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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 

 
 
В. Труд 
 
√ Газ няма, но за сметка на това е скъп 
Задава се ограничителен режим на синьо гориво 
Правителството на Кирил Петков заложи ядрена бойна глава пред следващия кабинет, обяви Делян Добрев от ГЕРБ 
Решават кои заводи да работят и кои да спрат 
“Газ няма, но за сметка на това е скъп. България няма да има газ от 1 август. Не е осигурен и газ за зимата”. В тези три 
изречения депутат от опозицията обобщи казаното по време на закритото изслушване в НС на премиера в оставка Кирил 
Петков и на енергийния министър Александър Николов за доставките и цените на природния газ. 
Изслушването започна със скандали, които продължиха повече от час. Причина за тях би желанието на “Продължаваме 
промяната” заседанието да е закрито. 
“Не може да бъде секретна цената на природния газ и сигурността на доставките на природен газ за България. Кое е 
секретно. Цената я плащат хората и бизнеса”, заяви Теменужка Петкова от ГЕРБ. “Те искат да засекретят това, че вчера 
изпълнителният директор на “Булгаргаз” заяви, че до края на годината няма газ, няма осигурени доставки на газ”, каза още 
бившата енергийна министърка и добави, че самата фирма “Булгаргаз” няма секретно деловодство, че да бъдат внесени в 
деловодството на НС секретни документи. 
“Тъй като сега не можем да разберем каква ще е цената от тези, които са вътре в пленарна зала в оставка, вчера стана ясно 
от ръководството на “Булгаргаз”, че цената ще е 32 процента нагоре, а газ няма. Оттук нататък, за съжаление нашето 
общество ще трябва да плати цената и на цялата некадърност на тези аматьори. Нашата парламентарна група не намира 
за нужно повече да стои в пленарната зала на Народното събрание”, заяви председателят на ПГ на ГЕРБ Десислава 
Атанасова. 
“Не искат да кажат, че газът скача с 32 процента за юли, че август месец ще продължи да нараства с двуцифрени темпове 
и не се знае дали изобщо ще има газ. Всъщност управляващите в момента засекретиха бомбата, която слагат за следващия 
служебен кабинет. Той ще бъде изправен пред ситуация, в която физически няма да има достатъчно газ и ще трябва да се 
въведе ограничителен режим на газа в България”, заяви Делян Добрев, който също е бивш енергиен министър. 
“Правителството на Радев ще трябва да реши кои заводи да работят и кои не, кои болници да ползват газ и кои да се върнат 
на нафта. Ако пред правителството на Радев е заложена бомба, пред следващия редовен кабинет през зимата е заложена 
ядрена бойна глава. И не преувеличавам”, каза още Добрев. Той обяви, че цената на газа за юли месец ще е 186,47 лв. 
(през юни е 141,77 лв.). 
“Издирват се поне 10 танкера до края на годината. Трябват ни 10 танкера. “Чирен” е пълен на 35%”, отбеляза още Добрев. 
На въпрос те какво предлагат да се направи и дали следва да започнем да плащаме на “Газпром” в рубли, Добрев зададе 
контра въпрос - защо всички в Европа плащат в рубли, а ние не можем. Според него целта на кабинета “Петков” била да 
се вкарат посредници при доставките на газ. 
Енергийни експерти обясниха пред “Труд”, че вече става въпрос за двойни посредници. Причината е, че при внос на 
втечнен газ през Турция, най-напред се сключва договор с фирма-доставчик, а след това и с втора фирма. Причината е, че 
според законите в Турция газът става нейна собственост, след като влезе на територията є. Припомнено бе от експертите, 
че според указанията на ЕК до 1 октомври хранилището ни в Чирен трябва да е на 80% запълнено, за да бъдат гарантирани 
газовите доставки. 
Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България: Плащаме на „Газпром“, без да 
потребяваме 
Страната ни плаща по сключения договор с “Газпром експорт”, без да потребява синьото гориво. Това заяви председателят 
на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев пред БНР. “Имаме договор, който не е прекратен, с 
“Газпром експорт”, на по-ниски цени от тези на спот пазара, от порядъка на 25-30 на сто по-ниски, плащаме по този договор 
транспорта на този газ и в същото време не потребяваме газ, рискувайки да го платим след това, нищо, че не сме го 
потребили, поради клаузата в договора “вземи или плати”, поясни Велев. И допълни, че една седмица бизнесът е работил 
без да знае цената на газа и съответно дали е работил на загуба или с нормална рентабилност. “Ще има ли изобщо газ и 
ако ще има, колко ще струва? Азерският газ започнахме да го получаваме в пълен размер, но той е една трета от 
потреблението”, подчерта Велев. 
Рамадан Аталай, депутат от ДПС: Чакаме Лена да отиде до САЩ за газ 
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Едно време с “големия шлем” се ангажираше президентът на държавата, сега чакаме Лена да отиде до Америка да ни 
достави газ. Много е несериозно. 
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. 
Прогнозата ми е, че дори да дойде отнякъде газ, клиентите няма да са в състояние да платят. 
Приключихме с всякакви илюзии да очакваме общи договорености на ЕК, за да може България да има газ. Подобни 
амбиции са “мираж”. 
Управляващите трябва да си признаят, че не са се справили 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. 
Константин Стаменов, председател на Българска федерация на индустриалните енергийни консуматори, пред 
“Труд”: Потъваме с „Титаник“, но оркестърът продължава да свири 
При тези високи цени на газ и на ток, много предприятия ще изпаднат в ликвидна криза. Ако сравним предприятието с 
обикновен човек, на бизнеса повишението на газа ще се отрази точно както на работещите им се отразяват повишените 
цени на петрола - когато си заредиш колата, за да стигнеш до работа, се оказва, че от заплатата ти не остават пари за нищо 
друго. Такъв въпрос стои вече и пред фирмите, а някои предприятия вече спряха работа, за да изчакат. Защото, ако 
всичките средства на едно предприятие отиват за ток и газ, няма да останат пари да се разплащаме с другите ни доставчици 
и да покрием всички останали разходи. И сме изправени пред голяма несигурност. 
Отделно не е ясно откъде и дали ще има газ за зимата и, ако има, на какви цени ще е. Ако няма газ, ще се наложи да 
спираме работа или да влезем в ограничителни режими. Как ще работи икономиката? Ситуацията е много плашеща. 
Засегнати ще са всички предприятия, които са от енергоинтензивната индустрия или просто потребяват природен газ. 
Нямаме никаква алтернатива. Преди години имахме в договорите клауза, че трябва да имаме на склад алтернативни 
горива, но вече няма мазутни стопанства както навремето. В комплексните ни разрешителни пише какво можем да горим 
в инсталациите, а освен това те са обновени и нямат техническа възможност да горят нещо различно. 
В момента обсъждаме какви компенсации е редно да бъдат отпуснати на бизнеса. Би трябвало да претендираме за такива 
до размера на априлските сметки, както беше поел ангажимент премиерът. 
Не искам да звуча апокалиптично или песимистично, но не виждам и как това, което обещават ЕС и ЕК - общо договаряне, 
как и кога ще се случи. То трябваше вече да е факт. В Европа и в България в момента приличаме на кораба “Титаник”, на 
който ни се казва, че духовата музика трябва да продължава да свири. Така изглеждаме отстрани. И ако някой не го вижда 
- очевидно сетивата му са притъпени. 
Шефът на “Булгаргаз” Людмил Йоцов: Няма договорени доставки за зимата 
Още няма количества за август 
Осигурени доставки на газ има само за месец юли, а през зимата въобще не се знае дали ще има газ. “За юли е договорено 
цялото количество, за август предстои да бъде договорено. Октомври, ноември и декември освен дългосрочния договор 
с азерите към момента нямаме нищо друго договорено”, заяви изпълнителният директор на “Булгаргаз” Людмил Йоцов в 
четвъртък пред временната парламентарна комисия за прекъсване на газовите доставки. 
Йоцов призна, че “Булгаргаз” има ликвидни проблеми. Има и взети кредити. Клиентите на дружеството трупат сериозни 
задължения, като дългът само на “Топлофикация София” вече е 272 млн. лв. Тези задължения трябва да се компенсират 
от “Булгаргаз” и това ставало със заеми. 
“Всеки търговец е посредник”, отговори Людмил Йоцов на критиките на опозицията, че се ползват посредници за 
доставките на газ. Алтернативните доставки са по-скъпи, но каквото можем правим, изтъкна той, като каза, че се очакват 
още танкери с втечнен газ. “Дали цената е по-висока. Да, така е. Няма как да не е по-висока при пазарните фактори, които 
са на нидерландската борса, която е над 160 евро на мегаватчас”, каза Йоцов. Освен двата танкера, които са доставени и 
разтоварени, се очакват още три или четири кораба. За юли са договорени 600 хил. мегаватчаса на терминала за втечнен 
газ при остров Ревитуса, за август - 650 хил., а за септември - още 600 хил. 
“Договорът на “Газпром експорт” не е приключил, разговорите продължават, дори по телефона”, каза Йоцов. Но 
възстановяване на доставките не може да се реши от “Булгаргаз”, обясни директорът на компанията. По схемата на 
“Газпром експорт” плащат гръцки фирми и една българска, каза Людмил Йоцов. Той обясни, че “Булгаргаз” е отказал да 
плаща в рубли за руския газ на база на писмо на зам.-министър на енергетиката, който пък се позовал на решение от 
оперативно заседание на правителството. 
 
Profit.bg  
 
√ УниКредит Булбанк с награда за най-голям пазарен дял от „Банка на годината“ 
УниКредит Булбанк получи наградата „Банка на годината“ в категорията „Пазарен дял“. Отличието беше връчено снощи 
на 30-тата юбилейна церемония, организирана от Асоциация Банка на годината. 
„От името на целия екип на УниКредит Булбанк благодаря за тази награда, която е доказателство за това, че сме 
предпочитаната банка от клиентите. За нас лидерството на пазара не е просто да следим финансови показатели, то е 
концепция – да работиш за бъдещето, да си готов да правиш неща, които не са правени досега, да предвиждаш желанията 
на клиентите“, каза при получаване на отличието Цветанка Минчева, главен изпълнителен директор и председател на 
Управителния съвет на УниКредит Булбанк. Наградата беше връчена от Васил Велев, председател на Управителния съвет 
(УС) на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ). 
Според последните данни, разпространени от Българската централна банка, към май 2022 г. УниКредит Булбанк е най-
голямата банка в страната. В условията на постоянно продължаваща консолидация, течаща в банковия сектор и 
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благодарение на което се генерират икономии от мащаба за някои пазарни участници и системата като цяло, УниКредит 
Булбанк запазва лидерската си позиция, като приключи първото тримесечие на 2022 г. като водеща банка по отношение 
на активи с 18.9% пазарен дял. 
 
Конкурент 
 
√ Бизнесът в Монтана иска нова гимназия по лека промишленост и технологии  
Нова професионална гимназия по лека промишленост и технологии да се обособи в Монтана и тя да се помещава в 
сградата на бившия техникум по механотехника, която стои заключена от 2013 година. Това по иска по време на заседание 
на областния съвет за тристранно сътрудничество представителят на Асоциация на индустриалния капитал в България 
в област Монтана Иван Сергисов. По негова инициатива беше свикат и съветът. 
Сградата се намира в идеалния център на града, държавна собственост е. Община Монтана прави няколко опита да 
придобие собствеността, за да премести едно от общинските училища там, но до момента деактуването не е факт. Сградата 
не се използва, но за поддръжката й се изразходват средства от бюджета на гимназията по електротехника „Христо Ботев". 
В същото време гимназията по лека промишленост, плаща наем за помещенията, които ползва. Предложението на Иван 
Сергисов е в бившето ТМТ да бъде преместена Професионалната гимназия по лека промишленост и да има паралелки и 
от леката промишленост, и от металообработването, като учебното заведение съответно се преименува на 
„Професионална гимназия по лека промишленост и технологии".   
Предвид наличието на машини в сградата е нужно да се помисли и за друга алтернатива, защото според директора на РУО 
Трайка Трайкова дори с по две паралелки лека промишленост и металообработване, гимназията няма да се справи 
финансово. 
Бизнесът поиска професионална паралелка по металообработване и машиностроене. Искането е свързано с потребностите 
от работна сила в област Монтана, което е видно от анкета, проведена от областната администрация и бюрото по 
труда.  Към момента обаче анкетата не дава пълна картина. От справка на РУО за заетостта на паралелките в областта на 
машиностроенето и металообработването пък става ясно, че има по две машиностроителни паралелки има в гимназия 
„Христо Ботев" в Монтана и в Професионалната гимназия по производствени технологии в Лом, но те са заети наполовина. 
Иван Александров от КТ „Подкрета" увери, че такива специалисти са необходими и се позова на резултати от проучване на 
потребностите от работна сили в областта за следващите 3-5 години. То показва, че има нужда от професионални 
направления в областта на машиностроенето, металообработването и металургията, също и по производствени 
технологии – текстил, облекло, обувки и кожи. 
По предложение на областния управител Ванина Вецина ще се формира работна група с представители на институциите в 
тристранния съвет, която ще събере анализите и обосновките по темата и ще се търси решение. 
 
 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
БНТ 
 
√ След втори опит НС събра кворум за заседанието си 
Народното събрание събра кворум от втория опит и започна редовното си заседание. 
Депутатите от ГЕРБ-СДС, ИТН и ДПС не се регистрираха при първия опит - в 9.00 ч. 
Вчера от ГЕРБ-СДС заявиха намерението си да бойкотират кворума до гласуването на нов кабинет. 
 
√ Одобриха процедура за избор на международен инвеститор за "Топлофикация София" 
Столичният общински съвет прие бизнес плана на „Топлофикация София“ ЕАД за 2022 г. и одобри започването на 
процедура за избор на международен независим инвеститор. Решението беше прието с 43 гласа „за“, 4 „против“ и 3 
„въздържал се“. 
Бизнес планът на „Топлофикация София“ за 2022 предвижда намаляване на загубата от оперативна дейност спрямо 2021 
г. с близо 49%. За пръв път очакванията са приходите от електрическа енергия на годишна база да надвишат тези от 
топлинна с 52% от общите приходи. Ключов момент през 2022 г. ще бъде още справянето с негативните последици от 
енергийна криза и изключително динамичните пазари на енергийните ресурси. Ще се търси максимално възползване от 
положителните динамики в цените на електроенергията чрез активно участие на борсовия пазар, като същевременно се 
оптимизира разходната част, както и инвестиционната и ремонтната дейност. 
В следващите 2 месеца „Топлофикация София“ трябва да предприеме необходимите действия по изготвяне на 
документация за провеждане на процедура по избор на изпълнител за строителство на нови енергийни мощности и 
предоставяне на консултантски и административно-технически услуги от външен инвеститор. Целта на процедурата е 
привличането на международен инвеститор с опит в изграждането и управлението на енергийни мощности. 
През миналата година беше изработен и приет План за обновяване и финансова стабилизация на "Топлофикация София" 
от международната инженерингова компания "Блек и Вийч" по споразумението между Агенцията за търговия и развитие 
на САЩ (USTDA) и Столична община. Планът предвижда пълна модернизация на производствените мощности и финансова 
стабилизация на дружеството. 

https://bntnews.bg/news/gerb-shte-boikotira-kvoruma-dokato-ne-se-glasuva-kabineta-vasilev-1200776news.html
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Задължително изискване при подготовката на процедурата е Столична община да запази 100% от собствеността си в 
„Топлофикация София“ без поемане на гаранции и общинско финансиране при изграждането на новите енергийни 
мощности. 
Осъществяването и финализирането на процедурата по избор на международен независим инвеститор ще създаде 
условия за финансова стабилизация, излизане от дълговата спирала, възможност за обслужване на натрупаните 
задължения, както и повишаване на надежността и качеството на предоставяните услуги от „Топлофикация София“. 
 
