юни и 1 юли бяха отчетени най-високите нива от 
месец септември 2021 г. Спрямо началото на месец юни стойността на газа е с почти 50 % по-висока. За сравнение, ако на 
8 юни цената бе 81.4 евро за MWh, то на 1 юли достигна 147.78 евро за MWh. 



19 

 

Свиването на руските газови доставки изнерви европейските компании, а правителствата са изправени пред опасността да 
се сблъскат с недостиг, независимо от продължаващите доставки на LNG, както от американски, така и от други източници. 
Експертите изчисляват, че спрямо месец май стойността на газовите фючърси през юни са се увеличили с 15 %. В частност, 
притеснението идва от това, че настоящият спад на газовите потоци за Европа е толкова бърз и мащабен, че не е в 
състояние да бъде заменен напълно от алтернативни доставчици. Именно това принуди и все повече страни да ограничат 
използването на синьо гориво през лятото и пренасочване на всички потоци и доставки към запълване на 
газохранилищата. Предприятията също прилагат подобни практики. Това от своя страна се отразява на ценовите нива като 
ги тласка към нови върхове. Няма как да не се отчете и скокът на цените на въглищата. 
Все по-често се чуват предупрежденията, че Русия може да спре окончателно доставките на синьо гориво. Дори 
изпълнителният директора на МАЕ Фатих Бирол допусна такава възможност. Продължаващата липса на оборудването на 
Siemens за „Северен поток“ все още държи потоците на ниво до 64 млн. куб м, а предстоящото спиране за планов годишен 
ремонт на 21 юли вече изнервя допълнително пазара. 
Пазарите през тази седмица ще отчетат и процесът на преподписване на договори за доставка на газ при по-високи ценови 
нива от компаниите. Първият сигнал идва от страна на Алжир. 
Все още не е пълна картината и по оценката на ситуацията с отлагането на рестарта на Freeport LNG, която през миналата 
седмица доведе до съществен спад на цените на газа в САЩ и до ръст в Европа. Налице са първоначални опасения за 
недостатъчен апетит към продължаващи доставки за европейските страни. 
Цената на емисиите СО2, която две поредни седмици успя да се установи на ниво малко над 83 евро за MWh, през 
миналата седмица успя на два пъти да се повиши над 90 евро за MWh (на 30.6 до 90.16 евро за MWh). На 1 юли, в рамите 
на търговията до обяд, след спад отново се върна на нивото от 90.11 евро за MWh, въпреки че завърши при 86.18 евро за 
MWh. На този етап Европа все още е разделена за включването на домакинствата в Системата за търговия с емисии, а в 
каква посока ще поеме тази тенденция зависи от банките и лобито на спекулативните играчи. Не е ясно доколко експертите 
от ЕК са наясно с опасността този натиск да вкара пазара на емисии в твърде опасна зона. Още повече, че натискът се случва 
в момент, в който Европа прави завой по отношение на зелената сделка, допускайки включването на въглищните централи 
в гаранциите за енергийна сигурност. 
Тенденции 
От лятото Европа е в нов етап на енергийна криза. Заради новите измерения на петрола и газа вече се повдига въпросът и 
за нов етап на енергийни войни. 
Все още се говори за цени, но вече се отчита изместване в друга посока – икономии, заради липсата на ресурси. Сигурността 
на доставките и наличието на ресурс започват да изместват темата за ценовите нива. Сблъсъкът между недостига на 
ресурси и липсата на средства, заради нарастващата инфлация може да се окаже разрушителен за енергетиката, а по 
веригата, и за икономиката, и за качеството на живот поне в близко бъдеще. Сътресенията на пазара и в обществото ще са 
огромни. 
В търсенето на изход Международната агенция по енергетика припомни, че светът разполага с ядрена енергетика, която 
може да отговори на въжделенията за беземисионно бъдеще. Там се крие и част от тайната за технологичния напредък. 
Предстои депутатите от Европейския парламент да решат дали да приемат делегирания акт за газ и ядрена енергетика. 
При отхвърлянето му кризата може да се задълбочи и проточи още повече. 
Светът е на прага на нова икономическа структура, но за това трябва да мине през поредния технологичен скок. Той ще 
отнеме години, вероятно повече от десетилетие и е важно пропагандното говорене и действия да бъдат оставени 
настрани, за да може да се намери онзи крехък баланс, необходим, за да се продължи напред. 
 
