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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 

 
 
В. Банкеръ 
 
√ Политическите благинки от високата инфлация 
В Бермудския триъгълник на държавните финанси потъват само спестявания 
Инфлацията е нещо като вълните на Ковид пандемията. Тъкмо си кажем: „Всичко отмина” и тя пак се завръща. С нова сила. 
Макроикономистите ще ви чертаят V-образни, W- и L-образни криви, ще ви говорят за икономически цикли, за 
„фундаментални” фактори. Политическите „врачоци” (терминът е на Тошко Йорданов) ще ви кажат кога и как ще падне 
правителството и кой ще го замести. Никой обаче няма да обясни как властта да пребори инфлацията – фискално, от там – 
социално и чрез тях – политически. 
Драскотина в паметта ни обаче може да остави зачекването на темата от Лъчезар Богданов от Института за пазарна 
икономика. 
„Ако текущата конюнктура на реален ръст на стопанската активност, заетостта, доходите и потреблението се запази, и в 
същото време инфлацията остане висока, това ще даде още непланиран „бонус“ за бюджета през нарастване на 
приходите”, казва той. 
Ако се опитаме да продължим мисълта му, чрез забавяне на мерките срещу инфлацията, властта може да натрупа 
значителен допълнителен ресурс, който впоследствие да използва в борбата с нея. И после да издигне лозунга: „ Вижте 
как се справихме, защото само ние знаем как”. 
Държавните финанси са затворени в триъгълник  
Два катета: капиталови разходи около 8 млрд. лв, рекордни приходи от ДДС и акцизи – предимно от 
горивата и хипотенуза – голямата инфлация. Това каза специално за „БАНКЕРЪ” икономистът Красен Станчев, основател 
на Института за пазарна икономика. „Капиталовите разходи, заложени в бюджета засега не са пипнати. Те ще останат 
почти непокътнати и до края на годината, защото изразходването им зависи от дълги процедури по обществени 
поръчки и няма да стигне времето”, казва Станчев.  
Общите разходи се увеличават с 9.8%, основно заради слабо изпълнение на капиталовите разходи, показва статистиката. 
Данните за изпълнението на бюджета до края на юни засега дават оптимистична картина. Данъчните и неданъчните 
приходи (без трансферите по еврофондовете) нарастват с 14% спрямо шестмесечието на 2021 г., ако отчетем и еднократния 
приход миналата година, свързан с концесията на Летище София, увеличението е близо 14.5% (на годишна база).  
Резултатът засега: милиард и двеста милиона излишък за полугодието. Парите на хазната в БНБ са 8.2 милиарда. 
Държавният дълг намалява. Това са официалните данни. 
Остава хипотенузата - годишната инфлация в България за май 2022 г. спрямо същия месец на миналата година достигна 
15.6%, при положение, че индексът за април бе 14.4%. 
Властта не предлага нищо оригинално – пести капиталовите разходи, трупа инфлационни приходи във фиска и 
произвежда понякога проинфлационни мерки за борба с поскъпването, казва Станчев. 
Бермудски ли е този триъгълник?  
За държавата – не. 
Единствено за населението – да. Защото в този триъгълник потъват обезценените му пари. 
Васил Велев, председател на УС на Асоциацията на индустриалния капитал твърди, че всеки процент ръст на инфлацията 
изяжда 1 млрд. лв. спестявания. 
След като вотът на недоверие мина, напрежението по макропараметрите рязко спадна. Почти истеричните заплахи с фалит 
на държавата, дългови спирали и какво ли още не се изпариха яко дим и парламентът спокойно гласува увеличение на 
тавана за новоемитиран държавен дълг през годината. 
Част от алхимията на тази пълна промяна бе записването на по-високи приходи в държавния бюджет – цифром 760 
милиона лева, 480 милиона от които се очаква да са от преизпълнение на постъпленията от ДДС. 
Решението стъпва на икономическата динамика в последните месеци – при реален икономически растеж, добри данни за 
индустриалното производство, ръст на износа, ниска безработица и увеличаващи се заплати в частния сектор, и всичко 
това при значително по-висока от очакваната през януари инфлация, данъчните приходи най-вероятно ще надхвърлят 
заложените, констатира Богданов. 
А хипотенузата на триъгълника –  
инфлацията, ще ни изиграе ли лоша шега? 
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"Ако инфлацията в еврозоната е от порядъка на около 8-9% на годишна основа, у нас ще бъде с 3-5 процентни пункта 
по-висока, което означава, че инфлацията в България ще бъде от порядъка на около 13-15%. Това не е, което 
президентът Румен Радев нарича „чудовищна инфлация".  Това каза специално за „БАНКЕРЪ” макроикономистът проф. 
Гарабед Минасян от Икономическия институт към БАН. 
Той очаква майската инфлация да бъде пикът за тази година и през летните месеци поскъпването да намали темпа си, за 
да може от есента отново да поеме по по-полегат тренд нагоре. 
12-месечната средна стойност на Хармонизирания индекс на потребителските цени е 13.4%. Именно това е един от 
Маастрихтските критерии, който ще бъде взет предвид по пътя на България към влизането в еврозоната. 
Става дума за критерият за ценова стабилност, според който средният темп на инфлация следва не трябва да надвишава с 
повече от 1.5 процентни пункта средния темп на инфлация в трите държави членки с най-добри резултати в областта на 
ценовата стабилност. 
Припомняме също, че в последния доклад на ЕЦБ за нивото на конвергенция на страните извън еврозоната се посочва, че 
огромният проблем за влизането на България в еврозоната остава инфлацията и донякъде дефицитът. Според ЕЦБ 
ценовите равнища ще останат високи в дългосрочен план. 
От Министерство на финансите очакват  
инфлацията в края на 2022 г. да достигне 11.6 на сто,  
като водещ "принос" за това ще имат храните, чието поскъпване ще се ускори до 23.9 на сто на годишна база през 
декември. Цените на услугите ще се повишат с 9.8 на сто в края на 2022 г., а на неенергийните нехранителни 
стоки - със 7.1 на сто, докато транспортните горива се очаква да забавят темпа до 13.9 на сто в края на годината. 
Инфлацията в еврозоната  
се ускори през юни до нов рекорден връх от 8.6% спрямо същия месец година по-рано с оглед разширяването на ценовия 
натиск, като за нейното продължаващо нарастване отново допринасят в най-голяма степен растящите енергийни цени, но 
и покачването на цените на храните, показват предварителни данни на Евростат. 
Според Минасян инфлацията в България е нормално да бъде по-висока от тази в еврозоната, защото ценовото равнище у 
нас е прекалено по-ниско. 
Някои политици пък се хванаха за инфлацията като довод да не бързаме с еврото. Защото при приемането му тя щяла да 
подскочи. 
Според Георги Кадиев не е реалистично България да влезе в еврозоната на 1 януари 2024 г. по две причини: инфлацията и 
липсата на готовност на икономиката ни. Той смята, че самото влизане в еврозоната предполага увеличаване на 
инфлацията. 
Според Красимир Катев, бивш заместник-министър на финансите обаче, „единственият що-годе смислен аргумент, 
който съм чувал против въвеждането на еврото, е, че в първата година ще има еднократно завишена инфлация. 
Статистиката опровергава това категорично". 
Той даде примери с балтийските страни, които като България са отворени икономики с валутни бордове, там ефектът от 
инфлацията след влизането им в еврозоната е бил само 0.3%. 
"Ние технически сме в еврозоната. Политически все още не сме там. Решението не е толкова техническо. Нещата са 
въпрос на политика - къде се виждаш, какъв искаш да бъдеш и как искаш да изглеждаш и да 
 
Investor.bg 
 
√ УниКредит Булбанк с приз за най-голям пазарен дял в наградите „Банка на годината“ 
Отличието беше връчено на 30-тата юбилейна церемония на наградите 
УниКредит Булбанк получи наградата „Банка на годината“ в категорията „Пазарен дял“. Отличието беше връчено в сряда 
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 
благодарение на което се генерират икономии от мащаба за някои пазарни участници и системата като цяло, УниКредит 
Булбанк запазва лидерската си позиция, приключвайки първото тримесечие на 2022 г. като водеща банка по отношение 
на активи с 18,9% пазарен дял. 
 
АИКБ 
 
√ БИЗНЕС СЪВЕТЪТ КЪМ ОИСР СЪЗДАВА МРЕЖА ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ МЕЖДУ РАБОТОДАТЕЛСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В 
ДЪРЖАВИТЕ-КАНДИДАТИ ЗА ЧЛЕНСТВО 
Бизнес съветът (BIAC) към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) ще създаде контактна 
„мрежа за присъединяване“ между работодателските организации в държавите, кандидати за членство. Предложението 
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е направено от Асоциация на организациите на българските работодатели (АОБР), а целта му е да даде възможност на 
Бразилия, България, Хърватия, Перу и Румъния да обменят добри практики, опит и дискусии по различни теми. 
„По време на последната онлайн среща между ОИСР и BIAC обсъдихме и възможността за организиране на специални 
мисии в държавите, които в края на януари 2022 г. получиха покани за присъединяване. За АОБР е важно в страната ни 
да се проведе кампания по разясняване на процеса по присъединяване на България към ОИСР, както и какви са 
възможностите за принос на всички заинтересовани страни“, заяви инж. Стефан Чайков, представител на АОБР в Бизнес 
съвета на една от най-престижните икономически организации в света. 
Графикът, който ОИСР е определила, предвижда основните действия по Пътната карта за присъединяване на държавите, 
кандидати за членство, да се проведат в периода 2023-2026 г. Процесът за всяка държава-кандидат е различен. Той 
включва строги и задълбочени оценки от повече от 20 технически комитета в широк набор от области. Тези прегледи 
оценяват и сравняват съответствието между политиките и практиките на всяка страна с тези на ОИСР, като при част от тях 
се изискват и законодателни промени, така че страната да отговаря на най-високите стандарти и практики. 
Членството на България в ОИСР, наред с приемането на страната ни в Еврозоната и Шенген, е сред най-важните приоритети 
за Асоциация на организациите на български работодатели. 
 
БТА 
 
√ Бизнес съветът към ОИСР създава "мрежа за присъединяване" между работодателските организации в държавите-
кандидати за членство  
Бизнес съветът (BIAC) към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) ще създаде контактна 
"мрежа за присъединяване" между работодателските организации в държавите, кандидати за членство. Предложението 
е направено от Асоциация на организациите на българските работодатели (АОБР), а целта му е да даде възможност на 
Бразилия, България, Хърватия, Перу и Румъния да обменят добри практики, опит и дискусии по различни теми, съобщиха 
от Българската стопанска камара.  
"По време на последната онлайн среща между ОИСР и BIAC обсъдихме и възможността за организиране на специални 
мисии в държавите, които в края на януари 2022 г. получиха покани за присъединяване. За АОБР е важно в страната ни да 
се проведе кампания по разясняване на процеса по присъединяване на България към ОИСР, както и какви са 
възможностите за принос на всички заинтересовани страни", заяви инж. Стефан Чайков, представител на АОБР в Бизнес 
съвета на една от най-престижните икономически организации в света. 
Графикът, който ОИСР е определила, предвижда основните действия по Пътната карта за присъединяване на държавите, 
кандидати за членство, да се проведат в периода 2023-2026 г. Процесът за всяка държава-кандидат е различен. Той 
включва строги и задълбочени оценки от повече от 20 технически комитета в широк набор от области. Тези прегледи 
оценяват и сравняват съответствието между политиките и практиките на всяка страна с тези на ОИСР, като при част от тях 
се изискват и законодателни промени, така че страната да отговаря на най-високите стандарти и практики. 
Членството на България в ОИСР, наред с приемането на страната ни в Еврозоната и Шенген, е сред най-важните приоритети 
за Асоциация на организациите на български работодатели, се посочва в прессъобщението. 
 
3е-news.net 
 
√ АОБР настоява бизнесът и търговците да заплащат директно тавана от 250 лв/MWh за електроенергия на свободния 
пазар 
Бизнесът с нова остра позиция за механизма за изплащане на компенсациите за цените на електрическата енергия 
за небитовите потребители  
АОБР настоява бизнесът и търговците да заплащат директно тавана от 250 лв/MWh за електроенергия на свободния пазар 
на електроенергия. Това да се случва независимо дали фирмите купуват електроенергията от борсата, или чрез търговец 
на електроенергия. Това заявиха в свое писмо до институциите и медиите от Асоциацията на организациите на българските 
работодатели. 
С обнародването на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България беше 
въведен механизъм за компенсиране на цените на електрическата енергия, като компенсирането ще бъде 100% между 
базовата цена от 250 лв./MWh и действителната месечна борсова цена. Приветстваме този механизъм, който е 
продължение на практиката за компенсиране на небитовите потребители за цената на електрическата енергия, започнала 
още в края на миналата година. 
Практиката досега показва, че за получаването на компенсациите изминават средно около 30-40 дни. При настоящите 
ценови равнища и при наложените къси интервали за извършване на плащанията за електроенергия тази практика е 
неработеща. Цените са такива, че плащанията на седмична база от небитовите потребители само за електроенергия 
надвишават приходите им от продажби. 
Подобни плащания са непосилни за българската индустрия! На прага сме на ликвидна криза и достигане на невъзможност 
за извършване на разплащания! Ефектът върху бизнеса ще бъде разрушителен! В такъв случай схемата за компенсиране 
на цените на електрическата енергия ще се окаже безпредметна. 
Призоваваме в спешен порядък крайните потребители да заплащат директно тавана от 250 лв/MWh без значение дали 
закупуват електроенергията от борсата, или през търговец. В противен случай рискуваме парите в индустрията да свършат 
и производствената дейност да бъде преустановена! 
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Припомняме, че очакваме и получаване на обещаните от правителството компенсации за цените на природния газ. На 
бизнеса беше обещано да бъде компенсиран за цените на газа, надвишаващи равнищата от месец април. 
Друго неспазено обещание е и предлагането на дългосрочни договори за доставка на електроенергия за крайните клиенти, 
каквито и понастоящем не са налични. 
 
 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
БНТ 
 
√ Президентът Радев е на посещение в Черна гора 
Президентът Румен Радев е на официално посещение в Черна гора по покана на своя колега Мило Джуканович. 
Българският държавен глава ще бъде посрещнат с официална церемония в президентския дворец в историческата столица 
Цетине. Мило Джуканович и Румен Радев ще проведат среща „на четири очи“ и ще участват в пленарни разговори между 
официалните делегации. По- късно ще дадат съвместна пресконференция. 
Очаква и се Джуканович и Радев да обсъдят възможностите за задълбочаването на двустранното сътрудничество в 
икономиката, образованието, науката, иновациите и технологиите. Ще коментират и продължаване на партньорството в 
сферата на сигурността и отбраната, както и регионалното сътрудничество в Югоизточна Европа. 
Европейската перспектива на Черна гора ще е важен акцент от разговорите. В Подгорица българският държавен глава ще 
разговаря и с председателя на парламента и министър-председателя на страната. 
В сградата на черногорския парламент Румен Радев ще открие изложбата "Черна гора и България 1878-1918 г." – съвместен 
проект на държавните архиви на България и Черна Гора, която представя исторически документи за двустранните 
отношения. 
 