√ Евродепутатът Цветелина Пенкова: Трябва да избираме от възможно най-чистите енергийни източници 
Признаването на ядрената енергетика и газа за зелени инвестиции дава възможност за свежи пари от капиталовите 
пазари и от частните инвеститори, които да спомогнат за изграждането на инфраструктури и прякото им участие 
в проекти. Възможността за допълнителни инвестиции би облекчило тежестта на публичните средства, които 
биха се разходвали в тази посока. Това каза в "Денят започва" евродепутатът Цветелина Пенкова от групата на 
Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент по повод решението на ЕП да обяви 
ядрената енергия и газа за зелена енергия. 
"В момента сме в най-тежката енергийна криза. Последствията се преливат във всички икономически аспекти, виждаме 
началото на една рецесия в Европа. Енергийната криза е пряко свързана с икономическите активности. Решението, което 
взехме за възможност на допълнително финансиране, което да облекчи достъпа на средства от частни инвеститори, би 
облекчило държавите членки. Ще имаме нужда от нова инфраструктура, за да можем да диверсифицираме доставчиците 
на които се осланяме в Европа", коментира Цветелина Пенкова. 
"Говорим за един зелен, енергиен преход. Трябва да избираме от възможно най-чистите енергийни източници. На този 
етап считам, че това беше изключително осъзнаване за Европа", обясни евродепутатът. 
"В момента има осъзнаване в Европа. За да имаме стабилна система, имаме нужда от базови енергийни мощности и 
възобновяваеми източници на енергия. Ядрената енергетика е с почти нулев въглероден отпечатък, тя е сериозно развит 
технологичен сектор и дава възможност за създаване на високоплатени работни места. Газа също е базиран на изкопаеми 
горива, но в сравнение с въглищата е доста по-ниско замърсяем. На всички ни се иска да имаме единствено само чиста и 
зелена енергия, но това няма как да се случи толкова бързо", разясни Пенкова. 
Пенкова уточни, че голяма част от ядрените проекти имат сериозно участие на частния сектор между 40 и 50%. 
Тя изрази мнение, че решението на ЕП да обяви ядрената енергия и газа за зелена енергия ще промени възможността за 
финанси от капиталовите пазари у нас. 
"Върви се в посока, в която ако се инвестира достатъчно Европа може да постигне една условна енергийна независимост", 
завърши Цветелина Пенкова. 
Вижте разговора във видеото. 
 
√ Байдън очаква да продължи тясното сътрудничество с британското правителство 
Специалните отношения между Съединените щати и Великобритания остават силни и трайни, а Вашингтон очаква 
да продължи тясното сътрудничество с британското правителство. Това се посочва в писмено изявление на 
американския президент Джо Байдън. 
Британският премиер Борис Джонсън обяви, че подава оставка като лидер на консерваторите, а с това и като премиер на 
страната. Дотук се стигна, след като съпартийците на Джонсън оттеглиха доверието си от него и последва вълна от 
министерски оставки. 
В Обединеното кралство вървят залагания кой ще наследи Джонсън на поста. Сред спряганите имена са тези на членове 
на кабинета. Според Би Би Си за фаворит е сочен министърът на отбраната Бен Уолъс. 
 
√ Путин с едно от най-острите си изказвания от началото на войната в Украйна 
В едно от най-острите си изказвания от началото на войната в Украйна, руският президент Владимир Путин 
предизвика Запада да изпълни намеренията си и да се опита да срази Русия на бойното поле. 
Това ще е трагедия за украинския народ, но по всичко личи, че се върви натам, посочи руският лидер. Той предупреди, че 
Москва още не се е захванала сериозно с Украйна. Тези, които отказват мирни преговори, трябва да знаят, че колкото 
повече време минава, толкова по-трудно ще преговарят с Русия, заяви Путин. Той обвини Запада, че от десетилетия води 
агресивна политика срещу страната му. 
"Те вече загубиха със самото начало на нашата специална военна операция. Защото нейното начало означава начало на 
кардинално скъсване със световния ред по американски образец. Това е начало на прехода от либералния глобалистки 
американски егоцентризъм към наистина многополюсен свят", заяви Владимир Путин - президент на Русия. 
 
БНР 
 
√ Радев приема Василев на "Дондуков" 2 
В 17 часа днес президентът Румен Радев ще приеме кандидата за министър-председател Асен Василев, посочен от най-
голямата парламентарна група в 47-ото Народно събрание -"Продължаваме промяната". 
Държавният глава връчи преди 7 дни на Василев първия проучвателен мандат за съставяне на правителство в рамките на 
настоящия парламент.   
Все още няма потвърждение дали "Продължаваме промяната" ще предложи структура и състав на правителство или 
мандатът ще бъде върнат. 

https://bntnews.bg/news/evrodeputatat-cvetelina-penkova-tryabva-da-izbirame-ot-vazmozhno-nai-chistite-energiyni-iztochnici-1200873news.html
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Ако това се случи, процедурата по конституция продължава с връчване на втори проучвателен мандат на втората по 
големина парламентарна формация тази на ГЕРБ-СДС 
И днес до последно от "Продължаваме промяната" ще търсят подкрепа от поне 121 депутати, които да гласуват за ново 
правителство с програма за управление с хоризонт от 6 месеца. 
Тези от БСП и ДБ не стигат за мнозинство. Затова мандатоносителите разговарят с народни представители от „Има такъв 
народ“ и партия "Възраждане". В края на вчерашния ден номинираният за премиер Асен Василев каза: 
"Нямаме някакъв съществен напредък". 
И по-рано през седмицата Василев отхвърли вариант за правителство на малцинството: 
"Още при приемането на мандата заявих, че ако нямаме 121 депутата, няма смисъл да се представя състав на кабинета и 
да се гласува в НС. Правителство на малцинството в такъв парламент няма как да бъде устойчиво и отговорно управление 
на страната". 
След снощния пленум на социалистите и Корнелия Нинова потвърди - ако не се намери подкрепа, мандатът ще бъде 
върнат неизпълнен: 
"Знам, че и в момента продължават преговори. Това зависи от разговорите, които в момента водят ПП“. 
В хипотезата, че до 17 ч. днес се намерят липсващите гласове за подкрепа и на президента се върне папка със структура и 
състав на правителство е ясно - Бойко Рашков няма да е МВР министър. За него е отредено място на председател на 
антикорупционната комисия. Но досегашният премиер Кирил Петков ще има място в това правителство. БСП ще запази, 
вероятно, сегашните си ресори, а как биха се разпределили четирите министерски кресла, заемани от "Има такъв народ" 
досега, все още няма яснота. 
Всички в коалицията отричат към този момент да е обсъждан персонален състав.  
Що се отнася до президента Румен Радев: 
"Много е важно тези, които формират в момента парламентарно управленско мнозинство, да го правят по такъв начин, че 
то да бъде устойчиво в бъдеще, иначе ни чака наистина цикъл от следващи избори", коментира държавният глава. 
 
√ Радев към Санду: Самостоятелността на университета "Григорий Цамблак" е от изключителна важност 
Пълноценната образователна дейност на Тараклийския държавен университет "Григорий Цамблак" за съхраняване на 
културата и националната идентичност на голямата българска диаспора в Молдова има особено голямо значение за 
развитието на приятелските отношения между двете държави. Това е заявил държавният глава Румен Радев в телефонен 
разговор с президента на Молдова Мая Санду, съобщават от прессекретариата на държавния глава. 
Разговорът е проведен по инициатива на президента Радев, след като представители на различни структури на 
Тараклийския район и на българските обществени и културни организации на Молдова изпратиха обръщение до 
българския държавен глава. 
В писмото си българите в Молдова изразяват опасения, произтичащи от предлагано сливане на Тараклийския държавен 
университет с Педагогическия държавен университет "Йон Крянга" в Кишинев. 
В разговора с Мая Санду българският държавен глава е отбелязал ангажимента на страната ни към висшето училище чрез 
финансова подкрепа за развитието на образователната му дейност: „Въпросът за самостоятелността на университета 
"Григорий Цамблак" е от изключителна важност за българската общност в района на Тараклия“. 
По думите на президента експертни екипи на компетентните институции от двете държави е необходимо да обсъдят 
учебните програми и формите на обучение, които да допринасят както за съхранение на традициите и културната 
идентичност на общността ни, така и да предоставят възможности на младите етнически българи за интеграция в 
молдовското общество. 
Румен Радев е отбелязал, че държавната подкрепа за независимостта на университета е от ключово значение за развитие 
на връзките между България и Молдова. 
Мая Санду е информирала президента Радев за проведените днес в Кишинев експертни разговори между представители 
на Министерствата на образованието и науката на България и Молдова за постигане на двустранно споразумение по 
въпроса. 
По време на разговора президентът Румен Радев е поздравил колегата си от Молдова за получения официален статут на 
страната като кандидат за членство в ЕС. Президентите на България и Молдова са разменили покани за двустранни 
посещения. 
 
√ НС гледа промените в закона за ДДС, изслушва и 7 министри 
Народното събрание ще обсъди на първо четене промените в закона за данък върху добавената стойност, с които се 
предвижда промяна на прага на задължителната регистрация по ДДС от 50 000 на 100 000 лева оборот. В дневния ред е и 
редовният парламентарен контрол.  
С предлаганото облекчение в закона за данъка върху добавената стойност се предвижда поетапно завишаване на 
минималния праг на облагаемия годишен оборот от 50 000 на 100 000 лева от 01.01.2023, съответно на 166 000 от 
01.01.2024. Промените, внесени от ПП, БСП, ИТН и ДБ, ще засегнат голям брой малки и средни предприятия, които, според 
вносителите, ще станат по-конкурентноспособни и ще намалят административните си разходи. Предлаганата промяна 
няма да засегне отрицателно лицата, които желаят да са регистрирани по ДДС, тъй като законопроектът им дава право на 
избор. Според водещият вносител Мартин Димитров от ДБ повишаването на прага за регистрация по ДДС е една от най-
важните реформи за малкия бизнес: 
„20 години прагът за задължителна регистрация по ДДС не повишаван -  от 2003-та насам. Само ако видите натрупаната 
инфлация, логиката за стъпка от 50 към 100 000 лв. е налице“. 
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В програмата е предвиден и редовен парламентарен контрол с участието на вицепремиера и регионален министър в 
оставка Гроздан Караджов и още шестима министри в оставка. Транспортният министър Николай Събев ще информира за 
действията по облекчаване на трафика в района на моста „Нова Европа“ при Видин. Земеделският министър Иван Иванов 
ще запознае парламента за противоградови мерки, които се упражняват към момента и тези, които се планират в бъдеще 
в област Смолян, където липсва противоградова защита. 
 
√ Има ли яснота за доставки и цени на газа? Коментари след закритото заседание в НС 
Репортаж на Виолета Ашикова в предаването ''12+3'' 
Управляващи и опозиция излязоха с разнопосочни коментари след закрито заседание за цената на газа. 
Според Рамадан Аталай от ДПС ситуацията с доставките на природен газ е притеснителна: 
"По-скъпи доставки няма да има. Тежка е ситуацията, няма газ. Е как да сме удовлетворени, когато не можаха да направят 
един план за извънредна ситуация и да обяснят на обществото какво правят. Защо се наложи закритото заседание, питайте 
ги тях, може би за да не чуят хората". 
Депутатът от "БСП за България" Владимир Маринов съобщи, че държавата няма дългосрочен план за доставка на газ: 
"Ситуацията с газа е изключително обезпокоителна за България. Българското правителство към днешна дата не е намерило 
решение. Не са договорени дългосрочни доставки от американска газ. Само тези два танкера са". 
Искра Михайлова от "Възраждане" обяви, че със сигурност ни очаква много по-висока цена на газа: 
"Да, по-скъп ще бъде когато го има, ако го има. Премиерът не потвърди това. Премиерът в оставка лъга от началото до 
края на заседанието, както прави обикновено". 
От своя страна Андрей Гюров от "Продължаваме промяната" опроверга опасенията на опозицията. 
"Няма нищо притеснително. Това, което се опитва да търси опозицията, е да търси скандал. Получихме информацията 
затова какво е направено и са предприети всички действия, за да се защити интереса на страната". 
Останалите парламентарни групи отказаха коментар след закритото заседание. 
 
√ Първо четене в комисия на НС: Прагът за ДДС регистрация се вдига на 100 хил. лв. 
Икономическата комисия в парламента одобри на първо четене промяна на прага за задължителна регистрация на 
фирмите по ДДС. Така таванът се вдига от 50 на 100 хиляди лева оборот.  
Икономическата комисия в парламента промени на първо четене прага за задължителна регистрация на фирмите по ДДС. 
Така таванът се вдига от 50 на 100 хиляди лева оборот. 
Мярката цели облекчаване на данъчната тежест за микро, малките и средни предприятия и е част от антикризисния пакет 
на правителството, каза председателят на комисията Мартин Димитров: 
"20 години прагът за задължителна регистрация по ДДС не е повишаван - от 2003-та насам. Само ако видите натрупаната 
инфлация, логиката за стъпка от 50 към 100 000 лв. е налице." 
Марката ще подпомогне 200 000 най-малки компании в България, както и 800 000 самонаети в търговията и услугите. 
От Министерството на финансите изразиха опасения, че все още липсва решение от Брюксел по българското предложение. 
Людмила Петкова: 
"Поне подкрепата,... но притеснението е едно предварително приемане на законодателство, преди да е излязло решение 
на Комисията". 
В крайна сметка депутатите гласуваха с очакването, че предвид опита на другите страни, до края на годината Европейската 
комисия ще одобри промяната и за България". 
 
√ Меморандум за разбирателство с ЕИБ за подобряване усвояването на средствата от ЕС 
Вицепремиерът и министър на финансите Асен Василев и вицепрезидентът на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) 
Лиляна Павлова подписаха  меморандум за разбирателство за подобряване усвояването на средствата от ЕС, съобщават 
на сайта на финансовото министерство. 
Съгласно документа ЕИБ ще предостави на българското правителство подкрепа за подготовката на проекти в страната ни 
с цел ефективна, ефикасна и навременна подготовка и изпълнение на проекти или на инвестиционни програми, 
финансирани със средства от европейските фондове, с което ще се подобри усвояването на средствата от ЕС. В рамките на 
оказваната помощ европейската финансова институция би могла да подпомогне и с мерки за изграждане на 
институционален капацитет, както и подготовката или осъвременяването на стратегически документи и инвестиционни 
планове за определени сектори. 
"Радвам се, че продължаваме сътрудничеството с ЕИБ в новия програмен период и по Плана за възстановяване и 
устойчивост. Съвместната ни работа с ЕИБ ще гарантира прозрачност и контрол при разходване на средствата, както и 
значително допълващо финансиране по ключови за страната ни проекти", отбеляза по време на церемонията министър 
Василев. 
От своя страна вицепрезидентът на ЕИБ Лиляна Павлова посочи: 
"Досега ЕИБ е предоставяла на българските власти решаваща помощ по подготовката на стратегически документи и 
подпомагала изпълнението на проекти и изграждането на институционален капацитет.  Подписването на Меморандума 
за разбирателство е логично продължение на успешните консултантски услуги, предоставяни в България по линия на 
Споразуменията за консултантска подкрепа на проекти. Готови сме да разширим обхвата на целевата помощ, която 
оказваме на правителството, на управляващите органи и на другите бенефициенти, по проекти за климата, включително в 
секторите на водоснабдяването, отпадъчните води, битовите отпадъци и проектите за справедлив преход в страната, като 

https://bnr.bg/post/101673434/ima-li-asnota-za-dostavki-i-ceni-na-gaza-komentari-sled-zakritoto-zasedanie-v-ns


7 

 

дадем своя принос за социалните и икономическите ползи от нови инвестиции и преодолеем предизвикателствата в 
областта на заетостта, образованието и финансирането на местно равнище". 
Меморандумът за разбирателство предвижда, след договаряне между българското правителство и ЕИБ, подписването на 
отделни споразумения за услуги за консултантска подкрепа на проекти на банката и определени български 
бенефициенти/крайни получатели и/или управляващи органи. Предвидената от ЕИБ подкрепа за проекти по този 
меморандум, предназначена за бенефициенти и управляващи органи, ще бъде финансирана по съответната програма или 
чрез други европейски фондове, отпуснати на България. Ефектът от инвестициите в мерки за климата, справедливия 
преход и екологичната устойчивост в България ще бъде подсилен от техническа помощ и споделяне на добри практики, 
осигурени от специализиран експертен екип на ЕИБ, който вече е в страната ни. 
 
