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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 

 
БНР 
 
√ Мираж ли са общите доставки на газ за Европа и каква зима ни очаква? 
Васил Велев: Ще има ли изобщо газ и ако ще има, колко ще струва? 
Рамадан Аталай: Едно време с "големия шлем" се ангажираше президентът, сега чакаме Лена да ни достави газ 
"Когато не си готов да управляваш държава, а си разпределил министерствата като на еднолични търговци, всеки един 
завладял територията си, и си сложил един общ счетоводител в лицето на министъра на финансите, това са резултатите", 
коментира Рамадан Аталай от ДПС, председател на парламентарната енергийна комисия. 
Газ няма. Зимата ситуацията в България ще бъде много тежка, предупреди той. 
Приключихме с всякакви илюзии да очакваме общи договорености на ЕК, за да може България да има газ, категоричен е 
Аталай, който нарече тези амбиции "мираж". 
Той прогнозира, че дори газ отнякъде да дойде, "клиентите няма да са в състояние да могат да платят". 
"Едно време с "големия шлем" се ангажираше президентът на държавата, сега чакаме Лена да отиде до Америка да ни 
достави газ. Много е несериозно", отбеляза Рамадан Аталай. 
Според него управляващите трябва да признаят, че не са се правили с газа. 
"Спряха доставките на газ, само за да докажат, че са мъже, не могат да се ориентират на пазара, за да могат да осигурят 
доставки поне за летния сезон." 
Двете мнения чуйте в звуковия файл.  
 
АИКБ 
 
√ РАБОТОДАТЕЛИ И СИНДИКАТИ ИСКАТ СВИКВАНЕ НА НСТС ЗА ПРИРОДНИЯ ГАЗ 
„С писмо №05-20-3/05.07.2022 г. до Министъра на енергетиката и КЕВР, Асоциацията на организациите на 
българските работодатели (АОБР) поиска спешна информация относно цената на природния газ за м. юли 2022 г., но 
до момента неяснотата продължава“, се подчертава в писмо на Асоциацията на организациите на българските 
работодатели (АОБР) от днес, 06.07.2022 г. „…В тази връзка, настояваме за спешно свикване на Националния съвет 
за тристранно сътрудничество, в рамките на което да бъдат обсъдени цените на природния газ и мерките за 
осигуряване на доставките за зимата.“ 
Вижте по-долу пълния текст на писмото: 

 
Изх. № 04-00-8/06.07.2022 г. 
ДО 
Г-Н АСЕН ВАСИЛЕВ, 
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА 
ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
ОТНОСНО: Свикване на извънредно заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВАСИЛЕВ, 
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. Понастоящем няма информация за подадено заявление до Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) от 
страна на обществения доставчик „Булгаргаз“ за утвърждаване на цена на природния газ за м. юли 2022 г. Липсата на 
заявление за пореден път оставя българската индустрия без цена за природния газ. 
С писмо №05-20-3/05.07.2022 г. до Министъра на енергетиката и КЕВР, Асоциацията на организациите на българските 
работодатели (АОБР) поиска спешна информация относно цената на природния газ за м. юли 2022 г., но до момента 
неяснотата продължава. 
За пореден път в рамките на няколко месеца българските производства ще работят в ситуация на непрогнозируемост. Това 
поставя под риск сигурността на пазара в страната, генерира допълнителна инфлация и, в крайна сметка – се отразява 
върху доходите и жизненото равнище на населението. В тази връзка, настояваме за спешно свикване на Националния 
съвет за тристранно сътрудничество, в рамките на което да бъдат обсъдени цените на природния газ и мерките за 
осигуряване на доставките за зимата. 
С УВАЖЕНИЕ, 

https://bnr.bg/horizont/post/101673081
http://aobe.bg/
http://aobe.bg/
https://bica-bg.org/wp-content/uploads/2022/07/2022-07-06-Gaz_42.pdf
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За организациите на работодателите: 
  
  
  
ДОБРИ МИТРЕВ, 
Председател на УС на БСК 
и председател на АОБР за 2022 г., 
по поръчение на АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ 

   За организациите на работниците и служителите: 
  
  

ПЛАМЕН ДИМИТРОВ, 
Президент на КНСБ 
  

ДИМИТЪР МАНОЛОВ, 
Президент на КТ 
„Подкрепа“ 

 
В. Дума 
 
√ Бизнесът недоволен, че не знае цената на газа 
И в момента нито на уебсайта на Комисията за енергийно и водно регулиране, нито на уебсайта на "Булгаргаз" ЕАД има 
информация за подадено заявление от страна на обществения доставчик до Комисията за утвърждаване на цена на 
природния газ за юли 2022 г. Датата е 5 юли, посочват четирите работодателски организации БСК, АИКБ, БТТП и КРИБ в 
писмо до енергийния министър от вчера. 
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. 
Както е известно, Комисията за енергийно и водно регулиране определи цената на природния газ за юни 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 за април. Намалението бе 
обяснено 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". 
 
Actualno.com 
 
√ Работодатели и синдикати искат Асен Василев да свика спешно Тристранката заради природния газ 
Работодатели и синдикати настояват за спешно свикване на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), за 
да бъдат обсъдени цените на природния газ и мерките за осигуряване на доставките за зимата.  
Това става ясно от писмо към вицепремиера и министър на финансите в оставка Асен Василев от страна на Асоциацията на 
организациите на българските работодатели (АОБР), Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), 
Българската стопанска камара, Българската търговско-промишлена палата, КРИБ, КНСБ и КТ "Подкрепа". 
"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. Понастоящем няма информация за подадено заявление до Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) от 
страна на обществения доставчик „Булгаргаз“ за утвърждаване на цена на природния газ за м. юли 2022 г. Липсата на 
заявление за пореден път оставя българската индустрия без цена за природния газ", заявяват работодателите и 
синдикатите.  
"С писмо до министъра на енергетиката и КЕВР Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) поиска 
спешна информация относно цената на природния газ за м. юли 2022 г., но до момента неяснотата продължава. За пореден 
път в рамките на няколко месеца българските производства ще работят в ситуация на непрогнозируемост. Това поставя 
под риск сигурността на пазара в страната, генерира допълнителна инфлация и, в крайна сметка – се отразява върху 
доходите и жизненото равнище на населението", се твърди в писмото към Асен Василев, който е и председател на 
Тристранката.  
"В тази връзка, настояваме за спешно свикване на Националния съвет за тристранно сътрудничество, в рамките на което 
да бъдат обсъдени цените на природния газ и мерките за осигуряване на доставките за зимата", завършват синдикатите и 
работодателите. 
 
БТА 
 
√ Работодатели и синдикати искат свикване на НСТС за природния газ 
ДО 
Г-Н АСЕН ВАСИЛЕВ, 
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,  
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ И  
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
ОТНОСНО: Свикване на извънредно заседание на Националния съвет за тристранано сътрудничество 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВАСИЛЕВ, 
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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. Понастоящем няма информация за подадено заявление до Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) от 
страна на обществения доставчик „Булгалтаз“ за утвърждаване на цена на природния газ за м. юли 2022 г. Липсата на 
заявление за пореден път оставя българската индустрия без цена за природния газ.  
С писмо №05-20-3/05.07.2022 г. до Министъра на енергетиката и КЕВР Асоциацията на организациите на българските 
работодатели (АОБР) поиска спешна информация относно цената на природния газ за м. юли 2022 г., но до момента 
неяснотата продължава. 
За пореден път в рамките на няколко месеца българските производства ще работят в ситуация на непрогнозируемост. Това 
поставя под риск сигурността на пазара в страната, генерира допълнителна инфлация и, в крайна сметка – се отразява 
върху доходите и жизненото равнище на населението. В тази връзка, настояваме за спешно свикване на Националния 
съвет за тристранно сътрудничество, в рамките на което да бъдат обсъдени цените на природния газ и мерките за 
осигуряване на доставките за зимата. 
С УВАЖЕНИЕ, 
За организациите на работодателите: 
ДОБРИ МИТРЕВ,  
Председател на УС на БСК  
и председател на АОБР за 2022 г.,  
по поръчение на АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ 
За организациите на работниците и служителите: 
ПЛАМЕН ДИМИТРОВ, 
Президент на КНСБ 
ДИМИТЪР МАНОЛОВ, Президент на КТ „Подкрепа“ 
 
News.bg 
 
√ Работодатели и синдикати искат извънредна Тристранка за цените на газа 
Работодателите искат да бъде свиквано извънредно заседание на Националния съвет за тристранано сътрудничество, за 
да бъдат обсъдени цените на природния газ и мерките за осигуряване на доставките за зимата. 
В открито писмо до вицепремиера и финансов министър в оставка Асен Василев те изтъкват, че за пореден път в рамките 
на няколко месеца българските производства ще работят в ситуация на непрогнозируемост. 
"Това поставя под риск сигурността на пазара в страната, генерира допълнителна инфлация и, в крайна сметка - се отразява 
върху доходите и жизненото равнище на населението", мотивират се те. 
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. Понастоящем няма информация за подадено заявление до Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) от 
страна на обществения доставчик "Булгалтаз" за утвърждаване на цена на природния газ за м. юли 2022 г. Липсата на 
заявление за пореден път оставя българската индустрия без цена за природния газ, пишат работодателите. 
С писмо №05-20-3/05.07.2022 г. до Министъра на енергетиката и КЕВР Асоциацията на организациите на българските 
работодатели (АОБР) поиска спешна информация относно цената на природния газ за м. юли 2022 г., но до момента 
неяснотата продължава, пишат работодателите. 
Писмото е подписано и от президентите на двата синдиката КНСБ и КТ "Подкрепа". 
 
3e-news.net 
 
√ Заради липсата на цена на газа за юли работодателите искат свикване на извънредно заседание на НСТС 
Работодателите искат свикване на извънредно заседание на Националния съвет за тристранано сътрудничество, което да 
разгледа проблемите и липсата на цена на природния газ за месец юли. Такова писмо са изпратили днес председателите 
на българските работодателски организации. 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. Понастоящем няма информация за подадено заявление до 
Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) от страна на обществения доставчик „Булгалтаз“ за утвърждаване на 
цена на природния газ за м. юли 2022 г. Липсата на заявление за пореден път оставя българската индустрия без цена за 
природния газ. 
С писмо №05-20-3/05.07.2022 г. до Министъра на енергетиката и КЕВР Асоциацията на организациите на българските 
работодатели (АОБР) поиска спешна информация относно цената на природния газ за м. юли 2022 г., но до момента 
неяснотата продължава. 
За пореден път в рамките на няколко месеца българските производства ще работят в ситуация на непрогнозируемост. Това 
поставя под риск сигурността на пазара в страната, генерира допълнителна инфлация и, в крайна сметка – се отразява 
върху доходите и жизненото равнище на населението. В тази връзка, настояваме за спешно свикване на Националния 
съвет за тристранно сътрудничество, в рамките на което да бъдат обсъдени цените на природния газ и мерките за 
осигуряване на доставките за зимата. 
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Икономически живот 
 
√ Бизнесът иска спешен НСТС заради липсващата цена на газа за юли  
Работодателските организации поискаха спешно свикване на Националния съвет за тристранно сътрудничество, в рамките 
на което да бъдат обсъдени цените на природния газ и мерките за осигуряване на доставките за зимата. 
В писмо до вицепремиера и финансов министър в оставка Асен Василев се изтъква, че причина за настояването е фактът, 
че още няма обявена цена на природния газ за текущия месец юли. 
За пореден път в рамките на няколко месеца българските производства ще работят в ситуация на непрогнозируемост. Това 
поставя под риск сигурността на пазара в страната, генерира допълнителна инфлация и, в крайна сметка – се отразява 
върху доходите и жизненото равнище на населението, изтъква бизнесът. 
В писмото се припомня, 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. 
Припомняме, за момента дори няма обявено искане от Булгаргаз до КЕВР, предлагащо цена на газа за юли. 
 
Manager.bg 
 
√ Кирил Петков и Александър Николов привикани в парламента да докладват какво става с газа 
Премиерът в оставка Кирил Петков и министърът на енергетиката в оставка Александър Николов трябва да се явят на 
изслушване утре в парламента за доставките и цените на природния газ. Това решиха депутатите, като приеха 
предложението на Делян Добрев от ПГ на ГЕРБ-СДС блиц контролът по тази тема да е първа точка в дневния ред на 
пленарното заседание в четвъртък. 
На брифинг в централата на ГЕРБ преди ден Добрев коментира, че липсва яснота какво се случва с танкерите за доставка 
на втечнен газ до България, договорени от Кирил Петков по време на посещението му в САЩ. 
В същото време от Асоциацията на работодателските организации излязоха с открито писмо, в което алармират, че цари 
мълчание и пълна неяснота за цената на синьото гориво през юли. Обичайната практика напоследък е в първия ден от 
новия месец КЕВР да утвърждава окончателно цена на природния газ по предварително внесено от "Булгаргаз" 
предложение. 
В писмото, адресирано на 5 юли 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. Нито към тази дата, нито към момента обаче няма оповестени заявления за формиране на цена за газа през юли, 
както на сайта на "Булгаргаз", така и на сайта на КЕВР. 
Липсата на заявление за пореден път оставя българската индустрия без цена за природния газ, пишат работодателите и 
обръщат внимание, че така 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. 
За пореден път в рамките на няколко месеца българските производства ще работят в ситуация, в която не е известна цената 
на природния газ, отбелязват от Асоциацията на работодателите 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.  
В ранния следобед днес най-големите работодателски организации и двата най-големи синдиката излязоха с общ призив 
за спешно свикване на Националния съвет за тристранно сътрудничество, за да бъдат обсъдени цените на природния газ 
и осигуряването на доставките за зимните месеци. 
 
 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНТ 
 
√ Депутатите изслушват премиера за доставките на газ на закрито заседание 
В Народното събрание депутатите трябва да изслушват извънредно премиера в оставка Кирил Петков и министъра 
на енергетиката Александър Николов във връзка със затруднените доставки на газ за България, след като Русия спря 
подаването на газ към държавата, след отказа ни да плащаме газа в рубли. Предложението за изслушване е на ГЕРБ-
СДС. 
Парламентът постигна кворум и ще изслуша Петков и Николов. Регистрирани в пленарна зала са 171 народни 
представители. 
Депутатите приеха изслушването да бъде на закрито заседание. 
Временно заемащият поста председател на парламента Мирослав Иванов заяви, че заседанието следва да бъде гледано 
при закрити врата. 
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Иванов уточни, че в деловодството на НС е постъпил документ и класифицирана информация – доклади от Министерството 
на енергетиката, както и седмична информация от Държавната агенция за национална сигурност. Документите по думите 
му се намират в Секретно деловодство и той е уточнил да бъдат предадени на народните представители, за да се запознаят 
с тях. 
Председателят на ПГ на ГЕРБ-СДС Десислава Атанасова заяви, че темата за увеличение на природния газ с 32% трябва да 
бъде публично достояние за българските граждани. Делян Добрев също изрази несъгласието си заседанието да бъде 
гледано при закрити врата. 
Несъгласие изрази и лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов, който заяви, че само преди две седмици в пленарна 
зала имаше аналогичен случай, свързан с въпроса за руските дипломати. 
Според предварителните разчети от „Булгаргаз“ са поискали природния газ за месец юли да поскъпне с 32%. 
 