√ Директорът на БАБХ: Служители на висши позиции излязоха в болничен заради проверките на "Капитан Андреево" 
Агенцията по безопасност на храните сезира прокуратурата и ГДБОП заради установените драстични нарушения при 
контрола на граничния пункт "Капитан Андреево", извършван в последните 10 години от частна фирма. 
Това обявиха на съвместна пресконференция директорът на агенцията Христо Даскалов и зам.-министърът на земеделието 
в оставка Иван Христанов. Заради анулирания от държавата договор с новия наемател, продължават заплахите към 
държавни служители и депутати. Изпълнителният директор на БАБХ проф. Христо Даскалов коментира случая в "Денят 
започва". 
"Малко забавихме представянето на данните, за да съберем необходимите доказателства - всичко, което имаме 
като протоколи, получено до 20 май. В дадения случай ние говорим за компрометирани пратки за проби от нашата 
референтна лаборатория. Всичко е доказано - тези цифри, които ние дадохме, почиват на ясни документи, които 
могат да бъдат представени". 
Днес ще продължи представянето на документи пред прокуратурата, ГДБОП и други компетентни органи, заяви Даскалов. 
Три са групите стоки, влизащи през "Капитан Андреево". Миналата година, при преминали около 110 000 камиона през 
границата, 36 000 са заминали в трети страни. Останалите са за България и ЕС. 
Христо Даскалов потвърди думите на Ивайло Мирчев от "Демократична България", че службите са имали достатъчно 
информация за нередностите на "Капитан Андреево". 
"Не е тайна за никого, че нашите партньори (от ЕС, бел. ред.) също наблюдават много внимателно какво става. 
Коментирали сме много пъти Шенген и защо все не ни се случва. Нали разбирате, че за "Капитан Андреево" 
партньорските служби, особено на по-големите страни членки много добре са знаели какво се случва, кой го прави 
това нещо, кои са въвлечените лица." 
Трима са служителите, които в навечерието на проверките са излезли в болничен, без да има видими причини за това, 
каза Даскалов. Проверяват се болничните на общо 10 души. 
"Особено в последните няколко месеца, особено служители, които са позиционирани по-високо в йерархията. В един 
момент като започнем да надничаме в тяхната работа - какво са правили, какви договори са били сключвани с тяхна 
помощ - имам доста служители, и в централно управление, които неочаквано се разболяха и вече боледуват доста 
време. Чакат ни да не сме в изпълнителната власт, да се върнат правилните хора и схемата отново да заработи.  
Лабораторната дейност на частната фирма е прекратена на 20 май, помещенията на граничиня пункт са напуснати един 
ден преди проверките. Когато влязохме вътре на оглед, чувството беше много неприятно, разказа проф. Даскалов. 
Той уточни, че пробите от внасяните стоки се събират три пъти дневно, през интервал от осем часа, като вече го няма 
празният прозорец от време, за който шофьорите сигнализираха. 
"Покриваме 24 часа. Да уточня, че предната схема по никакъв начин не нарушаваше правилното събиране на пробите. 
Но на ден сега се взимат по 20 проби, с два апарата, които толкова могат да покрият. Не сме си позволявали с два 
апарата да предадем 40-45 протокола, което означава, че половината са изсмукани отнякъде", уточни проф. 
Даскалов. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
 

https://bntnews.bg/news/ivo-mirchev-chuzhdi-sili-sa-stignali-do-varhovete-na-darzhavata-ne-viziram-prezidenta-1200411news.html
https://bntnews.bg/news/direktorat-na-babh-sluzhiteli-na-visshi-pozicii-izlyazoha-v-bolnichen-zaradi-proverkite-na-kapitan-andreevo-1201181news.html
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√ Ще се изпълнят ли очакванията за добър летен сезон? 
Сезонът на почивките вече започна. Ще се изпълнят ли очакванията за добър сезон на морето, в студиото на "Денят 
започва" коментира доц. Румен Драганов – директор на Института по оценки и анализи в туризма. 
"Сезонът тръгна много добре и тези, които пътуват, виждат интензивността по пътищата. Над 30 000 
автомобила дневно вече пътуват из страната с цел туризъм", обясни той. 
В момента на морето се намират около 100 000 туристи - българи и чужденци. Драганов заяви, че във върха на сезона - 
края на юли, началото на август дневните пътувания ще достигнат 280 000. 
"Движим се около 14% от 2019, която беше пикова. Въпреки това нещата са добре - на някои пазари имаме ръстове 
над 200%. Лятото се очертава много силно за цялата страна." 
По думите му същото важи и за планините и равнините - покрай ковид българите са преоткрили родните си места. 
Домакинствата пътуват много интензивно, каза той. 
Много нови бизнеси са отворили по Черноморието, каза още доц. Драганов. 
Има инвестиции, които са много качествени - нови честа, модели, практики., които се ориентират към вкусовете на 
младото поколение 
Какво още разказа доц. Драганов вижте във видеото. 
 
БНР 
 
√ Даниел Лорер: Изборите ще са референдум - правова държава или статукво 
"ИТН са с ГЕРБ и ДПС в практиката да блокират важните реформи, за които сме дошли" 
Интервю на Диана Янкулова с Даниел Лорер в предаването ''Неделя 150'' 
"Видяхме от поведението на "Има такъв народ" сега, когато започнаха да представят една по-диалогична страна на тяхната 
формация, че на думи е едно, но на практика излиза, че те отново са с ГЕРБ и ДПС в практиката да блокират най-важните 
реформи, за които сме дошли. ... Изграждането на ново доверие с ИТН е труден процес". 
Това заяви пред БНР министърът на иновациите и растежа в оставка Даниел Лорер, член на ръководството на 
"Продължаваме промяната" 
"Тъй като прокуратурата у нас не работи, Антикорупционната комисия, която трябва да се създаде, е лостът, който трябва 
да задвижи правораздаването. Това е ключово, но се оказа, че нямаме разбиране в ИТН при доста месеци на опити да 
задвижим този въпрос", каза той. 
Според него гражданите все повече започват да разбират, че следващите избори ще са референдум за това дали искаме 
законова държава без кражби, или искаме да продължим по стария път на статуквото. 
"Хората осъзнават стойността на изборите като вододел - дали искаме България да продължи в изключително бърз ритъм 
с реформите, които са закъснели с 12 години, или искаме да си продължи с партиите на статуквото и с всичко, което 
произтича от това", обясни Лорер. 
Той подчерта, че отговорността е в ръцете на президента, който трябва да избере подходящия мандатоносител, на когото 
да връчи третия проучвателен мандат за съставяне на правителство.  
"Ние сме разписали в проектопрограмата за кабинета "Василев" ясен график за реформите и кога трябва да се случат. Ако 
се намери партия в този парламент, която успее да събере парламентарно мнозинство, което да подкрепи тази програма, 
в този ѝ вид - това ще бъде огромна изненада за мен. Силно скептичен съм, че друга политическа сила ще успее да се 
справи с това", каза той. 
Природен газ ще има в достатъчно количество през предстоящата зима. Това увери днес във Варна министърът на 
иновациите и растежа в оставка Даниел Лорер, предаде кореспондентът на БНР Даниела Стойнова. 
"Газ ще има, разбира се, както лятото, така и есента, така и зимата. В рамките на няколко седмици ние намерихме и 
американски, и пълното количество на азерския газ. Интерконекторът на Гърция вече е готов", каза Лорер. 
Министърът обвини партиите, които гласуваха "за" сваляне на правителството, че са изложили на риск получаването на 
първия транш от средствата по Плана за възстановяване и устойчивост: 
"Парите от Европа ще бъдат предоставени само, ако България изпълнява реформите си, приема законите по определен 
график. Част от тях трябва да се случат до месец септември или октомври, т.е. тези, които събориха правителството, излагат 
на риск първия транш, част от тях трябва да се случат до края на годината".  
Интервюто на Диана Янкулова с Даниел Лорер в предаването "Неделя 150" можете да чуете от звуковия файл. 
 
√ Предложение: От 2023 г. линията на бедност да е 504 лв. 
Социалното министерство предлага линията на бедност от 1 януари следващата година да е 504 лева. Проектът на 
постановление е публикуван за обществено обсъждане. 
Увеличението спрямо тази година е с 91 лева или 22 на сто. Ръстът в линията на бедност е най-големият за последните 10 
години и ще разшири обхвата на хората, които ще попаднат в системата на социалното подпомагане. 
По Закона се очаква да бъдат подпомогнати 96 200 лица. От линията на бедност зависят и месечните помощи за 670 000 
хора с увреждания, които също ще се повишат. 
Разчетите сочат, че при линия на бедност от 504 лева под прага ѝ ще останат над 1,5 милиона души или малко над 22% от 
населението у нас, сочат публикуваните данни.  
 
 
 

https://bntnews.bg/news/shte-se-izpalnyat-li-ochakvaniyata-za-dobar-leten-sezon-1201180news.html
https://bnr.bg/post/101674454/daniel-lorer-itn-sa-s-gerb-i-dps-v-praktikata-da-blokirat-vajnite-reformi-za-koito-sme-doshli
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√ Национален земеделски форум обсъжда проблемите в сектора 
Проблемите на аграрния сектор ще се обсъждат на Национален земеделски форум. Сред акцентите са Стратегическият 
план за развитие на земеделието и селските райони, както и  публикуваните от Европейската комисия забележки по 
българския план. 
Форумът ще  събере земеделски браншови организации на дискусия по най-наболелите проблеми на българските 
фермери. Идеята за него се е зародила в Брюксел по време на срещата на еврокомисаря по земеделие Януш Войчеховски 
с представители на българската земеделска общност. А Войчеховски е казал пред нашите земеделци, че ще очаква да 
получи директно тяхното обобщено становище, уточняват организаторите  на форума. 
Стратегическият план за развитие на земеделието, по който България ще усвои над 16 млрд. лева в следващия програмен 
период, ще е във фокуса на вниманието на земеделците. Те ще коментират и 405-те  бележки, с които Брюксел върна 
българския документ. 
Голяма част от земеделската общност се чувства недостатъчно информирана за българското предложение, а мнението и 
не е чуто при подготовката му. 
Затова и сега фермерите искат да се включат при доработването на документа.  Земеделският форум няма политически 
амбиции и на него не са поканени нито политици, нито държавни чиновници, за да може фермерите свободно да 
формират позиция, която ще изпратят директно в Брюксел, категорични са организаторите. 
 
√ Компании осигуряват работно място и сключват договори със студенти 
Над 150 работодатели ще могат да сключват договори със студенти, които да работят за тях, след като завършат висше 
образование. Разходите около следването на младежите ще бъдат покривани от държавата. 
Компаниите ще осигурят работно място на бъдещите висшисти след успешното им завършване, а младите хора се 
задължават да работят във фирмите след дипломирането си. 
Работодателите в списъка, одобрен от правителството, са предложени от седем министри - на икономиката и индустрията, 
на здравеопазването, на енергетиката, на регионалното развитие и благоустройството, на земеделието, на транспорта и 
съобщенията и на околната среда и водите. 
Министърът на здравеопазването е предложил списък с 53 държавни и частни болници със заявен недостиг на медицински 
сестри. Останалите министерства са включили в предложенията си частни и държавни дружества от цялата страна.  
Работодателите са заявили необходимост от 1416 студенти. Освен "Здравни грижи", търсени са специалностите 
"Компютърни системи и технологии", "Транспортна техника и технологии", "Машинно инженерство", "Биотехнологии",  
"Металургия", "Електротехника", "Железопътна техника", "Хидростроителство", 
"Агрономство",  "Геодезия",  "Електротехника", "Машиностроене", "Водоснабдяване и канализация", "Зооинженерство" и 
др. 
Специалностите, за които могат да се сключват договори, се утвърждават от министъра на образованието и науката.  
 
√ Проф. Валентин Игнатов е новият председател на Сдружението на медицинските университети 
Проф. д-р Валентин Игнатов, д.м., ректор на Медицински университет – Варна, единодушно бе избран за председател на 
Сдружението на медицинските университети в Република България. Това стана на заседание на Управителния съвет на 
Сдружението, което се проведе на 7 юли 2022г.  
Проф.  Игнатов продължава мандата на председателството на мястото на акад. д-р Лъчезар Трайков, д.м.н., ректор на 
Медицински университет – София, който миналия месец бе избран за председател на Сдружението на Съвета на ректорите 
на висшите училища в Република България. 
Новият председател на Сдружението на медицинските университети в Република България беше приветстван, както от 
досегашния председател, така и от останалите членове на управителния съвет на Сдружението –проф. д-р Мариана 
Мурджева, д.м., ректор на Медицински университет – Пловдив, проф. д-р Добромир Димитров, д.м., ректор на 
Медицински университет – Плевен и проф. д-р Славчо Томов, д.м.н., ректор на МУ – Плевен в периода 08.02.2013 г. – 
13.05.2021 г., които му пожелаха ползотворна работа и надграждане на постигнатия висок авторитет на Сдружението. 
От своя страна проф. Игнатов поздрави акад. Трайков за избора му за председател на Съвета на ректорите на висшите 
училища в Република България, благодари за гласуваното доверие на членовете на Управителния съвет на Сдружението и 
заяви: „Ще продължим да работим както до момента – с принципни и разумни предложения, които да затвърдят 
авторитета на Медицинските университети в страната.“ 
 
√ Продължават протестите срещу френското предложение в Скопие 
За днес отново е обявен протест срещу т.нар. френско предложение в Скопие. Вчера демонстрацията в столицата на РСМ 
срещу предложението на ЕС за преговорна рамка премина без напрежение и с познатата реторика, предаде БТА. 
С шествие от сградата на правителството, през министерството на правосъдието до сградата на парламента, с известния 
вече транспарант с надпис „Ултиматум-не, благодаря“, знамена на Република Северна Македония, и такива със звездата 
на Вергина и плакати "Все пак ще победим", "Спрете българизацията" и "Ние не преговаряме с фашисти". 
Бившият посланик на страната Мартин Треневски беше единият от ораторите пред парламента, който заяви: "Нека 
разберат кървавите фашисти, че Македония няма да се предаде. Всеки македонец осъжда тази версия на френското 
предложение и трябва да попречим на този мрачен сценарий, който цели унищожаване на македонската нация". 
Актрисата Весна Петручавска призова: "Не искам да преговарям за нещо, което е само мое. За македонския език не се 
преговаря. Как искате да ни смените идентичността, да ни денационализирате, да ни национализирате, не разбирам? И 
да, не искаме провокации, но и няма да клекнем, защото сме по-цивилизовани, и по-умни, и по-достойни". 
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Малко над час продължи протестът, който освиркваше всяко споменаване на имената на македонски политици, но и на 
френския президент Еманюел Макрон.  
 