√ Иван Гешев остава главен прокурор, само 2 гласа във ВСС "за" отстраняването му от поста 
Висшият съдебен съвет  отказа да прекрати предсрочно мандата на главния прокурор. Само двама от членовете на ВСС - 
Атанаска Дишева и Олга Керелска, бяха "за" отстраняването на Иван Гешев, всички останали 16 гласуваха "против" и така 
той остава на поста си. Главният прокурор не участва в гласуването тази вечер. 
Тежки многочасови дебати предшестваха гласуването 
Около 12 часа членовете на Висшия съдебен съвет дебатираха днес по исканията на правосъдния министър в оставка 
Надежда Йорданова и предшественика ѝ Янаки Стоилов предсрочно да бъде прекратен мандатът на главния прокурор 
Иван Гешев. 
"Някои хора трябва да изпитват срам от това,  което се случи се случи във ВСС и това не са членовете на ВСС. Това са 
обикновени политици, които използваха една конституционна процедура за постигане на откровено политически цели без 
всякакви основания. Тази процедура имаше само и единствено политическа цел, а може би и PR цел. Не вярвам да се 
постигне нито политическата цел, нито медийната поради простата причина, че за да се постигнат тези цели поне трябва 
да се вложи някакво старание - някой да попрочете малко, да прояви повече уважение и приличие към българската 
съдебна власт и към българските граждани", заяви Гешев след гласуването. 
Надежда Йорданова обяви, че екипът ѝ ще анализира има ли правна възможност за обжалване на резултата от гласуването 
или се налага да се иска тълкувателно решение от Конституционния съд: 
"В Министерство на правосъдието се разглеждат и други основания, извън тези в производството, което приключи. В 
момента, в който приключим работата, ще предприемем и действия по тяхното представяне на пленума на Висшия 
съдебен съвет. Принципът на правовата държава изисква това правомощие да не се влияе от персоналния състав на 
органа, който трябва да взема решения".  
Още преди дискусията по същество обвинител номер едно обяви, че мотивите, с които се иска отстраняването му, са 
политически. 
Овладяване на прокуратура и избор на послушен главен прокурор, който да изпълнява поръчките на политическата власт 
- така обясни Иван Гешев защо се иска отстраняването му: "Аз няма да бъда послушен и не съм бил никога послушен", каза 
още обвинител номер едно, според когото активирането на процедурата от Стоилов и Йорданова целяло и "да се 
злепостави Висшия съдебен съвет". 
На тези обвинения правосъдният министър в оставка отговори: "Настояването за спазването на Конституцията, 
настояването за спазването на законите, работата на главния прокурор честно, почтено, законосъобразно, с високи 
професионални и нравствени качества, не е овладяване на прокуратурата. Това е правова държава". 
13 са общо основанията в предложенията на Стоилов и Йорданова. Дебатът по тях продължава с активното участие на Иван 
Гешев, който ги опровергава или квалифицира като: "Всичко е политически смях". 
Ето и обобщената му оценка за исканията за оставката му: "Говорим за съждения, умозаключения, политически празни 
клишета, пропагандни плакати. Това са тези, които нямат никакво обективно покритие, обидни са за цялата съдебна власт 
и представляват политически неверни тези за постигане само на политически резултати, които уронват не само престижа 
на съдебната власт, уронват държавността и са срам за тези, които ги пишат". 
На няколко пъти главният прокурор заяви, че не може да носи отговорност за действия на редови прокурори или 
административни ръководители, нито на пресцентъра на държавното обвинение. 
Което провокира един от малкото му опоненти сред съдебните кадровици - Атанаска Дишева, да заяви, че от отговорите 
му останала с впечатление, че Гешев няма никакви правомощия: "Защото на всичко, което досега беше засегнато, той 
отговаряше: "Това не е мое правомощие", "Това не е мое задължение". Вероятно към края на днешното обсъждане или 
обсъждането на тези предложения, когато и да се случи, ще стигнем до заключението, че главният прокурор на практика 
няма никакви правомощия", каза Дишева. 
Тежката катастрофа от вторник вечерта, при която загинаха две млади жени, също стана част от дебата във ВСС.  
Причината - сред основанията на Надежда Йорданова са указания на обвинител номер едно по дела за пътнотранспортни 
престъпления, извършени от водачи,  употребили алкохол или наркотици, да се предприемат действия за изземване на 
превозното средство. 
Тези указания, както и предложения за по-тежки наказания за такива шофьори, Гешев представи преди две години след 
катастрофата, в която загина журналистът Милен Цветков. 
Във връзка с това обвинител номер едно коментира: "Управляващите, Народното събрание имаха седем месеца 
последните, да решат този проблем с две елементарни изменения. Дали го направиха? Не. Може би, ако бяха го 
направили, не смея така да кажа с твърдост, но може би тези деца още щяха да са живи, както и много други". 
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"Да се манипулира с чувствата на хората и да се прави изключително популистко изказване, което, между другото, е 
характерно за цялостното поведение на господин Гешев като главен прокурор, е напълно недопустимо“, каза по повод 
думите на Гешев членът на ВСС съвет Атанаска Дишева. 
 
√ Изпълнителният директор на Съюза на международните превозвачи Йордан Арабаджиев обяви: Транспортният 
бранш е против втори министерски мандат за Николай Събев 
Транспортния бранш е против втори мандат на Николай Събев заради политиката, която води и неговата неангажираност 
към проблемите на превозвачите. Транспортния сектор формира 20 процента от брутния вътрешен продукт на страната и 
неговия фалит е недопустим, каза за "Хоризонт" изпълнителният директор на Съюза на международните превозвачи 
Йордан Арабаджиев. 
"При нас започна да пристига информация, че министър Събев е кандидат за втори мандат. Ние сме категорично против 
тази кандидатура. Обединеният транспортен изразява несъгласието си, ако той бъде номиниран за министър на 
транспорта. През цялото това време, през което той беше министър на транспорта, не се провеждаше транспортна 
политика, каквото е основното задължение на министъра на транспорта, през цялото време личеше некомпетентността му 
по ключови въпроси за транспортния сектор. И точно поради тази причина ние настояваме той да не бъде предложен за 
министър на транспорта“, заяви Йордан Арабаджиев. 
 
√ Георги Ангелов: Провеждането на икономически реформи изисква политическа стабилност 
Интервю на Георги Марков с Георги Ангелов в предаването ''Нещо повече'' 
"Еврофондовете и Планът за възстановяване са голяма част от управленската проектопрограма. Освен инфлацията, която 
чувстваме вече, има очаквания за навлизане и в рецесия. Съответно тези пари биха били добро антикризисно 
средство. Като съберем всички европейски средства, говорим за над 50 млрд. лева за следващите години. Колкото по-
бързо започнем да ги усвояваме, толкова по-бързо ще имаме резултат". 
Това каза пред БНР икономистът Георги Ангелов. 
Той посочи интересна точка от програмата, залегнала и в споразумението с Европейската комисия за новия програмен 
период - 50% от средствата трябва да са насочени към Северна България, за да успее да навакса забавянето. 
"Все пак програмата е краткосрочна. Основно се фокусира върху еврофондовете и енергийната криза". 
В предаването "Нещо повече" Ангелов посочи, че при продължаваща политическа нестабилност и постоянни избори няма 
как страната да спази сроковете за влизане в еврозоната, "защото няма да има кой да движи политиките и да провежда 
реформите".  
Интервюто с Георги Ангелов можете да чуете в звуковия файл. 
 
√ Иван Нейков: И тази програма за коалиционно управление заобикаля конфликтните въпроси 
"Големият принос на новата програма ще е, ако създаде нов модел на формиране на МРЗ" 
Интервю на Георги Марков с Иван Нейков в предаването ''Нещо повече'' 
"Този втори вариант на управленска програма, който бъдещият кабинет готви, не може да се абстрахира от всичко, което 
е правено досега в социалната сфера. Забелязва се нещо много характерно - заобикаляне на конфликтните въпроси". 
Това каза пред БНР социалният експерт Иван Нейков, председател на Балканския институт по труда и социалната политика, 
бивш социален министър. 
Според него социалните теми в програмата за бъдещ кабинет "Василев" са по-скоро свързани със социално подпомагане, 
а не с труд: 
"Повечето от идеите и предложенията в социалната сфера са продължение на добрите новини от първите 6 месеца на 
годината. Отново се насочваме към по-високи плащания, но се заобикалят въпросите, които са от изключително значение 
в социалната сфера - примерно проблемът със системата на ТЕЛК".   
По думите на Нейков единственото нещо в сферата на труда е нов модел за определяне на минималната работна 
заплата (МРЗ). 
"Размерът на МРЗ е само част от въпроса, защото нямаме модел на формирането ѝ. Всеки заинтересован се опитва да 
постави по-високо въпроса, някой да го чуе и да му вдигне минималната заплата. Големият принос на тази нова програма 
ще бъде, ако създаде нов модел на формиране на МРЗ. Тогава няма да спорим дали 50 лева да са отгоре, или отдолу, а ще 
спорим защо та трябва да нараства - защото има инфлация, нарастване на производителността или  защото има по-висока 
квалификация на хората". 
Интервюто на Георги Марков с Иван Нейков в предаването "Нещо повече" можете да чуете от звуковия файл. 
 
√ Обсъждат възможностите за успешното прилагане у нас на Социалния фонд за справедлив енергиен преход 
Представители на Европейския парламент, националните власти и нестопанския сектор ще обсъждат начините и 
възможностите за успешното прилагане в страната на Социалния фонд за справедлив енергиен преход. Дискусията се 
организира от Бюрото на Европейския парламент в България и ще засегне и последиците от действието на европейския 
инструмент за българските граждани и фирми.  
Целта на форума е да се разяснят задачите и начина на действие на предложения социален фонд за климата в подкрепа 
на доходите и инвестициите на уязвимите домакинства и малкия бизнес по време на прехода към климатичен неутралитет, 
за да се намалят рисковете от енергийна и мобилна бедност.  
В центъра на дискусията ще бъдат европейските дефиниции на двете понятия, както и предвидените мерки срещу тези 
явления. Сред тях намаляване на данъци и такси върху енергията или други форми на пряка подкрепа на доходите.  

https://bnr.bg/post/101673505/georgi-angelov-provejdaneto-na-ikonomicheski-reformi-iziskva-politicheska-stabilnost
https://bnr.bg/post/101673525/ivan-neikov-i-tazi-programa-za-koalicionno-upravlenie-zaobikala-konfliktnite-vaprosi
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Стимули за реновиране на сгради и за преминаване към възобновяеми източници на енергия в сградите, както и за 
преминаване към по-екологосъобразен транспорт. В събитието ще вземат участие българският евродепутат Петър 
Витанов, представители на кабинета в оставка, както и неправителствени организации. 
 
√ "Булгаргаз" официално потвърди цена на газа за юли от 186,47 лева за мегаватчас 
"Булгаргаз" ЕАД уведоми официално клиентите си, че окончателно предложената цена, по която общественият доставчик 
да продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на 
топлинна енергия за месец юли 2022 г., е в размер на 186,47 лева за мегаватчас (MWh) или 95,34 евро за MWh, изчислена 
по фиксинга на БНБ (без акциз и ДДС). 
Това съобщава държавната газова компания на своя сайт, потвърждавайки по този начин вчерашната информация, която 
предостави изпълнителният директор на газовата компания Людмил Йоцов пред парламентарната комисия, проверяваща 
действията на "Булгаргаз" след спирането на доставките от Русия. 
Така цента на синьото гориво през юли ще бъде с близо 32% по-висока от тази през предходния месец, когато цената беше 
141,36 лева за мегаватчас, без такси и налози. 
Междувременно фючърсите на нидерландския газов хъб продължават да поскъпват и в края на търговия в четвъртък, 
нараствайки в рамките на деня с над 8% към 185 евро за мегаватчас, като дори достигнаха за кратко до нов 4-месечен връх 
около 187,26 евро за MWh - най-високо ниво от 9-и март насам. Така само в рамите на около 4 седмици (от 14-ти юни 
насам) цената на газа в Европа се повиши със над 100%. 
 

Графика на газовите TTF фючърси (в евро за мегаватчас) 

 
 

√ Интерконекторът Гърция-България започва всекидневно захранване с газ в края на юли 
Интерконекторът Гърция-България, на стойност 220 милиона евро,,започва ежедневно захранване с природен газ в края 
на месец юли, съобщи гръцкият енергиен министър Костас Скрекас. Техническите проби вече са направени. 
Премиерите на Гърция и България днес официално ще открият в Комотини новата газова връзка между двете страни. 
На събитието в района на град Комотини ще бъде и министърът на енергетиката на Азербайджан. 
Атина изгради още една плаваща платформа за съхранение на втечнен газ на остров Ревитуса. Удвоено е количеството газ 
в хранилището, информират от енергийното министерство. 
Атина и София имат споразумение за снабдяване на България с редовни количества на газ от Ревитуса. Този терминал вече 
покрива 80% от нуждите на България, съобщи гръцкият министър. 
Гърция възнамерява през следващата година 50% от енергийните нужди да се покриват от възобновяеми източници. 
Чрез междусистемната връзка с България има възможност за снабдяване и на Унгария с природен газ. 
До въвеждането в търговска експлоатация на интерконектора, страната ни ще получава в пълен обем договорените 
количества азерски газ на временната точка на доставка - Неа Месемврия, уточняват от правителствената пресслужба. 
 
√ Блокади в Северна Македония заради протести срещу френското предложение 
В Република Северна Македония за днес са предвидени блокади в цялата страна като продължение на започналите преди 
6 дни протести срещу предложената от Европейския съюз преговорна рамка за бъдещото еврочленство на Скопие. 
Проектодокументът вече е внесен в парламента и предстои депутатите да се запознаят, след което се очаква и 
насрочването на заседание, на което да бъде обсъдено френското предложение, припомня БТА. 
Същевременно, в изявление президентът на Франция Еманюел Макрон отбеляза, че народът в Република Северна 
Македония трябва да реши дали да се възползва от историческата по думите му възможност за влизане в активната фаза 
на процеса за присъединяване към Европейския съюз. 
"В България проектът за договор беше обект на интензивни дебати. Но в крайна сметка, българският парламент знае как 
да поеме отговорност с широко и междупартийно гласуване. Сега остава на вас, македонците, да решите. Силата да 

https://www.bulgargaz.bg/bg/novini/409
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промените хода на историята вече е във вашите ръце", пише в публикуваното на страницата на френското посолство в 
Република Северна Македония съобщение. 
В него се казва още, че Макрон не твърди, че предложението за преговорна рамка за ЕС е перфектно, "като всяко 
споразумение и това се основава на компромиси и баланс, но то разчиства европейския път на страната", пише още 
френският президент. 
 
√ Румънската централна банка повиши агресивно основната си лихва със 100 базисни пункта 
Централната банка на Румъния повиши основния си лихвен процент с цели 100 базисни пункта до 4,75%, докато 
очакванията на финансовите пазари бяха за затягане на лихвата със 75 базисни пункта. 
Новото ниво на румънската лихва от 4,75% е най-високо от юли 2013 г. насам. 
Това повишение на лихвената ставка е шестото, откакто централната банка започна процеса на нормализиране на 
паричната си и лихвена политика през миналия октомври и най-голямото еднократно вдигане на лихвата от глобалната 
финансовата криза през 2008 г., тъй като централната банка се опитваше да настигне източноевропейските си партньори, 
които се борят с растящата инфлация чрез  поредица от повишения на лихвите. 
В Румъния инфлацията скочи през май до почти 19-годишен връх от 14,49%. 
Централната банка очаква инфлацията да нарасне повече от очакваното в краткосрочен план и да остане двуцифрена поне 
до второто тримесечие на следващата година. 
Междувременно централната банка повиши с по 100 базисни пункта (с 1%) и своите ломбардна и депозитна лихви до нива 
съответно 5,75% и 3,75%. 
 

