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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 

 
НОВА ТВ 
 
√ Работодателите питат за цената на природния газ за юли  
От АОБР са изпратили писмо до енергийния министър 
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) пита в писмо до ресорния министър какви са цените 
на природния газ за юли и посочват, че понастоящем нито на сайта на Комисията за енергийно и водно регулиране, нито 
на 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. Писмото е получено днес в БТА. В него бизнесът настоява за 
незабавно изясняване на ситуацията с цената на синьото гориво.  
В писмото до енергийния министър, с копие до ръководството на "Булгаргаз" и КЕВР, се напомня, че 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, смятат работодателите. 
Според тях се нарушава установената практика на подаване на заявление в края на предходния месец и на коригирано 
заявление на първо число на месеца, която е давала възможност на бизнеса за известно планиране на разходите за 
природен газ. 
От бизнеса изтъкват, че за пореден път в рамките на няколко месеца българските производства ще работят в ситуация, в 
която не е известна цената на природния газ, и допълват, че доколкото към момента няма прекъсване на доставките, би 
следвало "Булгаргаз" ЕАД да е наясно с цената на входа на газопреносната система и да може да формира доставна цена.  
 
БТА 
 
√ Работодателите питат за цената на природния газ за юли 
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) пита в писмо до ресорния министър какви са цените 
на природния газ за юли и посочват, че понастоящем нито на сайта на Комисията за енергийно и водно регулиране, нито 
на 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. Писмото бе получено днес в БТА. В него бизнесът настоява за 
незабавно изясняване на ситуацията с цената на синьото гориво.  
В писмото до енергийния министър, с копие до ръководството на "Булгаргаз" и КЕВР, се напомня, че 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, смятат работодателите. 
Според тях се нарушава установената практика на подаване на заявление в края на предходния месец и на коригирано 
заявление на първо число на месеца, която е давала възможност на бизнеса за известно планиране на разходите за 
природен газ. 
От бизнеса изтъкват, че за пореден път в рамките на няколко месеца българските производства ще работят в ситуация, в 
която не е известна цената на природния газ, и допълват, че доколкото към момента няма прекъсване на доставките, би 
следвало "Булгаргаз" ЕАД да е наясно с цената на входа на газопреносната система и да може да формира доставна цена.  
 
3е-news.net 
 
√ Бизнесът пита каква ще е цената на природния газ през юли 
АОБР настоява незабавно да се изясни този въпрос, защото липсата на предвидимост е притеснителна 
Бизнесът пита каква е цената на природния газ за юли. От Асоциацията на организациите на българските работодатели са 
притеснени от липсата на яснота за цените на природния газ за първия летен месец. Оттам са изпратили писмо до шефа 
на Булгаргаз, председателя на КЕВР и до енергийното министерство. „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“, припомнят от АОБР. 
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„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“, припомнят от АОБР. 
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. 
Припомняме, че в момента страната ни получава природен газ от Азербайджан и чрез гръцкия LNG терминал Ревитуса. 
Доставките от "Газпром" са спреми вече трети месец. 
 
Дарик 
 
√ АОБР към КЕВР и „Булгаргаз“: Все още не е ясна цената на природния газ за юли 
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 юли 2022 г., съобщават от Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР). 
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, посочват от асоциацията. 
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. 
 
Business.dir.bg 
 
√ КЕВР и "Булгаргаз" пак оставиха бизнеса без цена на газа  
АОБР настоява за незабавно изясняване на въпроса. В същото време международните цени растат  
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) пита в писмо до ресорния министър какви са цените 
на природния газ за юли и посочват, че понастоящем нито на сайта на Комисията за енергийно и водно регулиране, нито 
на 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.  
В писмото си бизнесът настоява за незабавно изясняване на ситуацията с цената на синьото гориво. 
БСК, АИКБ, БТПП и КРИБ, обединени в АОБР, вече написаха подобно писмо - в средата на юни - до премиера Кирил Петков, 
в което го попитаха осигурени ли са доставки на природен газ за юли 2022 г. и дългосрочно - след спирането на доставките 
на природен газ от Русия. 
В писмото до енергийния министър, с копие до ръководството на "Булгаргаз" и КЕВР, се напомня, че 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, смятат работодателите. 
Според тях се нарушава установената практика на подаване на заявление в края на предходния месец и на коригирано 
заявление на първо число на месеца, която е давала възможност на бизнеса за известно планиране на разходите за 
природен газ. 
От бизнеса изтъкват, че за пореден път в рамките на няколко месеца българските производства ще работят в ситуация, в 
която не е известна цената на природния газ, и допълват, че доколкото към момента няма прекъсване на доставките, би 
следвало "Булгаргаз" ЕАД да е наясно с цената на входа на газопреносната система и 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, се казва в писмото. 
В момента страната ни получава природен газ от Азербайджан и чрез гръцкия LNG терминал Ревитуса. Доставките от 
"Газпром" са спрени вече трети месец. 
Международните цени растат 
Цената на газа в Европа в понеделник се повиши с близо 20 %, което предизвиква огромни притеснения за бизнеса, сочат 
данните. В основата на повишението са лошите стачката в Норвегия и слабите газови потоци от Русия. 
Фючърсите за август за газа по индекса TTF на борсата ICE Futures стартираха от ниво от 151.55 евро за MWh, 
съобщи 3eNews. В рамките на първите два часа от търговията в понеделник успяха да се задържат до 148 - 150 евро за 
MWh. Скокът до 160 евро за MWh стартира малко преди обедните часове и буквално до два часа преди затварянето на 
търговията остана до ниво от 161 .9 евро за MWh. Малко преди затварянето на търговията газовите фючърси скочиха първо 
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до 164 евро за MWh и засилиха темповете на ръст като при затварянето се установиха на ниво от 167.30 евро за MWh. Това 
е ръст от от 19.51 % спрямо стойността от петък и 13.20 на сто от старта в понеделник. 
Това е най-същественият ръст, отчетен от месец март тази година. Тогава за няколко дни пазарът отчете едни от най-
високите стойности, като 7 март бе отчетена рекордната цена от 200.90 евро за Мвтч. 
Прави впечатление и скокът на газовите фючърси за септември - до 167.88 евро за MWh. 
Работници в норвежкия петролен сектор започнаха днес стачка, която се очаква да свие добива на петрол и газ с 89 000 
барела петролен еквивалент дневно. От тези количества газът е 27 500 барела петролен еквивалент дневно, уточни 
енергийният гигант "Екуинор" (Equinor). 
От сряда добивът ще бъде намален със 130 000 барела дневно, което се равнява на около 6,5 процента от производството 
на Норвегия, според изчисления на Ройтерс. 
 
Fakti.bg 
 
√ Бизнесът протестира, че ползва газ на неизвестна цена 
Енергоинтензивните потребители имат равномерен профил на потребление  
И в момента нито на уеб-сайта на Комисията за енергийно и водно регулиране, нито на уеб-сайта на "Булгаргаз" ЕАД има 
информация за подадено заявление от страна на обществения доставчик до Комисията за утвърждаване на цена на 
природния газ за м. юли 2022 г. Датата е 5 юли, посочват четирите работодателски организации БСК, АИКБ, БТТП и КРИБ в 
писмо до енергийният министър от тази сутрин. 
Те припомнят реда, че според договорите за доставка, сключени между "Булгаргаз" ЕАД и промишлените потребители, 
цената 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", посочват организациите и 
подчертават, че липсата на яснота не се случва за първи път, а за пореден месец. 
Така реално 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 - би трябвало да може да формира доставна цена. 
Енергоинтензивните потребители имат равномерен профил на потребление и 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." 
 
Economy.bg  
 
√ Бизнесът: Каква ще е цената на газта за юли 
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. Това се отбелязва в писмо на АОБР във връзка с все още неясната цена на природния газ 
за м. юли. 
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. 
 
В. Стандарт 
 
√ Защо не казват колко ще струва газът през юли 
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) пита в писмо до ресорния министър какви са цените 
на природния газ за юли. От бизнеса посочват, че понастоящем нито на сайта на Комисията за енергийно и водно 
регулиране (КЕВР), нито на сайта на "Булгаргаз" има информация за утвърждаване на цена на природния газ за юли тази 
година. 
Бизнесът настоява за незабавно изясняване на ситуацията с цената на синьото гориво.    В писмото, което е с копие до 
ръководството на "Булгаргаз" и КЕВР, се напомня, че 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.  
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Липсата на заявление за пореден път оставя българската индустрия без цена за природния газ, смятат работодателите. 
Според тях се нарушава установената практика на подаване на заявление в края на предходния месец и на коригирано 
заявление на първо число на месеца, която е давала възможност на бизнеса за известно планиране на разходите за 
природен газ. От бизнеса изтъкват, че за пореден път в рамките на няколко месеца българските производства ще работят 
в ситуация, в която не е известна цената на природния газ, и допълват, че доколкото към момента няма прекъсване на 
доставките, би следвало "Булгаргаз" да е наясно с цената на входа на газопреносната система и да може да формира 
доставна цена. 
 
News.bg  
 
√ Бизнесът протестира, че ползва газ на неизвестна цена  
И в момента нито на уеб-сайта на Комисията за енергийно и водно регулиране, нито на уеб-сайта на "Булгаргаз" ЕАД има 
информация за подадено заявление от страна на обществения доставчик до Комисията за утвърждаване на цена на 
природния газ за м. юли 2022 г. Датата е 5 юли, посочват четирите работодателски организации БСК, АИКБ, БТТП и КРИБ в 
писмо до енергийният министър от тази сутрин. 
Те припомнят реда, че според договорите за доставка, сключени между "Булгаргаз" ЕАД и промишлените потребители, 
цената 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", посочват организациите и 
подчертават, че липсата на яснота не се случва за първи път, а за пореден месец. 
Така реално 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 - би трябвало да може да формира доставна цена. 
Енергоинтензивните потребители имат равномерен профил на потребление и 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. 
Припомняме, че Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) определи цената на природния газ за юни месец 2022 
г. едва на 10 юни. Цената от 141,36 лв./MWH беше с 13% по-ниска в сравнение с май и е под цената тази за април. 
Намалението бе обосновани с осигурените доставки на втечнен природен газ. 
Преди това от работодателските организации са настояли, по думите на вицепремиера и министър на икономиката 
Корнелия Нинова да се проведат преговори за дългосрочен договор за доставка на природен газ с "Газпром". 
 
БГНЕС 
 
√ Работодатели: Индустрията пак е без цена на газа  
Какви са цените на природния газ за юли? Този въпрос задават от работодателските организации в България. 
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. 
За това алармира Добри Митрев, председател на УС на БСК и председател на АОБР, която включва най-големите 
работодателски организации в страната. 
От АОБР припомнят, че 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“, се казва в изявлението на 
АОБР, изпратено до министъра на енергетиката в оставка Александър Николов, изпълнителния директор на „Булгаргаз“ 
Людмил Йоцов и председателя на КЕВР Станислав Тодоров. 
Работодателите подчертават, че 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“, се казва още в изявлението 
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Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
БНТ 
 
√ Депутатите обсъждат промени в Изборния кодекс 
Парламентът започна работа по програмата на НС за тази седмица, след като събра кворум. 
Предложението на „Продължаваме промяната“, именно доклади за дейността на омбудсмана на България в периода 2020 
– 2021 г., чийто вносител е омбудсмана, е първа точка от дневния ред. 
Втора точка е предложението на ПГ на ГЕРБ-СДС за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на 
Изборния кодекс. 
Гледайте на живо ТУК. 
В началото на заседанието БСП и ИТН си размениха остри и обидни реплики за това, че БСП не подкрепиха предложението 
на ИТН в седмичната програма да влязат техните предложения за майките с деца в неравностойно положение. 
Иван Ченчев скочи срещу квалификации на Тошко Йорданов по адрес на БСП и каза, че тези обидни думи му идват в 
повече. Каза, че не знае Тошко Йорданов дали е дясна или лява ръка на човека, който управлява от диванчето. 
Тошко Йорданов му отговори, че може да ни му харесват езика, но той говорил истината. Завърши със заключението, че 
той пък не знае Георги Свиленски кой орган от тялото на Корнелия Нинова е. Това възмути депутатите от БСП, те скочиха 
срещу Тошко Йорданов. 
Настана суматоха и Мирослав Иванов даде 20 минути почивка, за да се успокоят духовете. 
 
√ Кирил Петков: Програмата на ПП включва над 40 законопроекта 
Министерският съвет се събра на редовното си заседание. 
В началото му премиерът в оставка Кирил Петков заяви, че е завършила законодателната програма на ПП и ще бъде 
изпратена, съдържа над 40 законопроекта, които трябва да бъдат приети до половин година, за да може милиарди евро 
от ЕК да се усвоят. Затова е важно решението на всеки един депутат, който трябва да реши дали ще поеме държавното 
отговорно решение и да застане зад развитието на България. 
За редовното заседание искам да поздравя министър Лорер за подписването на меморанцум за инвестиция за 84 млн. 
лева в 3D ендоскопи. 
 
√ Марк Рюте: Ако Скопие не приеме предложението, Тирана продължава сама напред 
Ако Северна Македония не приеме френското предложение, Албания ще продължи сама по пътя към европейската 
интеграция. Смятам, че така е правилно, но се надявам, че това няма да се наложи, заяви премиерът на Нидерландия 
Марк Рюте след вчерашната си среща с албанския премиер Еди Рама. 
Рюте изрази оптимизъм, че Северна Македония ще приеме предложението и няма да има необходимост двете държави 
да бъдат разделени по пътя си към ЕС, съобщиха албанските медии. 
„По време на срещата на върха ЕС – Западни Балкани в Брюксел, Евросъюзът потвърди своя ангажимент. Що се отнася до 
забележката на Еди Рама след това, мисля, че беше прав – срещата не беше успешна. Трябва да направим повече. Знаем, 
че държавите от Западните Балкани, включително Албания, работят усилено за присъединяване към ЕС и Албания има 
пълната подкрепа на Нидерландия. Тук проблемът е Северна Македония и благодарение на усилията на Франция има нов 
момент в процеса на присъединяване, който засяга и Албания, така че двете страни, поне политически, са свързани. 
Подкрепяме френското предложение за премахване на пречките, блокиращи Северна Македония и Албания в процеса на 
присъединяване. 
Предложението дава решение за всички останали опасения”, подчерта Рюте. 
Той подчерта, че ЕС подкрепя Северна Македония в следващите ѝ стъпки, ако приеме френското предложение. 
„Северна Македония направи много, смени си името. Има надежда, че страната ще приеме френския компромис и 
призовавам да го направи, тъй като това е честен компромис. Всеки получава нещо, губи нещо, но поне резултатът е 
справедлив. Надявам се Македония да се съгласи и тогава всички ще можем да вървим ръка за ръка към бъдещето”, 
допълни Рюте. 
Според него, определянето на дата за първото Междуправителствено заседание ще бъде награда за албанското 
правителство на Еди Рама и за провежданите от него реформи. 
От своя страна, Еди Рама оцени високо ангажимента на Нидерландия и благодари на Марк Рюте за насърчаването на 
процеса на присъединяване към ЕС. 
И двамата премиери подкрепиха идеята за създаване на нова политическа общност, като Рюте дори говори за албанско-
холандска инициатива, която да ръководи процеса. 
 