√ Ново рязко поскъпване на газовите фючърси 
Цените на природния газ в Европа продължават да се повишат рязко в началото на новата седмица, като фючърсите на 
нидерландския газов хъб TTF поскъпват с 8,5% към и малко над 160 евро за мегаватчас за пръв път от 9 март насам, тъй 
като инвеститорите остават разтревожени относно ограничаване на доставките на синьото гориво за Европа. 
Стачка тази седмица на норвежки работници в енергийния сектор, настояващи за повишаване на заплатите, се очаква да 
намали добива на природен газ в страната с 292 000 барела петролен еквивалент на ден, или с 13% на производството, 
което поставя на допълнително изпитание целите на единния блок да запълни до 80% от капацитета на газовите 
хранилища преди началото на зимата. 
Трябва обаче да се има предвид, че норвежкото правителство одобри по-висок добив от находищата си Troll, Gina Krog, 
Duva, Oseberg, Asgard и Mikkel, за да поддържа рекорден износ в посока към ЕС, предаде БНР. 
Влияния върху поскъпването на газ продължава да оказват намалените руски газови потоци през най-големия газопровод 
"Северен поток 1" с 60%, както и планираното за следващата седмица пълно спиране на доставките заради т.нар. 
"поддръжка". 
Германия вече навлезе във втория етап от своя извънреден план при газов недостиг, който включва по-строг мониторинг 
на пазара и повторно активиране на централите, работещи с въглища. 
 
√ Статистиката от еврозоната движеше търговията на борсите в Западна Европа в понеделник 
Три от индексите затвориха на зелена територия и три – на червена. С най-голям ръст затвори британският FTSE 
100, а с най-голямо понижение приключи германският бенчмарк DAX 
Европейските фондови пазари преобладаващо нарастваха до обед в първия ден на новата седмица без някакви 
съществени причини, но инвеститорите оценяваха статистическите данни от еврозоната, които влияеха на техните пазарни 
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настроения. Обемът на търговия на европейските борси, обаче, беше по-слаб от обикновено, заради националния празник 
на САЩ, който е неработен ден. 
„Пазарът оценява някои доста сериозни опасения за растеж, но не и рецесия, според текущите ценови диапазони на 
акциите“, каза Есте Дуек, инвестиционен директор в швейцарската банка Flowbank SA, пред CNBC. „Проблемите не са 
приключили, но инфлационният натиск започва да отслабва, което дава основание да очакваме втората половина на 
годината с оптимизъм." 
През май 2022 г. цените на производител в еврозоната (индекс PPI) са се увеличили с 0.7% спрямо предходния месец, 
когато ръстът им е бил 1.2%, сочат обявените данни на Евростат. На годишна база цените през петия месец на годината са 
скочили с 36.3%. През април ръстът на цените на годишна база е най-високият в историята на изчисляване на показателя 
(37.2%). В ЕС цените на производител са се повишили с 0,8% миналия месец след ръст от 1,3% през април. На годишна база 
цените нарастват с 36.4%. 
Според днешните статистически данни, износът от Германия през май е намалял с 0.5% на месечна база до 125,8 млрд. 
евро, докато вносът се е увеличил с 2.7% до 126,7 млрд. евро. Така номиналният излишък на външнотърговския баланс на 
Германия, без корекциите за сезонни и календарни фактори, е на най-ниско ниво от 1992 г. насам. 
През юни ръстът на потребителските цени в Швейцария се е ускорил до 3.4% на годишна база от 2.9% през май, а общата 
инфлация е достигнала връх от 1993 г. Анкетирани от Trading Economics анализатори очакваха инфлацията да достигне 3.2 
на сто. Това предизвика първото разочарование и някои пазари започнаха да стопяват печалбите, за да затворят на червена 
територия. 
До обед общият индекс на най-големите компании в Западна Европа Stoxx 600 се повиши с 0.7%, а от националните 
измерители на „сините чипове“ с най-висок ръст беше британският FTSE 100 (+0.96%), следван от френския CAC 40 (+0.94%), 
испанския IBEX 35 (+0.42%), германския DAX (+0.21%) и италианския FTSE MIB (+0.17%). 
След оповестяването в ранния следобед на индекса на инвеститорското доверие в еврозоната Sentix, сочейки "неизбежна" 
рецесия във валутния блок от 19 държави , трендът на фондовите борси в Западна Европа започна да се променя и в крайна 
сметка търговията за деня да завърши без ясно изразена посока. 
 