Графика на основната румънска лихва 

 
 

√ Унгарската централна банка повиши агресивно едноседмичната си депозитна лихва с 200 пункта до 9,75% 
Централната банка на Унгария взе решение за ново голямо увеличение на лихвените проценти, като това стана само ден, 
след като тя се намеси вербално, за да спре обезценката на местната валута - форинт. 
В четвъртък Унгарската централна банка увеличиха лихвения процент по едноседмичните депозити с 200 базисни пункта 
до 9,75%, като това вече е най-високото лихвено ниво в Европейския съюз. 
След решението унгарския форинт поскъпна за кратко рязко към 415  форинта за евро, след което върна назад към 407, 
нараствайки в рамките на деня със скромните 0,57%. 
В сряда унгарската валута се срина с над 2% до многогодишно дъно от близо 417 форинта за едно евро на фона на общата 
слабост на европейските валути и бягството на инвеститорите от по-рисковите активи заради нарастващото безпокойство, 
че по-затегната парична и лихвена политика може да доведе до глобална икономическа рецесия. Това накара заместник-
управителя на централната банка Барнабас Вираг да се намеси, обещавайки "решително" повишаване на лихвения 
процент, за да спре месеците на безмилостно отслабване на форинта, което според него заплашва ценовата стабилност в 
страната. 
Форинтът поевтиня с почти 12%, откакто Русия нахлу в Украйна в края на февруари, което е най-големият спад сред 23-те 
валути на развиващите се пазари, проследени от агенция Блумбърг. Доходността на 5-годишните унгарски държавни 
облигации пък скочи с почти 100 базисни пункта тази седмица до 9,3% - най-високото ниво от 10 години. 
Сътресенията накараха участниците на паричните пазари да увеличат очакванията си за по-нататъшно повишаване на 
лихвите през следващите три месеца, като сега те очакват основният лихвен процент в Унгария да нарасне над 11% до 
началото на октомври. 
През миналата седмица Унгарската централна банка повиши неочаквано основния си лихвен процент със 100 базисни 
пункта, за да го приведат в съответствие с едноседмичния лихвен процент. Честите пристъпи на слабост на форинта 
принудиха централната банка да затяга паричната политика почти всяка седмица през по-голямата част от настоящата 
година. 
Ходът от миналата седмица обаче не успя да облекчи натиска за по-нататъшни повишения, тъй като унгарският форинт 
продължи бързото си поевтиняване. 
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Страната също така се бори с последствията от изборните разходи, които задълбочиха дефицитите в бюджета и платежния 
баланс в момент, когато резервите на централната банка в чуждестранна валута изостават от тези на колегите ѝ в 
Централна и Източна Европа. 
Продължаващото противопоставяне на премиера Виктор Орбан с ЕС заради опасения за корупция и върховенство на 
закона също така забави изплащането на цели 37 милиарда евро от договореното финансиране от страна на единния блок. 
Инвеститорите посочват именно това като причина за по-големите разпродажби на форинти в сравнение с другите 
регионални валути. 
 
√ ЕЦБ: Търговските банки да взимат предвид риска от рецесия при плащания към акционерите 
Банките в еврозоната трябва да вземат предвид риска от рецесия, когато изчисляват колко капитал могат да изплатят на 
акционерите, заяви в четвъртък главният надзорник на Европейската централна банка Андреа Енрия, предаде Ройтерс. 
"Молим отделните банки да преразгледат своите капиталови траектории, за да включат достатъчно консервативни и 
актуализирани неблагоприятни макроикономически сценарии, по-специално включително на предположения за 
икономическа рецесия“, каза Енрия. 
"Тези капиталови траектории трябва да се използват от банките, когато обявяват планове за разпределение на капитала и 
след диалог с техните надзорни екипи", допълни той. 
 
√ Британският премиер Джонсън подаде оставка 
Британският премиер Борис Джонсън обяви в четвъртък, че подава оставка от поста, както и от ръководството на 
Консервативната партия. 
В изявление пред "Даунинг Стрийт" 10 той каза, че "сега е ясна волята на парламентарната Консервативна партия, че трябва 
да има нов лидер на тази партия и следователно нов министър-председател". 
"Причината да се боря толкова упорито през последните няколко дни, за да продължа да изпълнявам този мандат лично, 
не беше просто защото исках да го направя, а защото чувствах, че това е моя работа, мой дълг, мое задължение към вас“, 
обясни Джонсън. 
Той потвърди, че ще остане на поста, "докато не бъде избран нов лидер", за което в момента обаче няма ясен график. 
Джонсън каза, че процесът по избор на новия лидер трябва да започне незабавно и той ще остане на поста, докато 
приемникът му не бъде назначен. 
"Процесът по избор на нов лидер трябва да започне сега. Днес назначих кабинет, които ще изпълнява функциите си заедно 
с мен до избора на нов лидер", обяви той. 
Той похвали работата на своето правителство, включително справянето с важни теми като Брекзит и конфликта в Украйна, 
и увери, че Обединеното кралство ще продължи да помага на Украйна във войната й срещу Русия. 
Джонсън също така посочи, че иска да благодари на милионите избиратели, които подкрепиха партията през 2019 г., когато 
бяха спечелени няма голям брой гласове за торите от 1979 г. насам. 
Борис Джонсън призова своя наследник да намали данъците, за да насърчи растежа и да генерира повече приходи за 
хазната. 
Той обеща да подкрепя напълно своя наследник: 
"Знам, че някои хора ще изпитат облекчение, а много от вас ще бъдат разочаровани. Искам да знаете колко съм опечален, 
че се отказвам от най-добрата работа в света“, каза той, преди да благодари на съпругата и семейството си, както и на 
държавните служители. 
Борис Джонсън каза, че се е опитал да се задържи на поста си, защото е искал да изпълни обещанията на партията на 
торите в нейния манифест от 2019 г. 
"Но този манифест беше победен от "стадния инстинкт" на депутатите", каза той, признавайки, че никой никога не е бил 
"незаменим" като лидер. 
Джонсън отбеляза, че е доволен, че Обединеното кралство е пренастроило отношенията си с ЕС и е върнало правомощията 
на страната да създава свои собствени закони. 
Той също така се похвали с най-бързото внедряване на Covid ваксинацията в Европа, най-бързото възстановяване от 
коронавирусната пандемия и водещата реакция на Запада по отношение на инвазията на Русия в Украйна. 
"Опитах се да убедя колегите си, че би било ексцентрично да сменяме правителствата, когато постигаме толкова много и 
имаме толкова голям мандат и изоставаме само с няколко точки в социологическите проучвания. Съжалявам, че не успях 
в тези спорове и, разбира се, е болезнено да не мога сам да продължа с толкова много идеи и проекти". 
Джонсън каза, че да си министър-председател е "образование", приветствайки многото иновативни хора, които е срещнал 
по пътя си. 
"Дори ако понякога нещата сега да изглеждат мрачни, бъдещето ни заедно е златно. Благодаря ви много“, добави той. 
 
√ Букмейкъри определят Пени Мордънт за най-вероятен наследник на Борис Джонсън 
Анкета обаче сочи, че фаворит сред представители на Консервативната партия е Бен Уолъс 
Пени Мордънт, която към момента е министър на международната търговия на Обединеното кралство, е фаворитът да 
замени Борис Джонсън като лидер на Консервативната партия, според коефициентите на букмейкъра Ladbrokes. 
Залозите за Пени Мордънт са 9 към 2 (9/2), като тя изпреварва министъра на отбраната Бен Уолъс и бившия финансов 
министър Риши Сунак - и двамата със залози 6/1. 
Според проучване на YouGov, публикувано в четвъртък обаче, британският министър на отбраната Бен Уолъс е фаворит 
сред консерваторите за наследник на Борис Джонсън като премиер и лидер на торите. Той е първи в проучване сред 716 
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членове на Консервативната партия с 13%, следван от Пени Мордънт с 12% и бившия министър на финансите Риши Сунак 
с 10%. 
Бен Уолъс излиза на първо място и в анкетата на YouGov, когато се прави сравнения за негов евентуаен сблъсък с всеки 
един от останалите конкуренти. В потенциалните двубои за лидер на Консервативната партия респондентите го избират 
пред Мордънт с 48% срещу 29%, спрямо Лиз Тръс - с 48% срещу 26% и спрямо Сунак - с 51% срещу 30%, се казва още в 
анкетата. 
Според буеемйкъра Ladbrokes, залозите за външния министър Лиз Тръс са 7 към 1, докато за Саджид Джавид, който 
напусна поста си на здравен министър минути преди и Риши Сунак да подаде оставка, са 8/1. 
"Това може да се окаже е най-широко отворената надпревара за лидерство в историята, с не по-малко от осем имена със 
залози от 12 към 1 или по-ниски, които могат да заменят Джонсън. Така стоят нещата към този момент", отбеляза Алекс 
Апати от Ladbrokes, 
Ето и най-новите залагания при букмейкъра Ladbrokes за лидер на торите: 
Пени Мордънт - 9/2 
Бен Уолъс - 6/1 
Риши Сунак - 6/1 
Лиз Тръс - 7/1 
Саджид Джавид — 8/1 
Надхим Захауи — 10/1 
Джереми Хънт - 12/1 
Том Тугендхат - 12/1 
Betfair пък определя шансовете на Мордънт на 5/1, следвана от Сунак с 6/1, министъра на отбраната Бен Уолъс с 13/2, 
външният министър Лиз Тръс с 8/1 и Саджид Джавид с 9/1. 
 
√ Повишение на паунда и на британската фондова борса след оставката на Борис Джонсън 
Британската лира и акциите,търгувани на Лондонската борса, поскъпнаха след оставката на Борис Джонсън, но 
анализаторите предупреждават, че политическата несигурност и икономическите проблеми вероятно ще доведат до 
допълнителни сътресения. 
Паундът се повиши за кратко с 0,8% към 1,2023 щатски долара преди да върна малко под 1,2000 нивото, като в същото 
време поскъпна към 4-седмичен връх спрямо еврото около 0,8500 британски лири. 
Британският фондов индекс FTSE100 пък се повишава на Лондонската борса с 1,2%. 
Анализатори обаче посочиха, че британската валута ще продължава да изпитва проблеми, докато не бъде назначен нов 
лидер на Консервативната партия. 
В същото време рекордната инфлация и скокът на енергийните цени, предизвикан от войната на Русия в Украйна, кара 
цяла Европа да търси доставки на петрол и газ от другаде, като старият континент е изправен пред заплахата от рецесия. 
Според Киърън Томпкинс, икономист в Capital Economics, перспективата за рецесия и продължаващите спорове за Брекзит 
означават, че паундът може отново да започне да поевтинява, а индексът FTSE100 да загуби още 3% до края на годината. 
 

Графика британска лира/долар 

 
 
Междувременно Конфедерацията на британската индустрия (CBI) призова правителството на Обединеното кралство да 
запълни "политическия вакуум", след като премиерът Борис Джонсън подаде оставка. 
Тони Данкър, генерален директор на CBI, която представлява 190 000 предприятия, каза, че икономическият растеж трябва 
да бъде основен приоритет за политиците: 
"Премиерът подкрепи бизнеса на Обединеното кралство по време на Covid пандемията и беше непоколебим в подкрепата 
си за Украйна. Той ще напусне поста си с нашите най-добри пожелания. Но сега се нуждаем от бързо запълване на 
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политическия вакуум, за да защитим жизнения стандарт на хората, чрез действия по отношение на бизнес доверието, 
инвестициите и растежа". 
"Подновяването на икономическия растеж трябва да бъде фокус номер едно за всички политици", заключи той. 
 
√ Оставката на Борис Джонсън породи различни реакции в Украйна и Русия 
Докато в Украйна тъгуват, че след оставката на британския премиер Борис Джонсън страната е загубила истински приятел, 
руски дипломат изрази мнение, че падането на Джонсън е „справедлива награда за войствената политика на британците“.  
В коментар за оставката на Борис Джонсън украинският външен министър Дмитро Кулеба заяви, че британският премиер 
е бил сред първите световни лидери, който не само безусловно е осъдил бруталното руско нашествие, но е взел и някои 
важни решения за помощ на Украйна, така че да се защити и да спечели войната в бъдеще. От офиса на президента 
Володимир Зеленски също благодариха на Борис Джонсън за защитата на украинските интереси. Оттам изразиха надежда, 
че подкрепата на Великобритания ще продължи и в бъдеще, но тя е била още по-специална заради лидерските качества и 
харизмата на британския премиер.  
Руският посланик в Лондон Андрей Келин обаче вижда нещата в по-друга светлина. В интервю за Ройтерс той каза, че за 
падането на Джонсън от власт е допринесла войнствената антируска политика на премиера. Той допълни, че заради 
подкрепата на Украйна Джонсън е игнорирал икономическите нужди на британския народ. Според Келин Джонсън 
прекалено много се е съсредоточил върху геополитическата ситуация около Украйна. „Разбираемо е, че ние бихме 
предпочели някой, който не е толкова антагонистичен и войствен“, изтъкна Келин. 
 
√ Свиване на търговския дефицит на САЩ до 5-месечно дъно от 85,5 млрд. долара 
Международният търговски дефицит на САЩ се сви през май с 1,3%, или с 1,1 млрд. долара, до 85,5 млрд. долара при 
осредни прогнози за малко по-солиден спад към 84,9 млрд. долара, показват данните на Департамента по търговия. 
Това е най-ниският дефицит от края на 2021 г., като той отбеляза понижение за втори пореден месец, след като през март 
достигна рекордните 107,7 млрд. долара. 
Американският износ нарасна през май с 1,2% до рекордните 255,9 млрд. долара, повишавайки се за четвърти пореден 
месец, докато вносът се повиши с 0,6% до 341,4 млрд. долара. 
Намаляването на търговския дефицит отразява свиването на дефицита при търговията със стоки с 2,9 млрд. долара до 105 
млрд. долара, като в същото време излишък при търговията със услуги се понижи с 1,7 млрд. долара до 19,4 млрд. долара. 
Намаляването на търговския дефицит би трябвало да окаже позитивно влияние върху данните за растежа на БВП през 
второто тримесечие. 
 
√ Казахстанският президент заяви, че страната се нуждае от нови маршрути за петролния си износ 
Президентът на Казахстан Касъм-Жомарт Токаев каза в четвъртък на правителството си да диверсифицира маршрутите за 
доставка на петрол, като препоръката идва само ден, след като руски съд нареди на Каспийския тръбопроводен 
консорциум (КТК) да спре дейността си за 30 дни, предаде Ройтерс. 
Спирането на тръбопровода, който пренася петрол от огромното казахстанско находище Тенгиз през Русия до Черно море, 
би напрегнало допълнително глобалния петролен пазар, точно когато той е изправен пред една от най-големите кризи в 
доставките след арабското петролно ембарго през 70-те години на миналия век. 
Токаев, който се стреми да балансира отношенията с Русия, Запада и Китай, нареди проучване за изграждането на 
тръбопровод през Каспийско море, като подобен проект беше предложен по-рано и има за цел да пренася казахстански 
петрол до Европа, като заобикаля Русия. 
Токаев каза, че подобряването на пристанищната инфраструктура на Каспийско море е "стратегическа задача" за 
правителството на Казахстан, се посочва на президентския уебсайт, като на него не се споменава, че е коментиран въпроса 
с КТК. 
Силно зависим от изкопаемите горива, Казахстан разчита на руските тръбопроводи за износ на петрол за Европа. 
В сряда съд в руския град Новоросийск разпореди тръбопроводът КТК, който обработва и пренася около 1% от глобалния 
петрол, да спре дейността си, позовавайки се на проблеми, свързани с петролни разливи. 
Междувременно добивът на петрол на руския проект "Сахалин-1", който американската ExxonMobil напусна през март 
заради войната в Украйна, се срина до едва 10 000 барела на ден от 220 000 барела на ден, съобщи информационна 
агенция ТАСС, цитирана руски официален представител. 
Руският вицепремиер Юрий Трутнев каза, че производството е намаляло поради "ограничения", вероятно визирайки 
въведените от Запада широкообхватни санкции срещу Москва след руската инвазия в Украйна. 
Павел Завални, ръководител на комисията по енергетика в долната камара на руския парламент пък заяви, че нефтеният 
и газов проект Сахалин-1 в Далечния изток на Русия ще бъде поставен под юрисдикцията на Москва, точно както съседния 
проект "Сахалин-2" . 
През миналата седмица президентът Владимир Путин подписа указ, чрез който се изземва пълния контрол върху газовия 
и петролен проект "Сахалин-2", ход, който може да изтласка Shell и японските инвеститори, участващи в проекта. 
Четири компании - Rosneft, ExxonMoobil, японската SODECO и индийската ONGC Videsh бяха партньори в групата находища 
на "Сахалин-1" преди напускането на американската компания. 
 