√ Надежда Йорданова: Очаквам членовете на ВСС най-после да изпълнят законовото си задължение 
Пленумът на Висшия съдебен съвет трябва днес да разгледа по същество предложенията за предсрочно освобождаване 
на главния прокурор Иван Гешев, направени от министъра на правосъдието в оставка Надежда Йорданова и бившия 
служебен министър на правосъдието проф. Янаки Стоилов. 
Министърът в оставка Надежда Йорданова с коментар пред медиите преди заседанието. 
Очаквам членовете на ВСС най-после да изпълнят законовото си задължение, подчерта Йорданова. 
Всички аргументи са изложени в писмените предложения. Настоването за спазването на Конституцията, на законите, не е 
овладяване на прокуратурата, това е правова държава, отговори тя относно изказване на главния прокурор Иван Гешев 
по-рано. 
Ще се запозная със случая и както във всички останали случаи, когато видя основание за това, ще сезирам Инспектората, 
отговори Йорданова на въпрос на БНТ защо дело на Георги Семерджиев, който помете две жени на тротоар в София, 9 
години е на първа инстанция. 
Считам, че главният прокурор трябва да освободи тази позиция, категорична е Йорданова. 
На въпрос дали тя ще остане министър, заяви, че разговори за персонални участия в новия кабинет не са водени. 
Точката е внесена в дневния ред на съвета от министър Йорданова. Процедурата по предложението на министър 
Йорданова беше открита на 4 април, а тази по искането на проф. Стоилов - на 4 май. Съдебният съвет обсъди допустимостта 
на основанията в предложенията и прие, че двете трябва да се разгледат по същество, съвместно. Основанията, на база 
които се иска освобождаването на главния прокурор, са във връзка със съмнения за извършени служебни нарушения от 
него и уронване престижа на съдебната власт. 
Решението за предсрочното освобождаване на главния прокурор Иван Гешев трябва да бъде взето с минимум 17 гласа 
„за“ от Пленума на Висшия съдебен съвет. 
 
√ Само електронни дневници в училищата от новата учебна година 
Всички училища в страната трябва да водят дневниците си само в електронен вид от учебната 2022/2023 г. Това важи също 
за детските градини, Центровете за подкрепа на личностното развитие и други образователни институции. Изискването за 
смяна на хартията с дигитален документ е прието още през 2016 г. Досега то беше прилагано частично и директорите 
можеха да избират дали да поддържат електронна или хартиена документация, или двете едновременно. 
Националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование на Министерството на 
образованието и науката вече е напълно готова и образователните институции имат всички необходими условия да 
въведат електронния дневник. Услугата е безплатна и ще спести средства за отпечатване на хартиени дневници. За 
учебната 2021/2022 г. за това са похарчени около 200 000 лв., въпреки че заявките за хартиените документи са намалели 
повече от два пъти спрямо учебната 2020/2021 г. 
Остава възможността за избор на училищата дали да използват софтуерни продукти на външни доставчици срещу 
заплащане или безплатните електронни дневници в Националната електронна информационна система за 
предучилищното и училищното образование. Всички електронни дневници, независимо дали са водени в 
информационната система за предучилищното и училищното образование или в друга система, ще се съхраняват във 
формат "pdf" в модул "Документи за дейността на институцията" за срок от пет години. Те ще бъдат разпечатвани само при 
необходимост. 
От учебната 2022/2023 г. с въвеждането на електронни досиета на учениците отпада и воденето на хартиени лични 
картони. От септември т.г. хартиени могат да останат ученическата книжка и личната карта. По решение на училищните 
ръководства бележникът също може да бъде само електронен. 
 
БНР 
 
√ Какви са приоритетите на кабинет с премиер Асен Василев? 
Репортаж на Марта Младенова за предаването ''Преди всички'' 
В традиционния за „Продължаваме промяната“ стил до късно снощи се водиха последни преговори с коалиционните 
партньори за управленската програма за следващите шест месеца. Осигуряването на парламентарна подкрепа обаче още 
не е постигнато, а въпреки множеството слухове за промените в състава на новия кабинет – този път начело с Асен Василев, 
персоналните промени и структурата на правителството се отклоняват като въпроси. Как прозвуча вчерашният ден и с 
оптимизъм за съставяне на нов кабинет ли започва новият? 

https://bntnews.bg/news/povdignaha-obvinenie-na-georgi-semerjiev-koito-prichini-tezhkata-katastrofa-v-sofiya-1200764news.html
https://bnr.bg/post/101673078/kakvi-sa-prioritetite-na-kabinet-s-premier-asen-vasilev
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Две тарифи за електроенергия, вода и парно за битовите потребители, увеличаване на вдовишките добавки и 95% 
заплащане от Здравната каса на лекарствата за деца до  14 г. за остри заболявания. Това са само част от приоритетите в 
управленската програма, с която кабинет начело с Асен Василев възнамерява да управлява страната до края на годината. 
Голяма част от мерките обаче ще бъдат въведени с бюджета за догодина. 
До 22 юли трябва да има нов председател на Народното събрание и промени в правилника и състава на постоянните 
комисии в парламента, а до края на юли – решен въпросът с КПКОНПИ. Общо приоритетните законодателни промени до 
края на годината са 74. 
Мерките, за които БСП настояваше, а именно безплатните лекарства за деца (в случая до 14 години и с остри заболявания) 
и безплатните учебници за ученици от 1 до 12 клас, трябва да влязат в сила заедно с Бюджет 2023. Същото се отнася и до 
продължаването на реформата в пенсионната система и увеличаването на вдовишката добавка – от 26,5 на 30%. 
До края на септември трябва да бъдат готови формулите за автоматично изчисляване на минималния и максималния 
осигурителен праг. В здравната сфера – до края на годината е заложено въвеждането в експлоатация на една до шест 
въздушни линейки. 
Блок тарифите за електроенергия, вода и парно за битовите потребители трябва да бъдат готови до края на годината. 
Първата от тези тарифи трябва да покрива базовото потребление, става ясно от изпратените документи, но повече 
подробности не са дадени. 
По отношение на енергетиката – до края на септември тази година трябва да бъдат осигурени енергоизточниците за 
зимата, а газохранилището в "Чирен" с изпълнен капацитет. 
Техническата работа по въвеждането на еврото също е изтъкната като приоритет. 
В програмата се включват реформи в системата на правосъдието, на МВР. Националната сигурност и осигуряването на 
средства в размер на 2% от брутния вътрешен продукт за отбрана са също част от мерките, заложени в програмата. 
Международните отношения и отбраната са обединени в един раздел. Мерки са разписани в сферите на транспорта, 
регионалното развитие, земеделието, екологията, електронното управление и културата. 
Днес се очаква  Асен Василев да участва в заседанието на парламентарната комисия по бюджет и финанси. 
Изпълнителното бюро на БСП свиква Национален съвет на левицата, на който ще бъде дадена информация за проведените 
преговори с "Продължаваме промяната" . 
 
√ Кирил Петков ще посети Гърция за церемония за приключването на газовата връзка с България 
Министър-председателят Кирил Петков ще бъде на еднодневно посещение в Гърция, където по покана на гръцкия 
премиер Кириакос Мицотакис ще участва в официалната церемония по повод приключването на строителството на 
Междусистемната газова връзка Гърция-България (IGB), съобщи правителствената пресслужба. Събитието ще се състои на 
8 юли, петък, в района на гр. Комотини, където заедно с премиерите на България и Гърция ще бъде също министърът на 
енергетиката на Азербайджан Парвиз Шахбазов. 
Интерконекторът е от голямо значение не само за развитието на регионите ни, но и за енергийната независимост и 
сигурност на България. Газовата връзка Гърция-България ще свърже газопреносните мрежи на двете съседни държави, 
осигурявайки достъп на България до Южния газов коридор и до редица нови източници на природен газ.  
Реализацията на проекта, който бе започнат преди близо 12 години, приключва успешно, след като получи сериозен тласък 
през последните 6 месеца, отбелязват от правителствената пресслужба. 
 
√ Извънредно заседание на Консултативния съвет по тютюна 
Извънредно ще заседава Консултативният съвет по тютюна в Министерството на земеделието. 
По искане на стопаните форумът трябва да реши два основни въпроса -  за подпомагането на регистрираните през 
тази  година тютюнопроизводители по схемата "Де минимис", както и за правилата за преходна национална помощ за 
тютюн и начина, по който ще се избира нова референтна година за това подпомагане. 
Изборът на референтна година за преходната помощ е една от забележките, с които Европейската комисия 
върна  българския Стратегически план за  земеделие. По тази  план България ще може да изразходва 8 млрд. евро през 
следващите 7 години. 
 
√ ВСС решава за предсрочно прекратяване на мандата на главния прокурор 
Репортаж на Силвия Великова за предаването ''Преди всички'' 
Висшият съдебен съвет решава дали да прекрати предсрочно мандата на главния прокурор Иван Гешев. 
Предложения за това направиха - преди година  - бившият служебен министър Янаки Стоилов, а в началото на март тази 
година -  сегашният министър Надежда Йорданова. 
Искането на Янаки Стоилов, което беше безпрецедентно, беше отхвърлено като недопустимо, защото според 
мнозинството в Съвета правосъдният министър нямал правомощия. Той сезира Конституционният съд, който каза, че 
кадровиците са сгрешили. Докато предложението на Стоилов пътуваше отново към ВСС, редовният правосъден министър 
внесе свое искане. 
Кадровиците решиха да пишат специални правила, а после да оценяват допустимостта на исканията, редуцираха това на 
Йорданова, тя пък прати жалба във ВАС и така минаха месеци. Миналата седмица съдебната сага приключи и тя насрочи 
заседание на Пленума, който ще решава уронил ли е с действия или бездействия Иван Гешев престижа на съдебната власт 
по над десетте основания, изброени в предложенията за освобождаването му от Стоилов и Йорданова.  
От началото на процедурата Иван Гешев твърди, че няма притеснения.  Многократно определи исканията като "правно 
нищо", "просто нищо и  политически мотивирани. И Янаки Стоилов, който междувременно стана конституционен съдия, и 

https://bnr.bg/post/101673062/vss-reshava-za-predsrochno-prekratavane-na-mandata-na-glavnia-prokuror
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Надежда Йорданова, която вече е в оставка, твърдят, че политика няма, а само стриктно използване на правомощия, 
дадени им по Конституция. 
За да бъде свален обвинител номер едно, "за" трябва да гласуват поне 17 от съдебните кадровици -  възможност, която 
изглежда само теоретична. 
В позиция, разпространена до медиите днес, главният прокурор поиска ВСС да публикува становището му по 
предложението на Стоилов за предсрочно освобождаване от длъжност, както и постановление на Специализираната 
прокуратура за отказ за образуване на досъдебно производство, свързано с предложение до ВСС на Йорданова и 
произнасяне на Върховния административен съд от миналата седмица. 
По думите на Гешев в голямата си част предложението на Янаки Стоилов почива на информация, представена от 
министъра на вътрешните работи Бойко Рашков, както и на избирателно подбрани медийни публикации. Изложенията на 
Бойко Рашков и Надежда Йорданова съдържат твърдения и интерпретации с политически характер, се казва още в 
позицията. 
 
√ Валентин Панайотов: Банковата система е в стабилно състояние въпреки турбуленциите 
Интервю на Людмила Железова и Марта Младенова с Валентин Панайотов в предаването ''Нещо повече'' 
"Банковата система е в стабилно състояние въпреки турбуленциите. Банките показват много добри резултати за 2021 
година". 
Това каза пред БНР Валентин Панайотов, председател на борда на асоциацията "Банка на годината". 
И поясни, че ефектите от високата инфлация ще се видят, когато стане ясно каква ще бъде лихвената политика на 
Европейската централна банка и на националните банки в Европа. 
"В такива времена е трудно да се прогнозира какво ще се случи... Ако лихвите по кредите растат, ще растат и тези по 
депозитите. Вероятно всяка банка ще направи собствена политика спрямо собствените си кредити. Но колкото и да се 
повишат лихвените проценти, банките нямат интерес да убият златното си яйце - своите клиенти. Каквото и да е 
повишението, то ще бъде по-разпределено във времето", допълни той в предаването "Нещо повече". 
Тази вечер за 30-а поредна година ще бъдат определени най-добрите български банки.  
Интервюто с Валентин Панайотов можете да чуете в звуковия файл. 
 
√ Слабо нарастване на германските промишлени поръчки през май след три месеца на спад 
Поръчките за индустриални и промишлени стоки в Германия останаха през май почти без промяна спрямо предходни 
месец, когато обаче отбелязаха сериозно понижение, показват данни на немската официална статистика Destatis. 
Поръчките за промишлено производствени стоки се повишиха през май с 0,1% спрямо април, когато се свиха с 1,8% 
(възходяща ревизия спрямо предишна оценка за спад с 2,7%), докато осредните очаквания на финансовите пазари бяха за 
понижение с 0,5 на сто. Това представлява първото, макар и символично, повишение на промишлените поръчки в 
Германия след три поредни месец на спад. 
Изключвайки големите поръчки, новите промишлени поръчки се свиха през май с 0,9% спрямо предходния месец. 
На годишна база индустриалните поръчки в Германия се свиха с 3,1% спрямо май 2021 г. 
 

Промишлени поръчки на месечна база 

 
Малко по-добрите от очакваното данни се дължат на нарастване на чуждестранните поръчки с 1,3%, въпреки че поръчките, 
постъпили от останалите страни членки на еврозоната се понижиха с 2,4%, докато тези извън еврозоната нараснаха с 3,7 
на сто. 
В същото време вътрешните промишлени поръчки в Германия намаляха през май с 1,5% спрямо предходния месец. 
Производителите на капиталови стоки обаче отбелязват ръст на поръчките с 3,3%, докато новите поръчки за междинни 
стоки отбелязаха спад с 3,2%, а тези за потребителски стоки намаляха с 4,5 на сто. 
Реалния промишлен оборот в Германия през май се увеличи с 3,2% спрямо април и беше с 1% над нивото от май 2021 г. 
Въпреки че новите промишлени поръчки стагнират, а оборотът се увеличава значително, обемът на новите поръчки е по-
висок от обема на оборота през май 2022 г., както и през предходните месеци. 

https://bnr.bg/post/101672987/valentin-panaiotov-bankovata-sistema-e-v-stabilno-sastoanie-vapreki-turbulenciite
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Прекомерното търсене вероятно се дължи на продължаващия остър недостиг на междинни продукти, посочва Destatis и 
добавя, че предприятията все още имат затруднения при изпълнението на поръчките си, тъй като веригите на доставки са 
нарушени поради войната в Украйна, като същевременно продължават и изкривяванията, причинени от кризата с Covid-
19, като например затварянето на пристанища в Китай заради локални Covid локдауни. 
77,2% от анкетираните промишлени предприятия са се оплакали от затруднения и проблеми при снабдяването с 
междинни продукти и суровини през май 2022 г., според Института за икономически изследвания Ifo. 
 
√ Министри опитаха да убедят Джонсън да се оттегли, но той отказа 
Във Великобритания група лоялни на Борис Джонсън министри се опитаха да го убедят да се оттегли от поста с оглед на 
ставащата все по-безнадеждна ситуация с лавината от оставки, но премиерът отказа. 42 министри, заместник-министри, 
висши правителствени и партийни служители досега подадоха оставки. 
Групата, включваща министъра на вътрешните работи Прити Пател, новоназначения министър на финансите Надим Захауи 
и главният организационен секретар Крис Хийтън-Харис, не успя да убеди премиера да се оттегли. На "Даунинг стрийт" бе 
дошла и друга група от министри, които продължават да го подкрепят.  
Борис Джонсън заяви след срещите, че ще бъде безотговорно да подава оставка след като милиони гласоподаватели са 
му дали мандат да управлява, още повече по време на икономически трудности и войната в Украйна. Джонсън изрази 
също съмнение, че който и да е негов наследник може да повтори успеха му на следващите общи избори. По-рано той 
заяви категорично, че не смята да свиква извънредни избори.  
Джонсън явно не само, че не се притеснява от валящите оставки, но дори уволни министъра за изравняване на стандарта, 
жилищното настаняване и общностите Майкъл Гоув, който по-рано го бе посъветвал да се оттегли. Оставки подадоха още 
финансовият министър Риши Сунак и министърът на здравеопазването Саджид Джавид.  
При положение, че Джонсън отказва да напусне поста си, основните сценарии са два. Още министри от кабинета му да 
подадат оставки и в крайна сметка той да склони да се оттегли или да бъдат променени партийните правила и да последва 
нов вот на доверие в премиера. 
 "Комитет 1922", който има правомощия да променя правилата, проведе извънредна среща, но отложи решението за 
следващата седмица, когато ще бъде избран негов нов състав.  
Междувременно стана известно, че Борис Джонсън смята да обяви днес план за британската икономика заедно с 
финансовия министър Надим Захауи, включващ намаляване на данъците. 
 