 
Източник: MarketWatch 

 
От таблицата по-горе е видно, че три от индексите са на зелена територия и три – на червена. С най-голям ръст затвори 
британския индикатор, а с най-голямо понижение приключи германският бенчмарк DAX. 
Двигателите на растежа бяха сeкторния индекси на петролните компании, който се повиши с 4.1%, следван от енергетиката 
и здравеопазването. На другия край се озоваха технологичните компании, чийто измерител се понижи с 1.5%. 
Трите големи петролни компании,чийто акции се търгуват на Лондонската борса - Harbour Energy (+2.62%), Shell (+2.24%) 
и BP (+0.25%), се повишиха и в най-голяма степен допринесоха британският бенчмарк FTSE 100 да завърши с най-висок 
ръст от националните измерители. 
Акциите на австрийския производител на полупроводници и осветление ams-OSRAM AG се сринаха със 7.76%, след като 
JPMorgan Chase понижи рейтинга на книжата на компанията поради прекомерен ливъридж. 
Акциите на шведската компания за недвижими имоти Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB спаднаха с 11.03%, след 
новината за продажбата на 25% дял в Solon Eiendom Holding за 818 милиона норвежки крони (82.7 млн. долара). 
Сред губещите са и акциите на скандинавската авиокомпания SAS, които спаднаха с 5.08%, след като преговорите за 
заплатите между авиокомпанията и нейните пилоти се провалиха, каза главният изпълнителен директор на SAS пред 
репортери, което предизвика стачка, която ще парализира големи части от операциите на изпадналия в затруднение 
превозвач. 
Със спад на цената затвориха акциите на германската компания за комунални услуги Uniper, които се понижиха с 27% и 
слязоха на дъното на Stoxx 600, след като германското правителство обяви, че може да включи възможни спасителни 
мерки за енергийни компании като Uniper в своя закон за енергийна сигурност и може да се окаже, че в крайна сметка ще 
придобие дял в компанията като последна мярка. 
Лидери на растеж сред компонентите на общият индекс в Европа са акциите на англо-американсксия медицинския 
холдинг ConvaTec, чийто акции се търгуват на борсата в Лондон (+4.72%) и на френския оператор на медицинскси 
центрове Orpea Group (+3.61%). 
Сред печелившите на френския пазар, който също се представи добре, като лондонския, бяха акциите на доставчика на 
кетъринг и храна директно и чрез ваучерна система Sodexo (+3.96%) и веригата магазини за търговия на 
дребно Carrefour (+1.24%). 
 
√ Доверието на инвеститорите в еврозоната спадна, очакват неизбежна рецесия 
Индексът на Sentix за еврозоната през юли спадна до -26.4 пункта от -15.8 през юни 
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Индексът на инвеститорското доверие Sentix на едноименната германска компания за пазарни изследвания спадна през 
юли до най-ниското си ниво от май 2020 г., сочейки "неизбежна" рецесия във валутния блок от 19 държави, показа 
проучването на Sentix, обявено в понеделник, съобщи „Ройтерс“. 
Индексът на Sentix за еврозоната падна до -26.4 пункта от -15.8 през юни. Анкета на „Ройтерс“ сочи юлско отчитане от -19.9 
пункта. 
„Енергийната криза води до значителни икономически изкривявания“, каза в изявление за медиите управляващият 
директор на Sentix Манфред Хюбнер. „Във всяко отношение динамиката напомня на кризисната 2008 г., когато се срина 
финансовата система, сега опасността е за срив на европейското енергоснабдяване“, добави той. 
Германия, най-голямата икономика в Европа, пристъпи миналия месец към въвеждане на втората „алармена“ фаза от 
тристепенния си план за извънредна ситуация за газа, след като Русия намали доставките по газопровода "Северен поток 
1" - стъпка преди правителството да ограничи потреблението на гориво. 
„Ройтерс“ припомня, че тогава миниcтъpът нa иĸoнoмиĸaтa Poбъpт Xaбeĸ каза: „He тpябвa дa ce caмoзaлъгвaмe: 
нaмaлявaнeтo нa дocтaвĸитe нa гaз e иĸoнoмичecĸa aтaĸa cpeщy нac oт (pycĸия пpeзидeнт Bлaдимиp) Πyтин“, дoбaвяйĸи, 
чe гepмaнцитe щe тpябвa дa cвият пoтpeблeниeтo. 
„Оценките на ситуацията от инвеститорите оправдават очакването, че рецесията е неизбежна“, подчерта Хюбнер. 
Изпpaвeнa пpeд нaмaлявaщитe гaзoви пoтoци oт ocнoвния cи дocтaвчиĸ, Гepмaния oт ĸpaя нa мapт e в „първа фаза“ oт 
плaнa зa извънpeдни cитyaции. Toй вĸлючвa пo-cтpиĸтeн мoнитopинг нa eжeднeвнитe пoтoци и фoĸyc въpxy пълнeнeтo нa 
гaзoвитe xpaнилищa. Bъв втopия eтaп пaзapът вce oщe e в cъcтoяниe дa фyнĸциoниpa бeз нyждa oт дъpжaвнa нaмeca, ĸoятo 
би зaпoчнaлa в пocлeдния "aвapиeн" eтaп. 
 