√ Путин не отхвърля мирни преговори, но "колкото повече време минава, толкова по-трудни ще са те" 
Руският президент Владимир Путин обвини западните страни за конфликта в Донбас и изрази увереност, че Русия не може 
да бъде победена на бойното поле. Путин каза това на среща с лидерите на парламентарните фракции в Държавната дума. 
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Според Владимир Путин така наречената от него специална военна операция в Украйна е началото на прехода от 
“либерално-глобалисткия американски егоцентризъм” към истинския многополюсен свят.  
"Слушаме, че искат да ни победят на бойното поле - какво да им кажа - нека пробват"! 
Путин каза още, че готовността на Запада да воюва с Русия до последния украинец е трагедия за украинския народ и че 
изглежда нещата вървят натам: 
"Всички трябва да знаят, че като цяло ние все още не сме започнали нищо сериозно. В същото време не се отказваме и от 
мирните преговори. Но тези, които се отказват трябва да знаят, че колкото повече време минава, толкова по-трудно ще им 
бъде да се договарят с нас".  
Според Путин именно Западът е провокирал войната в Донбас, организирайки и подкрепяйки антиконституционния 
държавен преврат в Украйна през 2014 г. 
 
√ Икономисти: Санкциите причиняват по-малка от очакваното икономическа болка на Русия 
Руската икономика се справя по-добре от очакваното с международните санкции, предизвикани от нейната инвазия в 
Украйна, тъй като тя е стимулирана от по-високите цени на петрола и на газа и по-силната рубла, установи проучване на 
мозъчен тръст. 
"Лятната перспектива" на Виенския институт за международни икономически изследвания за Централна и Източна Европа, 
публикуван в сряда, прогнозира, че брутният вътрешен продукт на Русия ще се свие със 7 процента тази година, което е 
по-малко от прогнозираното през април понижение с 9 на сто. 
"Рязкото намаляване на внос и все още високите приходи от износ на енергия тласнаха рублата към нов петгодишен връх 
спрямо еврото и щатския долар. Силната рубла и нежеланието на населението да харчи също намаляват инфлацията, която 
очакваме на бъде около 16% през 2022 г.“, посочи институтът. 
След нахлуването на Русия в Украйна в края на февруари западните страни наложиха санкции, които включваха 
замразяване на 300 милиарда долара от валутните резерви на Русия, отрязване на руските  компании от световните пазари 
и прекъсване на веригите й на доставки. 
Виенският институт обаче посочва, че Русия вече търпи "драматични" производствени загуби в промишлеността поради 
липса на западни компоненти и планът на ЕС за ембарго върху 90 процента от вноса на руски петрол до края на тази година 
"може също да има отрицателно въздействие през 2023 г.". 
"Русия е изправена пред икономически шок, но на етапи", коментира Василий Астров, икономист във Виенския институт 
за международни икономически изследвания. "Въпреки че спадът беше възможно да се забави, пълният ефект от 
западните търговски санкции става очевиден само постепенно", добави той. 
 
√ Простреляха бившия японски премиер Шиндзо Абе 
Бившият японски министър-председател Шиндзо Абе е откаран в много тежко състояние в болница днес, след като беше 
прострелян по време на предизборно мероприятие в град Нара, съобщават местни медии, цитирани от БГНЕС. 
Националният телевизионен оператор NHK съобщи, че мъж на около 40 години е бил арестуван за опит за убийство и от 
него е било конфискувано оръжие, като се позова на полицейски източници. 
Бившият лидер е произнасял реч на мероприятие преди изборите за горна камара на парламента в неделя, когато се е 
чули изстрели, съобщиха NHK и информационната агенция Kyodo. 
"Той изнасяше реч и един мъж дойде отзад", разказва млада жена на мястото на инцидента пред NHK. 
"Първият изстрел прозвуча като пиратка. Той не падна и се чу вторият - той беше по силен, видяхме искра и дим", добави 
тя. 
"След втория изстрел хората го наобиколиха и му направиха сърдечен масаж", добави свидетелката. 
67-годишният Абе е припаднал и е кървял обилно от врата, съобщи източник от неговата управляваща Либерално-
демократическа партия пред информационната агенция "Джиджи". 
Нито ЛДП, нито местната полиция успяха да потвърдят веднага съобщенията. 
NHK и Kyodo съобщиха, че Абе е бил откаран в болница и изглежда е получил сърдечен арест - термин, използван в Япония, 
при липса на жизнени показатели и обикновено предшества официалното удостоверяване на смъртта от съдебен лекар. 
Няколко медии съобщиха, че Абе изглежда е бил прострелян отзад, вероятно с пушка. 
Правителството съобщи, че след инцидента е сформирана работна група и се очаква скоро да има официално съобщение 
от правителствен говорител. 
Абе - най-дългогодишният министър-председател на Япония, заемаше поста през 2006 г. за една година и отново от 2012 
г. до 2020 г., когато беше принуден да се оттегли поради сериозни здравословни проблеми. 
 
Дума 
 
√ Кирил Петков: Обявяваме война на рецидивистите на пътя 
Среща между премиера в оставка Кирил Петков, министъра на вътрешните работи в оставка Бойко Рашков, главния 
секретар на МВР Петко Тодоров и директора на столичната "Пътна полиция" Тенчо Тенев беше проведена в МС по повод 
тежката катастрофа в София преди два дни, при която загинаха две млади жени, информира БНР. Бяха обявени мерките и 
действията на правителството, свързани с движението по пътищата. 
"Днес решихме да обявим война на всички рецидивисти, особено на тези, които шофират под въздействието на 
наркотични вещества. Днес започва мащабна акция по пътищата", обяви министър-председателят в оставка Кирил Петков. 
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Петков изказа съболезнования към близките на двете млади жени, които загубиха живота си при предизвиканата от Георги 
Семерджиев катастрофа в София: "Трагедията от вчера, трагедията с Милен Цветков се дължи на наркотични вещества. 
Това е част от тъмната страна на нашето общество. Никой не трябва да е над закона в България", заяви Кирил Петков.  
Премиерът в оставка започна изявлението си така: 
"Първо, искам да изразя нашите съболезнования на близките на двете момичета, които така нелепо загинаха заради 
рецидивистът Георги Семерджиев. Днес решихме да обявим война на всички рецидивисти зад волана, особено на тези, 
които шофират под въздействието на наркотични вещества. 
Война на всички, които имат агресивно поведение по пътя. От тази вечер започва мащабна национална акция срещу 
шофиране под въздействието на наркотични вещества. Трагедията от вчера, подобно на трагедията с Милен Цветков, се 
дължи на употребата на наркотици и шофиране в нетрезво състояние. Много от тези рецидивисти, които нарочно не 
спазват правилата, са част от тъмната страна на нашето общество и имат чувството за безнаказаност. Никой не трябва да е 
над закона в България. 
До мен са министърът на вътрешните работи Бойко Рашков, главният секретар на МВР Петко Тодоров, директорът на 
Столична "Пътна полиция" Тенчо Тенев, заместник-председателят на Държавната агенция "Безопасност на движение по 
пътищата" Димитър Илиев, народен представител и активист за пътна безопасност Настимир Ананиев, които заедно още 
от днес организират изпълнението на националната акция срещу шофиране под въздействието на наркотични вещества". 
Започва специализирана операция по линия на всички лица, които използват наркотични и упойващи вещества и тя няма 
да е от ден до пладне - това съобщи министърът на вътрешните работи в оставка Бойко Рашков на пресконференцията в 
Министерския съвет. 
Министърът поясни, че спецакцията няма да има краен срок: "Тя ще продължи дотогава, докогато преценим. Времето и 
резултатите от нея, ще ни кажат докога", заяви Рашков. 
Ще разчитаме и на цялото общество да ни помогне да се справим с тези, които си позволяват да застрашават живота на 
всички, които са на пътя, а и на тротоарите, каза още Рашков. 
"Ние се принуждаваме да предприемем такива драстични мерки, съзнавайки, че може би по такъв начин ще затрудним и 
други граждани, които нямат нищо общо с използването на наркотични и други упойващи вещества". 
Вътрешният министър Рашков заяви, че вече е установено, че служителка на МВР е замесена в случая със Семерджиев: 
"За нас е известно присъствието на жена в момента, в който е станал инцидентът и предстои установяването ѝ. Днес вече 
това е известно. Да, тя е служителка в едно от районните управления в столицата, да, тя има отношения с Георги 
Семерджиев. Предстои да установим какви – открити са полицейски атрибути. Едва ли има основание в колата на този 
човек да има предмети, които се използват само от полицаите", заяви Рашков. 
Текат проверки и за други служители в МВР, за които има предположения че не са предприели необходимите действия 
след като Семерджиев е бил спиран и установяван, че шофира след употреба на наркотици. 
Довечера за втора поредна вечер се очаква граждани да блокират кръстовището на булевардите "Черни връх" и 
"Арсеналски", където стана тежката катастрофа. 
Протестиращите искат властимащите да споделят план за действия срещу рецидивистите на пътя. Протестът е насрочен за 
18.30 часа. 
 
√ Политическата криза може да забави растежа у нас 
През 2022 г. се очаква българската икономика да нарасне с 2,1 на сто в реално изражение. Пътят към новия растеж обаче 
е труден, тъй като остават значителни рискове, които могат да забавят икономическото възстановяване. Тези рискове са 
инфлация и политическа нестабилност. Последното се отразява негативно на инвестиционния климат. Това се казва в 
публикацията "SWOT анализ - България: Ниски заплати, но сложна среда" (юни 2022 г.) на Агенцията за икономическо 
развитие на Германия. Тя представя схематично силните и слабите страни, възможностите и заплахите пред българската 
икономика, съобщиха от Германо-българската индустриално-търговска камара. 
В публикацията се посочва, че икономиката на България бавно се възстановява от последствията от кризата с 
коронавируса. Освен това страната трябва да извърши основни структурни реформи, за да остане конкурентоспособна. С 
около 7 милиона жители през 2021 г., страната се нарежда на 44 място в класацията на световните пазари за износ на 
Германия. Заплатите в България са по-ниски в сравнение с другите страни от ЕС, се отбелязва в публикацията. Според 
Евростат разходите за труд и работна заплата в България възлизат на 7 евро на час през 2021 г. Производителността на 
труда все още е ниска. 
 
√ Цветелина Пенкова: След двегодишни усилия убедихме ЕП да се признае ядрената енергия за зелена 
328 от членовете на Европейския парламент подкрепиха включването на ядрената енергия и природния газ в списъка на 
зелени и устойчиви енергийни източници, обхванати от т.нар. таксономия (класификация) на Европейския съюз. На 
пленарна сесия в Страсбург с 278 „за“, 328 “против“ и 33 „въздържал се“ евродепутатите гласуваха и отхвърлиха 
възражението на Делегирания акт на Регламента за таксономията. Това означава, че планът за действие на Европейската 
комисия за финансиране и стимулиране на зелените инвестиции ще позволи на частните капитали да финансират проекти 
в тези сфери. 
„Подкрепата за ядрената енергетика и природния газ е основополагаща. Това е първата крачка за гарантиране на 
енергийната независимост на ЕС. Ядрената енергия като зелена и устойчива вече е факт.“, заяви Цветелина Пенкова, член 
на Делегацията на българските социалисти в ЕП и вицепрезидент на Групата за подкрепа на ядрената енергетика в 
Европейския парламент. 
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„Въпросът е ключов както за ЕС, така и в частност за България. Днес бе даден ясен сигнал, че след близо 2 годишни усилия 
на работа, прагматичните политики са водещи. В дългосрочен план ядрената енергия е най-ефикасният начин за постигане 
на целите на Зелената сделка. Гласуването бе едно от най-важните досега. Възобновяемите източници са бъдещето, но 
все още не разполагаме с достатъчен технически капацитет, за да разчитаме само и единствено на тях.“, допълни 
евродепутатът. Тя добави, че следващата стъпка предстои да се вземе от Съвета и ръководителите на страните членки на 
ЕС, но предупреди, че „държавите в ЕС разполагат с ограничен ресурс и само чрез мобилизация на частни инвестиции за 
инфраструктура на базови мощности можем да запазим енергийната стабилност на ЕС“. 
Цветелина Пенкова е категорична, че гласуването отправя и знак към България. За страната е изключително важно 
развитието на нови базови мощности и решението на Европейския парламент ще даде нужния стимул. Възможностите за 
инвестиции в нови ядрени централи и развитието на нови технологии в тази сфера затвърждават Европейския ядрен сектор 
като един от най-иновативните в света. Ниската дългосрочна цена на електроенергията, генерирана от ядрените централи, 
настоящата геополитическа обстановка и периодът на възстановяване след пандемията определят решението на 
Европейския парламент като крайъгълен камък за гарантиране на енергийната сигурност на континента. 
 
√ Bloomberg: Печалбата на Русия от износа на енергийни ресурси за Китай и Индия се е удвоила 
Според агенцията ситуацията на пазара едва ли ще се промени в близко бъдеще 
Износът на енергийни ресурси за Китай и Индия донесе на Русия 24 милиарда долара между февруари и май тази година. 
Това е два пъти повече от миналата година. Това съобщи в сряда Bloomberg. 
„Китай е закупил руски нефт, газ и въглища на стойност 18,9 милиарда долара. <...> За три месеца Индия е похарчила почти 
пет пъти повече за закупуване на руски енергийни ресурси, отколкото миналата година - 5,1 милиарда долара.“ Така 
търговията с Китай и Индия донесе на Русия допълнителни $13 млрд., отбелязва Bloomberg. 
„Високите цени компенсират спада в покупките от Съединените щати и други страни, които спряха или преустановиха 
вноса на петрол и газ от Русия“ заради конфликта в Украйна. „Санкциите доведоха до рязко покачване на цените на 
алтернативните доставки и ускориха опустошителната инфлация, която заплашва да изпрати най-големите икономики в 
света в рецесия“, се казва в доклада. 
Според агенцията ситуацията на пазара е малко вероятно да се промени в близко бъдеще, тъй като цените на енергията 
сега са значително по-високи, отколкото през този период на миналата година, дори и със значителните отстъпки, 
предлагани от Русия за привличане на купувачи. 
Според анализаторската компания Kpler, Азия за първи път изпреварва Европа по закупуване на петрол от Русия през април 
тази година. Износът на руски петрол за Китай се е увеличил с 55% през май в сравнение с май миналата година, 
надминавайки Саудитска Арабия и превръщайки Русия в най-големия доставчик на петрол за страната. Доставките на руски 
петрол за Индия през юни достигнаха средно 1,2 милиона барела на ден, което възлиза на една четвърт от обема на целия 
петрол, влязъл в страната през този период. 
 
3e-news.net 
 
√ Цената на газа на „Газов хъб Балкан“ с ден за доставка 8 юли расте с 9.64 % 
Цената на природния газ, постигната в сегмента „пазар ден напред“ на газовата борса в България, „Газов хъб Балкан“ с ден 
за доставка 8 юли  2022 г. е 335.83 лв. за MWh/d. 
Изтъргуваният обем е 12 970 MWh/d. 
Стойността се повишава с 9.64 % спрямо постигнатите 306.30 лв. за MWh с ден за доставка 6 юли при изтъргуван обем от 9 
980 MWh. 
В сегмента пазар „в рамките на деня“ за 7 юли изтъргуваният обем е 100 MWh при цена от 318.00 лв.  за MWh. 
Стойността е с (плюс) 0.95 % по-висока от постигнатите 315.00 лв. за MWh в рамките на търговията на 5 юли при изтъргувани 
100 MWh. 
Референтната цена е 335.83 лв. за MWh/d. 
 