√ Извънредно положение заради пожари в Португалия 
В Португалия 2800 пожарникари се бориха вчера с множество горски пожари, предизвикани от горещата вълна, обхванала 
страната, съобщи АФП. 
От гражданската защита в страната са допълнили за агенцията, че са били вдигнати на крак и 700 войници. 
Огънят гори на няколко места от четвъртък, като е изпепелил най-малко две жилищни къщи, а в петък и събота беше 
съобщено за още около 250 нови пожара, като има сведения за над 40 леко пострадали пожарникари и граждани. 
Правителството обяви извънредно положение в страната и постави всички пожарни служби в повишена готовност. Освен 
това властите задействаха европейския механизъм за гражданска защита, който ще позволи на страната да използва два 
испански самолета за борба с горски пожари.  "Пламъците достигнаха на 50 метра от първите къщи", разказа за агенцията 
жител на село Травеса де Алмогадел в централна Португалия. 
Горещините в страната достигнаха миналата седмица 40 градуса, а се очаква през тази да се повишат още. 
 
√ Изтичане на документи разкрива: Как висши политици в Европа тайно са помагали на компанията за пътувания 
"Юбер" 
Изтичане на документи разкрива как висши политици тайно са помагали на частната технологична компания "Юбер" - 
автор на приложение на споделено пътуване. 
Хиляди документи, разпространени от британското издание "Гардиън", разкриват как "Юбер" е "ухажвала" водещи 
политици и колко далеч е стигала, за да избяга от правосъдието, пише Би Би Си. 
От тях се разкриват подробности как компанията е получавала обширна подкрепа от лидери като Еманюел Макрон и 
бившия еврокомисар по телекомуникациите от Нидерландия Нели Крус. 
Става ясно още, че бившият директор на "Юбер" е разполагал с инструмент, с който е можел да предотврати достъп до 
компютри на компанията от полицаи при внезапни проверки и той е бил използван в Нидерландия, Канада, Белгия, Индия, 
Румъния, Унгария и Франция. 
От технологичната компания заявяват, че "поведението им в миналото не съответства на ценностите им сега", както и че 
днес те са "различна компания". Изтичането обхваща над 124 хиляди записа, сред които 83 хиляди имейла от 2013 до 2017 
година. 
По времето, когато френските таксиметрови шофьори протестираха срещу "Юбер" през 2014 г., Еманюел Макрон - 
министър на икономиката по това време, е обещавал на шефа на компанията Травис Каланик да реформира законите в 
полза на фирмата. 
А бившият еврокомисар по телекомуникациите Нели Крус е договаряла да стане част от компанията още преди да изтече 
мандата ѝ. Според европейските правила комисарите имат срок за размисъл от 18 месеца, по време на който новите им 
работни места трябва да бъдат одобрени от Комисията. Тогава начело е Жан-Клод Юнкер, който отказва молбата ѝ, но 
документите показват, че тя въпреки това неофициално е лобирала за фирмата докато назначението ѝ бива официално 
обявено, малко след края на изискуемия от Комисията период. 
Нели Крус отрича да е имала официална или неофициална роля в "Юбер" преди това. 
Каланик се оттегля от поста изпълнителен директор на "Юбер" през 2017-а, след като големи инвеститори поискаха 
оставката му. Неговият заместник - Дара Хосровшахи, е натоварен със "задачата да преобрази"  компанията. 
 
√ Какво разкриват "Досиетата Юбер"? 
Британският вестник „Гардиън“ разполага с изтекла информация от хиляди поверителни файлове, която показва как 
технологичният гигант "Юбер" е заобикалял законите, лъгал е полицията и тайно е използвала правителства и политици 
да лобират за компанията по време на агресивната ѝ глобална експанзия. 
Безпрецедентното изтичане на информация към вестник "Гардиън" от повече от 124 000 документа, известни още като 
"Досиетата Юбер", излага на показ съмнителните етични практики, които водят до превръщането на компанията в един от 
най-известните и най-успешните износи на Силициевата долина. 
Документите покриват 5-годишен период - от 2013 до 2017 година, когато "Юбер" се управлява от съоснователя ѝ Травис 
Каланик, който се опита да наложи услугата с такситата-посрещачи по градовете по цял свят, дори това да означава 
нарушаване на законите и разпоредбите за таксиметровите услуги. 
Данните показват как "Юбер" се е опитвал да получи одобрение и подкрепа като дискретно ухажва премиери, президенти, 
милиардери, олигарси и медийни магнати. Пряко са уличени френският президент Еманюел Макрон (докато е бил 
министър – б.р.) и бившият нидерландскиеврокомисар Нели Крус, че са лобирали в полза на "Юбер". 
Твърди се, че са правени опити за ангажирането на Джо Байдън, Олаф Шолц и Джордж Озборн. 
От изтеклата кореспонденция става ясно, че ръководителите на "Юбер" много ясно са си давали сметка, че нарушават 
законите, като един от тях се шегува, че са "пирати", а друг признава, че са "закононарушители". 
Документацията съдържа повече от 83 000 мейла, включващи често най-откровена е немаскирана комуникации между 
Каланик и неговия топ-екип от ръководители. 
В една кореспонденция Каланик отхвърля опасенията на други ръководители, че изпращането на шофьори на "Юбер" на 
протест във Франция ги излага на риск от насилие от ядосаните местни хора в таксиметровата индустрия, като отговаря: 
"Мисля, че си струва. Насилието означава успех". 
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След оттеглянето на Каланик през 2017 година заради серия от скандали, сега "Юбер" се разграничава от поведението на 
компанията в миналото и твърди, че има съвсем различни ценности. 
 
√ Последиците от войната в Украйна 
Икономическият ефект и дезинформацията във фокуса на подкастите на БНР 
На 24 февруари 2022 г. Русия нахлу в Украйна и вече пети месец на украинска територия се води война. Според данни на 
ООН над 4000 са убитите, а над 5000 са ранените. Броят на напусналите страната украински граждани също постоянно 
расте и вече надхвърля 8 000 000 души. БНР следи конфликта от самото му начало и предоставя актуална информация 
както в ефир, така и във всичките си онлайн платформи. 
Подкастите на БНР са един от източниците на надеждна информация с експертни анализи на ситуацията. Чуйте част от 
епизодите, в чийто фокус е темата за войната и резултатите от нея. 
Икономическите последици 
Нападението над Украйна беше остро осъдено от много институции, от ЕС, както и от различни други държави като САЩ, 
Великобритания, Канада и др. Много от бизнесите се оттеглиха от руския пазар, а Съветът на ЕС прие общо шест пакета 
санкции срещу Русия. Икономическите последици от търговските ограничения вълнуват голяма част от обществото заради 
покачващите се цени на природния газ, петрола и храните. 
Два от епизодите на финансовия подкаст на БНР "На всяка цена" се фокусират именно върху тази тема. Предлагаме ви да 
чуете епизода с гост финансиста Преслав Райков, който анализира икономическите последици и прогнозира накъде ще 
вървят цените и инфлацията: 
Не пропускайте и епизода с доц. Паскал Желев, който анализира санкциите срещу Русия и обяснява защо те не удрят до 
такава степен техния адресат, а обикновените хора: 
Дезинформацията 
Войната в Украйна се води както на фронта, така и в Интернет. От една страна, дезинформацията и пропагандата се 
увеличиха в пъти след началото на войната чрез поднасяне на различно съдържание, което е манипулирано и извадено от 
контекста. От друга страна, в Русия в момента действа закон, който не позволява различна от официалната информация. С 
цел да се избегнат критиките срещу нахлуването в Украйна, всеки, който разпространява "невярна" информация, може да 
бъде наказан с до 15 години затвор.   
Два от епизодите на "DGtech podcast" са посветени именно на тази тема. Чуйте как фалшивите новини достигат до вас, как 
да ги разпознаете и какво трябва да знаете за всички социални мрежи, които се използват като оръжие на 
дезинформацията и подмяната на факти и твърдения: 
Не пропускайте и епизода с Геннадий Воробьов, който разказва как се противодейства на фалшивите интернет новини от 
Русия към Европа:  
Дезинформацията, троловете и войната са във фокуса и на един от епизодите на подкаста "Следващият ден". Чуйте как 
троловете се опитват да контролират общественото съзнание, както и дебат доколко са свързани дезинформацията за 
COVID-19 с подобни новини за войната в Украйна: 
Всички подкасти на БНР можете да слушате: 
 binar.bg | Spotify | Soundcloud  | Google Podcasts  | Viber  
 
√ Байдън заминава на близкоизточна обиколка 
Американският президент Джо Байдън ще бъде на обиколка в Близкия изток от 13 до 16 юли. 
Обиколката му ще започне от Израел, като след това планира да се срещне с палестински лидери на Западния бряг, преди 
да се отправи към саудитския град Джеда за разговори с престолонаследника Мохамед бин Салман и други арабски 
лидери, събрани за регионална среща на върха. За някои директният полет на президента от Тел Авив до Джеда е сигнал 
за  напредъка в отношенията между Саудитска Арабия и Израел. 
Разбира се критиците не пропуснаха да осъдят решението за среща между Байдън и Мохамед бин Салман след бруталното 
убийство в Истанбул на живеещия в изгнание саудитски журналист Джамал Хашоги през 2018 г. 
Според наблюдателите обаче в момент, когато Израел и някои арабски  страни показват готовност да работят заедно и 
обмислят сътрудничество за да изолират Иран, Байдън също се опитва да намери по-добър подход в политиката си за 
Близкия изток.  
В момента той повече от всякога има нужда от богатите на петрол арабски държави, включително и Саудитска Арабия, за 
да успее да намали цените на горивата и да се справи в някаква степен с вътрешните проблеми на САЩ. 
 
√ US дипломат №1 е на извънредна визита в Токио 
Американският държавен секретар Антъни Блинкън пристигна на извънредно посещение в Япония и поднесе лично 
съболезнования за смъртта на бившия премиер Шиндзо Абе, който беше убит на предизборен митинг в петък. 
Антъни Блинкън поднесе съболезнования  на среща с настоящия японски премиер Фумио Кишида, уточняват от 
Държавния департамент, предаде АФП. 
"Президентът Джо Байдън ме помоли да дойда в Токио, за да изкажа лично неговите съболезнования, както и тези на 
американския народ за кончината на Шиндзо Абе. Връчих на премиера Кишида писма, адресирани до семейството на Абе 
от американския президент, за да знаят, че сме до тях в загубата им", каза американският държавен секретар Блинкън, 
който преди срещата посети посолството на Съединените щати в Токио. 
В знак на съпричастност след смъртта на бившия премиер операта в Сидни, както и други знакови места в Австралия, бяха 
осветени в цветовете на японското знаме. 

https://www.ohchr.org/en/news/2022/06/ukraine-civilian-casualty-update-27-june-2022?fbclid=IwAR3r7ltUI6ftcBrEae60dntXyL4_Xl7Q1P7s0QUmXths0AP37m_zvuHb0gk
https://www.ohchr.org/en/news/2022/06/ukraine-civilian-casualty-update-27-june-2022?fbclid=IwAR3r7ltUI6ftcBrEae60dntXyL4_Xl7Q1P7s0QUmXths0AP37m_zvuHb0gk
https://binar.bg/
https://binar.bg/podkasti/biznes/na-vsyaka-tsena/
https://binar.bg/podkasti/tehnologii/dgtech-podcast/
https://binar.bg/podkasti/obshtestvo/sledvashtiya-den/
https://binar.bg/
https://open.spotify.com/show/5nSRgeyLxktYdMJvbdeRWD
https://soundcloud.com/bnrpodcasts/sets
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy80MGI3Njc3OC9wb2RjYXN0L3Jzcw?sa=X&ved=2ahUKEwiKzvKegojyAhVa8rsIHfhVDhoQ9sEGegQIARAC
https://vb.me/efdfb0
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67-годишният Шиндзо Абе беше застрелян в петък по време на реч в подкрепа на местен кандидат в град Нара. 
Погребението на най-дълго управлявалият лидер в съвременната история на Япония е утре. 
 
√ 372 хиляди са новозаетите в САЩ през юни, безработицата стабилизира на ниво от 3,6% 
През юни икономиката на САЩ създаде доста повече от очакваното работни места, а безработица стабилизира за четвърти 
пореден месец на ниво от 3,6%. 
Разкритите нови неселскостопанските работни места се увеличиха през юни с 327 000, докато осредните прогнози на 
финансовите пазари бяха за по-слабо повишение с 268 000. 
В същото време имаше лека низходяща ревизия на данните за предходния месец, според която през май бяха разкрити 
384 000 нови работни места при предишна оценка за 390 000. 
Безработицата пък остана за четвърти пореден месец на ниво от 3,6% - най-ниската безработица от февруари 2020 г. насам 
(точно преди началото на коронавирусната пандемия), която тя беше на ниво от 3,5%. 
Почасовото заплащане се повиши през юни с 0,3%, или с 10 цента, до 32,08 долара на час, като спрямо година по-рано 
заплащането на труда нарасна с 5,1%. 
 
√ Fitch: Беларус е пред банкрут 
Международната рейтингова агенция със седалище в Лондон - Fitch Ratings, понижи дългосрочния рейтинг на Република 
Беларус от „CCC“ на „C“. Това приближава страната с още една стъпка към фалит. Това се казва в съобщение на официалния 
сайт на агенцията, предаде БГНЕС. 
Понижаването на рейтинга идва след решението на Министерския съвет и Националната банка на Беларус от 29 юни, с 
което плащанията по еврооблигации ще се извършват в беларуски рубли вместо в щатски долари. 
„Това противоречи на договорните документи за облигации, които не позволяват сетълменти в алтернативни валути“, 
подчертава агенцията. 
Ако плащанията по беларуските еврооблигации не бъдат извършени до края на гратисния период на 13 юли, Fitch ще счита 
това за неизпълнение и ще понижи рейтинга на страната до „RD“ (ограничен фалит), а след това до „D“ (фалит). Този статут 
ще се запази, докато Беларус нормализира отношенията си с международните кредитори, отбелязва агенцията. 
В края на миналия месец Русия е изпаднала в неизпълнение на задълженията си в чуждестранна валута - кулминация от 
санкциите, наложени от Запада на Москва, които затвориха пътя за плащания към чуждестранни кредитори. 
 
√ ООН: Населението на Земята ще достигне 8 млрд. души на 15 ноември 
Населението на света се очаква да достигне 8 милиарда души на 15 ноември т.г., прогнозира днес ООН в доклад, според 
който още догодина Индия ще задмине Китай като най-многолюдна държава, предаде АФП. 
Този крайъгълен камък за бройката на нашето население "е припомняне за нашата споделена отговорност за грижата за 
нашата планета и момент да осъзнаем, че все още не постигаме ангажиментите си един към друг", заяви генералният 
секретар на ООН Антониу Гутериш. 
Прогнозата на Департамента на ООН по икономическите и социалните въпроси сочи още, че темповете на увеличаване на 
населението са най-ниски от 1950 г. 
Очаква се Земята да бъде населявана от 8,5 млрд. души през 2030, а през 2050 г. – от 9,7 млрд. Пикът от около 10,4 млрд. 
ще бъде около 2080-те г., като това равнище ще се запази до около 2100 г. 
На фона на резкия нетен спад на раждаемостта, констатиран в няколко развиващи се държави, ръстът на населението на 
планетата през следващите десетилетия ще бъде концентриран в осем страни - Демократична Република Конго, Египет, 
Етиопия, Индия, Нигерия, Пакистан, Филипините и Танзания, отбелязва докладът.  
 