√ Прогноза: Продажбите на персонални компютри в света ще спаднат с 9.5% до края на 2022 г., на мобилни телефони - 
със 7.1 сто 
Глобалните продажби на персонални компютри (PC), таблети и мобилни телефони ще спаднат със 7,6% през 2022 г., 
прогнозира американската консултантска и анализаторска фирма Gartner Inc., специализирана в областта на 
информационните технологии. 
В същото време в Китай и Източна Европа темпът на спад ще бъде двуцифрен. 
Само на персонални компютри за текущата година продажбите ще се свият с 9.5%, пише в проучването, цитирано от 
„Блумбърг“. Търсенето от страна на потребителите ще намалее с 13.1%, докато бизнесът ще намали покупките на 
компютри със 7.2% на годишна база. 
В региона на EMEA (Европа, Африка и Близкия изток) продажбите на компютри се очаква да спаднат с 14% тази година 
поради липса на потребителско търсене. 
Глобалните доставки на мобилни телефони през тази година се очаква да намалеят със 7.1%, включително на смартфони - 
с 5.8%. 
В Китай продажбите на смартфони ще намалеят с 18.3%, включително 2% спад на търсенето на модели за 5G мрежи. 
Базираната в щата Кънектикът, САЩ, Gartner прогнозира, че глобалните доставки на 5G телефони ще достигнат 710 
милиона през 2022 г., което е с 29% повече от миналата година. В началото на годината се очакваше скок от 47%. 
 
Мениджър 
 
√ НАП започва информационни кампании срещу укриването на осигуровки 
НАП започва две информационни кампании: "Заплата в плик" и "Данъчно-осигурителни рискове". Целта им е да насърчи 
гражданите и бизнеса да спазват доброволно своите задължения и да запознае работниците и служителите с рисковете, 
ако се съгласяват да се осигуряват на по-нисък от реалния си доход, като вземат част от възнаграждението си в брой. 
През последните години приходната агенция отчита трайно повишаване на доброволното спазване на данъчно-
осигурителното законодателство. Наблюдава се намаляване на броя на рисовите лица и на потенциалната щета за фиска, 
като приходите от данъци и осигуровки за първите 6 месеца на 2022 г. достигнаха близо 15 млрд. лв. - с над 1,6 млрд. лв. 
повече в сравнение с миналата година. 
Всеки човек може сам да изчисли колко би загубил през следващите години, ако не се осигурява върху заплатата, която 
получава в действителност чрез т. нар. "калкулатор на загубите" в сайта: https://zaplatavplik.bg. Приложението дава 
възможност на потребителите да разберат от колко средства ще се лишат в бъдеще под формата на неизплатени пари от 
болнични, майчинство, обезщетения за безработица, както и пенсии.  
Чрез фейсбук страницата на НАП обществеността ще бъде информирана за ползите от внасянето на осигуровки върху 
реалния размер на заплатата, доброволното деклариране и плащане на данъци, изискването и съхранението на касовите 
бележки при покупка на стока или услуга.   
Кампаниите ще продължат 3 месеца. В поредица от подкаст издания ще бъдат обсъждани теми като "заплата в плик", 
данъчни и осигурителни рискове в строителството, производството и продажбата на алкохол и на млечни продукти, 
електронната търговия и др. Потребителите ще могат да изразят и своето мнение по темата за недекларираните 
възнаграждения или т. нар. "заплата в плик", като попълнят анкетата на НАП.  
 