√ Фючърсите за газа скочиха с близо 8 % до 184.50 евро за MWh 
Цената на газа в Европа продължава да се повишава и демонстрира най-продължителния период на ръст, тъй като 
пазарите изпитват истинско притеснение от спиране на доставките на руско синьо гориво. 
Августовските фючърси по индекса TTF на борсата ICE Futures стартираха от нивото от 176.88 евро за MWh като малко 
преди обедните часове спадаха до 172 евро за MWh. Впоследствие обаче не само си върнаха загубената позиция, но се 
устремиха и в посока към още по-голямо увеличение. Така малко преди затварянето на търговията се покачиха дори до 
187.24 евро за MWh. След настъпилото слабо успокоение газовите фючърси все пак завършиха при рекордно високата 
цена от 184.50 евро за MWh. Само преди година газовите фючърси се котираха при цена от 21.99 евро за MWh. 
Както отбелязват наблюдателите на пазара, кризата с газа доведе и до високите цени на електроенергията. На този фон 
Европа ограничи всякакви газови разхищения и насочи усилията си към запълване на газохранилищата, нагнетеният газ, в 
които достига вече 60 %. 
В същото време ограниченията вече се отразяват негативно на социалния сектор от една страна, а от друга подхранват 
инфлацията. 
На този фон все повече страни въвеждат различен тип ограничения. Германското правителство обсъжда възможността за 
въвеждане на квоти за потреблението на газ. Според изданието Focus, такъв проект в момента се разглежда от германското 
министерство на икономиката, което обаче може да струва на бюджета "милиарди евро", което ще доведе до нови  
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дългове. Германия се опитва и полага всички усилия, за да не допусне ръст на цената на енергоносителите, заяви пред 
телевизия ZDF канцлерът на страната Олаф Шолц.   
Франция пък замрази потребителските цени на газа до края на годината, а ръстът на цената на електроенергията е 
ограничен до 4 %, според думите на министъра на финансите на страната Бруно Льо Мер. „Цените на газа ще бъдат 
напълно замразени до края на 2022 г., а ръстът на цените на електроенергията ще бъде ограничен до 4% до края на 2022 
г.“, каза той. 
В Сърбия природният газ за потребителите от 1 август пък поскъпва до 28,9 динара за куб м, което е около 0,25 евро, според 
съобщение на агенция Танюг, която се позовава на „Сърбиягаз“. 
Европа преживява най-голямата енергийна криза от десетилетия. Газопроводът "Северен поток" от Русия до Германия, все 
още работи с едва 40% от капацитета си, а и предстои да бъде затворен за годишен планов ремонт от следващата седмица. 
Засилват се опасенията, че след приключване на работата той няма да се върне към работа в пълен обем. 
Очаква се в края на този месец Европейската комисия да представи подробен план за действие в извънредна ситуация 
през отоплителния сезон. По предварителна информация той може да включва препоръки за по-дългосрочно планиране 
в случай на сурова зима и малко алтернативни източници на снабдяване. 
 
√ Спад с 15.6%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 547.41 лв. за MWh с ден за доставка 8 юли 2022 
г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 547.41 лв. за MWh с ден за доставка 8 юли 2022 г. и обем от 81 941.80 MWh, сочат данните от търговията. Това е 
понижение с 15.6 % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 531.84 лв. за MWh, при количество от 42 563.70 MWh. 
Извънпиковата енергия (39 378.10 MWh) е на цена от 562.99 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 367.4 лв. за MWh и количество от 3390.3 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 03 часа – 272 лв. за MWh (3067.2 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 22 часа –  821.7 лв. за 
MWh (3438.1 MWh). Много висока е и отчетената стойност за 08 часа – 807.29 лв. за MWh(3528 MWh), а също и за 23 часа 
– 817.91 лв. за MWh (3108.5 MWh). 
 В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 717.32 лв. за MWh при количество от 3118.9 MWh. 
(https://ibex.bg/) 
Спрямо стойността от 648.30 лв. (331.47 евро) за MWh за 7 юли 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за 
доставка 8 юли 2022 г. спада до 547.41 лв. за MWh ( понижение с 15.6 %) по данни на БНЕБ или 279.89 евро за MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 7 юли 2022 г. общият търгуван обем към часа на публикуване на 
информацията е 1 517.80 MWh при средно претеглена дневна цена от 550.03 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     35,47%    2100.51 
Кондензационни ТЕЦ   39,68%    2349.86 
Топлофикационни ТЕЦ   3,79%    224.71 
Заводски ТЕЦ    2,32%    137.13 
ВЕЦ     4,14%    245.24 
Малки ВЕЦ    2,06%    121.72 
ВяЕЦ     1,58%    93.35 
ФЕЦ     10,43%    617.46 
Био ЕЦ      0,49%     29.23 
Товар на РБ         4204.92 
Интензитетът на СО2 е 377g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Понижение на цените в петък по европейските електроенергийни борси 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 279,89 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 8 юли 2022 г. Цената за пиковата енергия е 271,93 евро/мвтч, а извънпиковата енергия е 287,85 
евро/мвтч. Най-високата цена от 420,13 евро/мвтч ще бъде в 22 ч. Най-ниска ще бъде цената в 3 ч и тя ще бъде 139,07 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 74 751,5 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за 8 юли ще бъде 342,98 евро/мвтч. Общият изтъргуван обем 
електроенергия е за 166,04 гвтч. Максималната цена ще бъде 420,13 евро/мвтч и тя ще бъде в 22 ч. Минималната цена ще 
бъде в 5 ч и тя ще бъде 174,71 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 8 юли е 286,94 евро/мвтч. Пиковата енергия пък се 
търгува за 272,45 евро/мвтч. Най-високата цена от 420,13 евро/мвтч ще бъде в 22 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 16 ч 
тя ще бъде 182,44 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 76 636,4 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 8 юли на Словашката енергийна борса е 281,64 евро/мвтч. Най-високата цена ще 
бъде в 22 ч и тя ще е 419,66 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 165 ч и тя ще бъде 171,81 евро/мвтч. 

https://ibex.bg/
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Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 268,00 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 22 ч 
и  тя ще е 418,61 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 15 ч и тя ще бъде 144,68 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 8 юли е 303,83 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 297,15 
евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 43 677,8 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 9 ч и тя ще 
достигне 420,02 евро/мвтч. Най-ниската цена се очаква в 5 ч и тя ще бъде 204,14 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 295,92 евро/мвтч на 8 юли. Пиковата цена ще бъде 279,24 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 410 612,8 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 22 ч и тя ще 
достигне 422,59 евро/мвтч. В 15 ч се очаква и най-ниската цена от 178,56 евро/мвтч. 
 
√ VaasaETT: Сметките за ток във всички столици на ЕС през месец юни са се увеличи с 42%, а тези за газ са нараснали с 
невероятните 83% 
Развитието на европейските цени на електроенергията и газа в домакинствата през месец юни 2022 г. представят в 
поредното си проучване VaasaETT и двама водещи европейски органи на енергийния пазар Energie-Control Аustria и 
унгарският орган за регулиране на енергетиката и комуналните услуги (MEKH). 
В проучването, публикувано всеки месец от организацията се проследява развитието на цените на електроенергията за 
бита в разпределението без данъци в европейските столици. Новото изследване показва развитието цените на енергията 
за домакинствата за периода без данъци за периода между януари 2009 г. и месец юни 2022 г. - проследява се цената на 
електроенергията и газа за крайни потребители в 33-те европейски столици към 1 юни 2022 г. 
В зависимост от това къде живее даден потребител в Европа, цената, която плаща, може да варира в съотношение над 6. 
Ако  се включи Киев, цената варира в съотношение почти 10. Рим и Лондон са най-скъпите градове за битови клиенти в 
Европа, следвани от Копенхаген, Виена и Прага. 
Киев остава с най-евтината цена на електроенергията, следван от Белград, Будапеща и Подгорица. В номинално изражение 
цената в столиците на Централна и Източна Европа (ЦИЕ) са отново по-ниска от средната; Прага, Рига и Талин са 
единствените столици сред страните от ЦИЕ в които цената на електроенергията е над средната за Европа. 
При разглеждане на средните стойности на цените за крайни потребители, както за електроенергията, така и за газа, се 
наблюдават промени: спрямо година по-рано или юни 2021 г., сметките за ток във всички столици на ЕС са се увеличили с 
42%, докато тези за газ са скочили със зашеметяващите 83%. 
Електроенергия 
Най-значимите промени, настъпили на пазара на електроенергия през този месец, са следните: 
• 14% увеличение на цената в Хелзинки, поради ръст на енергийния компонент; 
• 14% повишение на цените в Талин, поради поскъпване на компонентите за енергия и разпределение; 
• 5% нарастване на цените в Никозия, Париж и Стокхолм, поради повишаване на енергийния компонент; 
• 4% увеличение на цената в Рим, поради поскъпване на енергийния компонент; 
• 2% повишение на цената в Рига, поради покачване на енергийния компонент; 
• 2% ръст на цените в Лондон; 
• 11% намаление на цената в Амстердам, поради спад на енергийния компонент; 
• 7% понижение на цената в Берлин, поради намаляване на енергийния компонент 
• 6% спад на цената в Осло, поради понижение на енергийния компонент; 
• Намаляване на цените с 4% във Виена, поради спад на енергията и енергийните данъци 
компоненти; 
• 3% понижение на цената в Брюксел, поради намаляване на енергийния компонент; 
• Спад на цените с 2% в Атина, поради намаляване на енергията и енергийните данъци 
компоненти. 
Газ 
Най-значимите промени, настъпили на пазара на природен газ през този месец, са следните: 
• 25% увеличение на цената в Любляна, поради повишение на енергийния компонент; 
• 8% ръст на цената в Берн, поради увеличение на енергийния компонент; 
• 7% скок на цената в Берлин, поради нарастване на енергийния компонент; 
• 6% повишение на цената в Прага, поради поскъпване на енергийния компонент; 
• 4% увеличение на цените в Стокхолм, поради нарастване на дистрибуционния компонент; 
• 14% намаление на цената в Амстердам, поради понижение на енергийния компонент; 
• 9% спад на цената в София, поради намаление на енергийната компонента; 
• 8% понижение на цените в Атина, поради спад на енергията и енергийните данъци 
компоненти; 
• 8% намаление на цената в Брюксел, поради понижение на енергийния компонент; 
• 7% спад на цената в Копенхаген, поради намаление на енергийния компонент; 
• 4% понижение на цената в Париж, поради спад на енергийния компонент; 
• 4% намаление на цените във Виена, поради понижение на компонентите на енергията и енергийните данъци; 
• 3% спад на цената в Талин, поради намаляване на енергийния компонент; 
• 2% намаление на цените в Лондон. 
При коригиране към стандартите на покупателната способност (PPS) във всяка страна, картината се променя коренно, както 
при цените на електроенергията, така и при цените на газа, установява още изследването. PPS е изкуствена обща 
референтна валута, която елиминира различията в общото ценово ниво между страните.  
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Като цяло резултатите показват, че пазарните сили представляват около 60% от цената за крайния потребител, както за 
електричеството, така и газ, докато националните фискални и регулаторни елементи са отговорни за останалото 40% през 
тарифите за разпределение, енергийни данъци и ДДС. Настоящата енергийна криза доведе до значително увеличение на 
средния енергиен компонент в столиците на ЕС, който преди представляваше около 40% от цената за крайния потребител 
преди  година - през юни 2021 г. 
На места, където енергийният компонент е по-нисък има стимул за клиентите да търсят повече конкурентни оферти. 
Рязкото увеличение на цените на енергията кара клиентите да търсят повече конкурентни оферти на пазара. За тяхно 
разочарование, откакто започна енергийната криза, броят на конкурентни алтернативи на офертите е намалял значително, 
особено когато става въпрос за нови клиенти, установява още изследването. Отчита се също така и отражението на 
пакетите от мерки на всяка от различните страни за намаляване на тежестта от високите цени на електричеството или газа. 
 
√ Европейските пазари на акции нараснаха стабилно за втори пореден ден, подкрепени от производителите на чипове  
С най-голям дневен ръст затвори италианският индекс FTSE MIB, а с най-слабо повишение приключи британският FTSE 
100 
Европейските фондови пазари се повишават стабилно и в четвъртът след възходящия тренд и в сряда, подкрепени от 
поскъпването на акциите на производителите на чипове, ресурсните компании и на търговците на дребно. Истинско 
съживяване на фондовите пазара на акции в Западна Европа извършиха производителите на чипове, акциите на които се 
повишиха след като южнокорейската компания Samsung обяви най-добрата си печалба за второто тримесечие от четири 
години насам. Това, според анализатори, анкетирани от „Ройтерс“, е допринесло да спаднат притесненията на 
инвеститорите за потенциална бърза рецесия поради предстоящото повишаване на лихвените проценти. 
Инвеститорите анализират протокола от юнското заседание на Федералния резерв на САЩ (Фед), който показа, че 
централната банка на САЩ е готова да продължи агресивната си политика на повишаване на основния лихвен процент с 
цел забавяне на инфлацията. В същото време Фед може да си затвори очите за спад в икономическата активност. 
Напоследък пазарът е загрижен за нарастващите рискове от икономическа рецесия поради затягането на политиката на 
световните централни банки. 
Междувременно тази сутрин медиите съобщиха, че министър-председателят на Обединеното кралство Борис Джонсън 
планира да обяви оставката си, след като повече от една трета от членовете на правителството подадоха оставка и 
призоваха Джонсън да направи същото. По-късно се появи нова информация, че премиерът ще подаде оставка, след като 
неговата консервативна партия избере нов лидер. След втората информация обменният курс на британската лира спрямо 
щатския долар се повиши с 0.4 % до 1.1978 щатски долара. 
Промишленото производство в Германия се е увеличило с 0.2% през май спрямо предходния месец, сочат данни на 
Федералната статистическа служба на страната (Destatis). Анализаторите очакваха по-силно увеличение от 0.4%, съобщи 
Trading Economics. Слабият темп на растеж се дължи на задълбочаващите се проблеми във веригата на доставките и 
възстановяването на цените на суровините, заявиха от Destatis. 
Търговията остава волатилна, тъй като инвеститорите обсъждат дали пазарните цени на акциите са станали привлекателни 
след рязката разпродажба поради опасенията, че агресивното повишаване на лихвените проценти с цел укротяване на 
инфлацията ще предизвика рецесия. 
"Основният въпрос е дали инфлацията ще се понижи първа, или се нуждаем от рецесия, за да може след това инфлацията 
да се понижи? Това е, с което пазарът се опитва да се справи в момента", каза за „Ройтерс“ Дхавал Джоши, главен 
анализатор в канадската консултантската компания BCA Research с офиси и в Европа. 
До обед общият индекс Stoxx 600 на най-големите компании в Западна Европа се повиши с 1.4%, надграждайки силното 
рали, отбелязано през предходната сесия, след като стачката на норвежките работници в петролната и газовата 
промишленост приключи. От националните измерители на „сините чипове“ с най-висок ръст беше италианският FTSE MIB 
(+2.2%), следван от испанския IBEX 35 (+1.8%), германския DAX и френският CAC 40 (и двата с ръст от 1.6%) и британския 
FTSE 100 (+0.9%). Следобед възходящият тренд се запази, а за някои измерители се ускори. 
 