√ Новият британски финансов министър: Трябва да поставим под контрол инфлацията "възможно най-бързо" 
Новият британски финансов министър Надим Захауи заяви в сряда, че Обединеното кралство трябва да постави 
инфлацията под контрол "възможно най-бързо“. 
По време на интервюта за Sky News и BBC Захауи каза, че "ще бъде разгледано всичко, няма нищо да бъде отхвърлено", 
като същевременно подчерта, че Обединеното кралство е "една от най-конкурентните страни в света за инвестиции". 
Той също така каза, че ще разгледа начините, по които страната може да остане "конкурентоспособна и динамична" с 
европейските си съседи и останалия свят. 
Попитан за данъците, той каза, че министър-председателят иска да гарантира, че правителството има фискална 
дисциплина, като добави, че споделя този негов фокус. 
Захауи увери, че ще разгледа "всичко" по отношение на корпоративния данък с цел да направи Великобритания "колкото 
може да бъде конкурентоспособна". 
Надим Захауи беше назначен на поста, след снощи досегашният министър на финансите Риши Сунак и министърът на 
здравеопазването Саджид Джавид подадоха оставки в несъгласие с провежданата от премиера Борси Джонсън политика. 
Захауи отбеляза, че ще преразгледа плановете на британското правителство за повишаване на корпоративния данък от 19 
на 25 пенса от следващия април. 
Пред Times Radio Захауи заяви, че може да отмени увеличението на корпоративния данък, планирано за пролетта. "Когато 
бордовете на фирмите инвестират, компаниите инвестират, те инвестират в дългосрочен план и сравняват ставките на 
корпоративния данък. Така че ще разгледам всичко". 
Увеличението на данъците имаше за цел да събере 17 милиарда паунда годишно, за да се помогне за възстановяване на 
публичните финанси, след като правителството на Обединеното кралство взе назаем стотици милиарди лири, за да 
прекара страната през пандемията Covid-19. Това беше частично компенсирано от "супер приспадане", предназначено да 
насърчи компаниите да увеличат своите капиталови инвестиции. 
Досегашният финансов министът Риши Сунак посочи в писмото си за напускане на поста, че не може да съгласува 
икономическа стратегия с Борис Джонсън, за когото е известно, че не харесва задаващото се увеличение на данъците върху 
бизнеса. 
"В подготовката за предложената наша съвместна реч за икономиката през следващата седмица ми стана ясно, че нашите 
подходи са фундаментално твърде различни“, написа той. 
Високопоставен вътрешен представител на правителството предположи, че новият финансов министър ще преследва 
различна от Сунак икономическа стратегия. 'За следващия етап се нуждаем от план за растеж, а не просто балансиране на 
финансите", посочи той. 
 
√ Япония обяви, че налага нови санкции срещу руски и беларуски физически и юридически лица 
Япония обяви, че ще наложи нови санкции срещу руски и беларуски физически и юридически лица в отговор на 
продължаващата война в Украйна, предава Ройтерс. 
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Правителството в Токио уточни, че новите мерки включват забрана за износ на 65 руски и 25 беларуски организации, както 
и санкции срещу 57 руски лица и шест организации, чиито активи в Япония ще бъдат замразени и с които ще бъдат 
забранени финансовите трансакции. От 5 септември се въвежда и забрана за предоставяне на услуги на Русия, 
включително одиторски и консултантски. 
По-рано Япония експулсира редица руски дипломати и разшири санкциите срещу Русия заради нападението срещу 
Украйна. 
Заместник-председателят на руския Съвет за сигурност Дмитрий Медведев коментира, че в резултат на обявените санкции 
Япония няма да получава нито нефт, нито газ от Русия. Той прогнозира, че японските ограничения ще доведат до скок на 
цените на петрола в световен мащаб. 
 
√ МАЕ: Глобалните вериги на доставки на соларни панели са прекалено концентрирани в Китай 
Страните трябва да разширят производството на соларни (слънчеви) панели в сравнение със сегашната концентрирана 
база за тяхното производство в Китай, за да гарантират сигурни доставки и да постигнат целите за намаляване на 
затоплящите планетата въглеродни емисии, заяви в четвъртък Международната агенция по енергетика (МАЕ), цитирана 
от Ройтерс. 
Според нов доклад на МАЕ светът трябва да удвои до 2030 г. сегашния си капацитет за производство на "ключовите 
градивни елементи" за соларни панели, а именно: полисилиций, т.нар. силициеви (соларни) вафли, клетки за соларни 
панели и други модули. 
Отчасти благодарение на китайските инвестиции, соларната фотоволтаична технология, която преобразува слънчевата 
светлина в електричество, се превърна в най-евтиния начин за генериране на енергия в много части по света. 
През 2021 г. Китай беше център на 79% от производствения капацитет за полисилиций, отбеляза МАЕ, допълвайки, че цели 
42% от това производство се намират в провинция Синдзян, където най-големият завод в страната представлява сам по 
себе си 14% от световния производствен капацитет. 
"Подобно ниво на концентрация във всяка една глобална верига на доставки би представлявало значителна уязвимост“, 
каза през Ройтерс изпълнителният директор на МАЕ Фатих Бирол. 
В доклада на МАЕ се посочва, че скоро Китай ще произвежда почти 95% от световния полисилиций, слитъците и пластините 
по-надолу по веригата за създаване на стойността. 
"Ако има пожар или природно бедствие, това може да има последици за глобалния преход към чиста енергия по 
отношение на повишаване на цените и дори за наличието на слънчева фотоволтаична енергия, като предлагаме на 
правителствата по света да разгледат този риск и дори да го намалят чрез диверсификация и предприемане на 
необходимите мерки, ", посочи Фатих Бирол. 
Под натиск да намали зависимостта от вноса на руски газ, Европейският съюз обеща да направи "всичко необходимо", за 
да възстанови европейския капацитет за производство на части за соларни инсталации. 
Европейските страни имат потенциала да произвеждат частите за такива инсталации по начини, при които се отделя по-
малко въглерод, благодарение на високия дял на ядрени и възобновяеми енергийни източници в техните енергийни 
смеси, се казва още в доклада на МАЕ. 
Въпреки агенцията отбелязва, че в момента само Швеция има достатъчно ниски цени на промишлената енергия, за да 
произвежда конкурентно продукти като силициеви (соларни) вафли. 
 
Дневник 
 
√ Румен Радев: Формиращите обществено мнение да обявят дали и те не получават финансиране отвън 
Президентът Румен Радев използва участието си в церемонията по връчване на наградите "Банка на годината", за да 
отправи нови критики към правителството. Индиректно той нападна Лена Бориславова, която е началник на политическия 
кабинет на премиера в оставка Кирил Петков, която преди дни обяви, че говорители на позицията на Русия в България 
взимат за тази си дейност по 4 хил. лева на месец. 
"Връщането на доверието в политическата класа изисква прозрачност по отношение на финансирането на българските 
политици отвън. Но не по-малко важно е анализатори и публични фигури, които формират общественото мнение, да 
обявяват дали и те не получават финансиране отвън", заяви Радев. 
Той отново разкритикува решението за изгонването на 70 служители на руското посолство, сред които и дипломати. За 
пореден път го нарече безпрецедентно и уточни какви, според него, ще са последствията за България. 
"Всеки, който работи срещу интересите на страната си, трябва да носи своите последствия, но трябва да има необходимите 
доказателства. Отговорност за изгонването носят правителството и лидерите в коалицията. Това решение увеличава 
рисковете за България, за нашата енергетика, икономика и за гражданите", каза още президентът. 
Той отказа да коментира дали вече мисли за служебно правителство. Вчера началникът на Стратегическия съвет към 
президентството Александър Маринов обяви, че е сигурен, че Радев вече мисли по въпроса. 
"Да изчакаме до петък да видим дали най-голяма парламентарна група (бел. ред. "Продължаваме промяната") ще успее 
да изпълни връчения мандат. Всеки, който работи за парламентарно мнозинство, трябва да се стреми да го формира без 
да нарушава парламентарните принципи и норми и така да е сформирано, че да има дългосрочна устойчивост", добави 
Радев в отговор на въпрос дали одобрява начина на търсене на подкрепа от отделни депутати от страна на "Продължаваме 
промяната". 
 
 

https://www.dnevnik.bg/politika/2022/07/02/4364879_lena_borislavova_po_4000_lv_na_mesec_plashtat_na/
https://www.dnevnik.bg/sviat/voinata_v_ukraina/2022/06/28/4363414_bulgariia_goni_70_ruski_diplomati/
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2022/07/05/4365927_strategicheski_suvetnik_na_prezidenta_siguren_sum_che/


10 

 

√ Без Бойко Рашков като вътрешен министър: управляващите одобриха програмата на кабинета "Василев" 
След близо пет дни разговори "Продължаваме промяната", БСП, "Демократична България" и независимите депутати, 
напуснали "Има такъв народ", постигнаха съгласие по законодателната и управленската програма на правителство с 
премиер Асен Василев. В рамките на вчерашния ден (6 юли) на късна среща между партньорите бяха изчистени и 
последните детайли по двата текста, предложени от "Продължаваме промяната", след като по-рано представителите им 
се запознаха с черновите. 
Управленската програма беше определена като "много добра" от "Демократична България" и БСП, но все пак двете 
формации настояваха за допълнения по нея. 
След срещата лидерът на социалистите Корнелия Нинова, която пожела повече социални мерки, заяви, че е удовлетворена 
от финалния вариант на програмата. 
От публикуваните текстове се вижда, че след последната консултация с "Продължаваме промяната" в програмата са 
добавени текстове, касаещи удължаване на помощите за бизнеса заради цените на електроенергията, безплатните 
лекарства за деца до 14 години, както и полагане на дипломатически усилия за нормализиране диалога между България 
и Русия в съответствие с българския национален интерес и в рамките на общата европейска политика - въпроси, за които 
БСП обяви, че ще настоява. 
Съпредседателят на "Демократична България" Атанас Атанасов определи програмата като "амбициозна, но реалистична". 
"Надяваме се, че в следващите 6 месеца хората да усетят всичко по джоба си", коментира той, изразявайки задоволство, 
че в програмата са взети конкретни мерки за енергетиката и сигурността, без обаче да посочва какви. В окончателния текст 
е добавено и разработването на концепция за дистанционно гласуване на избори и референдуми - тема, по която 
обединението е особено активно през последните години. 
След срещата на коалиционните партньори настоящият министър на финансите в оставка и кандидат премиер Асен 
Василев заяви, че все още не е обсъждан персоналният състав на кабинета, но потвърди, че министърът на вътрешните 
работи Бойко Рашков няма да бъде част от състава на новия кабинет, тъй като ще бъде номиниран за председател на 
антикорупционната комисия (КПКОНПИ). 
Василев отново повтори, че кадровите въпроси ще бъдат обсъдени едва след намирането на 121 депутати, които да 
подкрепят програмата и правителството. 
"Продължаваме промяната" разполага само с още един ден, за да се опита да осигури необходимите ѝ 6 гласа до достигане 
на парламентарно мнозинство, тъй като в петък (8 юли) в 17.00 часа изтича конституционният срок за изпълнение на 
мандата. Тогава кандидатът за премиер Асен Василев трябва да се яви при президента Румен Радев и да върне мандата 
изпълнен или не. 
До момента не известно дали "Продължаваме промяната" е събрала подкрепа от поне 121 гласа. Трите формации и 
независимите депутати разполагат с общо 115 гласа. В сряда (6 юли) Асен Василев повтори тезата си, че ако не бъде 
осигурена необходимото мнозинство, съставът на кабинета няма да бъде подлаган на гласуване в Народното събрание. В 
същия ден независимият депутат Георги Георгиев изрази позиция, че не очаква да се състави правителство в рамките на 
сегашния парламент, макар че разговорите за намиране на подкрепа продължават и към този момент. 
Какво съдържа програмата 
Програмата на "Продължаваме промяната" е разделена в две части - управленска и законодателна, като по втората са 
заложени и конкретни срокове за осъществяване на набелязаните промени. По същество идеите, залегнали в 
управленската програма, не се различават значително от някои цели, записани в коалиционното споразумение на бившата 
четворна коалиция, които останаха нереализирани поради ред обстоятелства. 
Така например сред най-краткосрочните цели потенциалните управляващи са си поставили да променят подчинението на 
някои ведомства с оглед новата структура на Министерския съвет. Към него се предлага да преминат агенцията за 
безопасност на храните и новосъздадена държавна агенция по управление, контрол и защита на горите, пожарната също 
ще излезе от МВР. Предвижда се и оптимизация в министерствата и съкращения на администрацията от поне 5%. 
Проектопрограмата в социалната сфера включва увеличение на вдовишките добавки и на тези за пенсионирани учители, 
безплатни учебници до 12 клас включително, повишаване на стипендиите за висше образование за ученици и студенти с 
нисък социално-икономически статус или високи постижения, както и приемане на формула за автоматично определяне 
на размера на минималната работна заплата за страната и максималния осигурителен доход. 
В енергетиката се предвижда ускоряване на изграждането на нови ядрени мощности и преминаване на АЕЦ "Козлодуй" 
на алтернативно ядрено гориво, както и гарантиране на сигурността на газовите доставки, включително чрез 
диверсификация и подписването на дългосрочни договори за доставка. 
В отделен текст е записано, че ще продължи оперативната работа по техническата подготовка за приемане на еврото на 1 
януари 2024 г. Ще бъде изготвен анализ на последствията от въвеждането на валутата, който да е основа на мащабна 
разяснителна кампания. Приоритет ще бъде и работата по присъединяването на България към Шенгенското пространство. 
Програмата е с шестмесечен хоризонт (от юли 2022 г. до януари 2023 г.), а за всяка една законодателна инициатива е 
посочен срок. 
Какво още е предвидено в програмата - вижте тук. 
Законодателният график на кабинета "Василев" пък предвижда сегашният министър на вътрешните работи Бойко Рашков 
до края на месеца да оглави Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото 
имущество (КПКОНПИ). Графикът предвижда това да стане през септември. Това означава, че управляващите ще се опитат 
първо да сменят председателя на антикорупционната комисия, а едва след това ще работят по цялостната реформа на 
КПКОНПИ чрез разделянето ѝ на две комисии - по противодействие на корупцията и установяване на конфликт на 
интереси. 

https://www.dnevnik.bg/politika/2022/07/06/4366165_bsp_haresa_upravlenskata_programa_na_produljavame/
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2022/07/06/4366370_nezavisim_deputat_ne_ochakva_podkrepa_za_kabinet_ot/?ref=home_NaiNovoto
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2022/07/06/4366370_nezavisim_deputat_ne_ochakva_podkrepa_za_kabinet_ot/?ref=home_NaiNovoto
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2022/07/06/4366175_proektoprogramata_vasilev_dve_tarifi_za_parno_tok_i/
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До края на септември се предвижда обособяването на Европейската прокуратура в отделна организационна структура, 
както и създаването на ефективен механизъм за разследване на главния прокурор и на търсене на отговорност в случай на 
престъпление от негова страна. 
Също до края на септември се предвижда да се намали мандата на членовете на антимонополната комисия и да бъде 
сменен съставът ѝ, както и да бъде избран нов управител на Българската народна банка. Най-спешен обаче ще бъде 
изборът на нов председател на Народното събрание, ако все пак кабинетът "Василев" бъде одобрен. Управляващите 
планират отново да предложат сваленият от ГЕРБ, ДПС, "Възраждане" и "Има такъв народ" бивш председател Никола 
Минчев. 
Законодателните инициативи, свързани със средствата по Плана за възстановяване и устойчивост, които многократно бяха 
изтъквани като приоритет на настоящето правителство в оставка, както и на бъдещия кабинет "Василев", също са част от 
законодателната програма. Според сроковете в документа, с който "Дневник" разполага, те трябва да бъдат приети между 
септември и ноември тази година. 
Новост във финалния вариант на законодателната рамка е създаването на работещ представителен орган - Национален 
съвет на българските общности зад граница, както и изработването на законопроект за изменение и допълнение на 
Изборния кодекс, касаещ приемането на Методика за определяне на броя на мандатите в изборен район "Чужбина". 
Крайният срок и за двете е през декември. 
Повече за законодателната програма - тук. 
 