√ ЕЦБ търси начин да блокира допълнителни печалби на банките след вдигането на лихвите 
Европейската централна банка търси начини да попречи на банките да печелят допълнителни милиарди евро от схемата 
за ултраевтино кредитиране, започната по време на пандемията, преди да започне своя цикъл от вдигане на лихвите, 
пише Файненшъл таймс. 

https://zaplatavplik.bg/
https://www.facebook.com/NationalRevenueAgency
https://www.ft.com/content/5ce8f458-8a59-4789-820a-8c59ed67f416
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Субсидираните заеми в размер на 2,2 трилиона евро, предоставени от ЕЦБ на банките, помогнаха да се избегне кредитна 
криза в първите дни от пандемията от COVID-19. Тъй като сега централната банка планира да вдигне лихвите, този ѝ ход 
би могъл да донесе допълнителни печалби за кредиторите от еврозоната в размер до 24 млрд. евро, посочват 
анализатори. 
Според запознати източници Управителният съвет на ЕЦБ ще обсъди планове за ограничаване на допълнителния марж, 
който стотици банки биха могли да спечелят своите субсидирани заеми, като просто ги върната обратно под формата на 
депозит в централната банка. 
Според източниците за ЕЦБ ще бъде политически неприемливо да осигури на банките обезпечена от данъкоплатците 
печалба, докато повишава разходите по заеми за домакинствата и бизнеса, а повечето кредитори използват средствата, 
за да плащат бонуси на персонала и да разпределят дивиденти на инвеститорите. 
ЕЦБ вече заяви, че възнамерява да увеличи лихвите по депозитите за първи път от 11 години насам по време на 
заседанието си на 21 юли. Очаква се, че увеличението ще бъде с 25 базисни пункта до минус 0,25%, като през септември 
вероятно ще има още едно по-голямо повишение, което да извади ставката от отрицателната територия. 
Една от възможностите за ЕЦБ е да промени условията по заемите, като така ще намали шанса банките да постигнат 
автоматична възвращаемост на парите, подобно на начина, по който направи заемите привлекателни след началото на 
пандемията. 
ЕЦБ защити политиката си на евтини кредити за банките, заявявайки: „Без тях пандемията щеше да удари реалната 
икономика много по-силно“. От централната банка обаче отказаха да коментират как могат да предотвратят 
свръхпечалбите на кредиторите. 
Според изчисления на Morgan Stanley банките може да спечелят допълнително между 4 и 24 млрд. евро, като поставят 
евтините заеми на депозит в ЕЦБ от миналия месец до края на схемата през декември 2024 г., в зависимост от темпото на 
увеличение на лихвите през идните месеци. Според един запознат източник, ЕЦБ изчислява, че общата печалба, достъпна 
за банките, е близо половината от максималната оценка на Morgan Stanley. Над 740 банки са кандидатствали за заеми в 
пика през юни 2020 г., когато бяха разпределени общо 1,3 трлн. евро. Общият брой на участниците в схемата обаче не е 
публичен. 
ЕЦБ започна да предлага заемите, известни като целеви операции по дългосрочно рефинансиране на баните TLTRO, през 
септември 2019 г. В началото те бяха достъпни при лихвен процент по депозитите на ЕЦБ от минус 0,5 процента. След удара 
на пандемията ЕЦБ обаче намали лихвения процент до минус 1%, което означава, че на практика институцията плаща на 
банките още повече, за да заемат пари, при условие че няма да свият кредитните си портфейли. 
ЕЦБ върна лихвения процент за TLTRO до стойността на лихвения си процент по депозитите през миналия месец. Най-
важното обаче е, че процентът по заемите се изчислява като средна стойност за тригодишния им живот. Банките могат да 
връщат парите предсрочно на всеки три месеца. 
Миналият месец бяха извършени предсрочни изплащания в размер на 74 млрд. евро. Тази сума е много по-малка от 
очакваното, като това повишената привлекателност на схемата с нарастването на лихвените проценти. 
„Някои банки провериха повторно своите изчисления на печалбата с ЕЦБ и след това се отказаха от идеята да изплатят 
заемите предсрочно“, каза коментира служител. 
„Очакваме европейските банки да задържат своите TLTRO толкова дълго, колкото могат, защото това са просто безплатни 
пари“, коментира Фабио Яно, старши кредитен служител в Moody’s, 
Той прогнозира, че по-голямата част от ликвидността на ЕЦБ няма да финансира заеми, а ще бъде депозирана в 
централната банка. 
Изчисленията на Morgan Stanley показват, че ако ЕЦБ повиши лихвите си по депозитите до 0,75% до края на тази година, 
то банка, която е взела кредит за TLTRO през юни 2020 г., може да си осигури марж на печалба от 0,6% върху парите до 
момента на изплащането през юни 2023 г. 
„Тази търговия беше доста печеливша за нас“, коментира финансов директор на европейска банка. „Беше трудно за 
банките да говорят открито по въпроса – никой не иска да каже, че е спечелил от пандемията“, добави той. 
Макар че ЕЦБ не предоставя подробни данни по банки, френските кредитори са сред най-големите потребители на евтина 
ликвидност с експозиция от близо 500 млрд. евро през април, следвани от тези в Италия и Германия. 
В най-големия кредитор в Германия Deutsche Bank заемите от TLTRO в размер на около 44,7 млрд. евро са били 
еквивалентни на приблизително 9% от общия кредитен портфейл на банката от 481 млрд. евро. 
Миналата година печалбата от лихви на Deutsche Bank нарасна с 494 млн. евро от субсидираната от ЕЦБ ликвидност, или 
15% от печалбата преди данъци. Deutsche, която отчита тези кредити като „държавна субсидия“ в своите сметки, отказва 
да каже каква сума е депозирана в ЕЦБ. 
 