 
Източник: MarketWatch 

 
От таблицата по-горе е видно, че с най-голям дневен ръст затвори италианският индекс FTSE MIB, а с най-слабо повишение 
приключи британският FTSE 100. 
Водещи по ръст бяха секторните измерители на производителите на, ресурсните компании и търговците на дребно, които 
се повишиха съответно с 4.6%, 3.2% и 2.7 на сто, но и останалите секторни индикатори също затвориха с повишения, с 
изключение на секторния измерител на туристическите компании, който се понижи с 0.9%. 
Акциите на Deutsche Lufthansa AG поскъпнаха с 4.61% след новината, че германският бизнесмен Клаус-Михаел Кюне чрез 
своята компания Kuehne Aviation GmbH е станал най-големият акционер на превозвача, увеличавайки дела си до 15%. 
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Акциите на Watches of Switzerland Group PLC, която продава швейцарски часовници по целия свят, се повишиха с 1.90%. 
Продажбите на компанията през фискалната година, приключила на 1 май, са рекордни, а печалбата преди данъци е 
скочила два пъти. 
Прави впечатление, че книжата на фирмите-производители на чипове се повишиха: на 
швейцарската STMicroelectronics (+2.85%), на трите нидерландски BE Semiconductors (+5.64%), ASM International (+3.30%) 
и ASML Holding (+4.58%), след като Samsung Electronics Co Ltd обяви най-добрата си печалба за периода април-юни от 2018 
г. насам. 
Акциите на италианския производител и доставчик на стоманени тръби и услуги, свързани предимно за енергийната 
индустрия, Tenaris се повишиха за втори пореден ден, като в четвъртък скочиха с 10.13%, след като банката Jefferies 
повиши рейтинга на акциите до "купува" от "задръж". Този ръст позволи на италнианската компания да се изкачи на върха 
на общия измерител Stoxx 600. 
Сред печелившите бяха и акциите датския корабен гигант Maersk, които се повишиха със 7.11%, благодарение на 
положителния отзвук от актуализираните данни за първото полугодие на китайския му колега COSCO, според „Ройтерс“.  
Пазарната стойност на британския букмейкър Entain PLC се понижи с 7.01%. Компанията влоши прогнозата си за приходите 
от онлайн залагания заради по-ниските потребителски разходи за развлечения. 
Акциите на британската строителна компания Persimmon PLC спаднаха с 4.96%, след като стана ясно, че приходите на 
компанията за първата половина на годината се оказаха по-лоши от пазарните прогнози. 
Книжата на френската енергийна компания Electricite de France SA (EDF) загубиха 0.2% до обед, след като се появи 
съобщение, че ръководителят на EDF Жан-Бернар Леви може да подаде предсрочно оставка поради плановете на 
правителството да национализира компанията. Следобед трендът се промени и книжата на EDF затвориха с повишение от 
0.73%, тъй като информацията за оставката не беше потвърдена официално. 
Акциите на датската компания Chr Hansen за биопродукти се смъкнаха с 9.75% до дъното на Stoxx 600, след като 
компанията отчете разочароващи тримесечни резултати и намали целта си за ръст на приходите за 2021/22 година. 
 
Мениджър 
 
√ Войната в Украйна е водещата тема в дневния ред на срещата на външните министри от Г-20 
Индонезия призова Г-20 в петък да помогне за прекратяване на войната в Украйна по време на започналата днес среща на 
високо равнище на Министрите на външните работи на страните от групата, пише Ройтерс. 
Срещата постави на едно място някои от най-големите критици на руската инвазия в Украйна и първия дипломат на 
Москва. 
Основна тема преди началото на срещата на индонезийския остров Бали беше войната в Украйна и нейното въздействие 
върху световната икономика. Високопоставени служители от Европа, Съединените щати и Австралия подчертаха, че 
форумът няма да протече както обикновено, но не уточниха с какво на практика ще се отличава от предишните издания. 
Виковете „Кога ще спрете войната“ и „Защо не спрете войната“ се чуха, докато руският външен министър Сергей Лавров се 
ръкува с индонезийския си колега Ретно Марсуди в началото на срещата. 
Подчертавайки напрежението преди срещата, Ретно каза, че по-рано колеги от Г-7 са я информирали, че не могат да се 
присъединят към вечерята за добре дошли в четвъртък, на която присъства Лавров. 
„Наша отговорност е рано или късно да прекратим войната и да разрешим различията си на масата за преговори, а не на 
бойното поле“, каза тя в петък при откриването на преговорите. 
Позовавайки се на религиозното многообразие на Индонезия като пример за това как различни вярвания могат да 
съществуват хармонично, Ретно призова Г-20 да „намерят път напред“, за да се справят с предизвикателствата, вълнуващи 
целия свят. Тя каза, че последиците от войната, включително нарастващите цени на енергията и храните, ще засегнат най-
тежко страните с ниски доходи. 
Високопоставен служител на индонезийското външно министерство каза пред Ройтерс, че не се очаква комюнике от 
срещата в петък. 
„С присъствието и участието на Русия определено се съмнявам, че ще има консенсус относно Украйна,“, каза 
високопоставен служител на Държавния департамент на САЩ преди срещата. 
Инвазията на Русия хвърли облак върху председателството на Индонезия на Групата на 20-те водещи икономики тази 
година, включително и спекулации за бойкоти от някои членове и напускане през април на среща на финансовите 
министри във Вашингтон 
Ретно каза късно в четвъртък, че е важно домакинът да „създаде атмосфера, удобна за всички“, отбелязвайки, че това е 
първият път от нахлуването в Украйна на 24 февруари, когато „всички основни играчи седят в една и съща стая“. 
Лавров беше настанен между представители на Саудитска Арабия и Мексико на срещата в петък. 
Китай предупреждава за риск от „нова Студена война“. 
Високопоставен служител на Държавния департамент на САЩ каза в четвъртък, че е важно да се предотвратят „смущения 
или прекъсвания“ на дневния ред на Г-20, като същевременно се гарантира, че няма да се случи нищо, което би могло да 
легитимира насилието на Русия срещу Украйна. 
След дискусии по въпроса за Украйна с министъра на външните работи на Индия Субраманиям Джайшанкар, външният 
министър на Китай Ван И каза, че Пекин се противопоставя на всеки акт на раздухване на блоковата конфронтация и 
създаването на „нова Студена война“. 
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Инвазията на Русия, която тя нарича „специална военна операция“, причини големи сътресения в световната икономика, 
с блокада на украинското зърно и санкции срещу руския петрол и газ предизвикаха продоволствена криза и глобален скок 
на инфлацията. 
Програмата за петък включва закрита среща с висши дипломати на страни от Г-20, включително Китай, Индия, САЩ, 
Бразилия, Канада, Япония, Южна Африка, както и двустранни разговори в кулоарите. Очаква се външният министър на 
Украйна да направи виртуално обръщение на срещата. 
Лавров се срещна с китайския си колега Уанг И в Бали в четвъртък, като руският дипломат похвали Пекин, но нападна 
„открито агресивния“ Запад. 
За първи път от три години външните министри на Китай и Австралия ще проведат разговори в кулоарите на срещата в 
петък, след като отношенията между двете страни се влошиха заради твърденията за чужда намеса и ответни търговски 
санкции. 
От срещата в петък отсъстваше британският външен министър Лиз Тръс, която беше представлявана от Тим Бароу. Тръс 
отмени пътуването си до Бали след оставката на британския премиер Борис Джонсън, съобщиха медиите. 
 
√ Европейските акции намериха подкрепа от сектора на полупроводниците 
Европейските акции регистрираха повишения в ранната търговия в четвъртък, подкрепени от доброто представяне на 
сектора на производителите на чипове на фона на прогнозата на южнокорейския гигант Samsung Electronics за ръст на 
оперативната печалба, пише Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст от 5,69 пункта, или 1,42%, до 406,37 пункта. индексът на фирмите от 
суровинния сектор SXPP и този на автомобилните компании SXAP се повишиха с 5,62% и 4,43%. 
Немският показател DAX напредна със 166,61 пункта, или 1,34%, до 12 567,81 пункта. Френският измерител CAC 40 записа 
ръст 94,17 пункта, или 1,63%, до 5 889,13 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 се повиши със 105,34 
пункта, или 1,5%, до 7 130,81 пункта, след като стана ясно, че Борис Джонсън ще подаде оставка като лидер на 
Консервативната партия. 
От началото на годината търговията на борсите е волатина, тъй като инвеститорите обмислят дали пазарните оценки са 
станали привлекателни след рязката разпродажба на акции поради опасения, че агресивните увеличения на лихвените 
проценти с цел укротяване на инфлацията ще доведат до рецесия. За годината STOXX 600 е загубил 15,3% от стойността си. 
„Ключовият въпрос е дали инфлацията ще се понижи първа, или ще имаме нужда от рецесия, която да я свали? Това е 
нещото, което пазарът обмисля в момента“, коментира Дхавал Джоши, главен стратег в BCA Research. 
Към вторник прогнозите за печалбите за второто тримесечие на компаниите от STOXX 600 бяха за ръст от 19,2% на годишна 
база. При енергийния сектор обаче очакването е за ръст от само 2%, показват данни на Refinitiv. 
Вниманието на инвеститорите днес е насочено към протоколите от последното заседание на Европейската централна 
банка. На срещата си по-късно този месец се очаква централната банка да повиши лихвените проценти с 25 базисни пункта. 
Сред големите печеливши днес са компаниите от сектора на производството на полупроводници, като акциите на 
STMicroelectronics, BE Semiconductors, ASM Internationalи ASML Holding се повишиха съответно с 1,43%, 3,37%, 2,65% и 
3,04%  след като Samsung Electronics представи най-добрата си прогноза за печалба за периода април-юни от 2018 г. насам, 
дължаща се на силните продажби на чипове памет. 
Цената на книжата на Chr Hansen се понижи с 10,38% до дъното на STOXX 600, след като датският производител на 
хранителни съставки отчете разочароващи тримесечни резултати и понижи целта си за растеж на органичните приходи за 
2021/22 г. 
Ръст на Уолстрийт 
Водещите американски борсови индекси регистрираха повишения в сряда, докато инвеститорите анализираха 
протоколите т последното заседание на Федералния резерв, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете ръст от 69,86 пункта, или 0,23%, до 31 037,68 пункта. Широкообхватният показател 
Standard & Poor’s 500 се повиши с 13,69 пункта, или 0,36%, до 3 845,08 пункта. Индексът на високотехнологичните 
дружества Nasdaq напредна с 39,61 пункта, или 0,35%, до 11 361,85 пункта. 
До повишението на индексите се стигна, след като Федералният резерв публикува протоколите от заседанието си през 
юни, от които стана ясно, че централната банка се придържа към ангажимента си да намали инфлацията. Членовете на 
Фед за казали, че на срещата си на 26 и 27 юли вероятно ще одобрят ново увеличение на лихвите с 50 или 75 базисни 
пункта. 
„При обсъждането на потенциални действия на предстоящите срещи участниците продължиха да очакват, че текущите 
увеличения на целевия диапазон за лихвения процент биха били подходящи за постигане на целите на комисията“, се 
посочва в протокола. „По-конкретно, участниците прецениха, че увеличение от 50 или 75 базисни пункта вероятно ще бъде 
уместно на следващото заседание“, се казва още в протоколите. 
Дефанзивните акции и тези на компаниите от комуналния сектор бяха сред най-добре представилите се в сряда. Цените 
на книжата на Northrop Grumman, UnitedHealth Group и Constellation Energy се повишиха съответно с 3,77%, 1,99%, и 3,31%. 
Ръст регистрираха и висококачествените технологични акции, като тези на Cisco Systems, Adobe и Microsoft поскъпнаха 
съответно с 1,74%, 1,68% и 1,28%. 
В обрания край на спектъра, енергийните акции записаха понижения на фона на поевтиняването на петрола. Цените на 
книжата на Chevron и Diamondback Energy се понижиха съответно с 1,31%, 3,38%. 
Инвеститорите продължиха да се тревожат дали икономиката върви към рецесия, след като доходността по 10-годишните 
държавни облигации на САЩ падна под тази на 2-годишните. Така наречената инверсия на кривата на доходността се счита 
за индикатори, че икономиката може да върви към рецесия или вече да е изпаднала в такава. 
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Някои анализатори от Уолстрийт обаче смятат, че рецесията може да бъде лека. Във вторник Credit Suisse заяви, че очаква 
САЩ да се разминат с  рецесия, макар че понижи целта си за стойността на индекса S&P 500 в края на годината. 
Сред малкото положителни новини в сряда бяха данните на Института за управление на доставките. PMI индексът на ISM 
показа по-добри от очакваното резултати, макар и да отчете леко забавяне на растежа. 
Повишения в Азия 
Водещите индекси на борсите в Азиатско-тихоокеанския регион регистрираха ръстове в четвъртък, докато инвеститорите 
изчакаха пазарните реакции на протоколите от срещата на Федералния резерв, пише Си Ен Би Си. 
Ралито бе поведено от южнокорейския бенчмарк Kospi, който се повиши с 42,26 пункта, или 1,84%, до 2 3 34,27 пункта. 
Предходната сесия индексът падна с повече от 2%. Акциите на Samsung Electronics поскъпнаха с 3,19%, след като 
компанията представи прогнозата си за печалбата през второто тримесечие на 2022 г. Фирмата очаква оперативна печалба 
от 14,1 трлн. вона (10,8 млрд. долара) в периода от април до юни. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 записа ръст от 382,88 пункта, или 1,47%, до 26 490,53 пункта. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Compositе напредна с 9,05 пункта, или 0,27%, до 3 354,4 пункта, докато 
индексът Shenzhen Composite се повиши с 20,47 пункта, или 0,93%, до 2 227,66 пункта. Хонконгският измерител Hang Seng 
отчете ръст от 56,92 пункта, или 0,26%, до 21 643,58 пункта. 
Австралийският показател ASX 200 напредна с 53,5 пункта, или 0,81%, до 6648 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха предимно понижения в ранната търговия. Основният индекс 
SOFIX отчете спад от 0,04 пункта, или 0,01%, до 612,29 пункта. BGBX40 се понижи с 0,78 пункта, или 0,54%, до 142,95 пункта. 
BGTR30 изтри 1,38 пункта от стойността си, или 0,19%, достигайки ниво от 738,10 пункта. BGREIT записа спад от 0,13 пункта, 
или 0,07%, до 183,34 пункта. 
 
√ Инфлацията унищожава испанската средна класа 
Във времена на несигурност неравенството се увеличава. Този факт, който се повтаря с циклите на икономиката, отново 
оставя своя отпечатък върху Испания поради нестабилността, която започна с пандемията и се влоши с войната в Украйна. 
Натискът на инфлацията е по-задушаващ в най-бедните домакинства, отколкото сред тези с най-високи покупателни 
способности, но средната класа също започва да избледнява, предава eleconomista.es.  
Последните данни, публикувани от Националния статистически институт (INE), не са много обнадеждаващи за евентуално 
обръщане на сценария в средносрочен план. Инфлацията за юни сочи 10,2%, най-високото ниво от 37 години, ако водещият 
индикатор бъде потвърден на 13 юли, а базовата инфлация вече е 5,5%. От януари до май пазарската кошница е 
поскъпнала средно с 8,1%. 
Най-осезаемо поскъпване има при стоките и продуктите от първа необходимост. Разходите за жилища, вода, 
електричество, газ и други горива регистрират повишение от над 10% от април миналата година, достигайки 33,1% през 
март и записвайки някои месеци над 20%. Транспортът с годишно увеличение от над 10% от края на миналата година, и 
храната с 28-годишни върхове, допълват списъка. 
Трябва да се припомни, че според Проучването на условията на живот населението, изложено на риск от бедност или 
социално изключване, се е увеличило до 27,8% през първата година от пандемията, регистрирайки най-високата си 
стойност от пет години. 
Проучването на Oxfam Intermón Inequality посочва, че инфлацията намалява покупателната способност на най-бедните 
домакинства с 30% повече от тази на най-богатите домакинства. За домакинствата с по-ниска покупателна способност (400 
евро доход на месец) днес е с 14,16% по-скъпо да поддържат същия модел на потребление като преди пандемията. 
Кошницата за пазаруване също е по-скъпа от преди за най-богатите (5000 евро или повече месечен доход), но в по-малка 
степен - от 11%. 
Въздействието на нарастващите цени на енергията върху домакинствата с по-ниски доходи също нараства. Oxfam Intermón 
изчислява, че през първото тримесечие на 2022 г. 35% от доходите на най-уязвимите са били използвани за плащане на 
енергия. 
Пипалата на това нарастване на енергийните стоки достигат и до домакинствата от по-ниската средна класа: за почти 4% 
(75 019 домакинства според оценки на НПО) сметките за електричество или газ поглъщат 50% от доходите. 
Унищожаването на средните класи върви ръка за ръка с невъзможността за спестяване. При контролирана инфлация 
половината от испанските домакинства с над 16 000 евро годишен нетен доход биха могли да спестят част от дохода, но 
при превишени цени анализът показва, че само три от 10 домакинства могат да го направят. Тази нова реалност, се посочва 
в проучването, би била индикатор за силно влошаване на средната класа в Испания и увеличаване на пропастта между 
най-бедните и най-богатите. 
При запазване на една и съща пазарска кошница капацитетът за спестявания се влошава 3,5 пъти повече сред най-бедните 
домакинства, чийто капацитет вече е бил отрицателен преди високата инфлация. 
Както във всичко друго, и при кризите има контрасти. Докато едни обедняват, други прибират печалби, посочват от 
неправителствената организация, имайки предвид финансовия, фармацевтичния, енергийния и хранителния сектор, които 
процъфтяват насред икономическия хаос. 
Както припомня организацията, приходите на четирите най-големи испански енергийни компании са нараснали с 34% 
между 2020 г. и 2021 г., а печалбите им през 2021 г. са двойно по-високи от средните, наблюдавани през предходните пет 
години.  
Само водноелектрическите и атомните електроцентрали биха генерирали между март 2021 г. и март 2022 г. повече от 6,5 
млрд. евро извънредни печалби. 

https://www.eleconomista.es/economia/noticias/11853247/07/22/La-inflacion-destroza-la-clase-media-espanola-y-ahoga-un-30-mas-a-pobres-que-a-ricos.html


23 

 

"Тези данни, за съжаление, потвърждават, че инфлацията разбира класите, наказвайки някои повече от други, тъй като 
животът е по-скъп за хората, които имат по-малко ресурси", казва Ернесто Гарсия, координатор на Just Recovery 
(Справедливо възстановяване, бел. ред.) в Испания.  
 