√ Асен Василев: България не е запорирала сметки на посолството на Русия 
Няма запорирани сметки на посолството на Русия в България, това е лъжа. Това обяви финансовият министър в оставка и 
кандидат за премиер Асен Василев в отговор на твърдения на председателя на парламентарната група на "Има такъв 
народ" Тошко Йорданов, че Министерството на финансите е "блокирало" средства на руското посолство. 
"Няма нищо, което да е направено изрично от българската държава, това е по силата на санкциите, които са наложени от 
Европейската комисия (срещу Русия)", увери Василев. 
По думите му под европейските санкции е попаднал превод в размер на 890 хил. долара, за които от посолството на Русия 
са посочили, че били предназначени за заплати на служители. 
"Дерогацията (частична отмяна на санкциите - бел. ред.) в момента се консултира с Европейската комисия. Когато оттам 
получим становище дали трябва да се отменят санкциите за този конкретен превод, съответно ще предприемем мерките", 
отбеляза още Василев. 
 
√ Щом се успокои пазарът, "Газпром" измисля нова схема да вдигне цените 
Коментарът е от профила на автора във фейсбук. Заглавието е на "Дневник" 
Петролът току-що падна под 100 долара на барел. Но Русия не се отказва от опитите си да помпа цената нагоре - последен 
опит за внасяне на напрежение е днешното решение на Русия да спре износа на казахски петрол за 30 дни. Така че едва 
ли пазарът ще се успокои скоро. 
Цената на зърното от своя страна се срина последните седмици и се върна на нивата отпреди началото на войната в 
Украйна. Въпреки че Русия все още блокира украинските пристанища и износът през тях е невъзможен. Но Украйна все 
повече изнася зърно чрез камиони и влакове, след което се претоварва на други пристанища в Европа. 
При природния газ, обаче, руската стратегия все още работи - газът поскъпна двойно, откакто "Газпром" намали с 60% 
доставките по "Северен поток 1". На практика всеки път, когато се успокои пазарът на природен газ в Европа, "Газпром" 
измисля нова схема, за да внесе напрежение и да вдигне цените. И това започна далеч преди войната - още преди година 
за първи път "Газпром" ограничи доставките за Европа, което доведе до скок в цените на газа с 900%. 
Накратко, изчезват някои от източниците на инфлация сред суровините - но енергийният шок от газа в Европа остава 
(съответно и токът в Европа е скъп, защото голяма част от него се произвежда от газ). Добре, че България има 
инфраструктура за алтернативни доставки на газ и вече получава пълните количества азерски газ, но трябва да се осигурят 
и по-дългосрочни договори, за да има сигурност на доставките. 
България фиксира цената на тока за бизнеса на 25 ст на киловатчас - при пазарни цени, които са в пъти по-високи, 
българският бизнес ще има конкурентност в това отношение. 
 

 

https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2022/07/06/4366093_proektoplanut_za_upravlenie_boiko_rashkov_zastava/
https://www.dnevnik.bg/sviat/voinata_v_ukraina/2022/06/24/4361862_platihme_si_vsichko_moskva_prevede_rubli_po_dolarova/
https://www.dnevnik.bg/sviat/voinata_v_ukraina/2022/07/06/4366064_ruski_sud_spria_za_mesec_vajen_petroloprovod_ot/


12 

 

 
√ Българските евродепутати гласуваха за зелен етикет на газа и ядрената енергия 
Българските евродепутати са гласували срещу отхвърлянето на предложението на Европейската комисия за обявяването 
на природния газ и ядрената енергия за устойчиви горива, подходящи за зелени инвестиции. Това показват официалните 
резултати от поименния вот, публикувани от Европейския парламент в сряда. 
Евродепутатите отхвърлиха предложение на свои колеги от пет парламентарни групи двете горива да не получават етикет 
за привилигировани инвестиции, тъй като не отговарят на условията за това. Природният газ е изкопаемо гориво, а 
въпросът с безопасното съхранение на ядрените отпадъци създава рискове, които не позволяват те да се класифицират 
като устойчиви. Въпреки това Европейската комисия предложи те да получат "зелен етикет" за инвеститорите, тъй като 
част от държавите няма да могат да извършат прехода към въглеродно-неутрална икономика без тяхната помощ. 
Резултатите от гласуването в сряда показват, че 13 от 17-те български евродепутати одобряват зелените фнансови етикети 
в инвестициите в проекти с природен газ и ядрена енергия, като само Радан Кънев и Елена Йончева ги отхвърлят, а двама 
- Сергей Станишев и Иво Христов, не са участвали във вота. 
Вижте защо Радан Кънев смята решението за лошо за Европа и безсмислено за България в интервюто му за "Дневник" 
- тук. 
Групата на социалистите взе решение да подкрепи отхвърлянето, но останалите двама евродепутати от българската 
делегация на социалистите - Петър Витанов и Цветелина Пенкова, не са се подчинили на партийната воля. А Елена Йончева 
е гласувала с мнозинството от колегите си в групата. 
"Признаването на ядрената енергия за устойчива дава възможност за свежи частни пари. В противен случай тя би могла да 
разчита само на държавни публични финанси", коментира пред "Дневник" Пенкова. Тя добави, че ядрената енергия е 
ключова за България, както природният газ за други държави. 
Евродепутатът напомни, че произведената от АЕЦ енергия в България е 40% от енергийния микс, докато природният газ - 
под 10 на сто. 
"Пакетното обединяване на двата вида горива в общо гласуване е резултат от много силно лобиране от Франция и 
Германия, за да се гарантира, че и двата източника са включени", смята Цветелина Пенкова, която е член на 
парламентарната комисия по енергетика. 
Евродепутатите от ГЕРБ-СДС, ДПС и ВМРО единодушно са подкрепили класифицирането на природния газ и ядрената 
енергия като устойчиви горива през преходния период до постигането на въглеродно неутрална икономика. 
Вижте тук повече за това какво означава класифицирането като зелени на природния газ и ядрената енергия. 
 
√ Задава се световен недостиг на нахут 
Не е добро време да си фен на хумуса. Световните доставки на нахут, основната съставка на хумуса, може да спаднат с до 
20% тази година според данни на Global Pulse Confederation, пише "Ройтерс". 
Лошото метеорологично време и войната в Украйна засегнаха доставките на богатото на протеин бобово растение, 
повишавайки цените на храните и създавайки главоболия на производителите на храни. 
От нахут се правят хумус, брашно, супи, варени ястия, както и обилно подправени такива. Докато той става все по-
популярен в САЩ, нахутът отдавна е от ключово значение за диетите на хората в Индия и Близкия изток - места, които вече 
изпитват затруднения да покрият нарастващите разходи за внос на храни. 
Земеделските производители в САЩ - четвъртия по големина износител на нахут в света - засадиха по-малко нахут тази 
година, тъй като лошото време възпрепятства в сериозна степен пролетната сеитба и те дадоха приоритет на по-
доходоносни основни земеделски култури като пшеница и царевица, показват правителствени данни. 
Войната в Украйна изостря дефицита на нахут 
Междувременно основните купувачи от Южна Азия и Средиземноморието се опитват да изкупуват намаляващите 
американски запаси, докато доставките се свиват в световен мащаб и докато войната между Русия и Украйна - и двете 
производители на нахут - изостря нарушенията на световните вериги за доставки. 
"След като войната между Русия и Украйна избухна, търсенето отбеляза бум, посочва Джеф Ван Певенидж, главен 
изпълнителен директор на Columbia Grain International, търговец и доставчик на зърно и бобови растения, със седалище в 
Портланд, като допълва: Станахме свидетели на силно търсене от Китай, след това имаше обаждания от клиенти в 
Пакистан и Бангладеш." 
Украйна не можа да засее цялата си реколта от нахут заради войната, с което тя е по-малко с 50 000 тона, обикновено 
изнасяни за Европа, уточнява Навнит Сингх Чабра, директор на Shree Sheela International, световен търговец на нахут и 
брокерска фирма. 
Санкциите, целящи ограничаване на достъпа на Русия до световната финансова система, също така възпрепятстваха 
покупките на селскостопанските ѝ продукти, допълва Чабра, тъй като някои купувачи се опитват да избегнат усложнения с 
плащането. Водещ износител на нахут, Русия обикновено представлява около 25% от световната търговия. 
"Русия изнася между 200 и 250 хил. тона минимум годишно. След като войната започна през февруари, доставките бяха 
напълно унищожени", изтъква Чабра. 
Проблемите с транспортирането изостриха ограниченията в предлагането и допринесоха за повишаващите се цени, 
особено в САЩ. 
Струпването на кораби в северозападната част на Тихия океан принуди някои търговци на зърно да превозват контейнери 
с нахут с жп транспорт на хиляди километри, използвайки по-скъпи и обиколни маршрути, за да изпълнят поръчките. 
Нахутът също така е предразположен към болести, които могат да изискват скъпи фунгициди (пестициди, които 
контролират гъбични заболявания). 

https://www.dnevnik.bg/evropa/2022/07/06/4366048_evroparlamentut_utvurdi_prirodniia_gaz_i_iadrenata/
https://www.dnevnik.bg/biznes/intervju/2022/07/06/4366206_radan_kunev_obiavianeto_na_gaza_i_atomnata_energiia_za/
https://www.dnevnik.bg/evropa/na_edna_masa_s_evropa/2022/02/07/4308822_ogradeno_v_zeleno_kakvo_oznachava_ustoichivo/
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Оскъдните доставки спомогнаха за повишаване на цените на дребно в САЩ. Нахутът в хранителните магазини в страната е 
поскъпнал с 12 процента спрямо миналата година, близо 17 процента по-скъп в сравнение с времената отпреди 
пандемията според последните данни на NielsenIQ. Цените на хумуса са се повишили с 6.9% от 2019 г. насам. 
Производителят на хумус Sabra Dipping Company разполага с достатъчно запаси, "за да се предпази от неочакваното", 
посочва главният изпълнителен директор Джоуи Бергщайн пред "Ройтерс". Компанията се е опитвала да се справи със 
смущения в производството по време на модернизиране на завода тази година в окръг Честърфийлд, щата Вирджиния, 
което е накарало клиентите да изпращат порой от оплаквания в "Туитър" и "Фейсбук" за недостиг на хумус. 
Търсенето в световен мащаб изпреварва доставките 
Търсенето в световен мащаб изпреварва доставките според данните за търговията и проучване на Shree Sheela 
International. Турция наложи забрана за износ, докато добивите в Мексико са се свили заради лошо време. 
В Австралия, също водещ износител на нахут, фермерите са се борили с наводнени полета, докато продавачите са търсили 
начини да осигурят място за контейнери на океанските товарни кораби. Части от засадените площи все още са под вода. 
Австралия изнася нахут главно за пазарите с най-голямо потребление - Индия, Бангладеш и Пакистан. 
В САЩ засадените площи с нахут през тази година са с близо 5% по-малко, съобщи министерството на земеделието. 
Американският пазар вече изпита затруднения с по-малки запаси, след като миналогодишната реколта беше с една трета 
по-слаба заради опустошителна суша от Северна Дакота до щата Вашингтон. Общо вътрешните доставки отбелязват спад 
от 10.5% към 1 юни спрямо миналата година. 
Цените на пшеницата достигнаха почти рекордни равнища през март, но наскоро паднаха до нивата отпреди войната в 
Украйна, след като опасения от рецесия по света възпрепятстват стоковите пазари. "Пшеницата ще плати сметките. Но ако 
искаш да закупиш ново оборудване или да имаш пари за разширяване, по-добре е да имаш малко грах в микса", коментира 
земеделец от щата Монтана. 
 
3e-news.net 
 
√ 32 % увеличение на газа през юли ще иска "Булгаргаз" 
186,47 лв. за MWh да е цената на газа през месец юли предлага "Булгаргаз". Увеличението спрямо цената през месец юни 
е 32 %.  Това съобщи лично изпълнителният директор на газовото дружество Людмил Йоцов пред депутатите от 
временната комисия за проверка на обстоятелствата довели до спиране на природния газ от ООО „Газпром експорт“ и 
проведената процедура за избор на алтернативни доставчици от „Булгаргаз“ ЕАД. 
Йоцов съобщи, че заявлението е внесено в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) в следобедните часове.  
Пред депутатите, Йоцов обясни, че заявлението не е подадено, поради това, че "с краткосрочните договори всичко става 
много сложно с търговците".  От дружеството възнамеряват през август отново да пробват търг през "Газво хъб Балкан". 
Що се отнася до очакваните количества азерски газ, Йоцов коментира, че там ситуацията ще е сложна през октомври, 
заради планирания 14-дневен планов ремонт по ТАР.   
По време на заседанието стана ясно, че необходимото количество за юли е договорено, частично договорен е обем за 
месец август, а за следващите месеци за края на годината предстои тепърва да се търсят доставки. От дружеството 
признаха, че цената на доставяното синьо гориво е по-висока.  
Що се отнася до запълването на газохранилището в Чирен, изпълнителният директор на "Булгартрансгаз" Владимир 
Малинов от своя страна обясни, че към настоящи момент има нагнетени 194 млн. куб м природен газа – 35 % от 
техническия капацитет на газохранилището. 
Както обясни Малинов, в момента се правят прогнози и ще бъдат разработени 2 сценария, които ще включват и 
предложения за мерки. 
Процесът на нагнетяване трябва да приключи на 31 октомври. След това е предвидена съответна технологична процедура. 
„Това, което предвиждаме е към 11 ноември „Булгартрансгаз“ да има готовност да започне добив на природен газ. 
„На база сключените договори, които имаме с клиенти за разпределен капацитет за нагнетяване и съхранение е  те бъдат 
изпълнени в пълен обем и  към края на месец октомври в хранилището трябва да има около 78-79 % от  техническия 
капацитет, което е около 400 млн. куб м“, уточни Малинов. От тази гледна точка той обясни, че дружеството разработва и 
няколко сценария. „Имаме и песимистичен вариант, при който Чирен ще е запълнен на 60 %“, уточни изпълнителният 
директор на „Булгартрансгаз“. 
В отговор на въпрос на депутата от ГЕРБ и бивш министър на енергетиката Теменужка Петкова в частност и за финансовото 
състояние на „Булгаргаз“ стана ясно, че дружеството е на печалба с 11 млн. лв, но има и кредити, заради високата 
задлъжнялост на топлофикациите. 
„Към месец май, тъй като юни месец не е приключил, няма всички документи, печалбата е 11 милиона. Да, права сте, 
„Булгаргаз“ има ликвидни проблеми, тъй като просто се променя начина на доставка на газ. Когато се договарят 
алтернативните доставки,  търговци, особено, когато става въпрос за достави на LNG се плаща предварително. Да, 
„Булгаргаз“ има кредити, които е взел към момента, но също така, „Булгаргаз“ има проблеми със своите вземани, като бих 
казал, че най-големият проблем на „Булгаргаз“ отново е „Топлофикация София“. Те са, задълженията  271 млн. лева. И 
„Булгаргаз“ по някакъв начин трябва да ги компенсира, и ги компенсира чрез договори за заем. Имаме, както от БЕХ, който 
ни оказа подкрепа, така и овърдрафти“, заяви от своя страна изпълнителният директор на дружеството Людмил Йоцов. 
 