√ Еврото се разменя за 1,0442 долара 
Курсът на Еврото в сутрешната търговия във Франкфурт днес се задържа под прага от 1,05 долара, съобщиха германски 
сайтове за финансова информация.  
Единната валута се разменяше за 1,0442 долара.  
Европейската централна банка определели вчера референтен курс от 1,0455 долара за едно евро.  
 
√ Цената на алуминия спадна под 2400 $/тон за пръв път от година 
Цената на алуминия на Лондонската борса за метали спадна под 2400 долара за тон за пръв път от юни 2021 г., предаде 
ТАСС, като се позова на данни от търговската площадка. 
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Към 10:06 ч. българско време алуминият се е търгувал за 2402 долара, а в 10:10 ч. цената му е спаднала до 2395 долара за 
тон. 
В началото на март, след като Русия нахлу в Украйна, цената на алуминия за кратко се повиши до 4074 долара за тон. 
 
√ Брентът поевтиня на фона на стачката в петролния сектор на Норвегия 
Цената на петрола сорт Брент от Северно море се понижи в ранната търговия във вторник на фона на опасенията на 
инвеститорите за предлагането, изострени от потенциалното намаление на производството в Норвегия и страховете от 
глобална рецесия, която да ограничи търсенето на гориво, пише Ройтерс. 
Към 9:00 часа българско време сортът Брент поевтиня с 0,19 долара, или 0,17%, до 113,3 долара за барел. Цената на 
американския лев суров петрол WTI се повиши с 1,60 долара, или 1,48%, до 110 долара за барел. В понеделник нямаше 
сетълмент за WTI, тъй като САЩ празнуваха Деня на независимостта. 
„Въпреки че има опасения за търсенето на фона на по-мрачните макро перспективи, пазарът все още се очаква да бъде 
стегнат през остатъка от годината“, посочва в бележка Уорън Патерсън от ING. 
Днес служители на офшорни петролни платформи в Норвегия започнаха стачка, която ще доведе до спад на добива на 
нефт и газ, съобщиха за Ройтерс от синдиката, ръководещ стачните действия. 
Очаква се стачката да намали добива на петрол и газ с 89 000 барела петролен еквивалент на ден, от които добивът на газ 
възлиза на 27 500 барела петролен еквивалент на ден, съобщи норвежкият производител Equinor. 
Добивът на петрол ще бъде намален с до 130 000 барела на ден от сряда, прогнозира петролната и газова асоциация на 
страната в неделя. Това би се равнявало на около 6,5% от производството на Норвегия, сочи изчисление на Ройтерс. 
Междувременно данните, показващи подобряване на активността в секторите на услугите на икономиките на Япония и 
Китай, предоставиха известна подкрепа за цените във вторник. 
Като цяло обаче инвеститорите стават все по-загрижени за търсенето на фона на широкото затягане на глобалните 
финансови условия, докато Федералният резерв на САЩ се бори с необузданата инфлация с бързи увеличения на 
лихвените проценти. 
Повишаване на лихвените проценти също се задава в Австралия и Южна Корея, докато властите се опитват да се справят с 
ръста на цените. В Южна Корея инфлацията през юни достигна почти 24-годишен връх, което засили опасенията за 
забавяне на икономическия растеж и търсенето на петрол. 
 