БНР 
 
√ Представят програмата за управление на кабинета "Василев" 
Очаква се днес да бъде представена програмата за управление на бъдещо правителство с премиер Асен Василев. 

https://www.parliament.bg/bg/video
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Кирил Петков обяви вчера, че се разговаря с всички освен четирима, вече назовани депутати, от партията на Слави 
Трифонов. 
"Няколко човека трябва да решат към кой им е лоялността - към тяхната партия и лидер, който според мен, не е изпълнил 
обещанието към народа, или към всички нас да имаме отговорност към България, да имаме шанса да не влезем в 
политическа криза", заяви премиерът в оставка Кирил Петков с думи, отправени основно към депутати от "Има такъв 
народ" и "Възраждане". 
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов: "И трябва да ви кажа, че освен пари за отцепници, в момента се предлагат колосални 
суми да не влязат на гласуване". 
Противниците на ГЕРБ имаха отговор. Настимир Ананиев от "Продължаваме промяната" заяви: "Ако успеем да съберем 
121 депутата, първият закон, който ще приемем, ще бъде за КПКОНПИ, който ще започне да разследва корупцията, която 
се случва в последните 12 години в България". 
Атанас Атанасов от "Демократична България" допълни: "Бойко Борисов обича да разказва лакърдии, извинявайте. Да даде 
доказателства". 
А от "Демократична България" дойде уточнението, че програмата ще е за шест месеца. Министърът в оставката Божидар 
Божанов: "Антикорупционните, тези по Плана за възстановяване, тези за електронно управление, прозрачност на 
обществените поръчки, структурните изменения в изпълнителната власт". 
 
√ Временната комисия за спирането на газа изслушва шефовете на "Булгаргаз" и "Булгартрансгаз" 
В късния следобед временната парламентарна комисия за проверка на обстоятелствата довели до спиране на природния 
газ от "Газпром експорт" и избора на алтернативни доставчици от "Булгаргаз" ще изслуша изпълнителния директор на 
"Булгаргаз" ЕАД Людмил Йоцов. 
Депутатите ще изслушат и изпълнителния директор на "Булгартрансгаз" ЕАД Владимир Малинов.   
 
√ Мартин Димитров: Нарочно се правят интриги, за да се затрудни събирането на мнозинство 
Загубите по Плана за възстановяване засега са само хипотетични, смята председателят на парламентарната 
икономическа комисия 
"Връщането на хартиените бюлетини е огромна крачка назад в едно тъмно минало" 
Интервю на Диана Дончева с Мартин Димитров 
"Шансове има, още повече, че България е в няколко кризи и е добре да има правителството в следващите 6 месеца. Не е 
добре в ситуация на война да отиваме да избори, да има служебен кабинет." 
Това каза в интервю за БНР Мартин Димитров, председател на комисията по икономическа политика и иновации, за 
съставянето на правителство с първия мандат. 
Димитров определи казаното вчера от лидерите на ГЕРБ и "Възраждане" за купуване на депутати като "дребни интриги", 
които се използват нарочно, за да се намалят шансовете за реализация на първия мандат. 
"Тези интриги се правят, за да се затрудни събирането на мнозинство и хората да започнат да си задават въпроси." 
Дали ще загубим европейски средства или не по Плана за възстановяване, е рано да се каже. Има време да се навакса, 
посочи още Мартин Димитров в предаването "Преди всички". Според него на този етап загубите са само хипотетични. 
Машинното гласуване е изключителен успех, подчерта депутатът от ДБ. Той нарече предложението на ГЕРБ и БСП да се 
разгледа връщането на хартиените бюлетини за изборите "огромна крачка назад в едно тъмно минало, в което имаше 
много сериозни злоупотреби с изборните правила". 
"Намираме се в критичен момент, в който се прави опит от страна на ГЕРБ и БСП, а вероятно ще бъде подкрепен от ДПС, 
за връщане там, където бяхме. Битката ще бъде много сериозна тази седмица." 
Цялото интервю чуйте в звуковия файл. 
 
√ Кабинетът в оставка заседава 
Правителството в оставка ще проведе редовно седмично заседание днес. Допълнително от правителствената 
информационна служба ще оповестят темите от дневният ред. Очаква се до края на месеца Министерският съвет да 
приеме  постановленията за  увеличение на  заплатите в секторите Отбрана и в МВР.  
С актуализацията на бюджета бе осигурен финансов ресурс за 20% ръст на възнагражденията на военните и полицаите от 
този месец.  
Пари за по-високи заплати, но срещу ангажимент за реформи ще се осигурят и за служителите дирекциите "Охрана" и 
"Изпълнение на наказанията", към Министерство на правосъдието.   
Все още няма яснота дали постановленията за ръста на заплатите фигурират в дневния ред на правителственото заседание. 
 
√ Министерството на транспорта: Пристанище Варна ще продължи да изпълнява поетия ангажимент към Украйна за 
обработка на зърно 
"Пристанище Варна" ЕАД ще продължи да изпълнява водената до момента политика от Министерството на транспорта и 
съобщенията по отношение на поетия ангажимент към Украйна за обработка на зърнени товари, уточни заместник-
министърът на транспорта и съобщенията Владимир Върбанов, цитиран от пресслужбата на ресорното министерство. 
"Ще изискам от новоназначения изпълнителен директор на пристанището Ивайло Гавраилов да приложи гъвкава и 
активна търговската политика, за да оправдае нашите очаквания", допълни Върбанов. 
В случай на необходимост ще бъдат предприети действия за преговори и с оператори на частни терминали в района на 
Пристанище Варна. Складовите площи на територията на всички терминали (държавни и частни) са с капацитет 150 хил. т. 

https://bnr.bg/post/101672490
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за съхранение на зърнени култури. Разглежда се и възможността за приставането на голям плавателен съд на някой от 
кейовете на пристанището с цел увеличаване на капацитета на складовите площи. 
Предвиждаме да направим постъпки пред ЕК за отпускането на спешна финансова помощ за изграждане на допълнителни 
силози за зърно на терминал "Варна-Запад". 
Това е възможност за растеж на българската икономика, в помощ на Украйна и в изпълнение на ангажиментите към 
Европейския съюз, заяви Владимир Върбанов. 
 
√ Постъпленията в НАП през първата половина на годината са над 14 млрд. лева 
Постъпленията в Националната агенция за приходите през първата половина на годината са над 14 милиарда лева. 
Това е с милиард и 600 милиона лева повече в сравнение със същия период на предходната година, сочат данните на НАП. 
Най-висок е ръстът при постъпленията от корпоративен данък. 
 
√ Средногодишна инфлация от 13,7 % прогнозират икономисти от банковия сектор 
Средногодишна инфлация от 13,7 % прогнозира икономическият екип на най-голямата търговска банка у нас. Въпреки че 
перспективите пред икономиката ни остават доминирани от руската инвазия в Украйна, прогнозата за икономическия 
растеж на страната ни е ревизирана до 2,7 % при 1,4 на сто при априлската прогноза. 
Според икономическия екип сравнително голям брой индикатори показват, че темпът на растеж в страната е достигнал 
много силно ниво преди началото на руската инвазия в Украйна в края на февруари. 
През второто тримесечие най-вероятно ще има леко свиване на икономиката, а след това лек ръст, тъй като тогава ще се 
усети реалният ефект от мерките, които целят да смекчат ефекта от високата инфлация. 
Що се отнася до растежа на БВП през 2023 година, то експертите на банката ревизират надолу прогнозите си до 2% на 
годишна база от 3,5%, които очакваха през април. 
Този спад е в резултат най-вече на по-високите цени на храните през 2023 г., което ще доведе до по-висока инфлация и тя 
ще остане продължително време. 
Прогнозите са средногодишната инфлацията да се покачи до 7,8% през 2023 година, спрямо 4,5% в предишната прогноза, 
изготвена през април. 
 
√ Рязко забавяне на бизнес активността в еврозоната през юни до 16-месечно дъно 
Повишава се риска от икономически спад през третото тримесечие 
Икономическата активност в еврозоната се забави рязко през юни до 16-месечно дъно с оглед на влошаващо се търсене 
на фона на силно растяща инфлация и спадащо потребителско и бизнес доверие. 
Това показват предварителни данни от проучването, публикувано от S&P Global. 
Общият PMI индекс на S&P Global, включващ активността в промишлеността и сферата на услугите, падна през юни до 52,0 
пункта от 54,8 пункта през май и предварителен индекс на ниво от 51,9 пункта, достигайки 16-месечно дъно. 
 

Графики на общия PMI индекс и на БВП на еврозоната 

 
 
Окончателният PMI индекс на бизнес активността в услугите на еврозоната падна на 5-месечно ниво от 53,0 пункта спрямо 
56,1 пункта през май и предварителен индекс на юни на ниво от 52,8 пункта. 
Според проучването на S&P Global влошаването на общата бизнес активност през юни е в резултат на първо понижение на 
промишленото производство от две години насам и по-бавния темп на нарастване на активността в сферата на услугите. 
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"Рязкото влошаване на темпа на растеж на бизнес активността в еврозоната повишава риска регионът да се окаже в 
икономически спад през третото тримесечие“, отбеляза Крис Уилямсън, главен бизнес икономист в S&P Global Market 
Intelligence. 
"Отчитането на PMI през юни е показателно за забавяне на тримесечния растеж на БВП до само 0,2%, като прогнозните 
индикатори като новите поръчки в проучването и индикаторите за бизнес очаквания сочат за производствен спад 
следващите месеци (през третото тримесечие), посочи още той. 
"Въпреки че ценовият натиск остава висок, има признаци, че инфлационните сили са достигнали своя връх през април, 
отразявайки значително охлаждане на растежа на индустриалните цени, подобряване на веригите на доставки и намалено 
търсене. Въпреки това доставките на енергия и храни вероятно ще останат две конкретни области, предизвикващи 
безпокойство и потенциален инфлационен натиск, докато войната в Украйна продължава", отбеляза Уилямсън: 
"Следователно данните за PMI през юни предполагат, че рисковете все повече се насочват към спад на икономиката, като 
в същото време инфлационният натиск намалява, но остава висок.“ 
След слабото PMI проучване еврото поевтинява с 0,8% към 1,0333 долара, достигайки 19-годишно дъно - най-ниско ниво 
от декември 2003 г. насам. 
 

Графика евро/долар 

 
 

 
√ Спестовността на домакинствата в еврозоната нарасна през първото тримесечие до 15% 
Нивото на спестявания на домакинствата в еврозоната през първото тримесечие на 2022 г. се повиши до 15% от 14,1% през 
последните три месеца на 2021 г., показват данни на европейската официална статистика Евростат. 
Повишаването се дължи на нарастване на брутния разполагаем доход на домакинствата с 2,9%, докато потреблението 
нараства по-бавно с 1,9 на сто. 
 

Графика на ниво на спестовност в еврозоната (в процентни пункта) 

 
 
В същото време нивото на инвестициите на домакинствата в еврозоната се увеличи през първото тримесечие на тази 
година до 10,2% от 9,8% в края на 2021 г., достигайки най-високата стойност от първото тримесечие на 2009 г. насам. 
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Увеличението с 0,4 процентни пункта се обяснява с ръст от 6,9% на брутното образуване на основен капитал, докато 
брутният разполагаем доход нараства по-бавно с 2,9 на сто. 
През първото тримесечие на 2022 г. делът на печалбата на бизнеса (на нефинансовите корпорации) е намалял от 40,8% в 
края на 2021 г. до 39,2%, показват още данните на Евростат. 
Намаляването на дела на печалбата на бизнеса в еврозоната се дължи на нарастването на брутната добавена стойност на 
бизнеса с едва 1,2%, докато компенсацията на служителите (заплати и социални вноски) плюс данъци минус субсидии 
върху производството се увеличават с 3,8 на сто. 
Нивото на бизнес инвестициите в еврозоната пък се увеличи през първото тримесечие до 24,2% в сравнение с 23,8% през 
предходните три месеца. Пиковете на бизнес инвестициите, наблюдавани през второто тримесечие на 2015, на 2017 и на 
2019 г., като и през последното тримесечие на 2019 г. и първото на 2020 г. са свързани с големия внос на продукти за 
интелектуална собственост, отразяващи ефекта от глобализацията, съобщава Евростат. 
Увеличението на процента на бизнес инвестиции в еврозоната се обяснява с нарастването на бруто образуването на 
основен капитал на бизнеса с 3,1% при по-бавен темп на растеж с 1,2% на брутната добавена стойност. 
 
√ Английската централна банка предупреди кредиторите да се подготвят за икономическа буря 
Английската централна банка (АЦБ) предупреди в последния си доклад за финансовата стабилност, че икономическите 
перспективи както за Великобритания, така и в световен план са се "влошили съществено" с оглед на рязко покачване на 
инфлацията, спад на реалните доходи и маржовете на печалба на някои предприятия и затягане на глобалните финансови 
условия. Според АЦБ развитието на войната в Украйна ще бъде ключов фактор. 
Това накара АЦБ да поиска от търговските банки увеличат капиталовите буфери, за да гарантират, че могат да устоят на 
икономическата буря. 
"Пазарните лихвени проценти и спредовете на корпоративните облигации се повишиха рязко, отразявайки очакванията за 
по-нататъшно затягане на паричната и лихвена политиката в отговор на възобновените рискове от по-устойчива 
повишаваща се инфлация и нарастващ кредитен риск“, посочва централната банка на Обединеното крластво. 
АЦБ очерта редица негативни рискове за финансовата стабилност, включително развитието на войната в Украйна, 
допълнителни несигурности относно имотния сектор в Китай и потенциални нови противопандемични ограничения. 
Банката постави акцент върху инфлацията, като отбеляза, че по-силен или по-постоянен инфлационен натиск може да 
доведе до "слаб икономически растеж в световен мащаб, допълнително рязко затягане на глобалните финансови условия 
и потенциал за допълнителна нестабилност и стрес на финансовите пазари. По-строгите условия биха увеличили натиска, 
пред който вече са изправени домакинствата и предприятията, както и обслужваемостта на дълга на публичния сектор в 
някои страни, включително в еврозоната". 
Според анализатори на МВФ и ОИСР Великобритания е по-податлива на рецесия и постоянна висока инфлация, отколкото 
други западни държави, всички които се борят с глобалните шокове на енергийните и стоковите пазари. 
Британските банки бяха в добра позиция да издържат дори на сериозен икономически спад, посочи АЦБ, въпреки че 
отбеляза, че техните капиталови съотношения - макар и все още силни - се очаква леко да намалеят през следващите 
тримесечия. 
Членовете на Комитета за финансова политика (FPC) потвърдиха, че АЦБ ще удвои лихвения антицикличен капиталов 
буфер до 2% през юли следващата година и каза, че може да променя лихвения процент в двете посоки в зависимост от 
това как се развива световната икономика. 
Нивото на лихвения антицикличен капиталов буфер представлява допълнителен буфер за банките, който варира в 
зависимост от икономическите перспективи. 
Въпреки влошаващата се криза по отношение на разхода за живот и растящата инфлация АЦБ заяви, че банките са 
устойчиви на уязвимостта на дълга на домакинствата и бизнеса. 
Централната банка също така изрази безпокойство относно здравето на основните финансови пазари – като държавните 
облигации на САЩ и Великобритания – които бяха обект на силен интерес и наливане на средства през март 2020 г., когато 
пандемията от Covid-19 предизвика панически разпродажби на други активи. 
"Условията могат да продължат да се влошават, особено ако нестабилността на пазара се увеличи допълнително“, каза 
АЦБ. 
Централната банка също така заяви, че ще извърши задълбочен анализ на функционирането на пазара на суровини, като 
търговията с метали беше сериозно нарушена през март от нахлуването на Русия в Украйна. 
АЦБ посочи, че ще започне през септември своя стрес тест на банките за 2022 г., който беше  забавен поради войната в 
Украйна,  като резултатите вероятно ще излязат в средата на 2023 г. 
 