√ Понижение с 11.3%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 648.30 лв. за MWh с ден за доставка 7 
юли 2022 г. 
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Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 648.30 лв. за MWh с ден за доставка 7 юли 2022 г. и обем от 86 658.30 MWh, сочат данните от търговията. Това е спад с 
11.3 % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 730.92 лв. за MWh, при количество от 45 294.40 MWh. 
Извънпиковата енергия (41 363.90 MWh) е на цена от 565.69 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 560.72 лв. за MWh и количество от 3328.6 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 04 часа – 339.73 лв. за MWh (3347.8 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 20 часа –  942.71 лв. за 
MWh (3678.1 MWh). Много висока е и отчетената стойност за 20 часа – 912.55 лв. за MWh (3677.4 MWh), а също така и за 
21 часа – 915.13 лв. за MWh (3625.4).  
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 793.89 лв. за MWh при количество от 3251.8 MWh. 
(https://ibex.bg/) 
Спрямо стойността от 730.95 лв. (373.73 евро) за MWh за 6 юли 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за 
доставка 7 юли 2022 г. намалява до 648.30 лв. за MWh ( спад с 11.3 %) по данни на БНЕБ или 331.47 евро за MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 6 юли 2022 г. общият търгуван обем към часа на публикуване на 
информацията е 2 542.70 MWh при средно претеглена дневна цена от 690.15 лв. за MWh. 
Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) на 
България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-
E сочат, че в системата участват: 
 
Име                      MW 
АЕЦ     37,25%    2095.94 
Кондензационни ТЕЦ   40,04%    2253.15 
Топлофикационни ТЕЦ   3,86%    217.46 
Заводски ТЕЦ    2,06%    115.92 
ВЕЦ     3,70%    208.28 
Малки ВЕЦ    2,25%    126.35 
ВяЕЦ     0,50%    28.3 
ФЕЦ     9,83%    553.15 
Био ЕЦ      0,50%     28.21 
Товар на РБ         4217.44 
Интензитетът на СО2 е 366g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Понижение на цените по европейските енергийни борси 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 331,47 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 7 юли 2022 г. Цената за пиковата енергия е 373,71 евро/мвтч, а извънпиковата енергия е 289,23 
евро/мвтч. Най-високата цена от 482,00 евро/мвтч ще бъде в 20 ч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 173,70 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 78 748,0 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за 7 юли ще бъде 345,62 евро/мвтч. Общият изтъргуван обем 
електроенергия е за 177,81 гвтч. Максималната цена ще бъде 482,00 евро/мвтч и тя ще бъде в 20 ч. Минималната цена ще 
бъде в 7 ч и тя ще бъде 242,00 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 7 юли е 371,85 евро/мвтч. Пиковата енергия пък се 
търгува за 424,46 евро/мвтч. Най-високата цена от 540,9 евро/мвтч ще бъде в 19 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 5 ч тя 
ще бъде 176,29 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 80 815,7 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 7 юли на Словашката енергийна борса е 384,82 евро/мвтч. Най-високата цена ще 
бъде в 19 ч и тя ще е 571,50 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 5 ч и тя ще бъде 170,08 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 213,05 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 12 ч 
и  тя ще е 279,76 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 6 ч и тя ще бъде 127,57 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 7 юли е 310,71 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 336,32 
евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 47 858,1 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 21 ч и тя ще 
достигне 369,95 евро/мвтч. Най-ниската цена се очаква в 5 ч и тя ще бъде 178,52 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 213,22 евро/мвтч на 7 юли. Пиковата цена ще бъде 202,19 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 435 377,2 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 9 ч и тя ще 
достигне 296,72 евро/мвтч. В 17 ч се очаква и най-ниската цена от 155,02 евро/мвтч. 
 
√ ЕП подкрепя инвестициите в атомни и газови централи. Вече ще се смятат за вложения със "зелен етикет" 
По този начин депутатите отвориха пътя за специална директива, която да регламентира природния газ и ядената 
енергия като чисти енергийни източници 
Европейският парламент подкрепи в сряда предложението на Европейската комисия да се определят със „зелен етикет“ 
инвестициите в газови и ядрени централи, като безопасни за климата, предаде „Ройтерс“. По този начин депутатите 
проправят пътя предложението да прерасне в закон (директива), след като отхвърлиха опита за блокиране на зокона, 
който разкри дълбоки разногасия между страните относно това как да се борят с измененията на климата. 

https://ibex.bg/
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От общо 639 гласували депутати, 278 са подкрепили предложението да се блокират правилата на ЕС за интвестициите в 
природен газ и ядрената енергия, 328 са се противопоставили, а 33-ма са се въздържали. 
Така не и било достигнато необходимото мнозинство от 353 депутати - от общо 705 евродепутати, за да се блокира 
предложението на ЕС. Правилата ще влязат в сила от 2023 година, освен ако 20 от 27 страни членки не ги отхвърлят, което 
се смята за малко вероятно. Противниците на новите правила не успяха да осигурят необходимите 353 гласа, за да осигурят 
мнозинство в 705-местния парламент. 
Новите правила ще добавят газовите и атомните електроцентрали към Регламент (ЕС) 2020/852 за създаване на рамка за 
улесняване на устойчивите инвестиции (известен повече като Регламентът за таксономията на ЕС)     , който влезе в сила 
на 12 юли 2020 г. Предвидено е правилата за „таксономията“ да започнат да действат от 2023 г, които ще позволят на 
инвеститорите да обозначават и търгуват инвестициите в тях като зелени. 
Това решение на парламента подкрепи на практика Европейската комисия, която предложи правилата през февруари след 
повече от година забавяне и интензивно лобиране от комисията и газовата и ядрената индустрия. 
„Няма да има зелени заблуди“, каза шефът на финансовите служби на ЕС Мейрид Макгинес във вторник. 
Таксономията на ЕС е забележителен закон, предназначен да изясни и подкрепи устойчивото инвестиране, като гарантира, 
че всички финансови продукти, които са заявени като претенции за екологични, се придържат към строги стандарти, 
обобщава „Ройтерс“. 
Дебатът относно включването на газовите и ядрените централи в „таксономията“ раздели държавите от ЕС, 
законодателите и инвеститорите. Брюксел преначертаваше правилата многократно, за да даде „зелен етикет“ и на 
газовите централи. Окончателното предложение на Европейската комисия подхрани ожесточен дебат за това как да се 
постигнат целите за климата на фона на кризата с Русия относно нейните газови доставки. 
Ядрената енергия е свободна от емисии на CO2, но произвежда радиоактивни енергийни отпадъци. Газът произвежда 
затоплящи планетата емисии, но някои държави от ЕС го разглеждат като преходно гориво при преминаването от 
замърсяващите въглища към повече щадящи природата източници. 
Зависещата от ядрената енергетика Франция и силно използващата въглища Полша бяха сред онези, които подкрепяха 
новите правила. Правителствата на Австрия и Люксембург заплашиха да съдят ЕС, ако предложението му стане закон, 
докато Дания и други предупредиха, че този ход ще подкопае доверието в ЕС в борбата с изменението на климата, ако 
постави „зелен етикет“ на природния газ, който отделя CO2. 
Законодателите не са на едно мнение как законът ще се отрази на финансовите пазари, като някои предупреждават, че 
газовите и ядрените проекти могат да се сблъскат с по-високи капиталови разходи, ако им бъде отказан "зелен" статут. 
Други твърдят, че политическата символика на таксономията далеч надхвърля влиянието, което ще има върху 
инвеститорите, тъй като законът не забранява инвестиции в дейности без "зелен" етикет. 
 
√ ЕК прие споразумение за партньорство с България по политиката на сближаване на стойност 11 млрд. евро за периода 
2021—2027 г. 
ЕК прие вчера споразумение за партньорство с България на стойност 11 млрд. евро — в него се определя инвестиционната 
стратегия на страната в областта на политиката на сближаване за периода 2021—2027 г. 
Фондовете по линия на политиката на сближаване ще насърчават икономическото, социалното и териториалното 
сближаване в българските региони и ще спомогнат за изпълнението на основните приоритети на ЕС, като например 
екологичния и цифровия преход. С тези средства ще бъдат подпомагани и области на политиката, в които България има 
потенциал да отбележи напредък и да намали регионалните различия в рамките на страната. 
Споразумението за партньорство обхваща Европейския фонд за регионално развитие — ЕФРР, Европейския социален 
фонд плюс — ЕСФ+, Кохезионния фонд, Фонда за справедлив преход — ФСП, и Европейския фонд за морско дело, 
рибарство и аквакултури — ЕФМДРА.  
Екологичният преход и намаляване на енергийната зависимост 
2,4 млрд. евро от ЕФРР и Кохезионния фонд ще помогнат на България да постигне целите си в областта на климата. 
По-конкретно, 600 млн. евро ще помогнат за увеличаването на дела на възобновяемите енергийни източници на 27 % от 
общото потребление на енергия, както и за намаляването на потреблението на енергия и емисиите на парникови газове в 
обществените сгради. Финансирането от ЕФРР ще се използва и за рециклиране на 70 % от всички отпадъци от опаковки. 
Освен това инвестициите също така ще бъдат насочени към намаляването с повече от една трета (най-малко 35 %) на дела 
на населението, живеещо в риск от природни бедствия, като наводнения или горски пожари. 
ФСП ще предостави 1,3 млрд. евро, за да се гарантира социално и икономически устойчив преход. Фондът ще подобри 
капацитета на засегнатите територии за по-добро използване на енергията от възобновяеми източници. 
Настигане на ЕС и подкрепа за най-уязвимите региони 
Средствата също така ще помогнат на България да подобри основната си инфраструктура, особено в регионите, в които 
инвестициите в инфраструктурата са недостатъчни или липсват. Почти половината от общото финансиране по линия на 
политиката на сближаване (4,2 млрд. евро) ще бъде инвестирано в северозападния, северния централен и североизточния 
райони, включително под формата на съфинансиране за изграждането на тунела „Шипка“ — първият тунел, който ще 
минава през Стара планина. 
Очаква се също така подкрепата на ЕС за благоприятната бизнес среда да увеличи дела на иновативните малки и средни 
предприятия от 27,2 % през 2016 г. на 32 % през 2026 г. — те ще създадат работни места и ще допринесат за развитието на 
българската икономика. 
Работни места на бъдещето: по-социално приобщаващ и съобразен с цифровите технологии пазар на труда 
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България ще инвестира 2,6 млрд. евро от ЕСФ+ с цел подобряване на достъпа до заетост, повишаване на уменията, за да 
могат хората успешно да се ориентират в двойния екологичен и цифров преход, както и гарантиране на равен достъп до 
качествено и приобщаващо образование и обучение. Това включва 315 млн. евро за подкрепа на младежката заетост и 
630 млн. евро за мерки за социално приобщаване, от които 136 млн. евро са предвидени за борба с детската бедност. 221 
млн. евро ще бъдат насочени към социално-икономическата интеграция на маргинализираните общности, например 
ромите.    
Благодарение на финансирането от ЕС ранното отпадане от училище се очаква да намалее от 12,8 % на 7 % до 2030 г. 
Очаква се участието на възрастните в учебни дейности да нарасне от 24,6 % на 35,4 %, докато заетостта се очаква да се 
увеличи от 73 % на 79 %. Населението, изложено на риск от бедност и социално изключване, се очаква да намалее с 0,8 
млн. души (от 2,3 на 1,5 млн. души). 
И накрая, България се стреми да надхвърли целта, заложена на срещата на върха в Порто, по отношение на равнището на 
заетост, а броят на хората, изложени на риск от бедност и социално изключване в страната, следва да намалее с почти 
800 000. 
Повече информация ще намерите в приложения документ и онлайн тук. 
 
√ Maрия Габриел: Новата Европейска иновационна програма ще утвърди Европа като лидер в иновациите и 
привлекателно място за таланти 
След интензивна работа в продължение на повече от година и поредица от консултации с бизнеса, иновационните 
общности, академичните среди и държавите членки, Мария Габриел представи вчера в Страсбург новата Европейска 
иновационна програма. Тя подчерта, че програмата се основава на конкурентните предимства на Европа - водеща роля в 
науката, силна индустриална база в сектори с физически компонент и резерв от таланти в областта на инженерството.         
„Сега е моментът Европа да инвестира в иновации, таланти и да подкрепи свързването на местните екосистеми. Новата 
европейска иновационна програма се съсредоточава върху новото поколение новатори и високотехнологичните 
иновации. Целим мобилизирането на 45 милиарда евро за подпомагане растежа на европейските стартъпи, създаването 
на „регионални иновационни долини“, свързващи участниците в областта на иновациите в Европа и привличането на 
таланти“, заяви Мария Габриел. 
Комисар Габриел обърна внимание, че програмата има пет основни измерения, за които са предложени 25 конкретни 
действия. Първото измерение включва действия за подобряване достъпа до рисков капитал. Инициативата за данъчни 
облекчения за намаляване на преференциалното данъчно третиране на дълга (DEBRA) ще помогне на компаниите да 
набират капитала, от който се нуждаят и подобрят своята позиция на капиталовите пазари. Подготвя се и Регламент 
относно регистрацията на фондовата борса целящ да се опростят изискванията за регистрация, за да станат капиталовите 
пазари по-привлекателни за компаниите от ЕС и да се улесни достъпът до капитал. Ще бъде разширена инициативата 
ESCALAR, насърчаваща инвестициите в рисков капитал по програма InvestEU. Освен това, програмата ‘Women2Invest’ на 
Европейския институт за иновации и технологии (EIT) ще предоставя обучение на жени в областта на рисковите 
инвестиции. 
Второ, предвидени са инициативи за създаване на подходящи рамкови условия, подкрепящи високотехнологичните 
иновации. Подготвят се насоки за разработване на експериментални и „живи лаборатории“.  Специална Платформа за 
изпитване в областта на чистия водород ще подпомогне развитието на динамична водородна икономика по цялата верига 
за създаване на стойност. Специализирана консултантска служба ще предоставя насоки в областта на обществените 
поръчки за иновации. 
Третото измерение цели укрепване на иновационните екосистеми във всички европейски региони.  „Със създаването на 
„регионални иновационни долини“ целим свързването на иновативни региони с региони имащи нужда да подобрят 
иновационния си капацитет. Те ще обменят опит и работят съвместно за реализиране на междурегионални проекти, 
включително в областта на дълбоките технологии“, отбеляза Мария Габриел. 
Разработва се и платформа „Innospace“, която ще предоставя съвети и насоки за участниците в иновационните екосистеми 
на принципа „обслужване на едно гише“. Ще се стимулират иновациите във всички региони чрез разработени насоки 
ефективни синергии между „Хоризонт Европа“ и фондовете на политиката на сближаване. 
Освен това, се предвиждат конкретни действия за обучение и привличане на таланти, включително участие на повече жени 
в областта на високите технологии. „Новата ни инициатива „Таланти в областта на дълбоките технологии“ на Европейския 
съвет за иновации и технологии ще предостави възможност за обучение на 1 милион таланти. Подготвяме и стажантска 
програма, също както и общоевропейска платформа, за да могат иновативните компании да намират по-бързо таланти с 
нужните умения“, коментира още Мария Габриел. 
Не по-малко важна е подкрепата за държавите членки при прилагането на мерки в областта на иновациите, основани на 
надеждни набори от данни и ясно формулирана терминология. Специален инструмент за техническа подкрепа ще ги 
подпомага при  разработването на националните и регионалните политики и по-добрата им съгласуваност с политиките 
на европейско равнище. 
„Новата европейска иновационна програма е насочена не само към компаниите и регионите. Тя ще донесе ползи преди 
всичко за европейските граждани - новаторите и младите хора, като им предоставя възможности за развитие на умения, 
работа в мрежа, нови партньорства. Това ще утвърди Европа като лидер в иновациите и привлекателно място, където най-
добрите таланти работят с най-добрите компании и създават революционни иновативни решения за справяне с 
предизвикателствата“, заключи българският еврокомисар. 
 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_22_4267
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√ Стабилен ръст на борсовите индекси в сряда, след срива във вторник 
С най-голям дневен ръст затвори френският индекс САС 40, а единствен с понижение приключи испанският IBEX 35  
Борсовите индекси на най-големите страни в Западна Европа започнаха търговията в сряда със стабилно повишение след 
значителен спад през предходната сесия, но в края на сесията трендът на националния индекс в Мадрид се обърна и 
затвори единствен в червената зона. 
Възходящият тренд се запази до края на деня, като лидери в повишаване на котировките са акциите на компаниите за 
търговия на дребно, след като „Евростат“ публикува данните си за търговията на дребно в ЕС през май, които се оказаха 
по-добри от очакваните. 
Германските промишлени поръчки са се увеличили с 0.1% през май спрямо предходния месец, съобщи Министерството 
на икономиката. Повишението е регистрирано за първи път от четири месеца насам. Това беше изненада за анализаторите, 
които очакваха средно спад от 0.6 %. През април ревизираните данни показаха понижение с 1.8% вместо обявения по-рано 
спад от 2.7%. 
Според официалните данни, промишленото производство в Испания е нараснало с 3.8% на годишна база през май. 
Резултатът надхвърли средната прогноза на експертите от 3.4%. 
Междувременно инвеститорите очакват публикуването на протокола от заседанието на Федералния резерв на САЩ през 
юни, надявайки се да получат някои сигнали за по-нататъшните действия на американската централна банка. 
Тази седмица в САЩ ще бъде публикуван и докладът за работните места през юни. Според оценките на Dow Jones ръстът 
на работните места вероятно се е забавил през миналия месец, като са добавени 250 000 работни места в 
неселскостопанския сектор, което е спад спрямо 390 000 през май. Анкетираните икономисти очакват нивото на 
безработица да се задържи на 3.6%. 
До обед общият европейски индекс Stoxx 600 на най-големите компании в региона нарасна с 1.4%, а от националните 
измерители на „сините чипове“ с най-висок ръст беше британският FTSE (+1.6%), следван от германския DAX и френския 
САС40 (и двата с ръст от 1.3 на сто), италианския FTSE MIB (+0.6%) и испанския IBEX 35 (+0.3%). 
 