√ Еврото остана под прага от 1,02 долара 
Курсът на еврото днес остана под прага от 1,02 долара, съобщиха германски финансови издания. 
В междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин единната европейска валута се котираше за 1,0162 щатски долара. 
Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,0180. 
 
√ Доларът отново е крал, докато страховете от рецесия разтърсват световните пазари 
Комбинацията от страхове за глобалния растеж, агресивното увеличение на лихвите на Федералния резерв и слабостта на 
еврото доведе до поскъпването на щатския долар до най-високото му ниво от около 20 години, като според някои 
инвеститори възходът на зелените пари може да продължи, пише Сакиб Икбал Ахмед за Ройтерс. 
Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от шест водещи валути, е нараснал с 12% 
през 2022 г. и е на път да запише най-доброто си представяне от 2014 г. Индексът регистрира ръст през 7 от последните 10 
години. 
Множество фактори стимулират повишението на долара. Инвеститорите вярват, че Федералният резерв ще продължи да 
повишава лихвените проценти с по-бързо темпо от много други водещи централни банки, тъй като е изправен пред най-
лошата инфлация в САЩ от десетилетия, което прави долара по-привлекателен за инвеститорите, търсещи доходност. 
В същото време някои анализатори се притесняват, че монетарното затягане от Фед и други централни банки рискува да 
хвърли световната икономика в рецесия. Други участници на пазара държат долари, защото вярват, че Съединените щати 
ще устоят на задаващия се глобален спад по-добре от редица други страни. 
Зелените пари се повишиха спрямо всички валути от Г-10, като японската йена понесе най-тежки щети, тъй като Японската 
централна банка засега се противопоставя на вълната от затягане на паричната политика сред глобалните централни 
банки. 
Ралито на долара на фона на рискове от глобалната рецесия се комбинираха с нарастващите европейски цени на газа, за 
да тласнаха еврото близо до паритет със зелените пари. Към 15:30 часа българско време едно евро се разменя за 1,0183 
щатски долара. 
Ако Фед продължи да вдига лихвите, дори след като и Съединените щати са изпаднали в рецесия, еврото може да падне 
до 0,95 спрямо долара, което е спад от около 7% от сегашното ниво, пише Джордж Саравелос от Deutsche Bank. 
„Все още не желаем да стигаме дотам, но през последните две седмици има ясно влошаване на глобалната и специфичната 
за еврото перспектива за растеж, което според нас оправдава ралито на долара“, пише той. 
Кит Джукес, ръководител на валутната стратегия в Societe Generale, също вярва, че доларът може да спечели от глобална 
рецесия. 
„Страхът от рецесията е глобален и не се влияе от данните в САЩ“, пише той в бележка, публикувана по-рано тази седмица. 
„Ако икономическите данни на САЩ са слаби, ще очакваме тези на Европа да бъдат също толкова лоши“, посочва той. 
Историята показва, че доларът има тенденция да се покачва през месеците, водещи до първото повишение на лихвените 
проценти в циклите на увеличени, преди да отслабне след последвалите повишения. 
Засега обаче доларът показва малко признаци на забавяне. Доларовият индекс се повиши с 8%, откакто Фед повиши 
лихвите на 16 март - първото увеличение от декември 2018 г. 
Силният долар обаче може да помогне на Фед да се бори с инфлацията, като направи вноса по-евтин. В същото време това 
прави продуктите на износителите от САЩ по-малко конкурентоспособни в чужбина, като същевременно оказва натиск 
върху финансите на американските компании, които трябва да конвертират своите чуждестранни печалби в долари. 
През юни Microsoft понижи прогнозата си за печалба и приходи за четвъртото тримесечие, присъединявайки се към 
редица американски компании, които предупредиха, че могат да понесат удар от по-силните зелени пари. 
Силата на долара е придружена от рязко покачване на нестабилността на валутния пазар, докато търговците се опитват да 
бъдат в крак с бързо променящата се среда на глобалните лихвени проценти. 
Индексът на валутната волатилност на Deutsche Bank, който измерва очакванията за колебанията на валутните пазари, 
последно бе на ниво от 11,09 пункта, което е най-високата му стойност от март 2020 г. 
Спекулантите на международния паричен пазар изглежда очакват допълнителни печалби за долара, като нетните бичи 
залози за щатския долар са в размер на 13,62 млрд. долара. 
 
√ Петролът поскъпна на фона на опасенията за глобалните доставки 
Цените на петрола се повишиха в ранната търговия в петък на фона на продължаващите притеснения за ограничените 
глобални доставки, пише Ройтерс. 
Към 8:50 часа българско време сортът Брент поскъпна с 1,13 долара, или 1,08%, до 105,8 долара за барел. Цената на 
американския лек суров петрол WTI се повиши с 0,59 долара, или 0,57%, до 103,3 долара за барел. Въпреки това и двата 
сорта вървят към втори пореден седмичен спад. 
Търговията тази седмица беше белязана от рязко разпродажба във вторник, когато WTI падна с 8%, а Брентът се срина с 
9%. Поевтиняването на Брента с 10,73 долара за барел беше третото най-голямо от началото на търговията с този сорт през 
1988 г. 
„С предстоящите нови увеличения на лихвите и вероятното навлизане на САЩ в техническа рецесия, амбициите на пазара 
може да са доста ограничени“, коментира Стивън Инес, управляващ директор в SPI Asset Management, пред Reuters. 

https://www.reuters.com/markets/europe/king-dollar-stands-tall-recession-fears-churn-global-markets-2022-07-07/
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„Единствената причина петролът да не е по-евтин са санкциите срещу руските доставки“, добави Инес. 
Западните санкции срещу руския петрол и газ държат глобалните цени на енергията високи, като същевременно с това 
други големи производители все още отказват или нямат капацитета да увеличат значително доставките. 
„Разпродажбите на стоковите пазари бяха отложени, тъй като търговците пренебрегнаха страховете от рецесията и 
насочиха фокуса си обратно към проблемите с недостатъчното предлагане“, пише в бележка анализаторът на CMC Markets 
Тина Тенг. 
Централните банки по света повишават лихвените проценти, за да укротят инфлацията, предизвиквайки опасения, че 
затягането на паричната политика може да задуши икономическата активност и да намалят търсенето на петрол. 
Данните от Администрацията за енергийна информация на САЩ (EIA) показаха в четвъртък, че запасите от суров петрол в 
страната са се повишили с 8,2 милиона барела през седмицата до 1 юли. 
 
Cross.bg  
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Случаят „Георги Семерджиев“ или къде е пропукано правораздаването? Тема: Мандатът на „Продължаваме 
промяната“ – възможен ли е кабинет на Асен Василев 

- Възможен ли е нов ред в политическия пъзел – позицията на "Има такъв народ". Гост: Тошко Йорданов 
- Вирусите през лятото – кой ще доминира? Гост: Проф. Тодор Кантарджиев 

Нова телевизия,  „Здравей  България” 
- Скандалът „Семерджиев” – коя е полицайката, укривала рецидивиста, който помете и уби две млади жени в 

София? И защо е бил задържан и оставен да избяга при предишни прояви 
- Развръзката за проектокабинета „Василев”. Ще се реализира ли мандатът? Гост: Вицепремиерът в оставка 

Борислав Сандов от „Демократична България” 
- Завръщат ли се маските? Какво планират здравните власти. Гост: Доц. Ангел Кунчев 

 
√ Преглед на печата  
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа  - Преди зимния сезон: Продават дърва за огрев по списък, цените за година се вдигнаха с 50% 
в. 24 часа - Министър: Газът за зимата не е сигурен, но хората да са спокойни 
в. Телеграф  - 800 нашенци хвърлиха БГ паспорта 
в. Труд - Полицайка седяла до наркомана в джипа  
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Гишетата на държавата без обедна почивка и работят до 18,30 часа 
в. 24 часа - Дебатът за сваляне на Гешев надмина по горещи емоции и протяжност дискусията при неговия избор 
в. Телеграф  - ПП търсят подкрепа до дупка за кабинета 
в. Труд  - Вместо с 10% пенсиите увеличени с 6 на сто 
Водещи интервюта 
в. 24 часа  - Филип Димитров, министър-председател от 1991 до 1992 г., конституционен съдия: Вече се опомнят другите в 
Южна Европа, които опитаха партии спасители и еднодневки 
в. Телеграф - Тихомир Тошев, кредитен консултант: Имотите скоро спират да поскъпват 
в. Труд  - Доц. Валентин Вацев, политолог, пред "Труд": Шпиони се прескачат у нас като зайци на горска полянка  
Водещи анализи 
в. 24 часа - Две тарифи за ток и вода? Тънкият момент е да намерите точно енергийно бедните 
в. Телеграф - Пътната полиция няма как да се справи сама 
в. Труд - Западната пропаганда е по-вредна от руската 
в. Сега  - Политическата криза се сведе до тъжен избор между Радев и Гунчева 
в. Сега  - И парите от ЕС паднаха в капана на опорките 
 
√ Предстоящи събития в страната на 8 юли 
София 

- От 10.00 часа в Дома на Европа в София Бюрото на Европейския парламент в България организира дискусия на 
тема „Социалният фонд за климата за по-справедлив енергиен преход“. 

- От 10,00 ч ще бъде пусната в действие новоизградената фотоволтаичната система на основната сграда на ДКЦ 12 
в жк Люлин, 9 микрорайон, ул. "Иван Бойчев" № 17.На събитието ще присъства зам.-кметът на София по финанси 
и здравеопазване Дончо Барбалов и управителят на ДКЦ 12 д-р Васил Василев. 

- От 11.30 часа в централата на КНСБ на пл. "Македония" 1, ет. 2. КНСБ и Фондация Фридрих Еберет България 
организират форум "Енергийната бедност - нови модели и инструменти за справяне". Целта му е да се проведе 
дискусия за регламентирането на определението за „енергийна бедност“ и установяване на критериите за 
определяне на домакинствата в положение на енергийна бедност и уязвимите потребители. 

- От 11.30 часа зам.-кметът на Столичната община Десислава Билева и председателят на СОС Георги Георгиев ще 
проверят изграждането на нова детска площадка в градина „Витиня“, район „Подуяне“. 
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- От 16.00 часа пред сградата на Президентството на Република България Национално движение "Хан Кубрат" 
организира протест. От движението се обявяват против съставянето на нов кабинет в този мандат и настояваме 
възможно най-бързо президента Румен Радев да свика служебен кабинет и редовни избори. 

- От 17.00 часа на „Дондуков“ 2 президентът Румен Радев ще приеме кандидата за министър-председател, посочен 
от най-голямата парламентарна група в 47-ото Народно събрание Асен Василев, на когото съгласно 
конституционната процедура, връчи първия проучвателен мандат за съставяне на правителство в рамките на 
настоящия парламент. 

- От 18.00 до 20.00 часа Квадрат 500, пл. „Св. Александър Невски“, ул. „19-ти февруари“ 1 Националната галерия 
представя изложба на Боряна Росса Механиста: 8 портрета на киборги 

- От 18.00 часа в Дом на киното, София ще започне СВЕТОВНИЯТ К-ПОП ФЕСТИВАЛ 2022, който е регионален кръг на 
международно състезание за к-поп кавър танци, подкрепяно от корейското правителство и корейската 
национална телевизия KBS, организира се веднъж годишно в почти всички държави с дипломатическо 
представителство на Корея. 

- От 21.00 часа балетният спектакъл „Госпожиците от Авиньон“ на Националната опера и балет на Северна 
Македония гостува на Софийския фестивал на музикалния театър. 

*** 
Бургас. 

- От 11.00 часа в Културен център „Морско казино“ ще бъдат доставени художествените произведения на Пабло 
Пикасо, които ще бъдат показани в изложбата „347 Suite“. Тя представлява най-голямата серия от офорти на 
Пикасо. При доставянето на експонатите ще имате възможност да заснемете част от тях и да разговаряте с един 
от кураторите на експозицията - Стефан Стоянов - галерист, който работи с най-известните представители в света 
на съвременното изкуство. 

- От 18.00 часа пред хотел „България“ ще се проведе флашмоб в подкрепа на хората, живеещи с редки заболявания 
*** 
Варна. 

- От 10.00 часа в Концертната зала на Младежкия дом ще се проведе официалното откриване на XXI Национален 
ученически конкурс за художествено слово и художествена фотография "Моята България", 

- От 18.00 часа в сградата на Музей за нова история на град Варна ще се състои откриване на новата изложба „90 
години от първата промишлена изложба във Варна” 

*** 
Видин. 

- От 20.00 часа, в залата на Драматичен театър "Владимир Трандафилов" заместник-кметът на Община Видин 
Борислава Борисова ще поднесе приветствие при откриването на второто издание на Летните музикални 
празници. 

*** 
Камчия. 

- От 18.30 часа в киносалона на хотел „Радуга“, Камчия всички 26 участници на 12-ото издание на международната 
бойна галавечер SENSHI. ще преминат през официалния канта 

*** 
Ловеч. 

- От 11.00 часа ще се проведе експониране на изложба „Бунтът на духа - основна сила по пътя към свободата“ на 
Фондация „В. Левски“ и Национален музей „В. Левски“, град Карлово на Покрит мост.- експозицията ще остане до 
18 юли. 

*** 
Пловдив. 

- От 18.00 часа в Залите за временни експозиции (ул. “Княз Александър I” №15) ще се открие съпътстваща изложба 
„Майстори на акварела в България”, посветена на 10 годишнината на IWS GLOBE. 

*** 
Русе. 

- От 15.00 часа в читалище “Г. Бенковски“ Община Русе в качеството си на бенефициент организира с партньор СНЦ 
„Еквилибриум“ събитие на тема: „Как празнува моето семейство“. 

*** 
Шумен. 

- От 17.30 часа на първи етаж на ХГ „Елена Карамихайлова“ ще бъде открита изложбата на Христо Драгозов - „Да 
обичаш град Шумен“ 

- От 11.00 часа в зала 363 на Община Шумен ще се проведе Информационно събитие по програмите „Еразъм+“ и 
„Европейски корпус за солидарност“ 

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