Класа 
 
√ Нови избори, нова партия, опит за правителство. Кой какво иска, след като ПП върна първия мандат? 
Заявка за нова партия, отказ от съставяне на правителство, но готовност да се подкрепи друго и „национална отговорност“ 
с реализиране на трети мандат. Това са част от декларациите, които водещите политици и политически партии направиха, 
след като в петък предложеният от „Продължаваме промяната“ (ПП) за премиер Асен Василев върна неизпълнен първия 
мандат за съставяне на правителство. 
Още не е ясно кога президентът Румен Радев ще връчи втория и евентуално третия мандат. Държавният глава даде 
индикация, че може да забави процедурата, каквото беше и искането на част от политическите партии. 
Кой какво поиска и кой какво предлага преди последните опити за съставяне на кабинет в рамките на 47-мото Народно 
събрание? 
ГЕРБ се заканва да върне втория мандат 
ГЕРБ, на които се полага да получат втория мандат, вече многократно заявиха, че ще го върнат веднага на президента и 
няма да предложат свой кабинет. Това заявиха както лидерът Бойко Борисов, така и зам.-председателят на 
партията Томислав Дончев. 
От партията твърдят, че е важно България да има управление, нови избори трудно могат да доведат до различен резултат, 
но също и че правителство, начело с "Продължаваме промяната", е вредно. 
В събота Борисов каза, че ако от ПП са внесли за гласуване своя проекто кабинет, той е щял да осигури депутати, които да 
го подкрепят. Изказването му дойде, след като само два дни по-рано председателката на парламентарната група на 

https://www.svobodnaevropa.bg/a/31934705.html
https://www.svobodnaevropa.bg/a/31934705.html
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ГЕРБ Десислава Атансова каза, че тя и нейните колеги ще бойкотират заседанията на парламента и ще се появят в пленарна 
зала само, за да гласуват против кабинет, начело с Асен Василев. 
„Ние ще сме в пленарна зала и 59 депутата ще гласуваме против предложеното правителство, ако има такова внесено 
предложение и изпълнен мандат“, каза тя в четвъртък. 
Лидерът на ГЕРБ отхвърли възможност партията му да води преговори за съставяне на правителство с третия мандат, 
защото „няма с кого да преговаряме“. 
„Христо Иванов каза, че ще си търси други приятели, същите, които „Продължаваме промяната“ казаха, че са мафия. Ние 
и сега, ако искаме, можем да направим правителство с „Има такъв народ“ (ИТН), но няма да е работещо“, каза още 
Борисов. 
ПП, БСП и „Демократична България“ (ДБ) категорично отхвърлят възможност за подкрепа на правителство на ГЕРБ. 
Подобни нагласи са изказвали и от ИТН и „Възраждане“, а единствените, които не са изразявали крайни мнения срещу 
бившите управляващи, са ДПС. 
Три партии се целят в третия мандат 
Последната възможност за съставяне на правителство в рамките на този парламент, изглежда, ще бъде с третия мандат. 
Президентът има право да избере на коя партия да го даде. Засега кандидатите, които заявиха желание да го получат, са 
три – БСП, ИТН и ДБ. 
„Възраждане“ иска възможно най-бързо провеждане на избори, а от ДПС не са изразявали апетити към това да направят 
опит за съставяне на правителство. 
Всички кандидати за третия мандат обявиха, че ще водят разговори с ПП. Това обаче може да се окаже безрезултатно, 
защото представители на най-голямата партия изразиха скептицизъм, че е възможно съставянето на правителство с трети 
мандат. Подобна теза изказаха премиерът в оставка Кирил Петков и министърът на иновациите и растежа в 
оставка Даниел Лорер. 
Пост в социалните мрежи на Кирил Петков, в който той написа, че партията му „няма меки диалогични китки“, беше 
разчетен като критика към готовността на ДБ да преговаря с ИТН. По-късно премиерът в оставка премахна жаргонния израз 
от публикацията заради критики, че той се използван за хомосексуални хора и носи негативна конотация. Позицията му 
относно евентуални преговори и реализиране на третия мандат обаче беше потвърдена. 
БСП, които получиха третия мандат в състава на 45-ия и 46-ия парламент, взеха решение на Националния си съвет, че ще 
опитат да съставят кабинет. Това заявиха председателката на партията Корнелия Нинова, както и членът на 
изпълнителното бюро и зам.-председател на парламента Кристиян Вигенин. 
От БСП на няколко пъти декларираха, че не искат провеждане на нови избори, защото това не дава желаните резултати. 
От партията критикуваха и позицията на ПП, в която те видяха нежелание за водене на преговори, след провала им да 
съставят кабинет начело с Асен Василев. 
„Колегите от ПП трябва добре да преценяват подхода и действията си, защото вчера и днес започват да приличат на ИТН, 
които миналото лято се обидиха, че не са им подкрепили правителството, предизвика нови избори и виждаме къде са 
сега“, каза в интервю за БНР Кристиян Вигенин. 
От партията на Слави Трифонов ИТН също изразиха готовност да водят преговори. Подобни мнения изказаха 
председателят на парламентарната ѝ група Тошко Йорданов, както и депутатите Ива Митева и Станислав Балабанов. Те 
поставят условие евентуалния бъдещ кабинет да не бъде начело с Кирил Петков или Асен Василев, както и двамата да не 
участват в структурата на Министерския съвет. Именно изтеглянето на депутатите на ИТН от управляващата коалиция стана 
причина за падането на правителството на Кирил Петков. 
„Ще преговаряме с коалиционните си партньори. Ще преговаряме и с БСП, и с ДБ, включително и с ПП“, каза Балабанов в 
интервю за БНТ и подчерта, че и от неговата партия ще положат максимални усилия да съставят правителство. 
Работа в посока на съставяне на „по-технократско правителство“. За това се обяви съпредседателят на ДБ Христо Иванов. 
Той подчерта, че в случай, че обединението получи третия мандат то ще търси преди висчко промяна на досегашната 
управленска формула. Иванов застана и зад идеята на излъчване на кабинет, който да е „не толкова политически“. 
„Да се фокусираме малко повече върху задачите и не толкова върху парцелирането на министерствата. Ако ни бъде даден 
мандат, ще поканим всички формации от сегашното управление да излъчат свой преговорен екип, с който да разговаряме“, 
каза Иванов. Той добави, че от обединението ще предложат за гласуване в парламента декларация, която да включва 
приоритети на следващо правителство, още преди да обсъдят неговия състав. 
Както ДБ, така и БСП изразиха позиции, че евентуален кабинет, който да бъде оглавен от сваления от поста си председател 
на парламента Никола Минчев от ПП е "разумен вариант". 
Нови партии, нови избори и резултати от проучвания 
Проруската „Възраждане“ обяви, че ще върне третия мандат, ако го получи. Лидерът ѝ Костадин Костадинов от месеци 
настоява за провеждането на бързи предсрочни избори в началото на есента. По негови думи в следващия парламент 
партията му ще има много по-голямо влияние и ще иска да застане начело на държавата. 
За предсрочни избори преди седмици се обяви и лидерът на новосформиращата се партия„Български възход“ на Стефан 
Янев. Янев беше служебен премиер в два кабинета и министър на отбраната в правителството на Кирил Петков. 
През уикенда друг министър от кабинета на Кирил Петков, който в момента е в оставка – Радостин Василев, също обяви 
създаването на своя политическа партия. Василев, заедно с още петима депутати от ИТН, напусна партията на Трифонов, 
тъй като тя е "била превзета от мафията". 
През седмицата проучване на „Алфа рисърч“ показа, че в следващия парламент отново могат да попаднат 7 партии. 
Според сондажа трите партии, които все още са част от правителството, подобряват резултатите си, като ПП е почти равна 
с ГЕРБ на първото място. Заедно с това ИТН се очаква да остане извън следващия парламент, а на нейно място да влезе 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=10158886181046367&set=a.10152703108331367
https://www.svobodnaevropa.bg/a/31905166.html
https://www.svobodnaevropa.bg/a/31905166.html
https://www.svobodnaevropa.bg/a/31931539.html
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„Бъларски възход“. От социологическата агенция са установили, че обществото е силно разделено между опцията за 
съставяне на нов кабинет в рамките на настоящия парламент и провеждане на нови избори. 
 
√ Необходима е координация, за да не се повтори европейската дългова криза 
Когато COVID връхлетя света, властите отговориха с изключителна координация на монетарни и фискални стимули. 
Резултатът беше рязко V-образно икономическо възстановяване от пандемичните дъна. 
Тъй като еврозоната е изправена пред скок на инфлацията, предизвикан от войната в Украйна, тя ще трябва да засили 
координацията още веднъж, за да избегне събуждане на призрака на европейската криза с държавните дългове, пише за 
Financial Times Силвия Арданя, ръководител на европейските икономически изследвания в Barclays. 
Европейската централна банка се стреми да разработи инструмент за предаване на политиките в еврозоната, за да 
ограничи така нареченото фрагментиране, при което има по-хаотично покачване на доходността на облигациите в една 
страна, отколкото в друга. 
Различните оперативни, правни и политически предизвикателства пред това са много. Но ключово такова е свързано с 
условията, които страните трябва да изпълнят, преди да се възползват от новия механизъм. Условността означава, че 
политиките ще трябва да бъдат координирани. 
По време на европейската дългова криза финансовите условия се затегнаха на фона на повишаването на лихвените 
проценти от ЕЦБ. Тъй като опасенията за неплатежоспособност се увеличиха, правителствата в страните, наречени 
„периферни“, трябваше рязко да затегнат фискалната политика, за да си осигурят подкрепата на МВФ или ЕС, или да 
запазят достъпа си до финансовите пазари. 
Този неуспех да се координират политиките отслаби допълнително активността, особено в онези страни като Италия, които 
приложиха „фискална консолидация“, която удари растежа – главно чрез увеличаване на данъците и чрез съкращаване на 
публичните инвестиции, вместо намаляване на текущите държавни разходи. Създадена бе порочен монетарен кръг. 
Историята не се повтаря, но се римува. Въпреки че това не е основният сценарий на Barclays за перспективата пред 
еврозоната - очакваме плитка рецесия, последвана от скромно възстановяване - настоящият макро фон опасно наподобява 
този от 2010-2011 г. 
Пазарната нервност от 9-14 юни беше свидетелство за това, след като доходността на италианските облигации се повиши 
рязко над германските им еквиваленти. Прогнозите за еврозоната може да се влошат, ако правителствата бъдат принудени 
отново да затегнат фискалната политика на фона на нарастващите опасения относно устойчивостта на дълга, резултат от 
по-високите разходи по заемите и по-ниския реален растеж. 
Досега ангажиментът на ЕЦБ да предотврати финансовото фрагментиране успокои пазарите. Споразумението за надежден 
механизъм за борба с фрагментирането на заседанието на управителния й съвет от 21 юли е необходимо условие, ако ЕЦБ 
иска да предотврати фискална криза по време на планираното затягане на монетарната си политика, но се съмняваме, че 
ще бъде достатъчно. 
Да започнем с това, че вярваме, че управителният съвет няма да постигне предварително съгласие относно целевите нива 
на доходност, или спредовете. Ценообразуването на доходностите на страните на базата на макро и фискални фактори е 
колкото наука, толкова и изкуство, а членовете на съвета вероятно ще имат различни мнения по този въпрос. 
Освен това съветът може да не е съгласен относно това дали държавите със слаби фискални основи и перспективи за 
растежа са изправени пред ликвидна криза или такава на платежоспособността, когато разходите им по заемите се 
повишат. 
В очакване на такова несъгласие финансовите пазари биха могли да тестват решимостта на централната банка да избегне 
фрагментацията, оказвайки натиск върху отделни държави чрез повишаване на доходността по техните държавни 
облигации. 
Предстоящото предизвикателство се крие в разработването на комбинация от политики, която едновременно с това 
придава правдивост на ангажимента на ЕЦБ да снижи инфлацията до целта, като същевременно минимизира риска 
икономиките да влязат в такава траектория. Според нас ще е необходима известна степен на координация между 
монетарните и фискалните власти. 
Националните фискални власти трябва да предприемат надеждни фискални консолидации, които няма да навредят на 
растежа. Този път пандемичният фонд за възстановяване на ЕС ще помогне да се защитят публичните инвестиции от 
затягането. 
Трябва да се въведе отново известна степен на фискална дисциплина, за да се намалят фискалните рискове и моралният 
риск. Известна фискална подкрепа за домакинствата с ниски доходи и малките и средни предприятия може да бъде 
финансирана чрез европейски нисколихвени заеми, както беше направено по време на коронавируса. 
В същото време ЕЦБ, като интернализира въздействието на по-строгата фискална позиция върху растежа и инфлацията, би 
могла да се ангажира с по-малко затягане на паричната политика и по много плавен начин. Тя трябва да гарантира, че 
действията й не правят работата на националните фискални органи още по-предизвикателна от икономическа и 
политическа гледна точка. 
Въпреки че не е лесно за координиране, това ни се струва реалистичен компромис, който би могъл да постави еврозоната 
на по-благоприятна траектория от тази, при която правителствата с висок дълг продължават да поддържат големи 
първични дефицити, докато ЕЦБ затяга паричната политика. 
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√ Инфлацията при храните стимулира нови социални разходи по света 
Правителствата по света се надпреварват да смекчат удара на инфлацията при храните и енергоизточниците, като 
въвеждат нови субсидии и увеличават социалните програми, за да предотвратят безредиците и глада на фона на 
нарастващите разходи за живот. 
Обединените арабски емирства и Саудитска Арабия изразходват общо близо 13 млрд. долара за подпомагане на 
гражданите с по-ниски доходи, а в Европа правителствата в редица държави - от Германия до Гърция, Испания и 
Португалия, през последните месеци обявиха данъчни отстъпки и енергийни субсидии. 
Много страни одобряват нови помощи, въпреки че се борят с бюджетни дефицити и икономики, които все още се 
разклащат от сътресенията, причинени от пандемията. Анализаторите предупреждават, че субсидиите и новите социални 
разходи могат да генерират дълбоки финансови проблеми за правителствата. 
В Африка Нигерия наскоро обяви 9,6 млрд. долара за субсидиране на цените на горивата, а Замбия харчи 200 млн. долара 
за удължаване на срока на субсидиране на горивата въпреки нарастващия дълг и в двете страни. Междувременно 
азиатските държави, включително Филипините, Сингапур и Индонезия, увеличават социалните разходи, като често са 
насочени към семейства с по-ниски доходи с директни парични помощи. 
Тези мерки се предприемат, тъй като цените на петрола се увеличиха повече от два пъти през последните две години, 
което доведе до повишаване на разходите по цялата верига на доставки, включително за основни хранителни продукти 
като хляба. Прекъсванията на доставките, предизвикани от инвазията на Русия в Украйна, задълбочиха проблема, тъй като 
и двете страни са сред най-големите износители на зърно в света. 
Индексът на Световната банка за цените на хранителните стоки се е повишил с повече от 80% през последните две години, 
като тази пролет достигна рекордно високи стойности. Правителствата и групите за помощ предупреждават, че инфлацията 
на цените на хранителните продукти води до увеличаване на глада и недохранването. 
Според експерти по храните правителствата по света са наясно с възможността за възникване на социални вълнения, тъй 
като инфлационният натиск задълбочава съществуващите неравенства и по-бедните слоеве от населението се борят с това. 
Поредицата от бунтове в Близкия изток, известна като Арабската пролет, беше отчасти предизвикана от повишаването на 
цените на храните през 2011 г. 
В страни като Шри Ланка, Тунис и Либия вече избухнаха протести, при които хората изразиха недоволство от нарастващия 
инфлационен натиск. 
„Мисля, че има осъзнаване на политическите опасности, които всичко това носи", казва пред The Wall Street Journal Йън 
Голдин, професор по глобализация и развитие в Оксфордския университет. „Това не води непременно до бунтове, но води 
до нарастващо разочарование от статуквото и до засилване на протекционизма и национализма“. 
Според икономисти последните субсидии рискуват да изкривят пазарите, като стимулират хората да потребяват повече в 
момент на недостиг. Но държавните служители са подложени на натиск да подкрепят домакинствата, тъй като 
нарастващата инфлация намалява покупателната им способност. 
В Европа правителствата приеха енергийните субсидии, подчертавайки как войната в Украйна и санкциите срещу Русия 
застрашават ангажиментите за намаляване на въглеродните емисии и намаляване на използването на изкопаеми горива. 
През последните месеци Германия представи поредица от парични помощи, данъчни отстъпки и други субсидии на 
стойност около 30 млрд. евро (30,7 млрд. долара). Германските мерки включват отстъпки за гориво, плащания за по-бедни 
граждани и семейства с деца, както и субсидиран билет, който позволява на хората да пътуват навсякъде в Германия с 
местни и регионални автобуси и влакове за по-малко от 10 долара на месец. 
Субсидиите „могат да подкрепят доверието на потребителите в краткосрочен план, но те също така предотвратяват 
здравословни корекции в икономиката", каза Йорг Кремер, главен икономист на Commerzbank. „Те могат да доведат и до 
по-високи цени в страните, в които няма субсидии“. 
Може да има смисъл държавата да поеме разходите, когато по-високите цени се считат за преходни, тъй като тя може по-
добре да разпредели болката във времето, отколкото частните предприятия или домакинствата, твърди Нийл Шиъринг, 
главен икономист в Capital Economics, независима консултантска фирма за икономически изследвания със седалище в 
Лондон. 
Той обаче отбелязва, че субсидиите трудно могат да бъдат премахнати след въвеждането им (както показват и въведените 
в България Covid добавки към пенсиите, б.ред.), като разходите за тях трябва да бъдат компенсирани чрез по-високи 
данъци или по-ниски разходи в други области. 
Предишни продоволствени и енергийни сътресения са посрещани с финансова подкрепа от институции като Световната 
банка и от САЩ и други богати държави, но нарастващото геополитическо напрежение от войната и икономическите 
последици от двегодишната криза Covid-19 усложниха международната координация. 
Някои държави не въвеждат нови субсидии извън тези, които вече предоставят, и дори са призовали гражданите си да 
пестят разходите си. 
През миналия месец египетският министър-председател Мостафа Мадбули призова хората да „рационализират 
потреблението", като същевременно заяви, че държавата не е виновна за глобалната инфлация. Президентът на Уганда 
Йовери Мусевени се появи по държавната телевизия, за да каже на избирателите да „затегнат коланите си". 
ОАЕ и Саудитска Арабия успяха да се активизират в критичен момент благодарение на печалбата, която техните 
правителства получиха от повишаването на цените на енергията. САЩ, третият по големина производител в Организацията 
на страните износителки на петрол, планира да удвои програмата за подпомагане на бедните до 7,6 млрд. долара, става 
ясно от информация на държавната информационна агенция WAM, тъй като цените на горивата на вътрешния пазар са се 
повишили с около 80% от началото на годината. Пакетът включва хранителни и енергийни субсидии, както и помощи за 
търсещите работа и жилищни надбавки. 
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Саудитска Арабия, най-големият износител на петрол в света, ще отпусне 5,3 млрд. долара финансова помощ, включително 
директни парични преводи на семейства, предава официалната държавна информационна служба Saudi Press Agency. 
Кралството също така се опитва да укроти инфлацията, като през юли миналата година въведе таван на цените на горивата 
на вътрешния пазар. 
Според анализатори предизвикателството в Персийския залив е да се достигне до най-нуждаещите се хора. Най-бедните 
хора в тях не са граждани, които отговарят на условията за получаване на последните субсидии, а работници мигранти в 
хотелиерството и строителството. Гражданите представляват около две трети от населението на Саудитска Арабия и около 
10% от населението на ОАЕ. 
„Правителството трябваше да се намеси и да смекчи това, което щеше да бъде тежко положение, ако бяхме премахнали 
напълно субсидиите, както беше планирано първоначално преди войната в Украйна", заяви замбийският министър на 
енергетиката Питър Капала. 
Нигерия, която обяви бюджет от 9,6 млрд. долара за субсидиране на цените на горивата през тази година, в сравнение с 
около 1 млрд. долара през 2021 г., е голям износител на енергоизточници. Въпреки това, на фона на нарастващите дългове 
и бедност, се очертава вътрешна икономическа криза. По-рано правителството планираше да намали субсидиите, за да 
спести средства. 
Дори и с тези мерки Световната банка предупреди, че рязката инфлация може да вкара в бедност още около 15 млн. 
нигерийци до края на годината. 
 