 
Източник: MarketWatch 

 
От таблицата по-горе е видно, че с най-голям дневен ръст затвори френският индекс САС 40, а единствен с понижение 
приключи испанският IBEX 35. 
Най-добре от секторните индекси се представят измерителите на акциите на технологичните компании, медиите и 
търговията на дребно се повишиха, които се повишиха над 3%, предвождайки и останалите секторни индекси, които 
приключиха на положителна територия. 
Лидер по ръст сред компонентите на Stoxx 600 в сряда бяха акциите на нидерландския досавчик на храна по домевете и 
офиса Just Eat Takeaway.com N.V. (+15.46%). Американската компания Amazon.com обяви, че ще включи услугата за 
доставка на храна Grubhub сред опциите, достъпни за клиентите на Prime в САЩ, като част от търговско споразумение с 
Just Eat, собственик на услугата. Споразумението също така дава възможност на Amazon да придобие дял от 2% в Grubhub 
с опция да го увеличи до 15% на по-късен етап. Just Eat остава собственик на американската услуга и ще продължи да 
обмисля цялостна или частична продажба. 
Междувременно книжата на френската компания за комунални услуги EDF се покачиха с 14.53%, след като френското 
правителство заяви, че ще национализира 100% от компанията. 
Акциите на Abrdn (бивша Standard Life Aberdeen) скочиха с 5.44% след новината, че британската инвестиционна компания 
стартира програма за обратно изкупуване на акции на стойност 300 млн. паунда. 
Сред германските акции най-значителен ръст отбелязаха книжата на доставчика на храна HelloFresh SE (+6.23%), онлайн 
търговеца на дребно Zalando SE (+5.76%) и производителят на полупроводници Infineon Technologies AG (+4.49%). Във 
Франкфурт на загуба бяха акциите на софтуерният разработчик SAP (-2.82%) и на производителя на самолети Airbus (-
3.62%). 
В Милано акциите от финансовия сектор поскъпнаха, включително Banca Mediolanum (+1%), Banca Generali (+1,3%) 
и Azimut Holding (+1,3%). Сред печелившите бяха и книжата на модната къща Moncler (+4.06%) и на производителя на 
чипове STMicroelectronics (+4.84%). Сред губещите бяха книжата на производителя на стоманени тръби и на материали за 
енергетиката Tenaris S.a. (-3.01%), които слязоха на дъното на Stoxx 600. 
 
√ Продажбите на дребно в еврозоната нарастват с 0.2% през май, в България с 0.4 на сто 
В целия Европейски съюз не са отчетени промени, а най-много са нараснали продажбите на дребно в Кипър (+9.0%), 
сочат данните на „Евростат“ 
Продажбите на дребно в еврозоната са нараснали с 0.2% през май 2022 г. в сравнение с предходния месец, когато са 
спаднали с 1.4%, сочат данни на Статистическата служба на Европейския съюз (Евростат). В целия ЕС-27 не са регистрирани 
промени, докато за България „Евростат“ отчита нарастване на продажбите на дребно с 0.4 на сто. 
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Анализаторите, анкетирани от Trading Economics, прогнозираха средно увеличение от 0.4% за еворзоната. 
На годишна база, спрямо май 2021 година, продажбите на дребно в еврозоната са се повишили също с 0.2%, в ЕС 
нарастването е с 0.8 на сто, а в България с 5.0%. 
Сред страните от ЕС, за които има налични данни, най-значителното увеличение през май е отчетено в Кипър (9.0%), 
Хърватия (1.7%) и Португалия (1.5%). Най-голям спад е регистриран в Ирландия (-6.5%), Финландия (-2.8%) и Австрия (-
2.2%). 
Продажбите на храни, напитки и тютюневи изделия в еврозоната през май спрямо април намаляват с 0.3%, в ЕС - с 0.6%, а 
продажбите на нехранителни продукти се увеличават с 1.2% в еврозоната и с 1% в ЕС. Продажбите на моторни горива 
намаляха с 0.2 % в еврозоната и с 0.4 % в ЕС. 
В годишно изражение най-голямо увеличение е регистрирано в Словения (25%), Полша (11.2%) и Унгария (11.1%). Най-
голямо намаление е регистрирано в Австрия (-6.4%), Дания (-5.6%), Люксембург и Финландия (-5.2%). 
 
Мениджър 
 
√ С 2.5 млн. кубика е спаднал добивът на дървесина у нас 
С 2.5 млн. кубика е намалял добивът на дървесина у нас през последните две години, което е пагубно за мебелната 
промишленост. Въпреки че запасите за последните 60 г. са се увеличили и възлизат на 720 млн. кубика, секторът страда 
заради ощетяваща заповед за ограничаване на дърводобива. За това алармира Браншовата камара на 
дървообработващата и мебелна промишленост. 
Планираното обосновано годишно ползване на дървесина в страната трябва да бъде около 7.2 млн. куб. метра на година, 
но през 2020 и 2021 г. са добити не повече от 6 млн. кубика.  Заради продължаващата тревожна тенденция мебелните 
фирми у нас губят поръчки и клиенти в страната и чужбина, предупреждават от Камарата. 
Предвид обстоятелството, че българската мебелна промишленост е експортно ориентирана и голяма част от местното 
производство на мебели се изнася, липсата на дървесина може да се отрази негативно на индустрията. 
През последните 6 години износът на мебели  у нас се е увеличил с 39% и изпреварва увеличението на производството с 
16 на сто. Износът на мебелна продукция за 2020 г. възлиза на  427 млн. долара, което нарежда страната ни на 38 място от 
100 държави в света. Според статистиката българските мебелни фирми изнасят  84% от продукцията за страни от ЕС, а 16 
% са предназначени за други страни.  
Съотношение износ спрямо  производство на мебели според вида на мебелите сочи за превес на тапицираните мебели - 
91%,  офис обзавеждане -  59%, и кухненски шкафове – 11 на сто. Основни пазари са Румъния - 15%, Гърция – 9%, Германия 
- 9% , Франция - 7% ,  Чехия – 7%, Полша – 6%, Холандия - 5%, Италия - 5%, Дания - 5%, Великобритания - 4 %, 28% - други 
държави.   
Темповете на растеж в бранша обаче са сериозно застрашени в последните 2 години, тъй като липсата на дървесина се 
усеща осезателно, независимо че в секторите мебелното производство, строителството и част от дървообработването 
отбелязват ръст на производство. 
Част от фирмите в сектора дървообработване частично или напълно са преустановили работа, а това означава намаляване 
на персонала, по-малко данъци в хазната и по-малко принадена стойност. Браншовата организация счита, че причината за 
дефицита е недоброто управление на горите, съчетано със силно популистки екологични интереси. Част от проблемите 
поражда и заповедта за ограничаване на дърводобива с 30% на обема на предвиденото средногодишно ползване по 
горскостопански планове от високостеблени гори с възраст над 100 години, издадена по време на служебния кабинет на 
Стефан Янев. 
От организацията твърдят, че българските гори са в добро състояни и в последните 60 г. запасите от дървесина са се 
увеличили почти три пъти – от около 240 млн. кубика до 720 млн. кубика. Освен това България е на първо място в страните 
от ЕС с 52% защитени гори от общата горска площ по „Натура 2000“. 
Страната ни е на 8 място по обща площ защитени гори, като преди нас са само едни от най-големите държави в Европа – 
Испания, Полша, Румъния, Франция, Германия, Италия и Швеция, а след нас са страни като Финландия – с три пъти по-
голяма територия и по-голям горски фонд. Според експертите обаче, за да се възобновяват, горите имат нужда от сеч, 
защото по този начин спомагат за намаляване на въглеродните емисии и същевременно осигуряват прираст на дървесина. 
 
√ Сила и приоритети: Как компаниите да привличат и задържат най-добрите служители 
Задържането на служителите продължава да е едно от най-големите предизвикателства за бизнеса през последните 
години. Редица проучвания на световния лидер в HR услугите Adecco Group показва, че сред основните причини за смяна 
на работното място са корпоративната култура, работна среда, възможности за растеж и отдалечаване на мениджмънта 
от служителите в компанията. Едновременно с това анализи на компанията установяват, че разходите за задържане на 
служители по същество са се удвоили по време на COVID-19 пандемията. 
„Когато една организация има ясна, добре дефинирана цел и път напред, е по-вероятно да привлече и задържи най-
добрите таланти. Един от най-често задаваните въпроси по време на интервю за работа е „Къде се виждаш след пет 
години?“. Този въпрос обаче вече все по-често се задава от кандидатите за работа. В настоящето, когато търсенето на 
таланти изпреварва предлагането, лидерите, които не могат да дадат правилните отговори на този въпрос, ще имат 
проблеми с конкуренцията. Ръководителите в компаниите трябва да бъдат готови да отговарят също така и на въпроси 
като: „Предоставяте ли хирбиден модел на работа или работа изцяло от дома?“, „Следвате ли политика за баланс между 
личния живот и работата?“, „Ще бъдете ли компания, за която да се гордея да работя?““, коментира Таня Найденова, 
Ръководител на екип Ключови Клиенти в „Адеко България“ 

http://www.adeccobulgaria.com/
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Сила и приоритети 
Скорошното проучване на Adecco Group „ Възстановяване на нормалното” показа няколко тенденции, които трябва да са 
сигнална лампа за ръководителите на компаниите, защото безпорно служителите вече са силната страна на пазара на 
труда. 
Близо 40% от 14 000 респонденти заявиха, че или са променили кариерата си през последната година, или обмислят 
подобен ход, а 26% или са напуснали изцяло пазара на труда, или обмислят това. Проучването показва и приоритетите на 
служителите и очакванията към техните работодатели. Анализите показват, че заплатата е еднакво важна с добрия баланс 
между професионалнен и личен живот. Служителите търсят лидери, които проявяват емпатия и следват ясно дефинирани 
цели. 
Лидери с цел 
Хората искат да работят за компании с визия за бъдещето, която могат да припознаят и където могат да видят собственото 
си развитие и кариерен път. 
Ръководителите в една компания трябва непрекъснато да споделят и усъвършенстват мисията и целта на компанията. Те 
трябва да определят какво е отношението към клиентите, служителите и търговските партньори и каква е позицията на 
организацията по отношение на  мащабни въпроси като устойчивост и справедливост. 
Корпоративна емпатия 
Лидерите, проявяващи корпоративна емпатия, развиват по-добро усещане за това от какво се нуждаят служителите, ако 
искат те да останат лоялни към компанията. Създаването на корпоративна култура, в която се цени емпатията често 
означава премахване на някои вредни навици в организацията. Когато служител споделя за своите проблеми, негативни 
емоции или ограничения, това не трябва да се разглежда като слабост. 
Отговорянето на нуждите на служителите и проявата на подкрепа в крайна сметка ще доведе до по-добри резултати, 
когато става въпрос за ангажираността и задържането на талантите. 
Специалистите от Adecco Group препоръчват следните стъпки, които бизнесът и компаниите трябва да предприемат, за да 
запазят своите таланти и да останат конкурентоспособни на пазара на труда: 

• Слушайте служителите: емпатията започва с разбирането и признаването на реалността на другите. 

• Създайте нови модели за работа в офиса, за да подкрепяте и задържате вашите служители. 

• Създайте гъвкави работни договорености, които да са съобразени с нуждите от майчинство, бащинство, грижи за 
възрастни и деца и други лични обстоятелства. 

• Разширете кариерните пътеки за хората. Покажете им, че има възможност за растеж, развитие и вътрешна 
мобилност във вашата организация. 

• Съобразявайте въздействието на инфлацията върху вашия бизнес, за да можете да останете конкурентоспособни 
за талантите на пазара на труда. 

• Следвайте справедлив подход в търсенето на таланти. Например, подкрепяйте жени, които обмислят да се 
присъединят отново към пазара на труда. Уверете се, че служители от всички възрасти, способности и произход се 
чувстват добре и подкрепяни във вашата компания. 

• Съсредоточете се върху преквалифициране и повишаване на квалификацията на служителите. Оценете 
настоящите им умения и ги развийте. Това ще им даде още една причина да останат и в същото време ще осигури 
стабилност за вашия бизнес. 

• Не се страхувайте да се занимавате публично със социални въпроси, като устойчивост и справедливост, и правете 
това прозрачно. 

Ръководителите, които следват– тази преоценка ще демонстрират както на търсещите работа, така и на настоящите си 
служители, че имат визия, план и набор от основни принципи. Така подготвени, те наистина ще могат да заявят къде се 
виждат след пет години. 
 