√ Оставки изправиха британския премиер Борис Джонсън пред сериозни трудности 
Британският премиер Борис Джонсън изживява най-тежката си криза, откакто е на поста, след като министърът на 
финансите Риши Сунак и министърът на здравеопазването Саджид Джавид подадоха оставки. 
Риши Сунак написа в писмото с оставката си, че хората очакват правителството да управлява „порядъчно, компетентно и 
сериозно“. Саджид Джавид изтъкна, че правителството „не действа в интерес на нацията“. Оставките последваха поредния 
скандал в Консервативната партия с оставката на заместник-главния организационен секретар Крис Пинчър, който се 
оттегли след тежко напиване и сексуално посегателство, а Джонсън се извини, че го е назначил на поста, въпреки че е 
знаел за „проблемите му“. Последваха още някои по-дребни оставки като тази на заместник-председателя на партията 
Бим Афолами и няколко заместник-министри.  
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Най-лоялните министри на Джонсън обаче твърдо продължават да го подкрепят. Сред тях са министърът на правосъдието 
Доминик Рааб, външният министър Лиз Тръс, вътрешиният министър Прити Пател и министърът на отбраната Бен Уолъс. 
Премиерът вече назначи министъра на образованието Надим Захауи за министър на финансите, а Стив Баркли ще поеме 
министерството на здравеопазването.  
Вътрешната война в Консервативната партия, раздирана от скандали, избухна с пълна сила, коментираха от „Скай 
нюз“ след оставките. Повечето политически коментатори трудно виждат как премиерът ще оцелее, но малцина се 
ангажират с времеви рамки. Сценариите са няколко. Единият от тях е да последват още оставки на ключови министри, при 
което положение Джонсън вече няма да има полезен ход, но това не е много вероятно. По-вероятно е, докато публично 
оставят лоялни към премиера, някои министри да се опитат да му повлияят да се оттегли. При положение че на хоризонта 
вече реално се задава надпревара за лидерския пост в партията, някои от потенциалните кандидати сигурно са 
разтревожени, че Риши Сунак вече ги изпреварва и биха имали интерес Джонсън да подаде оставка по-скоро.  
Друг много вероятен сценарий, който обаче ще изисква повече време, е, ако на избора за ново ръководство на „Комитет 
1922“ следващата седмица спечелят хора, които са готови да променят правилата, и отново бъде насрочен вот на доверие, 
без да се изчаква юни следващата година, както сега повеляват разпоредбите след последното гласуване.  
Критиците сред депутатите на Джонсън му дават от три седмици до четири месеца на поста.  
Междувременно бързо проучване на YouGov след оставките показа, че 69% от британците искат Борис Джонсън да напусне 
поста си. Само 18 на сто са за оставането му. 
 
√ Руските войски в Украйна се насочват на юг, Славянск е новата фронтова линия в Донбас 
Руските войски водят тежки боеве и си проправят път в източния украински район Донецк, след като поеха контрола над 
последните два града в съседен Луганск. 
Губернаторът на Луганска област Серхий Хайдай заяви, че руските войски са претърпели тежки загуби при превземането 
на градовете Северодонецк и Лисичанск, но насочват усилията си на юг. При обстрел на пазар и жилищен район в 
украинския град Славянск са убити най-малко двама души, а седем са ранени, съобщиха местните власти. 
Градът е новата фронтова линия в Донбас. На интензивен обстрел са подложени много места в Харковска, Донецка, 
Запорожка, Херсонска и Николаевска област. 
Руски ракетни удари са поразили и южния украински град Николаев, заяви кметът Олександър Сенкевич. 
Проруските сепаратистки власти на Мариупол са иззели два чуждестранни кораба и твърдят, че съдовете вече са 
"държавна собственост". Собствениците на кораба "Царевна", който се намира на пристанището, заявиха за "Хоризонт", 
че тези действия не засягат българския плавателен съд. 
Междувременно министърът на отбраната на Русия Сергей Шойгу обяви, че така наречената специална военна операция 
в Украйна ще продължи до цялостното изпълнение на поставените от президента и върховен главнокомандващ задачи. 
Шойгу обвини Запада, че продължава оръжейните доставки за Украйна с цел удължаване на конфликта и увери, че руската 
армия полага усилия за гарантиране на безопасното корабоплаване в акваториите на Черно и Азовско море. 
 
√ Кремъл: Все още няма решение за преминаване на продажбите на руски втечнен газ в рубли 
Във вторник Кремъл заяви, че не е взето решение дали да се прехвърлят продажбите на руски втечнен природен газ (LNG) 
в рубли. 
Руският гигант "Газпром" може да предложи разширяване на схемата си "рубли за газ" за синьото гориво по тръбопроводи, 
за да включи и втечнения природен газ, съобщава висш мениджър за агенция "Интерфакс", цитиран и от Ройтерс. 
"В момента не са взети решения в това отношение и няма подготвени заповеди", каза говорителят на Кремъл Дмитрий 
Песков на ежедневната си конферентна връзка с репортери. 
Кирил Полус, заместник-ръководител на отдел в "Газпром", каза в понеделник, че има валутна конкуренция между 
тръбопроводния газ, който се продава в рубли, и втечнения природен газ, който се таксува в долари, предаде "Интерфакс". 
Запитан дали идеята за втечнен газ срещу рубли може да покрие целия втечен природен газ от Русия, който идва главно 
от проекта 'Сахалин-2" и водения от "Новатек" - 'Ямал" LNG, Песков пренасочи въпросите към 'Газпром". 
Нито "Газпром", нито "Новатек" отговориха на исканията на Ройтерс за коментар на информацията. 
 
Bloomberg TV Bulgaria 
 
√ Обучението в киберсигурност е от първостепенно значение за обществото 
Ясен Танев, експерт по киберсигурност, в „Бизнес старт”, 05.07.2022 
Навсякъде, където има пари и възможност за изнудване, а човешкият фактор не е готов, ще има хакерски атаки. Те се 
правят за пари или са мотивирани от идеи, свързани с егото, вярата или политическата линия, която защитават. Това 
каза Ясен Танев, експерт по киберсигурност, в предаването „Бизнес старт” с водещ Роселина Петкова. 
Танев коментира хакерските атаки срещу контейнеровози и самолети, които стават все по-чести по света. 
„Атакуваната от хакери компания с контейнеровозите изключи цялата си мрежа, за да предотврати разрастването 
на атаката”, посочи събеседникът. 
Танев изтъкна, че в шоубизнеса открадването на акаунти е постоянно. 
Що се отнася до фишинг атаките, според събеседника хората се подлъгват, защото нямат изградено усещане за 
самозащита. 
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Допреди няколко години се смяташе за екзотично да бъде осъществена атака от въздуха. Сега не е проблем до 13-я етаж 
на сградата да бъде вдигнат дрон, в който има компютър със софтуер за кибератаки или дори да се изпрати дрон, който 
да кацне върху контейнеровоз, сподели Танев. 
„Затова е нужно постоянно обучение, протоколи за управление на риска, ясни процедури за реакция и усещането, че 
ако се дигитализираме, трябва да се дигитализираме грамотно”. 
По думите на госта желанието за дигитализация е налице, но нямаме ясна рамка и задължение по отношение на бизнеса 
и на държавната администрация да покриват минималните изисквания за компетентност. Нямаме подготвен персонал, 
който да знае как да се защити. 
„На масовия потребител постоянно трябва да се повтаря за риска и той трябва да започне да живее с мисълта за 
него. Както гледаме прогнозата за времето и знаем, че ще вали, по същия начин е хубаво да има информираност за 
ежедневните заплахи в областта на киберсигурността”. 
Събеседникът заяви, че повече не може да бъдат правени компромиси по отношение на киберсигурността. Знанията за 
това как да се защитаваме трябва да бъдат задължителни. 
„Пари за киберсигурност трябва да идват само срещу доказана компетенция”. 
Танев изтъкна професионалната работа на комисията по дигитализация в Народното събрание. Експертите показаха как 
могат да работят заедно, независимо от политическата им принадлежност. 
„Това беше една страхотна комисия и бих се радвал да продължи да работи”. 
Що е то дигитално читалище, за кого е предназначено и знаят ли децата какво е киберсигурност? 
Вижте целия коментар във видеото. 
 
√ ЕС облекчава IPO правилата, за да стимулира дълбокотехнологичните иновативни компании 
Технологичен коментар на Бойчо Попов, главен редактор на Investor.bg, в "Бизнес старт", 05.07.2022  
Европейският съюз възнамерява да увеличи броя на технологичните стартъпи в Европа, като привлече 45 млрд. евро частни 
средства и улесни основателите да запазят контрола върху фирмите си, след като станат публични. Това коментира Бойчо 
Попов, главен редактор на Investor.bg, в предаването "Бизнес старт" на Bloomberg TV Bulgaria. 
Законът на ЕС за листването (EU Listing Act), който ще бъде предложен през втората половина на тази година, ще позволи 
на „основателите и семействата да запазят контрола си след листването, като в същото време набират по-голям обем 
средства и се ползват от предимствата, свързани с листването", се казва в проект на нова стратегия за цифрови иновации, 
с който Bloomberg News разполага.  
В ЕС има много по-малко фирми в областта на високите технологии, отколкото в САЩ и Китай. Комисията обяснява това с 
„фрагментирания и избягващ риска характер" на пазарите на рисков капитал в Европа, докато традиционните банкови 
продукти като заемите играят по-голяма роля във финансирането на стартиращи предприятия, отколкото алтернативните 
ресурси като дяловото финансиране. 
„Европа трябва да привлече институционални инвеститори, които да инвестират в дълбокотехнологични иновации", заяви 
през миналата седмица Мария Габриел, комисар по въпросите на научните изследвания и иновациите, на първата Среща 
на върха „Образование и иновации“. „Увеличаването на дела на европейския капитал, инвестиран в иновативни компании 
и стартиращи предприятия, е една от основните ни цели. Това може да доведе до преместване на корпоративните 
централи на компаниите в Европа“.  
Стратегията на Комисията, която ще бъде представена във вторник, включва:  
- Закон за листването, който да опрости изискванията за листване на дружествата, като може да предложи на държавите в 
ЕС да уеднаквят нормативната си уредба по отношение на структурата на акциите от два класа. Понастоящем всяка 
фондова борса в Европа определя свои собствени правила: 
- Разрешаване на държавите да използват държавна помощ за тестова и експериментална инфраструктура 
- „Регулаторни пясъчници", така че стартиращите предприятия да могат да експериментират с по-гъвкави разпоредби, със 
специална тестова площадка, насочена към възобновяемия водород, и съоръжения за експериментиране с изкуствен 
интелект, подкрепени от ЕК 
- Създаване на работна група, която да помага на стартиращите предприятия да предлагат опции за акции на новите 
служители. 
ЕС също така „губи глобалната надпревара за таланти", пише ЕК в проекта, тъй като изследователите и учените се местят в 
САЩ. Комисията ще стартира инициатива за намиране на 1 милион души, които да работят в областта на дълбочинните 
технологии, подкрепена с 20 милиона евро от бюджета на ЕС, които ще бъдат допълнени с още средства от публични и 
частни организации. Комисията също така ще започне преговори със страните от ЕС за привличане на таланти от трети 
страни, особено чрез улесняване на получаването на визи за стартъпи. 
Съществува и "пропаст" в количеството иновации в по-големите, по-богати региони в сравнение с по-малките им, по-бедни 
европейски партньори. Комисията иска да създаде „дълбокотехнологични иновационни долини", за да гарантира, че 
регионите в целия блок ще се възползват от плановете на ЕК за иновациите. По-голямата част от средствата, приблизително 
10 млрд. евро, ще дойдат от Европейския фонд за регионално развитие. Други 170 млн. евро ще дойдат от бюджета на ЕС 
за научни изследвания и от кохезионния фонд. 
В дълбокотехнологичните стартиращи предприятия са представени малко жени, пише ЕК. През 2020 г. технологичните 
стартъпи, ръководени от жени, са привлекли само 1,7% от капитала на европейските пазари на рисков капитал, става ясно 
от доклада State of European Tech на Atomico. Комисията ще стартира редица инициативи за справяне с този проблем, 
включително индекс за равенство между половете и разнообразие, за да събира данни за жените и слабо представените 
групи. 

https://www.bloombergtv.bg/a/16-biznes-start/108260-obuchenieto-v-kibersigurnost-e-ot-parvostepenno-znachenie-za-obshtestvoto
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Още технологични новини четете на Investor.bg. Вижте целия коментар във видеото. 
 
√ Бъдещето на европейските държави е невъзможно без ядрена енергетика 
Станислав Георгиев, изп. секретар на Булатом, в „Светът е бизнес”, 05.07.2022 
Ядрената енергетика трябва да стане част от „Зелената сделка”, защото без нея бъдещето на европейските страни е 
невъзможно. В момента ядрената енергетика дава повече от 20% от енергията на Европа. В България най-късно към 2040-
2045 година трябва да имаме построени и въведени в експлоатация 4000 мегавата инсталирани мощности, тоест 4 блока 
по 1000 MW.  Говорим за изграждане на двата блока в Белене и на два нови блока в Козлодуй. От гледна точка на ядреното 
гориво -  в България може да се развива ядрена енергетика без да се засилва българската енергийна зависимост от Русия. 
От гледна точка на технологията - това също е възможно, коментира Станислав Георгиев, изпълнителен секретар на 
Булатом, в предаването „Светът е бизнес” с водещ Ивайло Лаков. 
Георгиев изрази надежда идеята ядрената енергетика да бъде включена в „Зелената сделка” да бъде приета в Европейския 
парламент. Франция, САЩ, Англия, Китай, както и Индия открито говорят за ренесанс на ядрената енергетика и започване 
на много амбициозни програми за строителство на нови мощности. Оттук идва опасността за малки страни като нас, които 
изчакват по една или друга причина - като напоследък причините са винаги политически, да вземат решение. 
„Няма никакво съмнение, че оборудването в Белене е абсолютно използваемо. Друг е въпросът, че в момента в тази 
политическа обстановка, в която се намираме, контактите с основния проектант на блоковете в Белене са 
прекратени. Много е трудно да му се намери заместник ”. 
По думите на събеседника оборудването е закупено на реална цена за времето си, а ако сега трябва да се закупи, цената 
би била най-малкото двойна. 
„Изграждане на 7-ми и 8-ми блок на АЕЦ „Козлодуй” има смисъл, защото инвестициите, които са необходими за 
строителството на два блока, са по-ниски и е по-изгодно изграждането на два, а не само на един блок”. 
Според Георгиев идеята за съвместна ядрена мощност с Гърция не е нова идея, като най-вероятно Гърция ще изкупува 
енергия от бъдещите блокове. 
Що се отнася до идеята за малки модулни реактори събеседникът посочи, че тя е дошла от САЩ, макар опити в това 
направление да е имало много отдавна в Русия. Реалността в момента е, че такива съоръжения не са реализирани - нито 
от проектна гледна точка, а още повече като строителство и въвеждане в експлоатация. Темата е много експлоатирана, 
включително и от европейската общност. Съвсем наскоро Румъния подписа споразумение със Съединените щати, че ще 
бъде център за развитието на тази технология в Европа. Според Георгиев първите такива съоръжения в света ще се появят 
към 2035 година и сега да се говори, че това е бъдещето, е много рано. 
„Бъдещето на енергетиката в света и в България е микс между ядрена енергетика и ВЕИ. Рано или късно ще трябва 
да се откажем от въглищата по най-различни причини”, посочи събеседникът. 
„България е единствената страна на Балканския полуостров, която в момента предлага ел.енергия за износ”, допълни 
Георгиев. 
Целия разговор може да гледате във видеото. 
 