3e-news.net 
 
√ Стабилен ръст през май за промишлеността, търговията на дребно и строителството 
Най-голямо е повишението на годишна база на промишленото производство (+20.2%), следвано от строителството 
(+5.8%) и търговията на дребно (+5.0%), сочат предварителните данни на НСИ 
Трите основни икономически сектора отбелязват стабилен ръст на годишна база през май, според обявените от 
Националния статистически институт (НСИ) предварителни данни. Най-голямо е повишението при промишленото 
производство (+20.2%), следвано от строителството (+5.8%) и търговията на дребно (+5.0%). 
За сравнение, месец по-рано, през април НСИ отчете спад на месечна база и на трите сектора, докато на годишна база два 
от трите сектора се повишават, а само на строителството спада. 
Индексът на промишленото производство 
По предварителни данни през май 2022 г. сезонно изгладеният индекс на промишленото производство се увеличава с 1.4% 
в сравнение с април 2022 година. През май 2022 г. календарно изгладеният индекс на промишленото производство 
нараства с 20.2% спрямо съответния месец на 2021 година. 
Месечни изменения 
През май 2022 г. увеличение спрямо предходния месец е регистрирано в добивната промишленост - с 13.0%, и в 
преработващата промишленост - с 1.6%, а намаление е отчетено в производството и разпределението на електрическа и 
топлоенергия и газ - с 5.5%. 
Съществен ръст в преработващата промишленост се наблюдава при: ремонта и инсталирането на машини и оборудване - 
с 27.4%, производството на превозни средства, без автомобили - с 11.0%, производството на основни метали - с 8.9%. 
По-значителен спад е регистриран при: производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 15.0%, 
обработката на кожи; производството на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм - с 6.6%, производството 
на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 6.1%, производството на напитки - с 5.5%. 
Годишни изменения 
На годишна база увеличение на промишленото производство, изчислено от календарно изгладените данни, е отчетено в: 
преработващата промишленост - с 21.1%, добивната промишленост- с 18.5%, и производството и разпределението на 
електрическа и топлоенергия и газ - с 14.1%. 
По-съществен ръст в преработващата промишленост спрямо съответния месец на предходната година се наблюдава при: 
производството, некласифицирано другаде - с 96.7%, производството на компютърна и комуникационна техника, 
електронни и оптични продукти - с 41.2%, производството на напитки - с 37.5%, производството на превозни средства, без 
автомобили - с 37.1%. 
Намаление е отчетено при обработката на кожи; производството на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм 
- с 1.0%. 
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Индексът на оборота в търговията на дребно 
По предварителни сезонно изгладени данни през май 2022 г. оборотът в раздел „Търговия на дребно, без търговията с 
автомобили и мотоциклети“ по съпоставими цени нараства с 0.4% спрямо предходния месец. 
През май 2022 г. оборотът в търговията на дребно, изчислен въз основа на календарно изгладен данни, е с 5.0% над 
равнището на същия месец на 2021 година. 
Месечни изменения 
През май 2022 г. се наблюдава увеличение на оборота спрямо предходния месец в търговията на дребно с хранителни 
стоки, напитки и тютюневи изделия - с 0.5%, докато в търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали 
и в търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали е отчетено 
намаление - съответно с 1.4 и 1.0%. 
Спад на оборота в търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали 
е отбелязан при търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 9.3%, и търговията на дребно с 
битова техника, мебели и други стоки за бита – с 2.9%. По-съществен ръст е регистриран в търговията на дребно чрез 
поръчки по пощата, телефона или интернет - със 7.3%. 
Годишни изменения 
През май 2022 г. в сравнение със същия месец на 2021 г. се наблюдава увеличение на оборота при всички големи групи: 
търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали и търговията на 
дребно с автомобилни горива и смазочни материали (по 7.2%) и търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и 
тютюневи изделия (с 0.7%). 
В търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали е отбелязан 
ръст при: търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 19.8%, търговията на дребно с 
компютърна и комуникационна техника - с 15.7%, търговията на дребно с разнообразни стоки - с 10.4%, търговията на 
дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 6.6%, и търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки 
- с 5.3%. 
Оборотът намалява в търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита - с 1.8%. 
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Индекс на строителната продукция 
По предварителни данни през май 2022 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“, изчислен въз основа на 
сезонно изгладени данни3, е с 2.0% над равнището от предходния месец. 
Календарно изгладените данни показват увеличение от 5.8% на строителната продукция през май 2022 г. в сравнение със 
същия месец на 2021 година. 
Месечни изменения 
През май 2022 г. индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонно изгладени данни, е над 
равнището от предходния месец, като продукцията както от гражданското/инженерното строителство, така и от сградното 
строителство се увеличава съответно с 2.2 и 1.8%. 
Годишни изменения 
На годишна база повишението на календарно изгладения индекс на строителната продукция през май 2022 г. се определя 
от положителния темп както при сградното строителство с регистрирано увеличение от 7.3%, така и при 
гражданското/инженерното строителство, където нарастването е с 4.0%. 
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√ Шокиращ ръст от 242.43 %: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 720.43 лв. за MWh с ден за 
доставка 11 юли 2022 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 720.43 лв. за MWh с ден за доставка 11 юли 2022 г. и обем от 90 604.60 MWh, сочат данните от търговията. Това е 
увеличение с 242.43 % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 750.15 лв. за MWh, при количество от 47 643.20 MWh. 
Извънпиковата енергия (42 961.40 MWh) е на цена от 690.70 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 626.02 лв. за MWh и количество от 3347.6 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 04 - 05 часа – 479.47 лв. за MWh (3548 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 21 часа –  919.04 лв. за 
MWh (3848.7 MWh). 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 818.79 лв. за MWh при количество от 3408 MWh. 
(https://ibex.bg/) 
Спрямо стойността от 210.39 лв. (107.57 евро) за MWh за 10 юли 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за 
доставка 11 юли 2022 г. се повишава до 720.43 лв. за MWh ( повишение с 242.43 %) по данни на БНЕБ или 368.35 евро за 
MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 10 юли 2022 г. общият търгуван обем към часа на публикуване 
на информацията е 2 318.20 MWh при средно претеглена дневна цена от 184.08 лв. за MWh. 
Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) на 
България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-
E сочат, че в системата участват: 
 
Име                      MW 
АЕЦ     38,83%    2108.91 
Кондензационни ТЕЦ   36,42%    1977.94 
Топлофикационни ТЕЦ   4,23%    229.79 
Заводски ТЕЦ    2,45%    132.88 
ВЕЦ     2,99%    162.6 
Малки ВЕЦ    3,46%    187.85 
ВяЕЦ     2,90%    157.55 
ФЕЦ     8,16%    443.35 
Био ЕЦ      0,56%     30.28 
Товар на РБ         3577.45 
Интензитетът на СО2 е 286g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Отново рекордно високи цени за лятото по европейските електроенергийни борси 
Румънската OPCOM затвори при цена от 368,35 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 374,85 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 368,35 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 11 юли 2022 г. Цената за пиковата енергия е 383,55 евро/мвтч, а извънпиковата енергия е 
353,15 евро/мвтч. Най-високата цена от 469,90 евро/мвтч ще бъде в 21 ч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч и 5 ч тя ще бъде 
245,15 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 75 409,0 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за 11 юли ще бъде 374,85 евро/мвтч. Общият изтъргуван обем 
електроенергия е за 151,98 гвтч. Максималната цена ще бъде 480,00 евро/мвтч и тя ще бъде между 20 ч и 22 ч. 
Минималната цена ще бъде в 4 ч и 5 ч и тя ще бъде 245,15 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 11 юли е 374,76 евро/мвтч. Пиковата енергия пък се 
търгува за 389,23 евро/мвтч. Най-високата цена от 469,90 евро/мвтч ще бъде в 21 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 ч тя 
ще бъде 270,90 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 65 046,5 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 11 юли на Словашката енергийна борса е 373,37 евро/мвтч. Най-високата цена ще 
бъде в 21 ч и  тя ще е 469,90 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 270,42 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 370,42 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 21 ч 
и  тя ще е 469,90 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 269,64 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 11 юли е 376,94 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
394,26 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 46 529,9 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 21 ч и тя 
ще достигне 469,90 евро/мвтч. Най-ниската цена се очаква в 4 ч и тя ще бъде 269,20 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 372,60 евро/мвтч на 11 юли. Пиковата цена  ще бъде 385,55 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 472 813,2 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 21 ч и тя ще 
достигне 469,90 евро/мвтч. В 4 ч се очаква и най-ниската цена от 269,27 евро/мвтч. 
 
√ ЕС е изразходвал 78 млрд. евро за внос на природен газ през първото тримесечие на 2022 г., от тях 2,1 млрд. за азерски 
газ през TAP 

https://ibex.bg/
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Разходите на страните от Европейския съюз (ЕС) за покупка на газ от Азербайджан през Трансадриатическия газопровод 
(TAP) през първото тримесечие на 2022 г., според оценките са възлизали на 2,1 млрд. евро. Това става ясно от данните от 
тримесечния отчет на Европейската комисия (ЕК) за ситуацията на газовия пазар. 
В докладът се отбелязва, че общо през първите месеци на 2022 г. ЕС е изразходвал около 78 млрд. евро за внос на 
природен газ. 
От тази сума, 26,5 млрд. евро се падат на газа от Русия, 19,2 млрд. евро от Норвегия, 5,4 млрд. евро от Северна Африка 
(Алжир и Либия), както и 2,1 млрд. евро за внос на синьо гориво през ТАР. 
За внос на втечнен природен газ (LNG) ЕС е изразходвал сумата от 33 млрд. евро през първото тримесечие на 2022 г. 
В отчетът си ЕК отбелязва ръст на доставката на газ от Азербайджан за година до 24 ТВтч през първото тримесечие на 2022 
г. срещу 10 ТВтч за аналогичния период на миналата година. 
Според отчета, през първото тримесечие на настоящата година, доставките по ТАР са съставлявали 2,5 % от общия обем на 
доставки от 1,2 % година по-рано. 
„Газопроводът ТАР осигурява достъпа до азербайджански газови ресурси през Южния газов коридор, което е важен 
резултат от политиката за безопасност на доставките на газ от ЕС“, подчертават от Европейската комисия. В допълнение се 
отбелязва конкурентоспособността на азербайджанския газ, което се свързва с дългосрочните договори, цената на 
горивото, което е по-ниско от спот цените. 
 