√ Кой колко години се труди в страните от ЕС 
България е сред страните с най-ниска продължителност на трудовия живот при мъжете през 2021 г. Това сочат данните на 
Евростат, публикувани днес. Стойностите са най-ниски в България – 34,6 години, и Румъния – 35,0 години. 
Статистическата служба на ЕС уточнява, че през 2021 г. очакваната средна продължителност на трудовия живот за 15-
годишните в ЕС е била 36,0 години. От миналата година този показател плавно се увеличава след пандемията от COVID-19. 
Ако през 2001 г. средната продължителност на трудовата дейност е била 32,0 години, то през 2019-а тя вече е 35,9, спада 
леко до 35,6 - през 2020 г., за да се покачи отново до 36,0 през 2021 г. и да се върне към предпандемичните нива. 
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Сред държавите-членки на ЕС очакваната средна продължителност на трудовия живот варира в широки граници. Най-
високи стойности са регистрирани в Нидерландия (42,5 години), Швеция (42,3 години) и Дания (40,3 години). За разлика 
от това най-ниската продължителност на трудовия стаж е отчетена в Румъния (31,3 години), Италия (31,6 години) и Гърция 
(32,9 години). 
За мъжете очакваната продължителност на трудовия живот е била средно 38,2 години в ЕС, като най-голяма 
продължителност е регистрирана в Нидерландия – 44,3 години, и в Швеция - 43,6 години. 
При жените средната продължителност на трудовия живот в ЕС е 33,7 години, като най-дълго се трудят шведките - 41,0 
години, и холандките - 40,5 години. На другия полюс са италианките – със среден трудов стаж 26,9 години, и румънките – 
27,4 години. 
Въпреки че се очаква мъжете да работят по-дълго от жените, разликата между половете намалява в ЕС с нарастващото 
участие на жените на пазара на труда. Тя е била 4,5 години през 2021 г. в сравнение с +7,0 двадесет години по-рано. Най-
силно изразена е тази разлика в Италия (+9,1 години), следвана от Малта (+8,4 години) и Румъния (+7,6 години). Литва е 
единствената страна, където жените се трудят с 1,3 години повече от мъжете. В Естония, Латвия и Финландия разликата е 
символична. 
 
√ Готвачи, сервитьори и работници в кухня най-търсени в ЕС за тримесечие на 2022 г. 
Професията, отбелязала най-рязко процентно увеличение на броя на заетите в Европейския съюз за година (от първото 
тримесечие на 2021 до края на първото тримесечие на 2022), e тази на помощник-готвачите. Ръстът е с 25.1% на годишна 
база, което е скок от 1.1 млн. на почти 1.4 млн. души. Това показват данните на Евростат. 
Втора с най-голямо увеличение - 15.6%, е групата на персоналните обслужващи работници, което обхваща голям брой 
професии - придружители, кондуктори, водачи, готвачи, сервитьори и бармани, фризьори, козметици, строители и 
домакински надзорници. През първото тримесечие на 2022 г. тази професионална група е имала 7.6 милиона 
представители в ЕС. 
Специалистите по информационни и комуникационни технологии се нареждат на трето място в групата на най-търсените 
професии с 9.6% увеличение спрямо първото тримесечие на 2021 г. На годишна база тази група, включваща разработчици 
на софтуер и приложения, както и анализатори и специалисти по бази данни и мрежи, се е увеличила от 4.1 на 4.5 милиона 
души. 
Има още две професионални групи с над 9% увеличение в броя на работниците между март 2021 и март 2022 г. - 
юридически, социални, културни и свързани с тях асоциирани професионалисти (с 9.4%), както и мениджъри по 
хотелиерство, търговия на дребно и други услуги (с 9.1%). През първото тримесечие на 2022 г. тези групи наброяват 
съответно 3.5 и 2.4 милиона работници. 
За разлика от тях, броят на заетите в селското, горското и рибното стопанство отбелязва най-значителното намаление в ЕС 
с 12.6% между първото тримесечие на 2021 и съответния период на 2022 г. 
Данните на Евростат показват още, че през първите три месеца на тази година 3.6 милиона безработни в ЕС (което прави 
25.2% от всички безработни през четвъртото тримесечие на 2021 г.) са си намерили работа. През този период 7.2 милиона 
европейци остават безработни, а 3.3 милиона напускат работната сила и изпадат в икономическа неактивност. 
 
√ Германия търси 2000 души от Турция за работа по летищата 
Недостигът на работна ръка на германския пазар на труда не е нов феномен. Но този път от остра липса на работници 
страдат летищата в Германия. Много от работните места там бяха съкратени по време на пандемията, а сега, когато 
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германските граждани отново искат да пътуват, по аерогарите в страната се образуваха невъобразимо дълги опашки от 
чакащи пътници, настъпи хаос с анулирани полети и изгубени багажи. 
С оглед на тази неприемлива ситуация се появи идеята за наемане на допълнителни работници от чужбина. Става дума за 
близо 2000 души от Турция, които да получат временни разрешителни за работа и предложения да бъдат наети основно 
за обработката на багажите по летищата в Германия. Министърката на вътрешните работи Нанси Фейзър заяви, че 
необходимите разрешителни за престой и за работа ще бъдат издавани бързо. От бранша очакват процедурите да траят 
между две и четири седмици, а не 2-3 месеца, както досега. Проблематично е обаче, че чуждестранни работници не могат 
да бъдат назначавани при контрола за сигурност на пътниците, а именно там е най-големият недостиг на кадри. 
Но турските работници, които ще бъдат привлечени на работа в Германия, всъщност са нужни и на собствената си страна. 
Тъкмо квалифицирани кадри с познания по английски и немски в момента се търсят интензивно и от турските летища, 
защото туристическият сезон вече е в разгара си. Туризмът има важно икономическо значение за Турция. Анкара има 
големи очаквания, свързани с развитието на този бранш сега, когато трябва да се преодоляват неблагоприятните 
последици от тежката пандемия. Затова привличането на квалифицирана турска работна ръка в чужбина може да изправи 
страната пред проблеми, смятат експерти. 
Идеята на Германия се радва на огромен интерес в турската общественост. Всички турски медии информират по този 
въпрос. "Германия иска да наеме турски гастарбайтери", гласят повечето от заглавията по темата. В информациите се 
твърдеше, че месечната заплата ще възлиза на 4000 евро, на някои места дори се говореше за 6000 евро. "Многобройни 
турски работници бяха обзети от еуфория след първите съобщения в медиите", разказва Емре Езер - кореспондент на 
турската редакция на ДВ. "Мнозина мислеха, че ще имат право да се преселят в Германия и трайно да останат там. Но 
колкото повече детайли бяха разгласявани, толкова по-голямо ставаше разочарованието сред тях." 
Според данни на съсловните организации в Германия турските работници ще бъдат наети само временно на робата - за 
максимум три месеца. 
Идеята да се наеме чуждестранна работна ръка, която да реши проблеми на германския трудов пазар, много напомня 
за Споразумението от 1961 година.По силата на което във ФРГ пристигнаха няколко поколения турски гастарбайтери 
заедно със семействата си. Те допринесоха в значителна степен за германското икономическо чудо от 1960-те години. 
Множество турски медии правят тъкмо този паралел в своите сегашни съобщения по темата. "За първи път от 1961 година 
насам", гласят много от заглавията. 
Може ли да се очаква, че актуалният проект за привличане на турска работна ръка ще обхване и други сфери на 
икономиката? Официалният отговор е отрицателен. Германските министри на транспорта, на труда и на вътрешните 
работи подчертаха на съвместна пресконференция, че в случая се говори само за мярка в ограничен период от време. 
Министърът на труда Хубертус Хайл заяви ясно: "Не става дума за трайна имиграция в Германия". 
Юнус Улусой, който ръководи отдел "Миграция и интеграция" в Центъра за турски и интеграционни изследвания в Есен, 
смята, че е погрешно да се сравнява сегашният проект на германското правителство с  приема на гастарбайтери през 1961 
година. Все пак той намира и някои паралели: "На решението с Турция в онези години се гледаше като на решение по 
принуда: няколко хиляди работници трябваше да дойдат в Германия за ограничен период от време. Не беше предвидено 
тези хора да водят своите семейства със себе си. Само че чуждите работници се оказаха добри и затова работодателите не 
искаха да ги пуснат да се връщат обратно", казва Улусой. 
С оглед на сегашните проблеми на германския трудов пазар в авиационния бранш се надяват да има облекчения за 
имиграцията на турските работници. "Вече от години настояваме, заедно с цялата германска икономика, Германия 
значително да облекчи правилата за трудова имиграция", заяви говорителката на Федералното сдружение на въздушния 
транспорт. 
Официално и този път не става дума за трайна трудова миграция, а само за мярка за ограничен период от време. Все пак 
намеренията на германското правителство пораждат надежди сред работниците в Турция - страна, която се намира в 
икономическа криза и страда от висока инфлация. 
 
√ Фон дер Лайен предупреди ЕС да се готви за спиране на доставките на руски газ 
Европейският съюз трябва да се подготви за "цялостно прекъсване" на доставките на газ от Русия. Това заяви 
председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, цитирана от ДПА и БТА. 
Комисията възнамерява в средата на юли да представи план за действие при извънредни ситуации в целия ЕС, за да бъде 
гарантирано, че "газът тече натам, където от него има най-голяма нужда", ако доставките на синьото гориво от Русия спрат 
напълно, допълни тя. 
Председателката на комисията информира Европейския парламент в Страсбург за напредъка на блока в намаляването от 
зависимостта от вноса на руска енергия на фона на войната в Украйна. ЕС наложи санкции заради инвазията, в отговор на 
което Русия спря някои доставки. 
Фон дер Лайен каза, че вносът на втечнен природен газ от САЩ се е утроил в сравнение с 2021 г., а средният месечен внос 
на руски газ по тръбопровод е спаднал с една трета. Тя отхвърли призиви за забавяне на преминаването на блока към 
възобновяеми източници на енергия на фона на растящата енергийна криза в ЕС. 
"Новата среда на сигурност е най-добрият аргумент за ускоряване на въвеждането на възобновяемите източници на 
енергия", каза Фон дер Лайен и добави, че тези източници на енергия предоставят "независимост от руските изкопаеми 
горива". 
По думите й, едно продължаване на конкурирането за ограничени количества изкопаеми горива би довело единствено до 
допълнително повишаване на цените и би "напълнило хазната на (руския президент Владимир) Путин". 
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"Очевидно е, че Путин продължава да използва енергията като оръжие", заяви Фон дер Лайен и добави, че Русия вече е 
прекъснала газовите доставки на 12 страни членки на ЕС. 
 
√ Еврото се търгува за 1,0215 долара 
Курсът на еврото се задържа близо до прага от 1,02 долара в междубанковата търговия днес, съобщиха германски сайтове 
за финансова информация.  
Единната валута се разменяше за 1,0215 долара във Франкфурт днес.  
Европейската централна банка определи вчера референтен курс от 1,0177 долара за едно евро.  
 
√ Борсите в Европа се оцветиха в зелено 
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа регистрираха повишения в ранната търговия в сряда, след като 
краят на стачката на норвежките работници на платформи за офшорен добив на петрол и газ облекчи притесненията от 
срив на енергийните доставки, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст от 5,69 пункта, или 1,42%, до 406,37 пункта, след като предходната сесия 
се понижи с 2,1% на фона на опасенията около стачката в Норвегия. 
Немският показател DAX напредна със 166,61 пункта, или 1,34%, до 12 567,81 пункта, след като във вторник се понижи с 
близо 3%. Индексът намери подкрепа в данните, които показаха, че поръчките за индустриални и промишлени стоки в 
Германия са нараснали през май, слагайки край на серията от три поредни месеца на спад. 
Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 се повиши със 105,34 пункта, или 1,5%, до 7 130,81 пункта. Френският 
измерител CAC 40 записа ръст 94,17 пункта, или 1,63%, до 5 889,13 пункта. 
Тази година фондовите пазари отчитат изключителна волатилност на фона на постоянния поток от негативни новини, 
включително за ограничените доставки на газ за Европа, мерките срещу разпространението на COVID-19 в Китай и новата 
политическа криза във Великобритания. 
STOXX 600 е надолу с 16,5% от началото на годината, тъй като инвеститорите се опитват да коригират очакванията си за 
корпоративните печалби и икономическия растеж в резултат на агресивните действия на централната банка за укротяване 
на инфлацията. 
„Рисковете от глобална рецесия започват да се възприемат от пазарите. Може да се каже, че сме свидетели на доста 
значително понижаване на рейтинга във всеки сектор на европейския пазар. Част от предпазливостта и притесненията от 
рецесията вече са отразени в някои от тези цени“, коментира Ричард Дънбар от инвестиционната фирма abrdn. 
Вниманието на инвеститорите днес е насочено към данните за продажбите на дребно в еврозоната през май на фона на 
гореща инфлация. Данните от миналата седмица показаха, че ръстът на потребителските цени през юни достигна рекордно 
високо ниво от 8,6%, давайки нов тласък на аргумента, че Европейската централна банка да започне да повишава лихвите 
този месец. 
Акциите на Just Eat Takeaway.com скочиха със 19,7%, след като Amazon се съгласи да придобие 2% дял в нейният 
американски бизнес за доставка на храна Grubhub и заяви, че ще предложи на членовете на Prime достъп до услугата за 
една година. 
Цената на книжата на Faurecia се понижи с 4,77%, след като Barclays понижи рейтинга си за акциите на френския 
производител на автомобилни части. 
Акциите на германския енергиен концерн Uniper  Uniper поевтинях 3,95%, след като стана ясно, че финландската му 
компания-майка Fortum води преговори с Германия за облекчаване на финансовите проблеми на фирмата. Германското 
правителство обмисля придобиването на дял от 25 в енергийната газова компания. На този фон цената на книжата на 
Fortum се понижи с 1,83%. 
Смесени резултати на Уолстрийт 
Американските борсови индекси не намериха единна посока във вторник, след опасенията от потенциална рецесия в САЩ 
натежаха на инвеститорските нагласи, но спада на доходността по облигациите подкрепи технологичния сектор, пише Си 
Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете спад от 129,44 пункта, или 0,42%, до 30 967,82 пункта, след като по-рано бе на 
червено със 700 пункта. Широкообхватният показател Standard & Poor’s 500 се повиши с 6,06 пункта, или 0,16%, до 3 831,39 
пункта. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq напредна със 194,39 пункта, или 1,75%, до 11 322,24 пункта. 
Притесненията относно икономическия растеж стават все по-сериозни, като пазарът регистрира спад в четири от 
последните пет седмици, а S&P 500 е с повече от 20% под рекордния си връх. Някои икономисти смятат, че брутният 
вътрешен продукт на САЩ се е свил през първите две тримесечия на годината, което е би означавало, че страната е 
навлязла в техническа рецесия. 
Във вторник спредът между 10-годишните държавни облигации и 2-годишните държавни облигации се обърна, което 
означава, че тази по краткосрочните ценни книжа е по-висока от тази по дългосрочните. Този феномен, известен като 
инверсия, се счита за индикатор за предстояща рецесия. 
Акциите на компаниите, свързани с икономическия растеж, поевтиняха рязко във вторник. Цените на книжата на 
индустриалните гиганти Deere и Caterpillar се понижиха съответно с 3,15% и 2,41%. 
Спадът на доходността на облигациите обаче даде тласък на технологичните акции, ориентирани към растежа. Цените на 
книжата на Docusign и Zoom Video се повишиха съответно с 6,70% и 8,52% 
Понижението на цената на петрола пък доведе до поевтиняване на акциите на Chevron с 2,62%. 
Акциите на Amazon, Nike и Target поскъпнаха с  3,60%, 3,10% и 2,34% , тъй като по-ниските цени на петрола биха могли да 
бъдат тласък за тези акции, докато потребителите коригират своите модели на разходи на фона на висока инфлация. 
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Цената на книжата на Ford се понижи с 1,02%, след като продажбите на автомобилния производител през второто 
тримесечие нараснаха по-бавно от очакваното. 
В четвъртък пазарите завършиха едно от най-лошите полугодия от десетилетия, като някои анализатори на Уолстрийт 
смятат, че икономическото забавяне се отразява в известна степен и на акциите. 
Перспективите за втората половина на годината са мрачни. Стратегът на Credit Suisse Джонатан Голуб посочи в бележка до 
клиентите във вторник, че очаква САЩ да избегнат рецесия, но намали целта си за равнището S&P 500 за края на годината 
от 4900 на 4300 пункта. Новата цел означава, че той очаква Уолстрийт възстанови около половината от загубите си от 
първите шест месеца на годината. 
Спад в Азия 
Водещите индекси на борсите в Азиатско-тихоокеанския регион записаха понижения във вторник, като китайските акции 
поведоха загубите на фона на завръщащите се опасения от разпространението на COVID-19, предаде Си Ен Би Си. 
Хонконгският измерител Hang Seng отчете спад от 266,41 пункта, или 1,22%, до 21 586,66 пункта. Листнатите в Хонконг 
акции на банката HSBC поевтиняха с 3,54%, след като Английската централна банка повиши нейния антицикличен 
капиталов буфер от 1% на 2%. Акциите на петролния гигант CNOOC пък поевтиняха с 4,81% на фона на поевтиняването на 
„черното злато“. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Compositе се понижи с 48,68 пункта, или 1,43%, до 3 355,35 пункта, докато 
индексът Shenzhen Composite изтри 25,78 пункта от стойността си, или 1,15%, достигайки ниво от 2 207,20 пункта. 
„Новата сесия от тестове за коронавирус в Шанхай даде нов тласък на страховете от нови блокирания в Китай, което ще 
има вълнообразен ефект на другите пазари“, посочват в бележка анализатори от ANZ Research. 
Шанхай отново ще проведе масово тестване в няколко свои квартала, след като по-рано тази седмица бяха засечени 
положителни случаи, стана ясно от изявление, публикувано в профила на града в WeChat. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 регистрира спад 315,82 пункта, или 1,2%, до 26 107,65 пункта. 
В Южна Корея бенчмаркът Kospi се понижи с 49,77 пункта, или 2,13%, до 2 292,01 пункта. 
Австралийският показател ASX 200 записа спад от 34,8 пункта, или 0,52%, до 6 594,5 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха предимно понижения в ранната търговия. Основният индекс 
SOFIX отчете спад от 3,52 пункта, или 0,58%, до 606,58 пункта. BGBX40 се понижи с 0,64 пункта, или 0,45%, до 142,65 пункта. 
BGTR30 изтри 0,93 пункта от стойността си, или 0,13%, достигайки ниво от 736,05 пункта. BGREIT напредна с 0,68 пункта, 
или 0,375, до 183,22 пункта. 
 