√ Европа купува въглища от САЩ, Колумбия и Австралия, за да тушира енергийната криза 
Германия и Австрия съживяват спрените въглищни електроцентрали в отговор на ограничаването на доставките 
на руски газ 
Конкуренцията за гориво, което мнозина искат да оставят в историята, се засилва, тъй като производителите на 
електроенергия в Азия и Европа се стремят да си осигурят допълнителни доставки в условията на енергийна криза. 
Германия и Австрия съживяват спрените въглищни електроцентрали в отговор на ограничаването на доставките на руски 
газ, а Япония и Южна Корея се запасяват с горивото в навечерието на горещото лятно време, пише Bloomberg. 
Задълбочаващият се недостиг на горива в световен мащаб доведе до рязко покачване на цените, като през юни 
европейските фючърси върху въглища за година напред достигнаха рекордни стойности. 
Доставките рязко нарастват, тъй като регионът се бори да замени покупките след инвазията на Москва в Украйна, каза 
Матю Бойл, водещ анализатор за сухи насипни товари, газ и втечнен природен газ в Kpler Insight. За запълване на недостига 
помагат повече въглища от САЩ, Колумбия и Австралия - страни, които обикновено произвеждат по-качествен или т.нар. 
висококалоричен материал, който при изгаряне отделя повече топлина и енергия.  
Стремежът на потребителите на въглища в Европа да заменят руските товари с доставки от цял свят увеличи вноса с повече 
от една трета, което спомага за запълване на силно изчерпаните запаси. През първата половина на тази година вносът на 
въглища в региона Антверпен-Ротердам-Амстердам (ARA) - огромен транспортен център за енергия и стоки) нарасна с 35% 
до 26,9 млн. тона в сравнение със същия период на миналата година, разкрива Матю Бойл от Kpler.  
Това е спомогнало за удвояване на запасите от въглища на ARA до почти 6,6 млн. тона от над петгодишното дъно през 
първото тримесечие. Според Kpler запасите вече са близо до рекордните нива, наблюдавани през 2019 г. От друга страна, 
потокът от внос допринася за голямото претоварване на пристанищата. 
Австралийските износители, включително базираната в Сидни Whitehaven Coal Ltd., са имали запитвания за доставки от 
европейски държави, включително Полша, а преди това фирмата е предложила 70 000 тона въглища в пакет 
правителствена помощ, изпратен на Украйна. 
Рязкото нарастване на разликите между европейските и австралийските цени направи рентабилно за търговците 
изпращането на товари от Азиатско-тихоокеанския регион, дори след като се вземат предвид високите разходи за превоз 
по дългия път. Някои нискокачествени индонезийски въглища също са стигнали до Европа, въпреки че според Kpler те 
вероятно са били смесени с американски материал с по-висока калоричност.  

https://www.investor.bg/news/index/260/
https://www.bloombergtv.bg/a/16-biznes-start/108255-es-oblekchavaipo-pravilata-za-da-stimulira-dalbokotehnologichnite-inovativni-kompanii
https://www.bloombergtv.bg/a/19-svetat-e-biznes/108285-badeshteto-na-evropeyskite-darzhavi-e-nevazmozhno-bez-yadrena-energetika
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Големият приток на пратки с въглища изостря задръстванията по пристанищата.  
"Наблюдаваме много голямо претоварване на основните европейски пристанища", каза Абхинав Гупта, анализатор на 
сухотоварни превози в Braemar. Към 29 юни в района на Антверпен, Ротердам и Амстердам на котва чакат 71 кораба за 
сухи товари, което е три пъти повече от петгодишната средна стойност от 24 кораба за този период от годината. 
Според Kpler текущото време за изчакване на корабите за въглища възлиза на около 10 дни, като според него ниските нива 
на река Рейн също допринасят за закъсненията. Той очаква, че до средата на юли този период ще се подобри до около 
осем дни. 
Понастоящем капацитетът на терминалите за въглища е запълнен, а транспортирането на големи количества от горивото 
във вътрешността на страната "се превърна в предизвикателство през последните няколко седмици", заявиха от 
пристанището в Ротердам. Според него ситуацията се усложнява от недостига на баржи, тъй като много кораби са 
ангажирани с износа на желязна руда и зърно от Украйна. 
 
√ Италия има предупреждение, в което ЕС и еврозоната трябва да се вслушат 
Солидарността и единството стават все по-важни за блока на фона на растящите рискове 
Намираме се в ситуация на лятно затишие преди зимна буря в Европа, пише Лионел Лорън за Bloomberg. 
Туристите се върнаха в Париж, Мадрид и Рим, но те не могат да спасят Стария континент от заплахата от рецесия. 
Протестите и недостигът на служители намекват за високата инфлация, която изпразва джобовете на хората и помрачава 
настроението им. Водещите икономики на Германия и Франция показват признаци на забавяне. 
По-лошото е, че основният фактор за болката – високите цени на енергията след инвазията на Владимир Путин в Украйна 
– не показва признаци за скорошно успокоение. Санкциите удариха руската икономика, но не сложиха край на войната. 
Путин също така използва зависимостта на Европа от руския газ, за да субсидира военната си  машина. 
Следващият риск са вътрешните разделения и конфликти между държавите от Европейския съюз, които могат да влошат 
условията през тази зима. Лихвените проценти се повишават и Германия изготвя спешни планове за намаляване на 
търсенето, тъй като запасите на газ остават под целевите нива. Норвегия е подложена на натиск да ограничи износа на 
електроенергия, тъй като цените в страната се повишават. 
Енрико Лета, бивш премиер на Италия и ръководител на лявоцентристката коалиция в правителството на Марио Драги, 
посочва, че отговорът на ЕС днес рискува да наподоби този на финансовата криза от преди десетилетие: закъснял и 
неадекватен, за разлика от навременните и смели планове по време на пандемията. 
„Европа се справи много добре в отговора си към тази криза на геополитическо ниво“, заяви по-рано Лета. Той обаче 
добави, че социалните и икономически мерки изостават. 
Лета има две основни препоръки. Първата е за фокус върху ограничаване на поскъпването на природния газ или 
намаляване на цените. Директното и индиректно влияние вече е очевидно за заводите, малките бизнеси и домакинствата, 
като Германия е сред страните, които обмислят спешна намеса. 
Втората е за повече финансова подкрепа за домакинствата и потребителите. Тежестта на тази криза не се понася поравно, 
като инфлацията при енергийните продукти оказва най-голям натиск върху тези, които имат най-малка способност да го 
преодолеят. Това може да намали подкрепата на обществото към Украйна, която наскоро си спечели статут на кандидат 
за членство в блока. 
Лета има право. Икономисти на Barclays очакват икономиката на еврозоната да нарасне с едва 0,5% през следващата 
година, но това може да се превърне в рецесия, ако потоците на руски газ пресъхнат. Скорошното увеличаване на спреда 
по италианските облигации показва риска от повторение на т.нар. суверенна дългова криза, която се прехвърля от 
правителството в банковото кредитиране. 
Въпреки че европейските правителства направиха някои крачки, те са неуверени и на национално ниво. Частичните мерки 
като субсидии за домакинствата, неочаквани такси и пазарни изключения не разтревожиха руския президент. Опитите за 
подновяване на инициативи за стимулиране от коронавирусната ера, включително съвместни заеми от ЕС, не успяха, тъй 
като познатите разногласия между страните от северната и южната част на блока се завърнаха. 
Това, което липсва, е солидарност и лидерство, което да се опита да сподели цената. 
„Отговорът трябва да бъде общ. Рискът е лидерите да си затварят очите, докато не стане твърде късно“. 
Енергийните пазари могат да са добра отправна точка към единството. Вместо да чака повече страни да изготвят спешни 
планове за газа, ЕС трябва да обяви регионална извънредна ситуация. Страните трябва да се подложат на натиск да 
споделят това, с което разполагат, вместо да трупат скрити запаси. Това също така би значело Германия и Нидерландия да 
запазят отворени ядрените централи и газови находища, чието затваряне е планирано. 
Енергийната солидарност трябва да върви ръка за ръка с финансовата. Симоун Таляпиетра и Гунтрам Волф от Bruegel 
призоваха за фонд за обезщетения на стойност 20 милиарда евро (21 милиарда долара) годишно, финансиран чрез 
съвместни заеми, за да помогне за покриване на разходите от кризата и да намали вероятността от фрагментация, тъй като 
санкциите стават по-строги. 
Нищо от това няма да намали дългосрочния натиск за изоставяне на изкопаемите горива и за управление на устойчивостта 
на дълга в един постпандемичен, следвоенен свят. Самата Италия е добър пример за това какво може да се направи на 
национално ниво, като правителството на Марио Драги намали зависимостта си от руски газ до 25% от 40% миналата 
година. 
Но краткосрочният натиск е огромен и си струва да се обърне внимание на предупреждението на Лета. Последният път, 
когато налице беше подобен енергиен шок за Европа, беше преди 40 години – преди съществуването на еврото или на 
самия ЕС. Ако блокът сбърка този път, последиците ще са лоши за следващите 40 години. 
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√ Ердоган е вбесяващ, но незаменим съюзник 
Турският президент се опитва да оказва натиск в НАТО, но Алиансът също има своите лостове за влияние 
Защо Турция не бъде отстранена от НАТО? Звучи като чудесна идея, особено на няколко питиета, последвали срещата на 
върха, пише Financial Times. 
Няма спор, че турският президент Реджеп Ердоган е вбесяващ съюзник. След като изостави миналата седмица 
възраженията си срещу присъединяването на Финландия и Швеция към НАТО, президентът веднага създаде нови тревоги, 
намеквайки, че турският парламент няма да ратифицира споразумението, ако Швеция не екстрадира 73 души в Турция, 
които Анкара обвинява в тероризъм. 
Предаването на някого на милостта на съдебната система на Ердоган е трудна задача за която и да е демокрация. 
Селахатин Демирташ, кюрд и водещ опозиционен политик, е в затвора от 2016 г., въпреки постановление на Европейския 
съд по правата на човека, че той трябва да бъде освободен и задържането му „основно е прикритие за политически цели“. 
Неговият пример не е изолиран случай. Осман Кавала, бизнесмен и филантроп, беше осъден на доживотен затвор без 
право на замяна през април по обвинения, че е планирал преврат. Слабите доказателства срещу него доведоха до протести 
от западните правителства, групи за защита на правата на човека и Европейския съд по правата на човека. Седем 
съобвиняеми на Кавала, включително Хакан Алтинай – виден академик, бяха осъдени на 18 години затвор при 
изключително съмнителни доказателства. 
Поведението на Ердоган повдига неудобни въпроси за НАТО. Алиансът твърди, че се основава на защитата на 
демокрацията и човешките права. Хвърлянето в затвора на политически опоненти по скалъпени обвинения обаче е 
нещото, което прави руският лидер Владимир Путин. Всъщност руският и турският лидер отдавна поддържат близки 
отношения. 
Приемането на Финландия и Швеция в НАТО би било голям удар за Путин. Това ще означава, че НАТО включва всяка нация, 
граничеща с Балтийско море, с изключение на Русия. Тактиката на блокиране на Турция отразява цинично пренебрежение 
към прибалтийските страни – други членки на НАТО, които са изправени пред екзистенциална заплаха. Желанието на 
Ердоган да блокира присъединяването на Финландия и Швеция също повдига въпроси относно поведението на Турция в 
бъдещи кризи. Член пети – гаранцията за единна защита срещу атака, заложена в сърцето на Алианса, зависи от 
единодушно гласуване. 
Така че, няма ли за НАТО да бъде по-добре Турция да напусне? Абсолютно не. 
Отстраняването на Турция, дори да е законово възможно, би било стратегическо бедствие. Черно море е ключов маршрут 
към Средиземноморието и по-широкия свят за Русия и Украйна. Ако украинското зърно някога напусне пристанищата на 
страната към световните пазари, то ще се транспортира през Черно море – и Турция контролира входа в него. Тази критична 
роля беше подчертана от задържането на руски кораб от Турция, за който се твърди, че превозва откраднато зърно от 
Украйна. 
Ако Турция бъде изключена от НАТО и стане съюзник на Русия, Украйна на практика ще се превърне в държава без излаз 
на море и Русия ще бъде пред портите на Средиземно море. Балансът на сигурността в Близкия изток също би бил сериозно 
усложнен. 
Турците имат голямо военно присъствие в Сирия. Въпреки че са в конфликт с американците за ролята на кюрдите, те се 
противопоставят на съюза между Русия и режима на Башар Асад. Турците също така предоставиха убежище на 3,7 милиона 
сирийски бежанци - хуманитарен акт, който премахна голяма част от натиска върху Европейския съюз. 
Няма съмнение, че Ердоган сериозно опетни демократичните ценности на Турция. Но за разлика от Русия, Турция не 
представлява заплаха за сигурността на останалата част от НАТО - с изключение може би на Гърция, която е разтревожена 
от демонстрирането на мускули на Ердоган в Егейско море. 
Като се има предвид огромното значение за НАТО за противодействие на Русия, по-важно от всякога е Турция да остане 
на страната на Алианса. Ердоган знае това. Той използва лостовете, които войната в Украйна му даде. Ситуацията е причина 
за гняв, но не е неконтролируема. 
Турският лидер е напълно способен да сменя позицията си, когато му е удобно. Междувременно страните членки на НАТО 
също имат лостове за влияние, които могат да използват върху Турция. Слабостта на турската икономика е пример за това. 
Инфлацията в Турция се ускори до 80% - до голяма степен поради лошото икономическо управление на Ердоган. Турската 
валута поевтиня с над 60% спрямо долара през последните две години. Страната страда от огромен дефицит по текущата 
сметка и упорито се твърди, че ще се нуждае от спасяване от Международния валутен фонд. Това би било унижение за 
Ердоган на фона на предстоящите президентски избори през 2023 г. За да избегне икономическа катастрофа, Турция 
вероятно ще се нуждае от външна помощ. 
Тук съюзниците от НАТО могат да помогнат. В замяна на икономическа помощ, Турция може да заеме по-разумно 
отношение към членството на Финландия и Швеция в НАТО. И ако това звучи като пазарлък на "Капалъ чарши" в Истанбул 
- така да бъде. 
 