Cross.bg  
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Каква е програмата за управление на проектокабинета "Василев" и какви са условията на БСП - зам.-председателят 
на ПГ на БСП за България Филип Попов 

- Кой ще може да ползва държавното облекчение от 25 ст. на литър гориво и какъв ще е ефектът – Андрей Делчев 
от Българската петролна и газова асоциация 

- Сметките и цените: какво показват данните - Владимир Иванов от Държавната комисия по стокови борси и 
тържища 

- Френското предложение и разговорите между София и Скопие – позиции и решения 
Нова телевизия,  „Здравей  България” 

- Ще събере ли подкрепа кабинетът „Василев“, за да заместни кабинета  „Петков“. За какви приоритети и за какъв 
срок се споразумяха партньорите. Съпредседателят на „Демократична България“ Атанас Атанасов 

- Младежи пребиха с дървени колове възрастен мъж в Галиче заради забележка да не берат от орех пред дома 
му.  Хората от селото излизат на протест. Какви са исканията им 

- Как „Мисис Баба” - Дони Василева, откри биологичната си майка след 20 години търсене 
 
√ Преглед на печата  
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Инфлацията не пощади и храма свещите двойно по-скъпи, опела и кръщенета още на същата цена 
в. Телеграф - Дерат ни с 50 лв. за такси на морето 
в. Труд - Скопие изпуска европейския влак 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Хлябът наистина с 20% по-евтин, но само в големи вериги засега 
в. 24 часа - Ден преди разговора за имена и постове "Промяната" със знак, че май вече има 121 в НС за още 6 месеца работа 
в. 24 часа - 25 ст. отстъпка за горива от 00,30 часа в събота, но преди да заредите, питайте в бензиностанцията дали я 
предоставят 
в. 24 часа - Въпреки жегата язовирите са пълни над 50% 
в. 24 часа - "Българският фашизъм - европейска ценност" крещят хиляди македонци в Скопие 
в. Телеграф - Пускат по-високите пенсии в четвъртък 
в. Труд - Разследват ББР за договора на Лена 
в. Труд - Кабинетът да решава за парите за пътища 
Водещи интервюта 
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в. 24 часа - Богдан Богданов, изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции: До 1 г. България ще е в 
шортлистата на голям производител на коли 
в. Телеграф - Румен Драганов, директор на института за анализи и оценки в туризма: Хотелите ни - социални бази на ЕС 
в. Труд - Инж. Богдан Милчев, шеф на Института за пътна безопасност, пред "труд": Заради пишман политици и"зелени" 
губим европарите за "Струма" 
Водещи анализи 
в. 24 часа - С Кичка и Панайот се изпуска пара от цени и политически съспенс 
в. Телеграф - Дори по време на война: В чуждата паница е по-вкусно 
в. Труд - Почти милиард лева на сметката на политическата криза 
в. Труд - Октоподът на промяната - II част 
 
√ Предстоящи събития в страната на 5 юли 
София 

- От 10.00 часа в централата на КНСБ на пл. "Македония", зала. "Европа", ет. 2 ще се проведе пресконференция за 
представяне на седми поред Доклад на КНСБ за нарушения, свързани с упражняване правото на труд. 

- От 10.00 часа пред Паметника на Незнайния воин с водосвет на знамената и поднасяне на венци в чест на празника 
на Министерството на вътрешните работи. 

- От 12.00 часа в сградата на МВР ще се проведе церемония по награждаване на служители, постигнали високи 
професионални резултати, от ръководството на МВР. 