√ 800 млн. евро бюджет за прилагане на научни проекти за възстановяване на биоразнообразието в следващите седем 
години предвижда ЕК 
800 млн. евро за научни проекти и мониторинг на биоразнообразието са предвидени за следващите седем години, 
коментира на пресконференция Хилде Егермонт, координатор и председател на Европейското партньорство за 
биоразнообразие. Платформата ще бъде мост между наука и практика, за да възстановим биоразнообразието до 2030 
година, допълни Егермонт. 
 

 
 
Това се случи седмица преди да бъдат представени два нови доклада за оценка от Междуправителствената научно-
политическа платформа за биоразнообразието и екосистемните услуги (IPBES). Biodiversa+ е първият интернационален 
проект по програма Хоризонт, който ще работи за конкретни действия и резултати на общоевропейско ниво за устойчивото 
използване на биоразнообразието и за по-добро отчитане на различните ценности на биоразнообразието. 
Той обединява правителства, научни институти, агенции, финансови институции в 36 страни от ЕС и асоциирани страни, а 
също и някои страни извън Съюза като Бразилия и Южна Африка със страни като Тунис, Мароко, Тайван. Biodiversa+ 
стартира през октомври 2021 г. Това европейско партньорство се основано на постиженията на Biodiversa, която вече е 
финансирала 147 транснационални изследователски проекта чрез своите годишни покани за проектни предложения. 
Biodiversa+ е разработена съвместно от Biodiversa и Европейската комисия и е част от Европейската стратегия за 
биологичното разнообразие за 2030 г. за свързване на науката, политиката и практиката. Ето защо мисията на Biodiversa+ 
е да насърчава научните изследвания, които имат въздействие върху обществото и политиката. 
Устойчивото използване на диви видове и размислите върху различните ценности на биоразнообразието са сред 
основните теми, разглеждани от Европейското партньорство за биологично разнообразие. Biodiversa+ изпълнява няколко 
важни проекта. Един от тях подчертава важната роля на защитените природни територии, в които да се развива риболов, 
опазване на видовете, но също туризъм и рекреация, разказа Фредекрик Леметр, старши служител на Biodiversa+ за наука-
политика-общество. Платформата подкрепя крайбрежните зони и малките рибари за създаване на малки рибни борси, 
които да подкрепят сектора, но и опазват рибите от изчезване. Стратегията за биоразнообразието до 2030 г. предвижда 
30% полузащитени и 10% напълно защитени морски зони, но с основна цел да донесат икономически и екологични ползи 
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за местните хора. Всъщност оценка на морските защитени зони показва, че тяхната защита не постига голяма ефективност. 
Например при 6% морски защитени зони в Средиземноморието, само 0.23% са екологично ефективни. 
Устойчивото използване на диви видове е инструмент за устойчивото развитие и благосъстоянието на хората. Глобалната 
оценка на IPBES от 2019 г. предупреди света, че директната експлоатация на видове е една от основните причини, поради 
които 1 милион растителни и животински видове сега са застрашени от изчезване. 
Платформата разработва сценарии за устойчива бъдеща зелена горска инфраструктура. Производството на дървесина е 
услуга от екосистемата с голямо икономическо значение и ключов компонент на прехода от икономика, базирана на 
изкопаеми горива към икономика, основана на биологични източници. Въпреки това интензивното използване на горите 
също е основен двигател за намаляването на видовете в ЕС и в световен мащаб. Проектът GreenFutureForest създаде 
симулации за земеползване, горско стопанство и опазване, от глобален до ландшафтен мащаб, сподели проф. Торд Снал, 
Шведския университет по селскостопански науки. Тази работа насочва стратегиите за горско стопанство и опазване, за да 
осигури дейностите по производство на дървесина и жизнеспособността на горските видове. Те изследват огромна 
територия 100 000 ха в Швеция. Учените изследват различни алтернативи на развитие на горската територия в региона. 
При опазването на горската инфраструктура ползите за икономиката и биоразнообразието са най-големи. 
Крайбрежните зони в света са сред най-засегнатите природни зони на планетата. С увеличаването на населението и 
търсенето на пространство и природни ресурси се нуждаем повече от всякога от иновативни решения за защита на тези 
жизненоважни крайбрежни зони. Последните проучвания показват, че частично защитените зони (PPA), т.е. зоните, които 
позволяват многократно използване, могат да увеличат социалната и екологична устойчивост на крайбрежните системи, 
ако са съчетани с напълно защитени зони (FPA), които са с много по-рестриктивен режим на управление. 
От съществено значение е да се разберат много различните начини, по които хората оценяват природата и различните 
начини, по които тези ценности могат да бъдат измерени и използвани в подкрепа на вземането на решения. Настоящите 
политики често пренебрегват разнообразието от ценности на природата, които са от полза както за природата, така и за 
хората. За да бъдат ефективни, политическите решения за природата трябва да се основават на широк набор от ценности 
и методи за оценка. Една от важните теми е опазване на биоразнообразието и изграждане на зелени пояси в градовете. 
Работата на друг проект Connect картографира търсенето и предлагането на екосистемни услуги в Европа. Например рядко 
изчисляваме икономическото значение на консумацията на дива храна като гъби и плодове, диво месо. Изчисления на 
консумацията от 2005 г. показват, че тя се изчислява на 448 млн. евро като 100 млн. европейци консумират дива храна и 
техният брой се увеличава, коментира д-р Дагмар Хаасе, Хумболтовия университет. 
Повече за проектите, финансирани от Biodiversa, които показват, че устойчивото използване на дивата природа и 
отчитането на ценностите на биоразнообразието могат да бъдат мощни лостове за опазване на биоразнообразието и за 
решения, основани на природата може да видите ТУК. 
 
√ МАЕ отчита рекордно големи разходи в света за инвестиции в чиста енергия 
Все пак вложенията не са достатъчни, а и разходите растат 
От 2020 г. инвестициите в чиста енергия са нараснали с 12% годишно – те са били само с 2-процентен годишен ръст през 
петте години след Парижкото споразумение от 2015 г. Този тласък е основната причина общите глобални енергийни 
инвестиции да достигнат 8% днес, според последния доклад „Световни енергийни инвестиции“ на МАЕ. Много добра 
новина е, че разходите за фотоволтаици, батерии и електромобили сега нарастват с темпове, съответстващи на достигането 
на глобална декарбонизация до 2050 г. А най-бързият растеж на енергийните инвестиции идва от енергийния сектор 
(главно във възобновяеми източници и мрежи) и от енергийна ефективност. Но като включим всички сектори и дейности, 
общите суми все още далеч не са достатъчни за справяне с енергийната и климатичната криза, казва МАЕ. 
Друга причина за по-високите инвестиции са нарастващите разходи и инфлацията – получаваме по-малко печалба срещу 
парите си. Междувременно нововъзникващите и развиващите се нации (с изключение на Китай) не са отбелязали ръст от 
2015 г. 
Поставянето на развитието преди климата означава, че инвестициите във въглища са се увеличили с 10%. А руско-
украинската криза означава, че приходите на глобалния петролен и газов сектор се очаква да скочат до 4 трилиона долара 
през 2022 г., което е повече от два пъти спрямо петгодишната средна стойност; ще насочат ли тези неочаквани печалби 
към инвестиции в чиста енергия? 
Очаква се глобалните енергийни инвестиции да се увеличат с 8% през 2022 г., за да достигнат 2,4 трилиона щатски долара, 
като очакваният ръст идва главно в чиста енергия. Това е записано в нов доклад на Международната агенция по 
енергетика. 
Въпреки че е обнадеждаващо, инвестициите в зелен растеж все още далеч не са достатъчни, за да се справят с множеството 
измерения на днешната енергийна криза и да проправят пътя към по-чисто и по-сигурно енергийно бъдеще. 
 

https://www.biodiversa.org/2050
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Инвестициите се увеличават във възобновяеми енергийни източници, мрежи, ефективност... и въглища. 
Най-бързият ръст на енергийните инвестиции идва от енергийния сектор – главно във възобновяеми източници и мрежи 
– и от енергийната ефективност, според доклада на МАЕ за световните енергийни инвестиции за 2022 г. 
Нарастването на разходите за чиста енергия обаче не е равномерно разпределено, като по-голямата част от него се случва 
в развитите икономики и Китай. А на някои пазари опасенията за енергийната сигурност и високите цени предизвикват по-
големи инвестиции в доставки на изкопаеми горива, най-вече във въглища. 
„Не можем да си позволим да пренебрегнем нито днешната глобална енергийна криза, нито климатичната криза, но 
добрата новина е, че не е необходимо да избираме между тях – можем да се справим и с двете едновременно“, обясни 
изпълнителният директор на МАЕ Фатих Бирол. 
„Огромният прилив на инвестиции за ускоряване на прехода към чиста енергия е единственото трайно решение. Този вид 
инвестиции нарастват, но ние се нуждаем от много по-бързо увеличение, за да облекчим натиска върху потребителите от 
високите цени на изкопаемите горива, да направим нашите енергийни системи по-сигурни и да накараме света да поеме 
по пътя към постигане на целите ни в областта на климата“, посочи Бирол, цитирайки данните от доклада. 
 

 
 
Чиста енергия: 12% ръст от 2020 г. насам 
Инвестициите в чиста енергия са нараснали само с 2% годишно през петте години след подписването на Парижкото 
споразумение през 2015 г. Но от 2020 г. насам темпът на растеж се е ускорил значително до 12%. Разходите бяха 
подкрепени от фискална подкрепа от страна на правителствата и подпомогнати от нарастването на устойчивото 
финансиране, особено в развитите икономики. 
Възобновяемите енергийни източници, мрежите и съхранението сега представляват повече от 80% от общите инвестиции 
в енергийния сектор. Разходите за фотоволтаици, батерии и електрически превозни средства сега нарастват с темпове, 
съответстващи на достигането на беземисионна икономика до 2050 г. 
… независимо че половината от увеличението се дължи на по-високи разходи 
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Тесните вериги на доставки обаче също играят голяма роля за водещото нарастване на инвестициите. Почти половината 
от общото увеличение на разходите е отражение на по-високите разходи, от труд и услуги до материали като цимент, 
стомана и критични минерали. Тези предизвикателства възпират някои енергийни компании да увеличат разходите си по-
бързо. 
Батерии, водород, съхранение на въглероден диоксид 
Дори и хората без опит наблюдават бързия растеж на разходите за някои нововъзникващи технологии, по-специално 
батерии, водород с ниски емисии и използване и съхранение на въглероден диоксид. Инвестициите в съхранение на 
енергия от батерии се очаква да се удвоят повече от 20 милиарда долара през 2022 г. 
Нововъзникващи и развиващи се икономики: без увеличение спрямо Парижкото споразумение през 2015 г 
Въпреки някои ярки точки, като например слънчевата енергия в Индия, разходите за чиста енергия в нововъзникващите и 
развиващите се икономики (с изключение на Китай) остават на нивата от 2015 г., без увеличение от постигането на 
Парижкото споразумение. 
Публичните средства за подкрепа на устойчивото възстановяване са оскъдни, политическите рамки често са слаби, 
икономическите облаци се натрупват и разходите за заеми нарастват. Всичко това подкопава икономическата 
привлекателност на капиталоемките чисти технологии. Трябва да се направи много повече, включително от 
международните институции за развитие, за да се повишат тези нива на инвестиции и да се преодолеят нарастващите 
регионални различия в темповете на инвестиции в енергийния преход. 
 

 
 
Друг предупредителен знак идва под формата на 10% увеличение на инвестициите в доставките на въглища през 2021 г., 
водено от нововъзникващите икономики в Азия, с подобно увеличение вероятно през 2022 г. Въпреки че Китай обеща да 
спре изграждането на въглищни електроцентрали в чужбина, значително количество нов капацитет за въглища идва на 
китайския вътрешен пазар. 
Петрол и газ 
Руското нахлуване в Украйна повиши цените на енергията за много потребители и предприятия по света, засягайки 
домакинствата, индустриите и цели икономики – най-тежко в развиващия се свят, където хората най-малко могат да си го 
позволят. 
Някои от непосредствените дефицити в износа от Русия трябва да бъдат покрити чрез производство на други места, по-
специално за природен газ, а може също така да е необходима нова инфраструктура за LNG, за да се улесни 
диверсификацията на доставките извън Русия. Докато инвестициите в нефт и газ са се увеличили с 10% спрямо миналата 
година, те остават доста под нивата си от 2019 г. 
Като цяло, днешните разходи за петрол и газ са хванати между две визии за бъдещето: те са твърде високи за път, 
съобразен с ограничаване на глобалното затопляне до 1,5°C, но недостатъчни, за да задоволят нарастващото търсене в 
сценарий, при който правителствата се придържат към днешните политически настройки и не успяват да изпълнят 
обещанията си за климата. 
Днешните високи цени на изкопаемите горива причиняват болка на много икономики, но също така генерират 
безпрецедентни неочаквани печалби за производителите на петрол и газ. Приходите на глобалния петролен и газов сектор 
се очаква да скочат до 4 трилиона долара през 2022 г. - повече от два пъти повече спрямо петгодишната им средна 
стойност. А по-голямата част от тях ще отиват в големите държави износителки на петрол и газ. 
Инвестиране на неочаквано стабилните печалби от нефт и газ 
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Тези неочаквани печалби предоставят възможност за инвестиции, която идва само веднъж за едно поколение при 
икономиката. Средствата от петрол и газ могат да финансират така необходимата трансформация на своите икономики, а 
за големите петролни и газови компании да направят повече, за да диверсифицират своите разходи. 
Делът на разходите на петролните и газовите компании за чиста енергия се покачва бавно, като напредъкът се движи 
главно от европейските големи компании и шепа други компании. 
Като цяло инвестициите в чиста енергия представляват около 5% от капиталовите разходи на петролни и газови компании 
в световен мащаб, спрямо 1% през 2019 г. 
 

 
 
Критични минерали 
Технологиите за чиста енергия изискват множество критични минерали и за първи път докладът за световни енергийни 
инвестиции включва подробен преглед на инвестиционните тенденции за критични минерали. 
Необходими са по-големи и по-диверсифицирани инвестиции, за да се ограничи днешният ценови натиск и да се създадат 
по-устойчиви вериги за доставка на чиста енергия. 
Разходите за проучване в световен мащаб нараснаха с 30% през 2021 г., като увеличението в Съединените щати, Канада и 
Латинска Америка предлага перспектива за по-диверсифицирано предлагане през следващите години. 
 