√ Саудитска Арабия и ОАЕ заделят милиарди за подпомагане заради инфлацията 
Средствата са предназначени за подпомагане на граждани с ниски доходи и за запасяване с основни стоки на фона на 
рязкото повишаване на разходите за живот 
Двете най-големи икономики в Персийския залив - Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства - ще заделят около 
13 млрд. долара за подпомагане на граждани с ниски доходи и за запасяване с основни стоки на фона на рязкото 
повишаване на разходите за живот, съобщи Bloomberg. 
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ОАЕ ще удвоят финансовата подкрепа за най-бедните си граждани до 28 млрд. дирхама (7,63 млрд. долара), съобщи 
държавната информационна агенция WAM. Разходите за живот в страната от Персийския залив, която е третият по 
големина производител в ОПЕК, нараснаха с около 80% от началото на годината. 
Емиратските семейства с общ доход на домакинството до 25 000 дирхама ще могат да се възползват от помощите. 
Гражданите съставляват около 10% от населението на страната, наброяващо около 10 милиона души. 
Инфлацията в ОАЕ - които не субидират цените на горивата - се очаква да бъде 3,7% тази година, преди да се понижи до 
2,8% през 2023 г., което е сред най-ниските нива в световен мащаб, според Международния валутен фонд. 
Междувременно съседна Саудитска Арабия ще предостави 20 милиарда риала (5,3 милиарда долара) за подпомагане на 
гражданите, съобщи Саудитската агенция по печата. Около 10,4 млрд. риала ще бъдат разпределени под формата на 
директни парични трансфери в подкрепа на бенефициентите на социалното осигуряване, а останалата част ще отиде за 
натрупване на стратегически запаси. 
Кралят на Саудитска Арабия нареди разпределението, "за да предпази семействата бенефициенти от последиците от 
ефекта на глобалното покачване на цените". 
Решението показва, че най-големият износител на петрол в света, който е на път да постигне първия си бюджетен излишък 
от близо десетилетие, може би е готов да разхлаби фискалните ограничения, въпреки че не беше ясно дали парите 
представляват допълнителни разходи. Досега кралството подхождаше по-консервативно към разходите, като обещаваше 
да изчака до края на годината и едва тогава да разпредели извънредните приходи от петрол, получени благодарение на 
бума в цените на суровината. 
Въпреки че в някои части на света инфлацията достигна нива, невиждани от десетилетия, ръстът на цените в Саудитска 
Арабия не е толкова силен, отчасти поради ефекта от утрояването на данъка върху добавената стойност през 2020 г. и 
въведеното през миналата година ограничение на цените на горивата на вътрешния пазар. 
Миналия месец Малайзия обяви планове за предоставяне на директна помощ на домакинствата с ниски доходи, 
следвайки стъпките на съседен Сингапур, който се опитва да намали удара от нарастващата инфлация върху най-уязвимите 
групи. 
 
√ Банките се готвят за буря, която може да не се разрази 
Потребителските кредити пораждат рискове, но за момента ситуацията изглежда стабилна 
Всички се тревожат за потребителския дълг. Инвеститорите разпродават акции на големи банки, компании за разплащания 
и финтех дружества поради опасения за болката, която повишаването на разходите за живот и на лихвените проценти ще 
нанесе на кредитополучателите. Домакинствата в САЩ, Великобритания и голяма част от Европа обаче са в доста добра 
форма и показват малко признаци на финансово напрежение, пише Пол Дейвис за Bloomberg. 
Причините за безпокойство са очевидни. JP Morgan съкращава стотици служители в отдела си за жилищно кредитиране в 
САЩ поради срив в търсенето на ипотеки, след като основните лихви по заемите започнаха да нарастват. Междувременно 
оценките на кредиторите „купи сега, плати по-късно“ (Buy Now Pay Later) като Block (бившата Square) или частната Klarna 
Bank се понижават, тъй като инвеститорите се притесняват от по-бавните разходи и нарастващите рискове. Дори 
акционерите на Goldman реагираха зле на доклад на Bloomberg от миналата седмица, че Marcus – нейната онлайн банка, 
ще отчете загуби от още 1,2 милиарда долара тази година, въпреки че това се дължи на големите инвестиции за 
изграждане на бизнеса, а не от очакван удар от кредитирането. 
 

 
Рискът при потребителското кредитиране удари финансовите пазари през тази година. Графика: Bloomberg   
 
Светът изглежда крехък, особено ако се погледнат финансовите пазари и на фона на понижението в потребителската 
увереност. Но при домакинствата – и потенциално западните икономики – има огромно количество спестявания и понижен 
дълг след коронавирусната криза. Хората започнаха годината със свободни средства, еквивалентни на над 13% от брутния 
вътрешен продукт за 2019 г. във Великобритания, 11,5% от БВП в САЩ и между 5,5% и 7,5% в Германия, Франция и Италия. 
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Спестяванията като дял от БВП по страни. Графика: Bloomberg 

 
Балансите на домакинствата са много по-силни спрямо нивото им преди пандемията. В САЩ има далеч по-малко рискови 
заеми за автомобили и потребители на кредитни карти, отколкото в миналото, посочва Матю Миш, кредитен стратег на 
UBS. Трендът към финансово здраве беше ускорен от ограниченията в начина на живот и подкрепата на приходите по 
време на мерките за овладяване на разпространението на Covid-19, но подобренията са валидни от 2013 г. насам. 
През последните месеци делът на кредитополучателите, които пропускат вноски, нараства, но все още е под нивата от 
2019 г. „Не смятам, че ще станем свидетели на ниво на неизпълнения, което е тревожно, през следващите няколко месеца, 
въпреки че вероятно ще има през следващите няколко тримесечия“, коментира Миш. „По-притеснен съм за желанието на 
потребителите да харчат, отколкото за способността им“, добавя той. 
Разходите остават стабилни за момента. Потребителските разходи в САЩ отслабват през май за пръв път през тази година, 
но понижението е ограничено. Няма колапс при търсенето и разходите за услуги продължават да нарастват, въпреки че 
поръчките на стоки се свиват. Заедно с високите нива на спестяванията и ниския дълг, потребителите са подкрепени от 
много високите нива на заетост и недостига на работна ръка, което помага за увеличаване на възнагражденията. В САЩ 
дори високите цени на газа не са толкова лоши, колкото изглеждат. 
Все пак инфлацията изяжда ръста на работните заплати за мнозина и икономистите се опасяват, че това ще изгори 
спестяванията им. Показателно за предстоящите събития може да е случилото се след Втората световна война. Тогава 
хората в САЩ и Великобритания навлизат в следвоенното време с високи нива на спестявания и отложено търсене, което 
компенсира инфлацията в рамките на години.  
Днес свободните средства са предимно в ръцете на богатите, които така или иначе е по-малко вероятно да ги похарчат. Но 
тези, които са с по-ниски доходи, все пак са финансово по-силни от преди. Има някои признаци, че хората в САЩ добавят 
дългове, за да подкрепят ежедневните разходи. Ръстът на револвиращите кредити като част от потребителските разходи 
нараства до нива, които не са отчитани от 2007 г. насам, сочат данни на Федералния резерв Сейнт Луис. Ръстът на 
потребителските кредити удари годишно ниво от близо 13% през март – най-бързото ускорение от над две десетилетия. 
 

 
Изменение на дела на револвиращите кредити като част от потребителските разходи. Графика: Bloomberg  
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Въпреки това задлъжнялостта все още е сравнително ниска: общият дял на потребителските кредити в САЩ спрямо БВП 
намалява до около 18,5% - същото ниво от края на 2015 г. 
Ако не друго, банките и компаниите, предоставящи кредитни карти, искат потребителите да вземат повече заеми. Животът 
несъмнено става все по-труден и по-скъп за някои, но инвеститорите в банковия сектор изглежда реагират преувеличено 
за момента. Равнището на заетост ще бъде от ключово значение – ако хората започнат да губят работните си места и 
растежът на заплатите отслабне, „лошите“ кредити бързо ще започнат да нарастват. 
 
√ Еврото се срина до 20-годишно дъно, като се приближи до паритет с долара 
Паритетът вече е само въпрос на време 
Еврото се понижи до 20-годишно дъно спрямо щатския долар, тъй като търговците залагат, че Европейската централна 
банка ще забави повишаването на лихвените проценти, заради риска икономиката да изпадне в рецесия, пише Bloomberg.  
Общата валута спадна с 1,4% до 1,0281 долара, което е най-слабото й ниво от декември 2002 г. насам. Загубите дойдоха, 
след като паричните пазари продължиха да намаляват залозите за затягане на лихвените проценти от страна на ЕЦБ, тъй 
като перспективите за растежа в региона се помрачават, а сега търговците наблюдават перспективата за недостиг на газ, 
тъй като Русия намалява доставките. 
Последиците от войната в Украйна възпрепятстват способността на ЕЦБ да повишава лихвените проценти толкова бързо, 
колкото Фед, въпреки рекордната инфлация, увеличаваща лихвения диференциал. Според модела на Bloomberg за 
ценообразуване на опции има 60% вероятност валутата да достигне паритет спрямо долара до края на годината, при 46% 
в понеделник. 
"Паритетът вече е само въпрос на време", каза Нийл Джоунс, ръководител на отдела за валутни продажби на 
финансови институции в Mizuho. 
 

 
Еврото спада до най-ниското си ниво от 2002 г. насам на фона на силния долар 

 
Трейдърите залагат, че ЕЦБ ще започне първия си цикъл на затягане на лихвите от десетилетие по-късно този месец с 
увеличение от 25 базисни пункта. За разлика от тях Фед вече повиши лихвените проценти със 150 базисни пункта, като 
пазарите оценяват 80% вероятност за повишение със 75 базисни пункта на срещата през юли. 
"Трудно е да се каже нещо положително за еврото", заяви Доминик Бънинг, ръководител на отдела за европейски 
валутни изследвания в HSBC. "Тъй като ЕЦБ се придържа към линията си, че през юли ще видим само повишение с 25 
базисни точки - в момент, когато другите повишават много по-бързо - и изчаква септември, за да осигури по-бързо 
затягане, има и малка подкрепа, идваща от по-високата доходност."  
Трейдърите на паричния пазар залагат, че ЕЦБ ще осигури около 140 базисни пункта през тази година, което е спад спрямо 
над 190 базисни пункта преди почти три седмици. Преоценката набра скорост след поредицата от слаби икономически 
данни през миналата седмица, като във вторник трейдърите отново намалиха залозите, след като френският PMI индекс в 
сферата на услугите беше ревизиран надолу.  
Инвеститорите бяха по-предпазливи по отношение на еврото и поради риска от т.нар. фрагментация, при която 
икономически по-слабите държави отбелязват неоправдан скок на разходите по заеми при затягане на финансовите 
условия. Очаква се ЕЦБ да представи допълнителни подробности за нов инструмент за обезпечаване на дълга на по-
уязвимите държави на заседанието си по-късно този месец. 
Според трима базирани в Европа трейдъри загубите във вторник бяха подсилени от слабата ликвидност и продажбите по 
линия на еврото и швейцарския франк. Еврото се понижи с цели 0,9% спрямо швейцарския франк до 0,99251, което е най-
ниското му ниво от 2015 г. насам.  
"Валутният пазар не се е възстановил до пълната си ликвидност предвид почивните дни в САЩ", заяви Джоунс от 
Mizuho. "Всеки определен размер на търговията вероятно ще окаже по-голямо влияние върху движението на пазара". 
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√ Достигна ли инфлацията пик? Един от основните ѝ източници вече отслабва 
Цените на борсово търгуваните стоки отчитат спадове в края на първото полугодие 
Спадът в цените на множество суровини – царевица, брашно, мед и други, буди надежди, че значителен инфлационен 
източник може би отслабва, пише The Wall Street Journal. 
Цените на природния газ се повишиха с над 60%, преди отново да се понижат и да приключат тримесечието със спад от 
3,9%. Цената на лекия суров петрол се понижи от 120 до 106 долара за барел. Пшеницата, царевицата и соята поевтиняват 
спрямо цените им от края на март. Цената на памука се понижава с над една трета спрямо нивото ѝ в началото на май. 
Цените на медта и дървените материали, показатели за състоянието на икономиката, се понижават със съответно 22 и 31%. 
Кошницата с индустриални материали, търгувани на борсата в Лондон, изпрати най-тежкото си тримесечие от финансовата 
криза през 2008 г. 
Цените на много суровини остават на исторически високи нива. Все пак част от инвеститорите гледат на обрата като на 
знак, че усилията на Федералния резерв за забавяне на икономиката започват да намаляват търсенето. 
„По-умерените цени на борсово търгуваните стоки са ясно свидетелство, че инфлацията се охлажда“, посочва Луис 
Навелие, Navellier & Associates. 
Борсово търгуваните стоки привлякоха допълнителен интерес на Wall Street, където инвеститорите следят волатилните 
стокови пазари като показател за инфлацията. Те започнаха да инвестират в тях, за да противодействат на ефекта от 
нарастващите цени върху останалата част от портфолиото им. 
Акциите на компаниите, занимаващи се с борсово търгувани стоки, бяха сред малкото убежища на инвеститорите в 
рамките на най-слабото полугодие за фондовата борса от десетилетия. Въпреки че се понижиха спрямо върховете, които 
достигнаха по-рано през тримесечието, книжата на производителите на петрол Exxon и Occidental Petroleum приключиха 
първата половина на годината с ръст на цените от по съответно 40 и 103%. Акциите на производителя на торове Masaic 
поскъпват с 20%. Търговецът на зърно Archer Daniels Midland добави 15% към оценката си. 
Инвеститорите тази седмица ще следят протоколите от заседанието на Фед от 14-15 юни, които трябва да бъдат 
публикувани в сряда, търсейки сигнали за увеличенията на лихвените проценти през останалата част от годината. 
Централната банка на САЩ се опитва да забави най-високата инфлация от 80-те години на миналия век чрез намаляване 
на търсенето, без да тласне икономиката към рецесия. 
Трейдъри и анализатори посочват, че част от понижението в цените на борсово търгуваните стоки може да се проследи в 
отстъплението на инвеститорите, които се насочиха към стоковите борси в търсене на убежище от инфлацията. Трейси 
Алън, стратег на JP Morgan, отбелязва, че около 15 милиарда долара са били преместени от фючърсните пазари на 
суровини в седмицата, приключваща на 24 юни. Това е четвъртата поред седмица на изходящи потоци, като общата сума 
на изтеглените от пазарите средства през тази година възлиза на около 125 милиарда долара – сезонен рекорд, който 
надвишава дори излизането от позиции през 2020 г., когато икономиките затвориха. 
„Не знам дали политиките на Фед забавят икономиката, но на това залагат управителите на средства“, коментира Крейг 
Търнър, StoneX Group. 
Голяма част от повишението на цените се дължеше на удара върху предлагането след мерките за овладяване на 
коронавирусната пандемия, метеорологичните условия миналата година - които намалиха реколтите и засегнаха 
резервите от гориво, както и на войната в Европа. Тези предизвикателства отслабват, въпреки че шокове по отношение на 
предлагането все още влияят на цените. 
Администрацията за енергийна информация заяви миналата седмица, че добивът на петрол в САЩ е бил средно 12,1 
милиона барела на ден през седмицата, приключила на 24 юни, най-много от април 2020 г. 
Подобрените метеорологични условия в САЩ, Европа и Австралия пораждат надежди за по-силни от очакваното реколти, 
които да компенсират блокираните количества пшеница, царевица и растително масло в Украйна след руската инвазия.  
По-високите лихви по ипотеките охлаждат пазара на нови жилища и спукаха балона от времето на пандемията на пазара 
на дървен материал. Междувременно ограниченията за овладяване на разпространението на Covid-19 в Китай и преходът 
в потреблението на американските домакинства от стоки към услуги – включително пътувания и развлечения, помрачи 
перспективите за търсене на памук и мед. 
Въпреки отстъплението в цените някои все още гледат на борсово търгуваните стоки като на убежище на фона на тежката 
година за акциите и облигациите. 
Анализатори на JP Morgan посочват, че запасите по света остават ниски и препоръчват купуването на фючърси върху 
земеделски стоки. Те очакват кошница с борсово търгувани стоки да върне 10% от цената си до края на лятото и 5% до края 
на годината. 
 