- От 10.30 часа Съветът за електронни медии организира дискусия на тема: Плурализъм и дезинформация по време 
на война. Събитието може да бъде проследено на живо в платформа Zoom, като линкът ще бъде достъпен на 
интернет страницата на СЕМ. 

- Oт 11.00 часа в зала 5 на Столичния общински съвет ще се проведе брифинг за старта на съвместна кампания 
„София – град без Хепатит С“ на АбВи България и Столична Община. В брифинга ще участват председателят на 
Столичния общински съвет – Георги Георгиев, д-р Антон Койчев – председател на здравната комисия, управителят 
на Абви - България Павел Колев и проф. Красимир Антонов, председател на Българското дружество по 
гастроентерология и главен координатор на Експертния съвет по гастроентерология към министъра на 
здравеопазването. 

- От 13.00 часа в пресклуба на БТА ще се провде пресконференция на тема: "Оповестяване пред българския народ 
на „Призвание към народа ми – български синове на семейството славянско“, дадено чрез Учителя Петър Дънов 
на 8 октомври 1898 г." 

- От 13.00 часа в БТА София ще се проведе пресконференция на "Възраждане". Темата е „Правителствената търговия 
на народни представители“. 

- От 18.00 часа Гьоте-институт България и сдружение „Изкуство днес“ иницирата разговор-представяне по повод на 
27-то издание на Седмица на съвременното изкуство в Пловдив през септември 2022 г. Срещата цели да запознае 
публиката в София с предстоящата програма на и участниците в тазгодишния фестивал, чийто куратор ще бъде 
Галина Димитрова-Димова. 

- От 18.00 часа в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, на терасата, ет. II ще се състои премиера на 
„Призраци в библиотеката“ от Васил Загоров 

*** 
Благоевград. 

- От 11:30 часа в национален пресклуб на БТА в Благоевград ще се проведе пресконференция на Драматичен театър 
"Никола Вапцаров" - Благоевград по повод серия от събития "Забелязано в Благоевград". "Забелязано в 
Благоевград" е документален театър, създаден от срещите на артистите с различни колоритни личности от града 
и техните разговори по актуални и важни за Благоевград теми. Вдъхновен е от едноименна фейсбук група, 
спектакълът излиза от театъра, за да се срещне със своите зрителите на най-неочаквани места. 

*** 
Варна. 

- От 18.00 часа в зала „Север“ на Археологически музей, Варна ще се открие изложбата „Ний летиме от Балкана“. Тя 
е дело на екипана на НПМ „Шипка – Бузлуджа“. Съорганизатори са Художествена галерия - Казанлък, 
Литературно-художествен музей „Чудомир“, Държавен военноисторически архив – Велико Търново. 

*** 
Ловеч. 

- От 11.00 часа в Регионалния пресклуб на БТА в Ловеч ще бъде дадена пресконференция по повод учредяване на 
Национална гражданска инициатива "Български възход". 

*** 
Русе. 

- От 10.15 часа, в конферентната зала на жп гара Русе, ще се състои пресконференция, на която НКЖИ ще представи 
железопътните проекти, планирани за изпълнение на територията на община Русе.  

*** 
Стара Загора. 

- От 10.00 часа в Детски отдел на библиотека „Родина“, ул. „Българско опълчение“ 69 ще гостуват представители на 
Зелени Балкани Стара Загора 



25 

 

- От 10.30 часа в офиса на партия ГЕРБ в Стара Загора, народните представители от ГЕРБ - Красимир Вълчев, Маноил 
Манев и Илиана Жекова, ще дадат пресконференция 

- От 18.00 часа в Зала Байер ще бъде открита изложба на представителството на СБХ – Стара Загора „Рисунка и малка 
пластика“ 

- От 20.30 часа в Античен Форум „Августа Траяна“ ще се проведе концерт на Общински фолклорен ансамбъл 
„Загоре“. Вход свободен до изчерпване на местата 

*** 
Търговище. 

- От 10.30 ч. в двора на Славейковото Училище ще бъде открита изложбата „С дъх и дух на Търговище“. 
*** 
Шумен. 

- От 14.00 часа в департамент „Чуждоезиково обучение” на факултет „Артилерия, ПВО и КИС” бригаден генерал 
Иван Маламов – началник на НВУ „Васил Левски” и полк. доц. д-р инж. Дилян Димитров – декан на шуменския 
факултет на университета ще дадат пресконференция 

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