√ Зеленият цвят и позитивните настроения се завърнаха на БФБ 
Най-голям ръст през отминалите пет работни отчете имотният BG REIT (+2.29%), а единствен с понижение завърши 
широкият BGBX 40 (-0.04%) 
Нов обрат на Българската фондова борса (БФБ). През отминалите пет работни дни позитивните настроения на пазарните 
участници и печалбите се завърнаха на фондовата борса, след като седмица преди това трендът беше негативен. По този 
начин се затвърждава тенденцията през последните два месеца – всяка седмица с различен тренд, като се редуват 
възходящия и низходящия. 
През отминалата седмица (4-8 юли) три от четирите индекса завършиха с повишения и единствен с минимален спад беше 
широкият BGBX 40 (-0.04%), а най-голям ръст регистрира имотният BG REIT (+2.29%), следван от индексът на българските 
„сини чипове“ SOFIX (+0.84%) и равно претегления BGTR 30 (+0.49%). 
Преди това (27 юни – 1 юли) три от четирите индекса завършиха със спад и един с повишение. Тогава най-голяма загуба 
регистрира SOFIX (-0.70%), следван от BG BX40 (-0.55%) и BG TR30 (-0.51%) и само BG REIT приключи с ръст (+1.00%). Седмица 
по-рано (20-24 юни) на БФБ с най-висок ръст приключи BGBX 40 (+0.57%), следван от BGTR 30 (+0.52%) и с най-слабо 
повишение SOFIX (+0.24%), само BG REIT на загуба (-0.16%). 
За отбелязване е, че втора поредна седмица трендът на БФБ съвпадна с динамиката на търговията в Западна Европа и 
САЩ, където отминалите пет работни дни борсите от двете страни на Атлантика завършиха с повишение, а предходната е 
била с преобладаващи загуби. 
Месечни равносметки от началото на годината 
През юни беше регистриран четвъртият месечен паритет – два от измерителите в зелено и два в червено: със спад 
приключиха SOFIX (-0.77%) и BGBX (-0.23%), а с повишения BG REIT (+0.12%) и BGTR 30 (+0.10%). 
През май на БФБ с ръст завършиха BGTR 30 (+1.25%) и BG REIT (+0.40%), а със спад BGBX 40 (-0.69%) и SOFIX (-0.17%). Април 
се оказва вторият месец с паритет за 2022 година: с нарастване за BG REIT (+3.07%) и BG BX40 (+0.06%), и понижения за 
SOFIX (-1.23%) и BG TR30 (-0.46%). 
Същото беше и съотношението през януари – два индекса със загуба и два с печалба: SOFIX (-2.70) и BG BX40 (-1.72%) и с 
ръст BG TR30 (+2.03%) и BG REIT (+1.65%). 
Февруари засега е най-губещият месец за 2022 година: SOFIX (-3.77%), BG BX 40 (-2.73%), BG TR30 (-1.43%) и BG REIT (-1.00%), 
докато март е най-печелившият: BG TR30 (+6.93%), BG REIT (+6.07%), BG BX40 (+5.84%) и SOFIX (+5.30%). 
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При четири месечни паритета, логично е от началото на годината до 8 юли два от индексите да са с повишения: BG REIT 
(+12.45%) и BG TR30 (+8.26%) и два със спадове: SOFIX (-3.24%) и BG BX40 (-0.28%). 
На годишна база, спрямо 8 юли 2021 година, и четирите индекса са със стабилен ръст: най-голямо повишение е 
регистрирано от BGTR 30 (+24.69%), следван от BG REIT (+18.60%), BGBX 40 (+16.50%) и SOFIX (+11.06%). 
Акцент от седмицата: една година търговия с международни акции 
На 5 юли се навърши една година от създаването на пазара за международни акции на БФБ – BSE International, на който са 
реализирани над 60 милиона лева оборот и 5 718 сделки. 
„Потенциалът на този пазар се разгръща пред очите ни, особено в тези турбулентни за световните финансови пазар 
времена. Българските инвеститори все повече оценяват, че BSE International им дава лесно достъпна и ликвидна 
инвестиционна възможност, и се възползват все по-активно от нея“, каза доц. д-р Маню Моравенов, изпълнителен 
директор на БФБ. 
В топ 10 на най-предпочитаните от българите акции през годината са: Volkswagen AG, Amazon.com Inc., Pfizer Inc., Porsche 
Automobil Holding SE, Intel Corporation, Apple Inc., Novo-Nordisk AS, Alibaba Group Holding Ltd., Mercedes-Benz Group AG и 
Siemens AG. Най-високият брутен дивидент на една акция за периода са разпределили Volkswagen AG. Интересно е, че за 
този кратък период са раздадени 206 дивидента на български инвеститори в 6 различни валути. 21 от търгуваните на този 
пазар компании са давали дивиденти всяко тримесечие. 
15 инвестиционни посредници и банки търгуват интензивно на BSE International като най-активните сред тях са: Централна 
кооперативна банка, БенчМарк Финанс, Карол, Елана Трейдинг и Загора Финакорп. 
БФБ отчете по-нисък седмичен оборот 
спрямо предходната седмица. Осъществени са 1 651 сделки с 2 768 127 лота за 9 502 171 лева, спрямо 2 441 сделки с 3 368 
932 лота за 30 092 131 лева или със 790 сделки, 608 805 лота и 20 589 960 лева по-малко. 
При подобно съотношение логично е дружествата със сделки за над 200 000 лева да са по-малко. През отминалите пет 
работни дни са 6 дружества, спрямо 15 дружества в предходната седмица, като най-голям седмичен оборот регистрира за 
Чайкафарма висококачествените лекарства АД (THQM) с 4 сделки с акции на дружеството за 2 596 160 лева; Варна риълтис 
ЕАД (VRSA) с 3 сделки с облигации на дружеството за 2 002 502 лева; Еврохолд България АД (EUBG) с 8 сделки с акции на 
дружеството за 394 516 лева; Агрия Груп Холдинг АД (AGH) с 80 сделки с акции на дружеството за 307 194 лева; френската 
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (MOH) с 40 сделки с акции за 304 996 евро (606 290 лева, търговията с акциите на чуждите 
компании е в евро); германския борсов оператор Deutsche Boerse Commodities GmbH (4GLD) с 6 сделки с акции за 276 154 
евро (540 110 лева). 
В тази група на най-оборотните емисии за пета поредна седмица попада Чайкафарма висококачествените лекарства АД 
(THQM). 
Освен това, 6-те дружества, които са реализирали сделки за над 200 000 лева всяко, за общо 5 881 522 лева, формират 
61.90% от седмичния оборот на БФБ. 
След като три от индексите регистрират седмични повишения, 
печелившите акции са повече от губещите 
при съотношение 71% за печелившите към 27% за губещите и 2 на сто без промяна. При другите показатели съотношението 
също е в полза на печелившите: при емисиите (44% за печелившите към 40% за губещите и 16 на сто без промяна), при 
обемите обороти (72% за печелившите към 27% за губещите и 2 на сто без промяна) и при сделките (52% за печелившите 
към 43% за губещите и 5 на сто без промяна). 
Динамика на индексите на БФБ 
Седмичният преглед (4 – 8 юли) показва, както вече посочихме, че три от индексите са на печалба и само един на загуба: 
- при SOFIX е регистрирано повишение с 0.84% спрямо спад с 0.70% в предходната седмица. През отминалите пет работни 
дни с акциите на 15-те компании, включени в SOFIX, са реализирани сделки с 437 346 лота за 1 150 493 лева при 3 250 939 
лева седмица по-рано; 
- при BGBX 40 е отчетено понижение с 0.04% спрямо спад с 0.23% и в предходната седмица. През отминалите пет работни 
дни с акциите на 40-те компании, включени в широкия измерител, са сключени сделки с 747 710 лота за 4 684 228 лева при 
5 941 035 лева седмица по-рано; 
- при BGTR 30 е регистриран ръст с 0.49% спрямо понижение с 0.51% в предходната седмица. През отминалите пет работни 
дни с акциите на 30-те компании, включени в равно претегления измерител, са реализирани сделки с 450 237 лота за 1 835 
108 лева при 9 511 243 лева седмица по-рано; 
- имотният BG REIT е с най-висок седмичен ръст от 2.29% след печалба с 1.00% в предходната седмица. През отминалите 
пет работни дни с акциите на 7-те AДСИЦ, включени в измерителя, са осъществени сделки с 86 381 лота за 233 508 лева 
при 1 187 849 лева седмица по-рано. 
Най-печелившите акции 
- американската Amazon.com Inc. (AMZ) е начело в групата на най-печелившите акции с ръст от 13.05% и седмичен оборот 
от 178 842 евро (търговията с акциите на чуждите компании е в евро) при последна цена от 114.180 евро/акция; 
- Смарт Органик АД (SO) е с повишение от 9.38% и седмичен оборот от 36 841 лева при последна цена от 17.500 лв./акция 
и пазарна капитализация от 180 425 000 лева; 
- френската LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (MOH) е с нарастване от 7.27% и седмичен оборот от 304 996 евро (606 290 
лева) при последна цена от 615.000 евро; 
- БГ Агро АД (BGAG) е с печалба от 6.25% и седмичен оборот от 11 220 лева при последна цена от 1.700 лв./акция и пазарна 
капитализация от 68 607 648 лева; 
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- Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ (BREF) е с повишение от 4.39% и седмичен оборот от 93 585 лева при 
последна цена от 2.380 лв./акция и пазарна капитализация от 82 447 782 лева. 
Най-губещите акции 
- Неохим АД (NEOH) е начело на групата на най-губещите емисии със спад от 15.40% и седмичен оборот от 150 601 лева 
при поседна цена от 47.800 лв./акция и пазарна капитализация от 126 878 312 лева; 
- германската химическа компания K + S AG (SDF) е със спад от 13.40% и седмичен оборот от 14 627 евро (28 607 лева) при 
последна цена от 20.880 евро/акция; 
- Индустриален Капитал Холдинг АД (HIKA) е с понижение от 8.57% и седмичен оборот от 12 728 лева при последна цена 
от 3.200 лв./акция и пазарна капитализация от 50 766 541 лева; 
- Топлофикация-Бургас АД (TPLB) е на загуба с 8.57% и седмичен оборот от 150 496 лева при последна цена от 1.600 
лв./акция и пазарна капитализация от 46 268 781 лева; 
- Агрия Груп Холдинг АД (AGH) е със спад от 6.56% и седмичен оборот от 307 194 лева при последна цена от 29.900 лв./акция 
и пазарна капитализация от 203 320 000 лева. 
Енергийните компании на БФБ 
През отминалите пет работни дни (4 -8 юли) с книжата на: 
- Електроразпределителни мрежи Запад АД - ЕРМ Запад АД (новото име на ЧЕЗ Разпределение България АД (CEZD) не са 
реализирани сделки, като последната е била на 15 юни с 53 акции за 15 592 лева, след което цената им се е повишила 
0.68%, при последна цена от 294.000 лв./акция и пазарна капитализация от 566 832 000 лева; 
- Електрохолд Продажби АД (CEZE) също не са реализирани сделки, като последната е била на 14 април с 24 акции за 710 
400 лева, след което цената им е спаднала с 1.33% при поседна цена от 29 600.000 лв./акция и пазарна капитализация от 
148 000 000 лева; 
- Синергон Холдинг АД (SNRG) не са реализирани сделки, като последната е била на 30 юни с 500 акции за 398 лева, след 
което цената им се е повишила с 13.57%, при последна цена от 0.795 лв./акция и пазарна капитализация от 14 595 285 лева; 
- КМ Грийн Енерджи Фонд АД (CGRN) е реализирана една сделка на 4 юли със 100 акции за 146 лева, след което цената им 
не се е променила при последна цена от 1.460 лв./акция и пазарна капитализация от 19 470 370 лева; 
- Елхим Искра АД (ELHM) не са реализирани сделки, като последната е била на 28 юни с 500 акции за 320 лева, след което 
цената им е спаднала с 1.54% при последна цена от 0.640 лв./акция и пазарна капитализация от 16 069 382 лева; 
- Топлофикация-Русе ЕАД (TPLR) не са реализирани сделки, като последната е била на 9 юни с 9 000 акции за 30 600 лева, 
след което цената им се е понижила с 2.86%, при последна цена от 3.400 лв./акция и по-ниска пазарна капитализация до 
96 387 117 лева; на БФБ се търгуват и облигации на Топлофикация-Русе АД (T0F1), но през отминалата работна седмица не 
са реализирани сделки, като последната е била на 25 май с една облигация за 1 000 лева, след което цената на дълговите 
книжа не се е променила, оставайки на 1 000.00 лева номинал за облигация; 
- ТЕЦ - Бобов дол АД (TBD) не са реализирани сделки, като последната е била на 23 юни с 1 250 акции за 25 000 лева, след 
което цената им не се е променила, при последна цена от 20.000 лв./акция и пазарна капитализация от 174 100 800 лева; 
на БФБ се търгуват и облигации на ТЕЦ - Бобов дол ЕАД (TC8A), но през отминалата седмица не са реализирани сделки, 
като последната е била 24 юни с 81 облигации за 81 000 лева за 1 000 лева номинална стойност, след което цената им не 
се е променила. 
- Топлофикация-Бургас АД (TPLB) са реализирани сделки с 94 060 акции за 150 496 лева, след което цената им се е 
понижила с 8.57%, при последна цена от 1.600 лв./акция и по ниска пазарна капитализация до 46 268 781 лева; 
- Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA) не са реализирани сделки, като последната е била на 27 април с 286 облигации 
за 286 000 лева при номинална стойност от 1000 лева/брой, след което цената им не се е променила; 
- ТЕЦ Марица 3 АД (6TMA) не са реализирани сделки, като последната е била на 10 декември 2021 г., когато са продадени 
334 дългови книжа за 334 000 лева на номинална стойност, след което цената им не се е променила, при последна цена 
от 1 000.000 лева номинал/брой; 
Източници: Бюлетините на БФБ и статистическата база на Infostock.bg. 
Обзорът има аналитичен характер и не е препоръка за сделки с акции и други инструменти на БФБ и други борси по 
света. 
 