3e-news.net 
 
√ Правителството потвърди: Намаляват се средствата по Плана за възстановяване с над 1 млрд. лева 
С около 2 млрд. евро са намалени средствата за Румъния и на Франция 
Министерство на финансите вчера потвърди информацията, че Плана за възстановяане на България ще бъде намален със 
сумата от 578 млн. евро. Информацията бе разпространена преди ден, но вчера българското правителството в оставка 
реагира на новината. И обвини предишните управляващи за загубата на сумата от над 1 млрд. лева по ПВУ. 
„Днес г-н Бойко Борисов заяви: „Това правителство и служебното правителство буквално провалиха Плана за 
възстановяване и вчера ЕК намали общата сума на безвъзмездните средства с корекция 578 милиона евра. Губят се 
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милиарди от некадърност, от безотговорност“. Министерството на финансите е напълно съгласно с определението 
„некадърност и безотговорност", но то се отнася за правителството на г-н Бойко Борисов.  
Именно правителството на Борисов 3 през февруари 2021 г. е подкрепило и е гласувало в ЕС задължението за намаление 
на средствата по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) като част от правната рамка на Механизма за възстановяване 
и устойчивост, обясняват в свое съобщение от МФ. 
Според финансовото министерство в подписаната от правителството на г-н Борисов правна рамка е залегнало решението 
30% от общото безвъзмездно финансиране да бъде преизчислено на базата на реално отчетения икономически растеж 
през 2021 г. Данните за този растеж са финализирани към юни 2022 г., на базата на което е направено намалението за 
страната ни, защото България има по-добри икономически показатели от средните за ЕС. Промяната в средствата от ПВУ е 
в резултат на по-добър от очаквания икономически растеж за 2021 г. Тъй като българската икономика надвиши очаквания 
към февруари 2021 г. растеж, докато други европейски икономики се представиха под очакванията и на базата на приетата 
в началото на 2021 г. правна рамка към тях бяха пренасочени средства между държавите-членки. 
Преизчислението засяга всички държави-членки едновременно и не се отнася само до България. На 22 държави-членки 
грантовото финансиране по механизма е намалено, като на 7 държави е намалено с по-големи суми от българското. С 
около 2 млрд. евро са намалени средствата на Румъния и на Франция. Само 5 държави имат увеличения. 
Изпълнението на българския План за възстановяване е в ход и към момента съответства на договорените срокове. 
Преизчисляването не налага на този етап промени в него. 
Правителството в последните три месеца поставя активно на европейско ниво въпроса за компенсиране намалението на 
грантовите средства и търси възможности за компенсиране с друго европейско финансиране, включително по линия на 
ново финансиране за държавите, търпящи енергийни последици от войната в Украйна. 
 
√ Комисия за енергиен преход и Комисия за устойчива мобилност към МС ще събира всички мнения за Зелената сделка 
Консултативният съвет за Европейската зелена сделка възобнови работата си 
От 5 юли 2022 година стартира отново работата на Консултативния съвет за Европейската зелена сделка. Съветът бе под 
председателството на вицепремиера по климатични политики и министър на околната среда и водите в оставка Борислав 
Сандов. Консултативният съвет е органът, от който се очаква да задава рамката на предстоящите реформи и инвестиции 
за декарбонизация и модернизация на българската икономика. В събитието участва и министъра на енергетиката в оставка 
Александър Николов. 
„Щетите, които климатичните промени вече нанасят, ще ни струват все по-скъпо. Ценни десетилетия бяха загубени в 
отлагане на неотложното и много народи се оказаха заложници на стари разбирания, технологии и модели на развитие. 
Желанието да вървим по пътя на най-малкото съпротивление, оказва се, води назад, а не към бъдещето. 
Предизвикателствата обаче са и възможност. Промяната в климата може да се окаже най-голямата икономическа 
възможност на това столетие. И ако е вярно, че интелектът се мери по способността ни да се справяме с 
предизвикателствата и да се възползваме от възможностите, то наш общ дълг е да подходим разумно и към проблема, и 
към произтичащите от него възможности“, заяви вицепремиерът. 
От създаването си преди повече от две години, Съветът проведе две заседания без да успее да създаде работещ 
механизъм за диалог със заинтересованите страни. Новото правителство въведе промени в механизма на работа, за да 
гарантира по-широко участие в предлагането на решения по пътя към декарбонизация. За целта са сформирани и ресорни 
комисии, които ще съсредоточат работата в конкретни теми: енергиен преход, устойчива мобилност, енергийна 
ефективност и преодоляването на енергийната бедност, таксономия и устойчиви финанси, кръговата икономика, 
адаптация към климатичните промени, както и комуникация на процесите по зелената трансформация. 
Бюджетът на ЕС предвижда над 15 милиарда лева за България, срещу които страната ни трябва да проведе реформи и да 
инвестира в решения, допринасящи за енергийната независимост и климатичната неутралност на икономиката ни. 
Процесът ще е сложен и за да е успешен е необходимо да се управлява прозрачно, с участието на всички заинтересовани 
страни. 
„В работата по сформирането на този Съвет се постарахме да зададем рамката така, че да включим всички заинтересовани 
страни във взимането на важните решения по пътя към декарбонизация на икономиката ни. Стремежът ни е да работим 
по един прозрачен и открит начин. Да изградим доверие помежду си и заедно да покажем, че това е правилният път, 
независимо от това кой е начело на правителството. Зелената трансформация ще се случи със или без нас. Но бързата 
реакция, правилните ходове и подкрепата от обществото е комбинацията, която ще ни изведе на страната на печелившите 
от необратимите промени, пред които светът е изправен в момента“, подчерта вицепремиерът Сандов. 
В своето заседание Съветът прие годишна програма и определи датата 8 юли 2022 за стартиране на Комисията по енергиен 
преход (КЕП). Комисията за устойчива мобилност (КУМ) ще проведе първата си среща през следващата седмица. 
Кандидатури за членове могат да се подават до четвъртък, 7 юли, а участие в работата на комисиите могат да вземат 
организации, институции и представители на бизнеса с доказана експертиза и опит в посочените области. След 
провеждането на първите срещи на КЕП и КУМ, Консултативният съвет за Зелената сделка ще отвори покана за включване 
и в другите ресорни комисии.  
В този процес България трябва да развие капацитет и механизъм за активен диалог в рамките на реформите по Плана за 
възстановяване, политиките за декарбонизация и целите в рамките на Европейската зелена сделка. 
Повече информация за КСЕЗС: http://saveti.government.bg/web/cc_2002/1 
 
 
 

http://saveti.government.bg/web/cc_2002/1
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√ Зелена светлина за програма Околна среда 2021-2027 година, предстои одобрение от ЕК 
Финалната версия на програма „Околна среда“ за следващите 7 години беше одобрена от членовете на тематичната 
работна група на заседание миналия петък. След това тя ще бъде представена последователно в Министерския съвет и 
Европейската комисия за утвърждаване.   
В новата програма „Околна среда“ 2021-2027 г. са заложени по-зелени и по-устойчиви цели. Около това мнение се 
обединиха партньорите в Тематичната работна група, които участваха с бележки и становища в разработването на 
документа. 
Финансовата рамка на ПОС 2021-2027 г. е 1 531 590 093 евро. Процесът на разработване на ПОС 2021-2027 г. продължи 2 
години в рамките на тематичната работна група в партньорство с регионални и местни власти, социално-икономически 
партньори, неправителствени организации, академичната общност и различни заинтересовани страни.  
Целите на ПОС 2021-2027 г. продължават да са свързани с подобряване на ВиК инфраструктурата и качеството на 
атмосферния въздух, екологосъобразно управление на отпадъците и опазване на богатото ни биоразнообразие. Мерките 
за превенция и управление на риска от наводнения, свлачища и горски пожари са в Приоритет „Риск и изменение на 
климата“. 
Над 715 млн. евро (1 399,23 млн. лв.) ще бъдат разходвани за разширяване и модернизация на ВиК инфраструктурата за 
вече консолидираните райони Велико Търново, Габрово, Плевен, София-град, София-област, Търговище, Хасково и 
Добрич. Сред допустимите мерки за Приоритет 1 „Води“ е и разработването на Регионални прединвестиционни 
проучвания за районите Благоевград, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик и Разград след тяхното консолидиране. 
Над 312 млн. евро (611,49 млн. лв.) са средствата по Приоритет 2 „Отпадъци“ за насърчаване на прехода към кръгова и 
основаваща се на ефективно използване на ресурсите икономика. Ще се финансират системи за разделно събиране и 
рециклиране на биоразградимите отпадъци, центрове за разделно събиране и подготовка за повторна употреба и 
поправка, рекултивация на депа, информационни и разяснителни кампании и др. 
По Приоритет 3 „Биологично разнообразие“ ще продължат мерките по развитие на мрежата „Натура 2000“, както и за 
опазване и възстановяване на екосистемите извън мрежата. Предвиденият бюджет за този приоритет е в размер на 132,47 
млн. евро (259,09 млн. лв). 
Предвижда се сред допустимите мерки по Приоритет 4 „Риск и изменение на климата“ да бъдат осигуряването на наземен 
капацитет за борба с горските пожари, разработването на цифрови модели, анализи и прогнози във връзка с климатичните 
изменения и други. 
Намаляването на всички форми на замърсяване на въздуха остава основен приоритет в новата Програма „Околна среда“ 
2021-2027 г. Над 395 млн. евро (773,47 млн. лв.) ще бъдат насочени към мерки за редуциране на вредните емисии от 
битово отопление и транспорт, за справяне с вторичното разпрашаване, подобряване на мониторинга на качеството на 
атмосферния въздух (КАВ), както и за създаване на Национална мрежа на експерти по КАВ. 
В Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. се обръща специално внимание на интегрираните териториални инвестиции, 
както и на подхода „Водено от общностите местно развитие“. За него са разпределени общо 6,99 млн. евро, като по 
приоритет „Отпадъци“ са за информационни и разяснителни дейности, а по приоритет „Биоразнообразие“ - за 
информация и обучения, промяна в  нагласите, семинари, форуми и др. 
На 30 юни 2022 г. Междуведомствената комисия (специализиран състав на Висшия експертен екологичен съвет към 
Министъра на околната среда и водите одобри доклада за екологична оценка на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г., в 
който са отразени резултатите от консултации с обществеността, заинтересованите страни и ЕК. 
Програма „Околна среда“ е единствената „зелена“ програма, която осигурява възможност с европейски средства да се 
реализират значими инвестиции за опазване на околната среда. 
 
√ Цената на газа на „Газов хъб Балкан“ с ден за доставка 6 юли расте с 9.92 % до 326.23 лв. за MWh 
Цената на природния газ, постигната в сегмента „пазар ден напред“ на газовата борса в България, „Газов хъб Балкан“ с ден 
за доставка 6 юли  2022 г. е 326.23 лв. за MWh/d. 
Изтъргуваният обем е 9 060 MWh/d. 
Стойността се повишава с 9.92 % спрямо постигнатите 296.79 лв. за MWh с ден за доставка 5 юли при изтъргуван обем от 
13 200 MWh. 
В сегмента пазар „в рамките на деня“ за 5 юли няма изтъргувани обеми. 
Последната сдела е за 4 юли при изтъргуван обем от 600 MWh при цена от 286.82 лв. за MWh. 
Референтната цена е 326.23 лв. за MWh/d. 
 
√ Делът на ВЕЦ в енергийния баланс на страната от началото на годината към 3 юли намалява с 32.13 % 
Спрямо аналогичния период на 2021 г. участието на ВЕИ в преносната мрежа расте с 21.35 на сто, а в 
разпределителната – с 16.44 процента 
Производството и потреблението на електроенергия остават положителни. Салдото (износ-внос) остава достатъчно 
високо. Добър положителен дял в енергийния баланс на страната демонстрират, както базовите централи, така и 
възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната и разпределителната мрежи. За разлика от тях 
водноелектрическите централи (ВЕЦ) продължават да са на минус. При по-внимателно проследяване може да се забележи 
и свиване на показателите спрямо по-ранни отчетни периоди, но конкретни изводи няма да бъдат коректни без 
категорични данни.  Това става ясно от данните от оперативната справка на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) 
за енергийния баланс на страната за времето 1 януари – 3 юли (01.01.2022 г. – 03.07. 2022 г.) тази година в сравнение с 
аналогичния период на предходната 2021 г. 
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Производството на електроенергия от първия ден на януари до третия ден на месец юли тази година  расте със 17.36 % 
спрямо аналогичния период на предходната 2021 г. или до обем от 26 951 953 MWh (плюс 17.77 % отчетени за сравнявания 
период до 26 юни, или седмица по-рано, 17.81 % преди две седмици) . За сравнение, година по-рано за същото време 
производството на електроенергия е било от порядъка на 22 965 370 MWh. 
Потреблението на електроенергия се увеличава с 1.20 % като за посочения сравняван период достига до обем от 20 164 837 
MWh (плюс 1.31 % отчетени седмица по-рано). През същото време от първи януари до трети юли миналата година 
потреблението на електроенергия е възлизало на 19 926 268 MWh. 
Висок дял в процентно отношение от първия ден на януари то третия ден на месец юли демонстрира салдото (износ-внос) 
– плюс 123.33 %, увеличавайки  до обем от 6 787 116 MWh (плюс 127.86 % отчетени за предходния период до 26 юни). През 
аналогичния период на предходната 2021 г. салдото (износ-внос) е било в обем от 3 039 102 MWh. 
Участието на базовите централи да сравнявания отчетен период от началото на тази година до първите три дни на месец 
юли  расте с 26.72 % и достига до  обем от порядъка на 22 651 067 MWh (преди седмица - плюс 27.13 % ).  Според данните 
на системния оператор, за същото време, но преди година участието на базовите централи е било със 17 875 049 MWh. 
Добър положителен дял, както в преносната, така и в разпределителната мрежи запазват възобновяемите енергийни 
източници (ВЕИ). 
Участието на ВЕИ в преносната мрежа за посоченото време от първия дена на месец януари до третия ден на юли нараства 
с 21.35 % или до обем от 809 735 MWh (21.55 % седмица по-рано). За посочения, аналогичен период на миналата година 
ВЕИ са участвали с обем от 667 293 MWh. В частност, този по-висок ръст през настоящата 2021 г. се дължи на по-високия 
дял, както на вятърните (плюс 13.95 %), така и на фотоволтаичните (плюс 43.23 %) централи и въпреки биомасата (минус 
0.68 %). 
Делът на ВЕИ в разпределителната мрежа се увеличава с 16.44 %  до обем от 1 173 052 MWh за посочените сравнявани 
дни на тази година с миналата (плюс 16.83 % преди седмица). Тогава участието на ВЕИ в разпределителната мрежа е било 
с обем от порядъка на 1 007 426 MWh. По-добрите данни за времето до трети юли тази година се дължат в частност на по-
високото участие на вятърните (плюс 18.49 %) и фотоволтаични (плюс 20.89 %) централи и въпреки изоставането на 
биомасата (минус 21.09 %). 
Водноелектрическите централи (ВЕЦ) продължават да остават на минус. Така за сравнявания период от началото на тази 
година до първите три дни на месец юли участието на ВЕЦ  спада (минус) с 32.13 % , свивайки се до обем от 2 318 099 MWh 
(минус 31.81 % преди седмица). За сравнение, през аналогични период на предходната 2021 г. ВЕЦ са участвали с обем от 
3 415 602 MWh. 
 