√ Украйна подаде молба за членство в ОИСР 
Украйна подаде молба за членство в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Това съобщи в 
чат приложението Телеграм премиерът Денис Шмигал, цитиран от ДПА.  
Членството в ОИСР е един от крайъгълните камъни за успешното възстановяване и развитие на Украйна, заяви той.  
"Украйна споделя всички принципи на организацията и желае да стане неин член възможно най-скоро", написа Шмигал в 
друго съобщение в Туитър. 
Генералният секретар на ОИСР Матиас Корман обясни в същата социална мрежа, че молбата "ще бъде разгледана от 
Съвета на ОИСР по обичайния ред", предаде БТА. 
ОИСР, чието седалище е в Париж, обединява страни, които са отдадени на демокрацията и пазарното стопанство. Освен 
силни икономики като Германия, САЩ и Япония там членуват и страни с нововъзникващи пазари като Мексико и Чили.  
Още преди руската инвазия Украйна беше смятана за една от най-бедните страни в Европа по доходи на глава от 
населението.  
 
√ Беларус замразява чуждестранното дялово участие в 190 местни компании 
Беларус замразява чуждестранното дялово участие в 190 беларуски компании, включително дружеството на EPAM Systems 
в страната и „Лукойл Беларус“, предаде Ройтерс. 
Решението идва в отговор на западните санкции, наложени срещу Русия заради инвазията й в Украйна и нарушенията на 
човешките права. 
В указ, публикуван на официалния законодателен портал на Беларус, се посочва, че на акционерите от държави, които 
„извършват неприятелски действия срещу беларуски юридически и/или физически лица“ е забранено да се разпореждат 
с дяловете си. 
 
√ Цените на петрола се стабилизират след разпродажбите от последните дни 
Цените на петрола се стабилизираха в ранната търговия в четвъртък, следвайки резките понижения в предходните две 
сесии, тъй като вниманието на инвеститорите отново се насочи към ограничените доставки, въпреки че пазара 
продължават да влияят и страховете относно търсенето на фона на рисковете от глобална рецесия, пише Ройтерс. 
Към 9:05 часа българско време сортът Брент поскъпна с 0,35 долара, или 0,35%, до 101 долара за барел. Цената на 
американския лек суров петрол WTI се повиши с 0,35 долара, или 0,36%, до 98,88 долара за барел. 
„Страховете от рецесия продължават да нарастват и това очевидно поражда известни опасения за перспективите за 
търсенето“, коментира Уорън Патерсън, ръководител на отдела за проучвания на суровините в ING. 
Той добави, че е трудно да бъдеш прекалено голям песимист по отношение на цените на петрола, тъй като месечните 
спредове на Брента дават индикация за ограничени доставки. 
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Патерсън също ткаа отбеляза, че „скорошните преговори за иранското ядрено споразумение не изглежда да са постигнали 
много“. 
Вашингтон затегна санкциите срещу Иран в сряда, оказвайки натиск върху Техеран, докато се стреми да съживи ядреното 
споразумение от 2015 г. 
Консултантска компания Eurasia Group понижи оценката си за вероятността за постигане на споразумение между 
Съединените щати и Иран тази година от 40% на 35%,. 
Цените на петрола се понижиха заедно с други суровини като металите и палмовото масло, тъй като централните банки 
по света повишиха лихвените проценти през последните няколко месеца, за да се борят с инфлацията, разпалвайки 
страховете от рецесия и удар върху търсенето на суровини. 
Сортовете Брент и WTI завършиха сесията в сряда при най-ниските си нива от 11 април насам. 
Търговците следят за възможно прекъсване на доставките на петрол от Каспийския тръбопроводен консорциум (Caspian 
Pipeline Consortium), след като руски съд му нареди да спре дейността си за 30 дни. Износът на CPC, който обработва около 
1% от световните доставки на петрол, все още продължаваше към сряда сутринта. 
 
√ Кристалина Георгиева не изключва възможна глобална рецесия 
Управляващият директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева предупреди, че перспективите за 
световната икономика са „значително помрачени“ от април насам и каза, че предвид повишените рискове не може да 
изключи възможна глобална рецесия през следващата година, предаде Ройтерс. 
В интервю за агенцията Георгиева каза, че през следващите седмици фондът ще понижи прогнозата си глобалната 
икономика за 2022 г., която досега организацията очакваше да нарасне с 3,6%. Това ще бъде трето понижение на 
прогнозата от началото на годината. Георгиева поясни, че икономистите на МВФ все още финализират новите числа.  
Очаква се МВФ да публикува актуализираната си икономическа прогноза за 2022 г. и 2023 г. в края на юли, след като през 
април понижи оценката си с почти цял процентен пункт. Глобалната икономика се разшири с 6,1 % през 2021 г. 
„Перспективите от последната ни актуализация през април значително се помрачиха“, каза тя в пред Ройтерс, 
акцентирайки върху по-универсално разпространение на инфлацията, по-значителни увеличения на лихвените проценти, 
забавяне на икономическия растеж на Китай и ескалиращи санкции, свързани с войната в Украйна. 
Попитана дали може да изключи възможността от глобална рецесия, тя каза: „Рискът се е повишил, така че не можем да 
го изключим“. 
Последните икономически данни показаха, че някои големи икономики, включително тези на Китай и Русия, са се свили  
през второто тримесечие, коментира тя, като добави, че рисковете са дори по-високи през 2023 г. 
„2022 г. ще бъде трудна, но вероятно 2023 г. ще бъде още по-трудна. Рисковете от рецесия се увеличиха за 2023 г.“, каза 
ръководителят на финансовата институция. 
Инвеститорите стават все по-загрижени за рисковете от рецесия, след като ключова част от кривата на доходност на 
държавните облигации на САЩ се обърна за втори пореден ден в сряда, което е надежден индикатор, че рецесията се 
задава. 
Председателят на Федералния резерв Джером Пауъл каза миналия месец, че централната банка на САЩ не се опитва да 
предизвика рецесия, но е напълно ангажирана да постави цените под контрол, дори ако това крие риск от икономически 
спад. 
Георгиева заяви, че по-продължителното затягане на финансовите условия би усложнило глобалните икономически 
перспективи, но добави, че е от решаващо значение да се овладее инфлацията. 
Глобалната перспектива е по-разнородна сега, отколкото преди две години, като износителите на енергия, включително 
Съединените щати, са в по-добра позиция, докато вносителите изпитват затруднения, каза тя. 
По-бавният икономически растеж може да е „необходима цена за плащане“, като се има предвид спешната и неотложна 
нужда от възстановяване на ценова стабилност, обясни Георгиева. 
Тя обърна внимание на нарастващия риск от разминаване между фискалната и паричната политика и призова страните 
внимателно да калибрират тези действия, за да избегнат всякаква възможност фискалната подкрепа да подкопае усилията 
на централните банкери да контролират инфлацията. 
„Трябва да създадем силно ниво на координация между централните банки и финансовите министерства, така че те да 
предоставят подкрепа по много целенасочен начин... и да не подкопават това, което паричните политики се стремят да 
постигнат“, каза ръководителят на МВФ. 
 
Cross.bg  
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- След тежката катастрофа. За опасното поведение и шофиране – има ли спасителен план в битката срещу 
нарушителите на пътя? Димитър Илиев и Румен Дунев 

- Възможен ли е кабинетът и ще получи ли необходимата парламентарна подкрепа – депутатът от БСП за България 
Борислав Гуцанов. 

- Политическата ситуация и нагласите – Боряна Димитрова от “Алфа Рисърч”. 
- Как ще се управлява софийското парно, какви са плановете за развитието на дружеството – дискусия с общински 

съветници. 
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√ Преглед на печата  
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа – Футболистът убиец Семерджиев летял с над 120 км/ч., с 50 по-малко момичетата щяха да са живи 
в. Труд  - Предизвестеното двойно убийство 
в. Телеграф  - Георги убил момичетата на хероин и дизайнерска дрога 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Никола Минчев пак шеф на НС до 22 юли, Рашков оглавява КПКОНПИ до 31-и 
в. 24 часа – ЕК одобри € 11 млрд. за България, но още няма приети програми как ще ги похарчим 
в. Труд  - Пак фалшиви избори с машини 
в. Труд - Искат пенсии с фалшив стаж 
в. Телеграф - Програма на кабинета: Под 20 страници и 40 закона 
в. Телеграф - 1887 крият доход от продажби в нета 
Водещи интервюта 
в. 24 часа  - Делян Добрев, зам.-председател на енергийната комисия в парламента: Опитват да си купят за мнозинство не 
един депутат, а 11 - зад тях са гласовете на 3 области 
в. Труд  - Петър Петров, депутат, зам.-председател на "Възраждане", пред "Труд": Не желаем да излезем от ЕС, но не 
искаме Европа на две скорости 
в. Телеграф  - Топдипломатът Любомир Кючуков: Македонизъмт разделя, нашият интерес е да се обединяване  
Водещи анализи 
в. 24 часа - Дали 20 г. затвор ще спрат такива шофьори да газят хора 
в. Труд - Защо губим срещу Северна Македония? 
в. Телеграф - Прегазени закони и смазана вяра 
 
√ Предстоящи събития в страната на 7 юли 
София 

- От 10.00 часа в Гербовата зала на „Дондуков“ 2 държавният глава и върховен главнокомандващ на Въоръжените 
сили Румен Радев ще удостои военнослужещи с висши офицерски звания. 

- От 11.00 часа в централното фоайе на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ ще бъде официалното 
представяне на фототипно издание „Празничен миней“ на  Божидар Подгоричанин – 1538 г. 

- От 11.00 часа, в зала „Проф. Марин Дринов“ на БАН (ул. 15-ти ноември 1) ще бъдат представени най-новите 
постижения на Института по информационни и комуникационни технологии на БАН (ИИКТ-БАН) във връзка с 
компютърен синтез на българска реч, която трудно се различава от естествената реч. 

- От 11.30 часа депутатите от Демократична България Мартин Димитров и Георги Hанев, и изпълнителният директор 
на Българската хранителна банка Цанка Милановаq ще дадат брифинг по повод измененията в ЗДДС, приети при 
актуализацията на бюджет 2022. Брифингът ще е в сградата на Народното събрание на мястото за 
пресконференции до Клуба на народния представител. 

- От 12.00 часа, в Министерството на здравеопазването (конферентна зала, ет. 4) ще се проведе пресконференция, 
на която ще бъдат представени дейностите за подобряване на детското и майчиното здраве, както и информация 
за изграждането на Национална детска болница. 

- От 13.30 часа ще се състои пресконференция, на която председателят на Асоциацията на българската авиационна 
индустрия (АБАИ) Тодор Иванджиков от името на неговата компания International Aviation Services Ltd ще 
представи благотворителната кампания HANDS ACROSS THE SKIES. Тя е организирана съвместно с Българския 
червен кръст, другият наш член – авиокомпания GullivAir и партньори от Великобритания и Украйна. 

- От 14.30 часа в зала Пресклуб в сградата на пл. „Княз Александър I” ще се проведе заседание на Комисията по 
туризъм. 

- От 16.00 часа Изпълнителното бюро на БСП свиква Национален съвет на левицата, в централата на партията на ул. 
“Позитано“ 20. 

- От 16.00 часа в зала „Опал“ на хотел „Рамада“, гр. София Синдикат „Образование” към КТ „Подкрепа”, ще връчат 
наградата „Стоян Михайловски” за особени заслуги в областта на просветното, културното и синдикалното дело, 
изразявайки почит към името на създателя на химна „Върви, народе възродени….” 

- От 20.00 часа на сцената Южен парк 2 зад музея „Земята и хората“ Детският хор на БНР ще започне лятото с концерт 
на открито в рамките на Sofia Summer Fest. 

*** 
Варна. 

- От 11.30 часа ще се проведе заседание на ПК „Култура и духовно развитие“. 
*** 
Казанлък. 

- От 10.30 часа в пресклуба а БТА ще се проведе пресконференция на актьора Веселин Плачков, временно 
изпълняващ длъжността директор на Общински театър "Любомир Кабакчиев" в Казанлък. 

*** 
Пловдив. 
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- От 18.00 часа в галерия "Капана" ще бъде открито второто издание на Международния младежки фестивал на 
акварела, организиран от Международно акварелно общество – България (IWS - Bulgaria) с куратор Селма 
Тодорова. 

- От 18.00 часа Дружество на пловдивските художници представя изложба на Александър Христев в галерия 
"Пловдив" /ул. "Авксентий Велешки" 20/. 

*** 
Русе. 

- От 11 ч. до 13 ч. в Пленарната зала на Община Русе ще се проведе информационна среща, насочена към 
потенциални бенефициенти по програмите за развитие на човешките ресурси представя възможностите на новия 
програмен период 

*** 
Стара Загора. 

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

- От 17.30 часа в зала „П. Р. Славейков“ на Общинска администрация ще се състои публично обсъждане на отчета за 
касово изпълнение на бюджета и на сметките за средствата от Европейския съюз на община Стара Загора за 2021 
година 

*** 
Шумен. 

- От 19.35 часа в музеен комплекс „Панчо Владигеров“ ще се проведе концерт „Лятна серенада“ на Симфониета 
Шумен. 

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