√ Европейските фондови пазари отбелязват умерен ръст в края на седмицата 
С най-голям дневен ръст затвори германският индекс DAX, а единствен с понижение приключи испанският IBEX 35  
Западноевропейските фондови пазари отбелязват умерено повишение в петък след рязкото покачване през предходните 
две сесии, следвайки възходящия тренд трети пореден ден, въпреки, че търговията с акции в Западна Европа стартира в 
червената зона. Достигнатият възходящ тренд при затваряне на фондовите борси в региона се отрази и на седмичната 
равносметка, която показва нарастване след спада в предходната седмица, с което беше прекъсната негативната серия на 
три поредни седмици на спад 
Пазарът на труда в САЩ 
Пазарните участници бяха изненадани от по-добрите данни за пазара на труда в САЩ, който представи Министерството на 
труда на САЩ. Американските работодатели са създали 372 000 нови работни места през юни, пренебрегвайки високата 
инфлация и отслабващия икономически растеж в страната. Безработицата в САЩ през юни е останала на равнище 3.6 на 
сто за четвърти пореден месец. Анализаторите, анкетирани от Trading Economics, очакваха данните да покажат увеличение 
на броя на работните места с 268 000, докато за безработицанта има съвпадение. 
По-силните от очакваните данни за пазара на заетостта, който се следи от всички централни банки, вероятно ще подтикне 
Федералният резерв на САЩ (Фед), а след това може би и ЕЦБ, да продължат с политиката си на рязко повишаване на 
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лихвените проценти, за да охладяат икономиката и да забавят ръста на цените, прогнозират анализатори, анкетирани от 
„Ройтерс“. 
Статистиката 
Междувременно външнотърговският дефицит на Франция нарасна до 13 млрд. евро през май от ревизираните 12.7 млрд. 
евро месец по-рано. Това е рекордно висока стойност в историята на изчисленията, т.е. от януари 1970 г. насам, съобщи 
Trading Economics. 
Световните цени на храните са се понижили за трети пореден месец през юни, но са останали близо до отчетените през 
март рекордно високи равнища, съобщи Организацията по прехрана и земеделие на ООН (FAO). Това, според пазарни 
наблюдатели, е сигнал за предстоящо забавяне на инфлационния ръст. Индексът на FAO, измерващ месечните промени в 
цените на кошница от зърнени храни, маслодайни семена, млечни продукти, месо и захар, миналия месец е бил на средно 
равнище 154.2 пункта спрямо преразгледани нагоре 157.9 пункта за май. 
Фондовият пазар 
До обед общият европейски индекс Stoxx 600, в който са включени най-големите компании в региона, се понижи с 0.26%, 
а от националните измерители на „сините чипове“ с най-голям дневен спад беше испанският IBEX 35 (-1.1%), следван от 
френския CAC 40 (-0.6%), германския DAX (-0.4%), британския FTSE 100 (-0.2%) и италианския FTSE MIB (-0.12%). Следобед 
настъпи пълен обрат и всички национални измерители затвориха в зелената зона, с изключение на испанския бенчмарк 
IBEX 35. 
 

 
Източник: MarketWatch 

 
От таблицата по-горе е видно, че с най-голям дневен ръст затвори германският индекс DAX, а единствен с понижение 
приключи испанският IBEX 35. 
Сделките 
Френските акции на Électricité de France S.A.  (EDF) поскъпнаха с 5.64%, което ги изпрати към върха на общия европейски 
измерител на „сините чипове“, благодарение на новината, че френското правителство е започнало да търси нов главен 
изпълнителен директор на компанията в навечерието на нейната национализация. 
Начело на Stoxx 600, обаче, се изкачиха акциите на австрийската петролна и газова компания OMV, която скочи с 6.64 % 
след публикуването на по-добри от очакваните резултати за второто тримесечие. 
Сред печелившите бяха книжата на шведската енергийна компания Orron Energy и на италианският производител на 
отбранителни продукти Leonardo, които отбезяха ръст, съответно с 6.44% и 4.12%. 
Акциите на германския производител на автомобили Volkswagen поскъпнаха с 5.91% след новината, че компанията 
планира да съкрати сроковете за доставки на електрически автомобили за пазарите в Азия, заради нарасналото търсене. 
Допълнителна подкрепа акциите на VW получиха и от съобщението, че е започнало изграждането на завод за батерии в 
Залцгитер, с което е стартирала дейността си новата компания PowerCo. Очакванията са до 2030 г. Power Co. заедно с 
партньори да инвестира повече от 20 милиарда евро в развитието на този бизнес сегмент. Годишните приходи на 
компанията се очаква да надхвърлят 20 милиарда евро, а персоналът й в Европа да нарасне до 20 хиляди души. 
Цената на акциите на германската фирма за недвижими имоти Tag Immobilien спадна с 6.09% след съобщенията, че 
компанията планира да набере 200 млн. евро чрез ново предлагане на акции. Емисията акции на компанията се озова на 
дъното на Stoxx 600. 
Сред губещите бяха и акциите на френската софтуерна компания Ubisoft , които се понижиха с 2.94%. Цената на книжата 
на германската Uniper спаднаха  с 4.45% до обед, но след това започна възстановяване, което в крайна сметка отведе 
емисията сред печелившите, с регистриранп дневен ръст от 0.94%. 
Седмичната равносметка 
както вече посочихме е добра, прекъсвайки продължилия преди това спад три поредни седмици. С най-висок ръст 
завършва седмицата общият Stoxx 600 (+2.45%), следван от френския САС 40 (+1.73%), германския DAX (+1.50%), британския 
FTSE 100 (+0.58%),италианския FTSE MIB (+0.10%) и само испанският IBEX 35 e на загуба (-0.95%). 
 
Мениджър 
 
√ Кирил Петков: Връщаме обратно контрола над Европейската граница ГКПП Капитан Андреево 
Премиерът в оставка Кирил Петков коментира оповестените от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) 
нарушения, установени по граничния пункт "Капитан Андреево". 
"С всеки оставащ час от нашето управление си връщаме обратно контрола над Европейската граница ГКПП Капитан 
Андреево. Работим усилено, за да възстановим върховенството и силата на закона, икономическия просперитет и 
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икономическа стабилност в България, контрола върху качеството на храната и възстановяването на здравето на 
българските граждани", заяви той в своя профил в социалната мрежа "Фейсбук". 
"По наша покана на Капитан Андреево бе извършен одит от Европейската Комисия. В продължение на 4 дни, по 12 часа на 
ден, ГКПП Капитан Андрево бе одитиран от експерти на DG SANTE, чиито окончателен доклад ще бъде публикуван през 
есента. Ние апелираме това да стане възможно най-скоро. По предварителни данни одиторите са констатирали множество 
нарушения в предишните практики, които повдигат редица въпроси. Например разрешавани ли са през последните 10 
години недопустимо високи нива на пестициди във вносните плодове и зеленчуци? По последни изчисления количествата 
плодовете и зеленчуците със завишено съдържание на пестициди, които са достигали до масата на гражданите в България 
и Европа, са били до 7 пъти по-големи от сега. За последните 10 години причинените парични загуби и пропуснати ползи 
за държавата са оценени на поне 250 милиона лева", допълни още Петков. 
Според него благодарение на екипа и усилията на правителството в лицето на БАБХ и министерство на 
земеделието контролът на храните е върнат на държавата. "Ние вече можем да гарантираме високо ниво на безопасност 
на храните за българския и европейския потребител, които отговарят на същите стандарти на контрол, както на всяка друга 
европейска граница. Това значи по-здрави български деца и граждани", каза още премиерът в оставка. 
 
√ Еврото се разменя за 1,0150 щатски долара 
В началото на седмицата еврото остана над прага от 1,01 щатски долара въпреки леките загуби, съобщиха германски 
финансови издания. 
В междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин единната европейска валута се котираше за  1,0150 щатски долара 
или малко под равнището от петък вечер. 
Европейската централна банка определи в края на миналата седмица референтен курс на еврото от 1,0163 долара. 
 
√ Цените на петрола се понижиха с повече от процент 
Цените на петрола се понижиха с над 1% в ранната търговия в понеделник, изтривайки част от ръста от предходната сесия, 
след като опасенията за търсенето на фона на забавянето на глобалната икономика и ограничителните мерки срещу 
разпространението над COVID-19 в Китай надделяха над притесненията за ограниченото предлагане, пише Ройтерс. 
Към 9:15 часа българско време сортът Брент поевтиня с 1,20 долара за барел, или 1,12%, до 105,8 долара за барел, след 
като поскъпна с 2,3% в петък. Цената на американския лек суров петрол WTI се понижи с 1,50 долара, или 1,43%, до 103,3 
долара за барел, следвайки ръст от 2% по време на предходната сесия. 
Като цяло търговията тази сутрин е ограничена заради официален празник в части от Югоизточна Азия, включително 
центъра за търговия с петрол Сингапур. 
И двата сорта отбелязаха седмични спадове миналата седмица, тъй като пазарът беше доминиран от притеснения, че 
повишаването на лихвените проценти в борбата с инфлацията ще предизвика рецесия и ще намали търсенето на петрол. 
Данните за 10 юли за заразените с COVID-19 в Китай показват, че броят им е нараснал спрямо предходния ден. Остават 
опасенията относно потенциала за по-широки блокирания, след като в Шанхай беше открит нов подвариант на Омикрон. 
От страна на предлагането, пазарът остава нервен на фона на плановете на западните държави да ограничат цените на 
руския петрол, като президентът Владимир Путин предупреди, че по-нататъшните санкции могат да доведат до 
„катастрофални“ последици на глобалния енергиен пазар. 
Друг ключов фактор, който търговците ще наблюдават, е поддръжката на тръбопровода „Северен поток-1“, пренасящ 
руски газ до Германия, който няма да работи от 11 до 21 юли. Правителства, пазари и компании се притесняват, че 
спирането може да бъде удължено поради на война в Украйна. 
Ако тръбопроводът не бъде пуснат отново на 22 юли, както е планирано, това може да доведе до унищожаване на 
търсенето на газ в Европа, което ще стимулира икономическо забавяне и ще доведе до по-слабо търсене на петрол и 
стагфлация, каза Стивън Инес от SPI Asset Management. 
 
Cross.bg  
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Политическите скандали и кризи - решенията в съдебната система. Гост: Проф. Янаки Стоилов 
- Разплита ли се схемата на ГКПП „Капитан Андреево“ и кои нарушения отиват към прокуратурата. Гост: Проф. 

Христо Даскалов – изпълнителен директор на БАБХ 
- Първите дни на отстъпката за горива. Гост: Светослав Бенчев – Българска петролна и газова асоциация 
- В разгара на сезона какви са изводите до момента 
- Зад кулисите на най-новия сериал на БНТ „Войната на буквите“. Гости: Валентин Танев; Сезар Димитров; Людмила 

Филипова   
бТВ, „Тази сутрин“ 

- Нови заплахи по случая с лабораторията на „Капитан Андреево“. Гост: Константин Бачийски – депутат от 
„Продължаваме промяната“ 

- Ще скочи ли цената на газа с 32% 
- 20 души без дом след пожар в Сливен 
- Европейският шампион по борба Едмонд Назарян 

Нова телевизия, „Здравей, България“ 

https://www.facebook.com/kiril.petkov.104
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- Проваленият мандат. Гост: Мирослав Иванов – председател на НС 
- Казусът „Росенец“ 
- Съмнения за полицейско насилие – мъж се бори за живота си след арест в Берковица 

  
√ Преглед на печата  
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа  - Руският още е тренд: 4 деца за 1 място, родители тревожни - 14 учители сред изгонените "шпиони". Ще има ли 
училище? 
в. Труд - Храните поскъпват - с малко, но редовно 
в. Телеграф - 350 000 българи с редки болести 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа – "Хемус" - кой прав, кой крив, но строежът на магистралата до Варна спря съвсем 
в. 24 часа - Ще каже ли Семерджиев, че се е дрогирал след, а не преди катастрофата? 
в. Труд - Кирил Петков без нито една официална визита 
в. Труд - Рибари от Ченгене скеле на бунт заради "Корал" 
в. Телеграф - ПП пое курс към предсрочни избори 
в. Телеграф - Школа броят 5400 лв. за е-дневик  
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Петър Андронов, главен изпълнителен директор за международните пазари на КВС: Тези, които вземат 
решения, да помогнат на реалната икономика - банките ще понесат, ако тя се влоши продължително 
в. Труд - Доц. д-р Антоний Гълъбов пред "Труд": Намираме се в "зона на здрача" с безконтролен кабинет 
в. Телеграф - Зам.-кметът по дигитализация на Столичната община Генчо Керезов: Турбини ще произвеждат ток на 
Цариградско шосе  
Водещи анализи 
в. 24 часа – стр. 15, 16 - Миналата година беше хаос, тази - цирк 
в. Труд - Тръмп и изборите през 2024 г. 
в. Телеграф - Нож с две остриета 
 
√ Предстоящи събития в страната на 11 юли 
София 

- От 10.30 часа в Гранд хотел София, в зала Триадица ще бъде официално открита международната конференция 
Edging Higher. 

- От 17.00 часа в Галерия на открито – Градина „Кристал“ Посолството на Република Хърватия в България, 
организира фотоизложбата „Красотата на Хърватия“ на известния хърватски фотограф Марко Върдоляк. 

- От 18.00 часа в галерия „Академия“, ул. Шипка 1 Националната художествена академия ще представи изложбите 
на дипломираните магистри – випуск 2022 в галерия „Академия“ от 11 до 30 юли 

- От 19.00 часа на Моста на влюбените до НДК в София ще бъде открита изложба “Моралът е доброто” с авторски 
фотографии на големия юрист, университетски преподавател и общественик доц. д-р Кристиан Таков. 
Експозицията ще представи 60 кадъра, подбрани от над 20 хиляди снимки, направени в различни периоди от 
живота му. Всички фотографии ще бъдат съпроводени от сентенции на доц. Таков, посветени на правото, 
справедливостта и културата.  

*** 
Варна. 

- От 21.00 часа на сцената на Летния театър във Варна Георги Мамалев ще се превъплъти в ролята на Големанов в 
едноименната пиеса на Стефан Л. Костов под мотото #КойЩеБъдеНовиятМинистър.  

*** 
Видин. 

- От 17.30 часа, в залата на Общински съвет – Видин ще се проведе информационна среща на тема „Възможности 
за европейско финансиране за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в жилищни сгради на територията 
на Община Видин”.  

*** 
Добрич. 

- От 19.00 часа в Спортна зала „Добротица“ Плевенска филхармония представя „Светът на киното в музиката“ с 
Хилда Казасян, Васил Петров, Теодосий Спасов, Живко Петров, Христо Йоцов, Михаил Йосифов, Димитър 
Карамфилов 

*** 
Дупница. 

- От 11.00 часа, в с. Самораново, каптаж "Купищата", ще се даде официален старт на дейностите по рехабилитация 
и доизграждане на пунктовете за контролен и оперативен мониторинг на качеството на подземните води, които 
са част от Етап 2 на Дейност 3 по проект „Подобряване мониторинга на химичното състояние на подземните води“.  

*** 
Сливен. 
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- От 11.00 часа, в сградата на РСПБЗН-Сливен, представители на ръководството на Регионална дирекция „Пожарна 
безопасност и защита на населението” ще дадат брифинг във връзка с пожароопасния сезон и жътвената кампания 
в областта. 

*** 
Стара Загора. 

- От 10.30 часа в РБ „Захарий Княжески“ продъжава лятната програма Създай. Играй. Прочети. Научи“ на Регионална 
библиотека „Захарий Княжески“ .  

*** 
Шумен. 

- От 10.00 часа в НЧ „Добри Люцканов-1912“ с. Васил Друмев ще се проведе Арт работилница и четене на открито 
- От 11.00 ч. в зала 203 на община Шумен ще се проведе заседание на комисията за избор на обществен посредник 

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