√ Скок със 7.68 %: Енергийната борса затвори при рекордната цена за базова енергия от 730.95 лв. за MWh с ден за 
доставка 6 юли 2022 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 730.95 лв. за MWh с ден за доставка 6 юли 2022 г. и обем от 84 598.70 MWh, сочат данните от търговията. Това е ръст 
със 7.68 % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 769.01 лв. за MWh, при количество от 44 008.00 MWh. 
Извънпиковата енергия (40 590.70 MWh) е на цена от 692.88 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 687.26 лв. за MWh и количество от 3304.2 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 03 часа – 512.08 лв. за MWh (3379.5 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 18 часа –  850.00 лв. за 
MWh (3278.7 MWh). Много висока е и отчетената стойност за 19 часа – 847.44 лв. за MWh (3348.3 MWh), а също така и за 
08 и 22 часа – 809.5 лв. и 840.52 лв. за MWh съответно.  
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 755.11 лв. за MWh при количество от 3078.8 MWh. 
(https://ibex.bg/) 
Спрямо стойността от 678.82 лв. (347.08 евро) за MWh за 5 юли 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за 
доставка 6 юли 2022 г. се повишава до 730.95 лв. за MWh ( ръст със 7.68 %) по данни на БНЕБ или 373.73 евро за MWh. 
Нов ценови рекорд отчита Италия, където постигнатата цена за утре е 428.8 евро за MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 5 юли 2022 г. общият търгуван обем към часа на публикуване на 
информацията е 1 391.00 MWh при средно претеглена дневна цена от 684.10 лв. за MWh. 
Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) на 
България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-
E сочат, че в системата участват: 
 
Име                      MW 
АЕЦ     38,08%    2094.41 
Кондензационни ТЕЦ   33,94%    1866.64 
Топлофикационни ТЕЦ   4,10%    225.38 
Заводски ТЕЦ    1,99%    109.57 
ВЕЦ     5,89%    324.09 
Малки ВЕЦ    2,48%    136.3 
ВяЕЦ     0,33%    17.99 
ФЕЦ     12,62%    694.14 
Био ЕЦ      0,50%     27.77 

https://ibex.bg/
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Товар на РБ         4190.07 
Интензитетът на СО2 е 324g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Цените по електроенергийните борси на Европа се задържат високи 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 373,73 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 6 юли 2022 г. Цената за пиковата енергия е 393,19 евро/мвтч, а извънпиковата енергия е 354,26 
евро/мвтч. Най-високата цена от 434,60 евро/мвтч ще бъде в 18 ч. Най-ниска ще бъде цената в 3 ч и тя ще бъде 261,82 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 80 684,8 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за 6 юли ще бъде 373,73 евро/мвтч. Общият изтъргуван обем 
електроенергия е за 176,58 гвтч. Максималната цена ще бъде 434,60 евро/мвтч и тя ще бъде в 18 ч. Минималната цена ще 
бъде в 3 ч и тя ще бъде 261,83 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 6 юли е 365,57 евро/мвтч. Пиковата енергия пък се 
търгува за 376,42 евро/мвтч. Най-високата цена от 423,05 евро/мвтч ще бъде в 22 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 ч тя 
ще бъде 279,66 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 68 085,4 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 6 юли на Словашката енергийна борса е 365,33 евро/мвтч. Най-високата цена ще 
бъде в 22 ч и  тя ще е 427,05 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 279,78 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 299,89 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 8 ч и  тя 
ще е 413,89 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 16 ч и тя ще бъде 169,32 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 6 юли е 347,33 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 347,35 
евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 43 006,8 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 8 ч и тя ще 
достигне 413,89 евро/мвтч. Най-ниската цена се очаква в 4 ч и тя ще бъде 280,08 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 303,54 евро/мвтч на 6 юли. Пиковата цена ще бъде 266,28 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 473 069,6 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 8 ч и тя ще 
достигне 413,89 евро/мвтч. В 16 ч се очаква и най-ниската цена от 163,21 евро/мвтч. 
 
√ Цените на петрола се сринаха с почти 11 %, пазарът е в очакване на рецесия, но и объркан 
Цените на двата основни сорта петрол във вторник се сринаха и това се случва заедно със спада на повечето фондови 
пазари, тъй като инвеститорите проявяват все по-силни признаци за влошаване на икономическите перспективи. Както в 
САЩ, така и в Европа. 
Петролът във вторник се оказа под най-силния натиск, заради спада на акциите и ръста на долара, което прави стоките, в 
това число и петролът, оценени във валута по-малко привлекателни. Реално спадът е в резултат на опасенията от рецесия, 
което ще се отрази в посока на спад на търсенето. Иначе казано, пазарът е изтощен. На този етап. 
Септемврийските фючърси за петрола сорт Brent на лондонската борса ICE Futures намаляват до 102.8 долара за барел. 
Това е спад с 10.73 долара или с 9.45 % спрямо стойността при затварянето на предишната търговия. 
Фючърсите за август за петрола сорт WTI на нюйоркската борса (NYMEX) намаляват до 99.39 долара за барел, което е 
поевтиняване с 9.04 долара или с 8.34 %. 
В допълнение към опасенията от рецесия, от Китай дойде новина за масови тестове за Covid в девет области след отчитане 
на случаи на коронавирус през последните два дни. Това отново поставя  под съмнение възстановяването на търсенето в 
страната с най-съществено потребление на петрол в света. Всъщност, опасенията от връщане на ограниченията стоят и част 
от  реакциите на пазара. Още повече, че става въпрос за ограничителни мерки в сезон на иначе активно пътуване. Не са за 
подценяване и данните за връщане на коронавируса в Европа. 
Месец по-рано петролните фючърси спаднаха заради страховете за забавяне на икономическия ръст и политиката на 
централните банки в посока на увеличение на лихвите. На този фон физическите доставки се търгуват с огромна премия. 
Настоящият спад е по-скоро радостна новина за политическите лидери, но не и за пазара. Свиването на търсенето може 
да има огромни последици за световната икономика. Наблюдателите на пазара припомнят за несигурната ситуация и 
форсмажор в Либия, стачките в Норвегия, намаляването на доставките на петрол от Русия и липсата на достатъчно 
инвестиции за увеличаване на добива в страните от ОПЕК. 
Настоящото понижение на цените на петрола временно ще успокои пазарите на горива, но това не означава, че ситуацията 
с цените или опасността от рецесия е овладяна. Напротив, ако има спад, то той не е случаен. Хаосът е необходим, за да 
може участниците на пазара да се ориентират, а цените на петрола да поемат в правилната посока. 
Реално погледнато пазарът на петрол е в най-активният си период на преструктуриране, не само географски, но и по всички 
фронтове. Като най-добър индикатор петролът задава визията за новата структура на икономиката, а и на политиката през 
следващите години. Сътресението е съществено, но няма да е първото. Отправката към 70-те години е задължителна. 
 
√ Срив с над 2% на фондовите пазари в Западна Европа във вторник под натиска на задаваща се рецесия 
С най-голям дневен спад затвори италианският индекс FTSE MIB, а с най-малко понижение приключи общият 
европейски измерител Stoxx 600 
Фондовите пазари в Западна Европа показаха слаба и много негативна динамика по време на търговията във вторник, след 
търговия без ясно изразена пазарна посока в началото на седмицата. Допълнителен натиск върху пазарите оказа 
поредният разочароващ пакет от статистически данни от еврозоната, а страховете от предстояща рецесия, заради 
нарастващата инфлация и тъй като централните банки затягат паричната си политика, за да я овладеят, продължават да 
предизвикват нестабилност на световните фондови пазари. 
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След като цените на петрола спаднаха рязко с над 6%, загубите на фондовите борси се задълбочиха и всички сектори и 
големи борси се плъзнаха надолу, за да затворят на отрицателна територия. 
Общият индекс на мениджърите по покупките (PMI) за 19-те страни от еврозоната, изчисляван от Markit Economics, падна 
до 52 пункта през юни от 54.8 пункта месец по-рано, според окончателните данни. Предварителните данни сочеха спад до 
51.9 пункта. 
Индикаторът за активността в сектора на услугите на валутния блок миналия месец се понижи до 53 пункта от 56.1 пункта 
през май. 
В същото време консолидираният PMI на Германия през юни падна до 51.3 пункта от 53.7 пункта. В сектора на услугите в 
страната PMI се понижи до 52.4 от 55 пункта. 
Юнската стойност на общия PMI на Франция възлиза на 52.5 пункта спрямо 57 пункта през май. Индексът на бизнес 
активността в сектора на услугите се е понижил до 53.9 от 58,3 пункта. Добрата новина за инвеститорите, че и двата 
индикатора все още са в горната граница – над 50 пункта (неутралната стойност), което показва, че съответната индустрия 
се разширява, но е близо до обратната посока на свиване, тъй като е отчетен по-голям месечен спад. 
Обикновено PMI индексът се възприема за индикатор или предвестник на брутния вътрешен продукт. 
До обед общият индекс на най-големите компании в региона Stoxx 600 се понижи с 0.5%, а от националните измерители 
на „сините чипове“ с най-голям спад беше френският CAC 40 (-1.01%), следван от британския FTSE 100 (-0.9%), италианския 
FTSE MIB (-0.8%), германския DAX (-0.7%) и испанския IBEX 35 (-0.4%). Трендът средолед се задълбочи на всички борси в 
региона и затвораха без изключение с понижения над 2 процента. 
 

 
Източник: MarketWatch 

 
От таблицата по-горе е видно, че с най-голям дневен спад затвори италианският индекс FTSE MIB, а с най-малко понижение 
приключи общият европейски Stoxx 600. 
Цената на акциите на британския производител на потребителски стоки Supreme PLC се срина с 31.75% и слезе на дъното 
на общия Stoxx 600, след като компанията предупреди за по-ниски приходи и печалби за новата финансова година поради 
спадащо търсене. През изминалата финансова година компанията е увеличила приходите със 7%, а коригираната EBITDA - 
с 9%. 
Пазарната стойност на норвежката петролна и газова компания Equinor ASA намаля с 2.87%. Equinor обяви спирането на 
три полета за добив (Gudrun, Oseberg South и Oseberg East) поради стачка, започнала във вторник вечерта. 
Акциите на скандинавската авиокомпания SAS AB спаднаха и днес, но повече, с 10.21%. Авиокомпанията подаде молба за 
банкрут в американски съд на фона на стачки на пилоти. 
Капитализацията на германската медийна компания ProSiebenSat.1 Media SE се понижи с 6.94%. Анализаторите на 
Goldman Sachs понижиха препоръката си към акциите на компанията на "да се продават" от "неутрални". 
Сред губещите емисии, включени в общия европейски индекс на „сините чипове“ бяха книжата на германскияя 
производител Rheinmetall с 10.40%, след като Deutsche Bank предложи негативна прогноза за предстоящите резултати на 
германския отбранителен гигант за второто тримесечие, които трябва да бъдат публикувани през август. 
На загуба затвориха и акциите на италианския производител на автокомпоненти Faurecia SE (-8.66%) и на нидерландската 
финансова компания Aegon N.V. (-8.49%). 
Акциите на британската верига супермаркети J Sainsbury PLC поскъпнаха с 1.5%. Компанията заяви, че финансовите ѝ 
резултати за първото тримесечие са в съответствие с очакванията. 
На върха на Stoxx 600 се изкачиха акциите на британската компания Dechra Pharmaceuticals, които добавиха 5.42%, след 
като рейтингова агенция повиши оценката си за книжата компанията за ветеринарни продукти до „превъзхождат“. 
 
√ Евродепутатите се страхуват от безредици, след като Съветът на ЕС заличи „социалните“ надежди в пакета Fit for 55 
Законодателите се притесняват че средствата за социалния преход не са достатъчни 
Законотворците от ЕС и Франция изразиха опасения от „назряващи социални вълнения“, подобни на тези на движението 
на жълтите жилетки, след като Европейският съвет допълнително намали „вече разводнените“ мерки на Парламента, 
насочени към балансиране на социалните въздействия на пакета на ЕС Fit for 55. 
През юни 2021 г. Паскал Канфин, евродепутат от Renew и председател на парламентарната комисия по околна среда (ENVI) 
предупреди по време на събитие, че законодателите „не трябва да правят грешката да разширяват въглеродния пазар към 
секторите за отопление и горива”, предаде Euractiv. 
Въпреки това, една година по-късно и законодателите на ЕС, включително Канфин, гласуваха за разширяване на 
въглеродния пазар на 22 юни, за да намалят риска от социални вълнения. 
В ревизираното издание на Европейската схема за търговски емисии – известна като ETS2 – пазарът на въглеродни емисии 
беше разширен, за да включи емисиите от строителния и транспортния сектор, докато емисиите от частни лица останаха 
освободени от налог. 
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Според текста, представен от евродепутатите, домакинствата и малките предприятия също се предвижда да се възползват 
от така наречен Климатичен и социален фонд, който има за цел да субсидира разходите за енергийния преход. 
Текстът е „силен политически сигнал“ с „истински напредък“, Камил Дефард, изследовател на енергийната политика в 
Института Жак Делор и автор на доклад за това защо Европейският зелен пакт трябва да бъде „социално справедлив“. 
Въпреки че е доволна от подхода на Европейския парламент, като каза, че все още не „са се достигнали възможностите 
му“, тя добави, че социалният фонд все още остава „недостатъчен в сегашния си вид“. 
Съветът понижава амбициите 
Въпреки това, няколко дни по-късно, на 29 юни, Европейският съвет допълнително намали социалните мерки, предложени 
от ЕП. 
След продължилите 18 часа преговори на Съвета въглеродният пазар на ЕС ще се прилага за домакинствата от 2027 г. Що 
се отнася до социалния фонд, той ще влезе в сила през 2027 г. – вместо през 2024 г., както беше първоначално планирано 
– и финансирането от държавите-членки за фондът също ще бъде намален. 
Много депутати от ЕС, водени от Зелените, са критични към новия текст. Дамиен Карем, евродепутат и съставител на 
становището относно механизма за коригиране на въглеродните граници (CBAM), каза пред Euractiv, че следващият текст 
„основно“ отбелязва връщането на „въглеродния данък, който извади Жълтите жилетки на улицата“. 
„Малко средства“ 
На въпроса дали фондът е достатъчен, за да избегне народния бунт, Лейла Чайби, докладчик в сянка на Обединената 
левица (UEL) относно Фонда за социален климат, каза, че това ще изисква „отделяне на финансирането на социалния фонд 
от СТЕ 2 и значително увеличаване на [нейния] размер”. 
Мари Тусен, вицепрезидент на групата на Зелените/ЕСА в Европейския парламент, нарече фонда „твърде малък“ и каза, 
че никой не вярва, че фондът „ще посрещне социалните нужди на прехода“ сам. 
„Европа най-накрая се стреми да се справи с несправедливостите, създадени от изменението на климата и политиките, 
които отричат принципа „замърсителят плаща“, призна още тя. 
Но според докладчика в сянка на либералната група Renew за фонда, Мари-Пиер Ведрен, включването на емисиите на 
домакинствата на въглеродния пазар е „червена линия“, която Съветът очевидно превишава. 
Това беше повторено от Франсоа-Ксавие Белами, ръководител на листата на Les Républicains (LR) в групата на Европейската 
народна партия (ЕНП). „Изключването на домакинствата от реформата на ETS беше абсолютно необходимо“, каза той. 
Междувременно депутатът от Идентичност и демокрация Аурелия Беньо от френската партия Национално обединение 
нарече социалния фонд „форма на измама“. 
Тя каза, че текстът „отнема цялата власт от държавите-членки“, като се съмняваше „много, че парите ще стигнат до най-
бедните хора и че средствата ще бъдат достатъчни, за да компенсират увеличението на цените“. 
Риск от „възраждане“ на жълтите жилетки 
Беньо също посочи новите „наказателни“ мерки, които представляват „много висок“ риск от възраждане на движението 
на Жълтите жилетки, което може да се разпространи из целия континент. „Ако въглеродното данъчно облагане не е 
еднакво в цяла Европа, тогава ще трябва да очакваме социален дъмпинг“, добави тя. 
Това мнение не се споделя от Ведрен, който разкритикува членовете на ЕП от Националното събрание за това, че са 
„гласували против европейски фонд, който съчетава амбиция за климата и социална справедливост“. 
Тусен от Зелените дори отиде по-далеч, като каза, че Жълтите жилетки са преобразили съзнанието на хората. Според Чайби 
обаче „споменът за Жълтите жилетки очевидно е по-разпространен във Франция, отколкото в други европейски страни“, 
дори ако „отхвърлянето на елитите и обедняването на населението е широко разпространено“. 
„Вместо да се страхуват от легитимен народен бунт […], публичните власти трябва да предприемат радикални мерки, като 
например замразяване на цените“, добави тя. 
 
√ ЕЦБ обявява голяма зелена промяна в изкупуването на корпоративни облигации 
Европейската централна банка (ЕЦБ) в понеделник (4 юли) обяви, че постепенно ще "озелени" 344 милиарда евро от своя 
корпоративен дългов портфейл, в една от най-значимите си промени в устойчивостта досега, пише euobserver.com. 
„Евросистемата постепенно ще декарбонизира своите корпоративни облигации“, каза членът на борда на ЕЦБ Изабел 
Шнабел. Това ще става постепенно при годишни изкупувания през следващите години. 
От октомври банката ще реинвестира падежирани облигации към по-устойчиви фирми. При вземането на тези 
инвестиционни решения ЕЦБ ще разгледа минали резултати, планирани цели за намаляване на въглеродните емисии и 
публично оповестени данни за климата. 
ЕЦБ няма да изключи никакви компании от своите инвестиционни операции, надявайки се, че достъпът до закупуването 
на зелени облигации ще "даде на всички тези компании стимул да станат по-екологични", каза Шнабел. 
Чрез екологизиране на своите операции по изкупуване на облигации, ЕЦБ има за цел да приведе паричната политика в 
съответствие с целта от 1,5 градуса на Парижкото споразумение, като по този начин ограничава риска от подобни 
екстремни климатични събития. 
Академичните среди и гражданското общество отдавна твърдят, че ЕЦБ трябва да екологизира своите операции по 
отпускане на парични заеми. „Новите правила са най-амбициозните в света на централните банки“, написа в Туитър 
Даниела Габор, професор по икономика и макрофинанси в Университета на Западна Англия и един от авторите на 
документ от 2020 г. по темата в понеделник. 
ЕЦБ също така планира да ограничи дела на замърсяващите активи, които търговските банки могат да използват като 
обезпечение, когато заемат средства от централната банка - допълнително ограничавайки емитирането на замърсяващи 
облигации. 

https://euobserver.com/green-economy/155417?utm_source=euobs&utm_medium=email
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Климатичен риск 
Съобщението идва на фона на нарастваща загриженост сред централните банкери за екстремни сътресения, предизвикани 
от околната среда или климата, заплашващи финансовата стабилност - така наречените „събития на зеления лебед“. 
Президентът на ЕЦБ Кристин Лагард през юли 2020 г. вече обеща зелена парична политика. Изпълнителният член Франк 
Елдерсън, отговарящ за екологичните операции на банката, го нарече „единственият най-определящ проблем за 
човечеството“. 
Но консервативните членове на управителния съвет на банката се противопоставиха на усилията на ЕЦБ за екологизиране. 
През април белгийският централен банкер Пиер Вунш каза, че не е ролята на паричната политика да прави разлика между 
покупките на активи с високи и ниски въглеродни емисии. Той е сред онези, които се придържат към противоречивата 
идея за "пазарен неутралитет", според която централните банкери не трябва да се месят в кредитните потоци, тъй като 
финансовите пазари (инвеститори и търговски банкери) са по-способни да насочват парите там, където са необходими. Но 
в реч за промяна на парадигмата през юни 2021 г. Шнабел нанесе удар на тази идея, когато призна, че кредитните 
операции на централната банка „показват присъщо пристрастие към големите фирми в индустрии с интензивно 
въглеродни емисии“, тъй като тези предприятия обикновено издават облигации, за да финансират своите операции. 
Вместо да бъдат „пазарно неутрални“, схемите за изкупуване на корпоративни облигации, разработени от ЕЦБ в отговор 
на финансовата криза и пандемията, са облагодетелствали прекалено много компаниите, работещи с изкопаеми горива, 
и тежката промишленост в конфликт с програмата на ЕС за климата. И както Шнабел заключи през юни миналата година, 
ЕЦБ е законово „задължена“ да помогне за предотвратяване на дестабилизирането на икономиката от изменението на 
климата, добавяйки, че принципът на пазарна неутралност трябва да бъде „заменен“. Съобщение, което тя повтори при 
ключовото решение за закупуване на облигации в понеделник. „Този пазар е силно предубеден към фирми с интензивни 
емисии, следователно тогава ще имаме нов показател, наклонен към фирми с по-малко емисии“, каза Шнабел. 
 
√ Инфлацията в страните от ОИСР се ускори през май до 34-годишен рекорд от 9.6% 
Месец по-рано беше отчетено повишение от 9.2 на сто 
Потребителските цени в страните от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) скочиха с 9.6% на 
годишна база през май, след като се покачиха с 9.2% месец по-рано. Това е най-високият темп на увеличение от август 
1988 година насам. За сравнение инфлацията е била 3.9% през май 2021 г., съобщи организацията, цитирана от „Ройтерс“. 
Ускорен ръст на цените през май е регистриран във всички страни с изключение на Колумбия, Япония, Люксембург и 
Холандия. В десет страни увеличението е двуцифрено, като най-силно е нарастването в Турция, Естония и Литва. 
Растежът на цената на енергията в страните от ОИСР през май се ускори до 35.4% от 32.9% през предходния месец. В 
същото време цените на храните са скочили с 12.6% при 11.5% през април. 
Потребителските цени без разходите за храна и енергия (базисна инфлация) се повишиха с 6.4% през май след ръст от 6.2% 
месец по-рано, съобщи организацията. 
В страните от Г-7 инфлацията нарасна до 7.5% от 7.1% през април, в Г-20 - до 8.8% от 8.5%. 
Инфлацията в еврозоната (HICP индекс) се увеличи до 8.1% през май от 7.4% през предходния месец. 
Предварителната оценка на статистическата служба на Европейския съюз „Евростат“ сочи ускоряване на растежа на 
потребителските цени през юни до 8,6% и отслабване на базовата инфлация до 3.7%. 
 
Мениджър 
 
√ Еврото се търгува за 1,0255 щатски долара 
Курсът на еврото днес се задържа под прага от 1,03 долара, съобщиха германски финансови издания. 
В междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин единната европейска валута се котираше за 1,0255 щатски долара. 
Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,0290 долара. 
 
√ Цените на петрола търсят посока след сериозния спад вчера 
Цените на петрола търсят посока в ранната търговия в сряда, докато инвеститорите опитват да се ориентират след тежките 
разпродажби във вчерашната сесия, породени от опасенията за предлагането, предаде Ройтерс. 
Към 9:05 часа българско време сортът Брент поскъпна с 0,33 долара, или 0,32%, до 103,1 долара за барел, след като вчера 
поевтиня с 9,5%. Цената на американския лев суров петрол WTI се понижи с 0,21 долара, или 0,21%, до 99,29 долара за 
барел. Вчера американският суров петрол завърши сесията под 100 долара за барел за първи път от края на април. 
Междувременно бившият президент на Русия Дмитрий Медведев предупреди, че съобщеното предложение от Япония за 
ограничаване на цената на руския петрол до около половината от сегашното му равнище би довело до значително по-
малко петрол на пазара и би тласнало цените над ниво от 300-400 долара за барел. 
От друга страна, правителството на Норвегия се намеси във вторник, за да прекрати стачка в петролния сектор, която 
намали производството на петрол и газ, заявиха от синдикатите и от министерството на труда. Лидер на профсъюз заяви 
пред Ройтерс, че работниците се връщат на работа възможно най-скоро. 
Притесненията за рецесия обаче продължават да тежат на пазарите. Според някои ранни оценки най-голямата икономика 
в света може да се е свила през трите месеца от април до юни. Това ще бъде второто поредно тримесечие на свиване в 
САЩ, което отговаря на определението за техническа рецесия. 
Повече централни банки от групата Г-10 повишиха лихвените проценти през юни с повече, отколкото през който и да е 
месец от най-малко две десетилетия, показват изчисления на Ройтерс. На фона на рекордно високата инфлация, темпът 
на затягане на политиките не се очаква да отслабне през втората половина на 2022 г 
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Cross.bg  
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Край на частния контрол на Капитан Андреево. Какво следва? Гост: Зам.-министърът на земеделието Иван 
Христанов 

- Европейските пари и политическите скандали – Гост: председателят на парламентарната група на ГЕРБ Десислава 
Атанасова 

- България на международната карта - за езика на дипомацията – Гост: Ивайло Калфин 
- За истинската цена на хляба - НА ЖИВО от Варна 
- Закъснели и отменени полети - как са защитени правата ни? 

Нова телевизия,  „Здравей  България” 
- Ще загуби ли България над милиард лева от парите по Плана за възстановяване и кой е отговорен за това? 

Опозицията и управляващите с взаимни обвинения. Гости: Пламен Шалъфов от „Продължаваме Промяната” и 
Тома Биков от ГЕРБ. 

- 15-годишен блъсна и уби пешеходка в Кърджали. Кой е допуснал дете да шофира автомобил? 
- Мъж от София застреля съседско куче на улицата. Как се е стигнало до агресията? 

 
√ Преглед на печата  
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа – Болниците в София спешно броят леглата - за колко нови с COVID имат 
в. Труд - Купували депутати с биткойни 
в. Телеграф - Дела за 4 млрд. лв. срещу богаташи 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа – Газовият земетръс бе избегнат засега, но за зимата е сигурно само договореното с Азербайджан гориво 
в. 24 часа - Житото през 2012 и 2022 г. с еднаква цена, а хлябът сега е 2-3 пъти по-скъп 
в. Труд  - Пак няма кой да ремонтира пътищата 
в. Труд  - Чака ни продължително висока инфлация 
в. Телеграф  - Вот на доверие след 6 месеца 
в. Телеграф - Къмпингите със звезди като хотелите  
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Искрен Арабаджиев, председател на парламентарната комисия по труда и социалната политика: Пенсия, 
отпусната през 2003 г. и преизчислена последно през 2008-а на 213 лв., от октомври ще стане 636 лева 
в. Труд - Д-р Красимир Петров, изпълнителен директор на МБАЛ "Света Анна-Варна": Болниците не бива да се оценяват 
като супермаркети 
в. Телеграф - Любомира Язаджиева, шеф на дирекция "Пенсии" в НОИ: Новите пенсионери само с 60 лв. отгоре 
Водещи анализи 
в. 24 часа - 2 сценария сред страхове от бъдещето 
в. Труд - Време е горският да дойде 
в. Телеграф - Хитрините на дребно излизат през носа 
 
√ Предстоящи събития в страната на 6 юли 
София 

- От 09.00 часа в централата на КНСБ на бул. "Македония" 1, зала "Европа", ет. 2, ще се проведе семинар на 
синдикатите от Балканския регион "Добри работни места и справедлив преход в балканските страни". 

- От 10.00 часа Министерският съвет ще проведе редовно заседание. 
- От 11.00 часа на Метростанция Стадион Васил Левски, независимият общински съветник Борис Бонев ще 

представи съвместен проект на Спаси София, ДЗИ и Метрополитен за оборудването на всички метростанции с 
нови модерни и красиви велопаркинги. 

- От 12.00 часа пред входа на Метростанция „Национален стадион Васил Левски“ ще се състои представяне на най-
новата информационна услуга на Столична община – тъчскрийн LCD-екрани (инфотабла) 

- Oт 19.30 часа президентът Румен Радев ще участва в церемонията по връчване на наградите „Банка на годината“.  
*** 
Благоевград. 

- От 19.00 часа, в залата на Камерна опера – Благоевград е дългоочакваната премиера на една от най-популярните 
комедийни опери - "Дон Паскуале“ на Гаетано Доницети в прочит на Камерна опера – Благоевград. 

 *** 
Бургас. 

- От 11:00 часа в Заседателната зала на Община Бургас ще бъде представено специалното печатно издание 
„Плувните спортове в Бургас – начало и настояще“. 

- От 15.00 часа в специализираната шатра, разположена близо до Социалния патронаж ще се проведе обществено 
обсъждане за предстоящото обновяване на зеленото пространство на ул. „Оборище“ до паркинг „Гурко“, гр. 
Бургас. 
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*** 
Варна. 

- От 10.00 часа ще се проведе военен ритуал по случай 131-та годишнина от рождението на контраадмирал Иван 
Вариклечков, в който ще участват Представителният духов оркестър и почетен караул от ВМС. Пред орелефа на 
бележития български адмирал, до сградата на Щаба на ВМС, ще бъдат отдадени военни почести и ще бъдат 
поднесени венци и цветя. 

- От 13.30 часа пред Щаба на Военноморските сили ще се проведе военен ритуал по посрещане на директора на 
Бреговата охрана на Република Грузия капитан I ранг Рамаз Папидзе. След края на ритуала командирът на 
Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов и капитан I ранг Папидзе ще направят изявления и ще 
отговорят на въпроси на журналисти. 

- От 17.00 часа пространство ReBonkers и Фондация ДОМА Арт представят изложбата Завъртане на Времето / Turn 
Back Times с участието на 19 артисти от Варна, България, САЩ, Холандия, Германия, и Франция. Събитието е 
критичен коментар към забързаната реалност на съвременния свят, удавен в консумация, моментно 
удовлетворение, и претрупана, повърхностна комуникация.  

*** 
Добрич. 

- От 18.00 часа в Огледална зала „Нели Божкова“ , Община Добрич организира Паметна вечер в чест на Стоянка 
Мутафова! Споменът за любимата актриса и кралица на театъра, ще бъде представен от Мария Статулова. 

*** 
Русе. 

- От 14.00 часа в зала "Русе" на Историческия музей ще се състои откриването на изложбата "Банките в Русе" на 
Регионален исторически музей - Русе.  

*** 
Стара Загора. 

- От 10.00 часа в Детски отдел на библиотека „Родина“, ул. „Българско опълчение“ 69 на гости ще бъдат експертите 
от Европа Директно Стара Загора. 

- От 19.00 часа на сцената на Държавна опера – Стара Загора ще се проведе съвместен балетен концерт от школите 
при Читалище „Родина 1860“, ДЮССИ „Allegra”, DS Caribe, „Феерия“, „Па Де Кре“ и „Терпсихора“. 

*** 
Търговище. 

- От 11.00 часа, на живо във фейсбук страницата си, кметът на Търговище д-р Дарин Димитров ще отговаря на 
въпроси на гражданите 

*** 
Хасково. 

- От 10.30 часа в Детски отдел на Регионална библиотека „Христо Смирненски“ ще се състои откриване на „Лято в 
библиотеката” с книгата на Джулия Доналдсън „Грозната петорка”  

*** 
Шумен. 

- От 10.00 часа в кв. „Тракия“ на ул. „Странджа“ пред блок № 2 ще бъде извършен монтажът на първите два 
подземни контейнера за събиране на смесени битови отпадъци. Ще бъде направена и демонстрация как ще се 
използват новите съдове. 

- От 17.30 часа в къща „Бучевинови“ ще бъде открита годишна изложба на школата по дърворезба към ЦПЛР-ОДК 
„Анастас Стоянов“ с преподавател Ангел Минчев 

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

