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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 

 
Bulgaria ON AIR 
 
√ Каква ще бъде цената на газа и ще има ли стабилни доставки? 
Коментар на Васил Велев, председател на АИКБ и Светослав Бенчев от БПГА 
Каква ще бъде цената на газа и ще има ли стабилни доставки? Въпросите са към Васил Велев, председател на АИКБ и 
Светослав Бенчев от Българската петролна и газова асоциация в предаването „Брюксел 1“. 
„Всъщност заявката за цена за този месец е 186 лева и 47 стотинки, което е 32 % увеличение спрямо предходния месец, 
като когато цената беше 142 лв. ни беше обещано, че цената ще върви надолу. Имаше декларация, че е намерен 4 пъти 
по- евтин газ и така нататък. Неща, на които ние, разбира се, не сме толкова лековерни, за да повярваме. Но това, което в 
момента е очевидно е факт. Гледайки напред, осигурен газ до края на годината няма, а този, който е осигурен, е на много 
високи цени и които са цените на спот пазара“. Това каза Васил Велев от АИКБ. 
Според Светослав Бенчев, проблемът е, че „правителството не свърши това, което можеше да направи, а именно да 
коментира с европейските ни партньори, как ще се развие ситуацията в бъдеще по отношение на заплащането с рубли. В 
интернет циркулира един списък с държави, които продължават да заплащат на „Газпром“. Това са Франция, Италия, 
Германия. Големите държави в ЕС продължават да получават доставки, въпреки намалените количества в последно 
време. Имало е начин да се справим и по- скоро, проблемът е какво ще правим оттук насетне, защото ние сме се докарали 
до една ситуация, която е тревожна, но може да стане много тревожна в следващите месеци, ако нищо не се направи“. 
Васил Велев коментира, че индустрията е потребител с равномерен профил,  около 40 процента от потреблението е в 
индустрията, то е постоянно през цялата година и всъщност превишава значително това, което очакваме да получим от 
Азербайджан. „Отделно, не е ясно на каква цена ще получим и него, докато при бита във връзка с отоплителния сезон се 
променя консумацията три пъти, сега е три пъти по-малко за топла вода, отколкото е през зимния сезон. И очевидно ще 
има проблем, недостиг на газ, което ще доведе до изключване на цели предприятия. Това са предприятията, които са най- 
големите потребители на газ в химията, торовите заводи, стъкларската промишленост, целулозно- хартиената, изобщо 
строителните материали, керамика, стъкло. Освен тези сектори, цели сектори на индустрията, много предприятия ползват 
газа за технологични нужди, не като суровина, за технологични нужди, които не всички ще успеят да заменят този газ и 
още повече предприятия го ползват също за отопление през зимата. Така че, ситуацията е много тревожна. Ние 
предупредихме, напомнихме източната мъдрост, че преди да си изкопал нов кладенец, не трябва да плюеш в стария. Но 
въпреки това, ние се изплюхме в стария кладенец. И при условие, че начинът, по който доставчикът „Газпромекспорт“ - 
основният доставчик поиска да се плаща, се изпълнява от редица държави, в това число Германия, Франция и Италия, 
както и Австрия, Унгария“. 
Светослав Бенчев допълва, че основният проблем в създалата се ситуация е, че ние нямаме вариант. „Така широко 
рекламираната връзка Гърция-България е изградена, правят се тестове, но тя ще влезе в употреба реално в края на 
септември, началото на октомври месец. Хранилището в Чирен е нагнетено на 34- 35 процента, а и няма с какво да бъде 
нагнетено в момента. Това е един огромен проблем, който в един момент ще се разрази сериозно и това ще бъде през 
зимните месеци“. 
Премиерът в оставка заяви, че през август азерският газ ще потече по интерконектора Гърция-България. 
„Ние чухме доста дати, кога този газопровод ще влезе в реална употреба. Засега нито една не е оправдала реалните, чисто 
технически и други параметри, които трябва да бъдат изчистени. Говорят, че това ще стане в края на септември, началото 
на октомври. Как ще се нагнети това хранилище в Чирен? Откъде ще дойдат тези количества? Имайте предвид, че то се 
нагнетява с около 0,4 процента на ден. Това означава, че ние трябва да го пратим до 70% за 100 дни. Къде са тези 100 
дни?“, пита Бенчев. 
Васил Велев е на мнение, че интерконекторът няма да увеличи допълнително количествата газ от Азербайджан. И по 
досегашните трасета можеха да бъдат доставени пълните количества, не една трета от тях, но всъщност ние досега 
получавахме една девета, сега ще получаваме три деветки. Останалите шест девети ги няма. Няма ги за октомври, 
ноември, декември  въобще, за август месец ги има частично. Това е, което слушахме от отговорите на изпълнителния 
директор на „Булгаргаз“. Но и още по- тревожни са нивата, до които стигна спот пазара. Ние липсващите количества ще ги 
получаваме на тази цена. Никой няма да ни направи подарък да ни продаде по цени на дългосрочен договор, каквито бяха 
30 процента от количествата от „Газпромекспорт“. Нека само да видим числата какви са. Парното в София се увеличи с 40 
процента при разчет на цена 115 лева за мегаватчас, а в момента за юли е 186, а за следващия месец спот пазарът е над 
300 лева. И нека да кажем, че тези 40 процента, само 40 процента се постигнаха с един милиард лева субсидии от Фонда 
за сигурност на електроенергийната система, каквито допълнително субсидии няма. Всяко домакинство, след като е 
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сметнато, че ще получи около и повече от 1000 лева субсидия, тоест ще плати с 1000 лева по-малко за сезона, получава 
40% увеличение при цена 115. А тя за следващия месец е над 300. Това значи в пъти увеличаване на вече увеличената 
цена“. 
Целия разговор гледайте във видеото. 
 
 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
БНТ 
 
√ Брюксел препоръчва втора бустерна доза ваксина за хората над 60 години 
Европейският център за превенция и контрол на заболяванията и Европейската агенция по лекарствата препоръчаха вчера 
поставянето на нова подсилваща доза ваксина против COVID-19 за хора на възраст между 60 и 79 години и хора със 
заболявания, които ги излагат на висок риск от тежко заболяване. 
Оттам изтъкват, че в момента се развива нова вълна от COVID-19 в Европа, нараства броят на заразените и приемът в 
интензивните отделения. 
Препоръките са втората подсилваща доза да се поставя най-малко четири месеца след предишната като се започне с хора, 
които са получили предишната си подсилваща доза преди повече от 6 месеца. 
„Нашите ваксини срещу COVID-19 работят и предлагат добри нива на защита срещу тежко преминаване на болестта 
и хоспитализация. Тъй като случаите и хоспитализациите отново нарастват с навлизането в летния период, 
призовавам всички да се ваксинират и подсилят възможно най-бързо. Няма време за губене”, призова Стела 
Кириакидес, европейски комисар по здравеопазването и безопасността на храните. 
Според експертите в момента няма доказателства в подкрепа на поставянето на втора подсилваща доза на хора под 60-
годишна възраст, които не са изложени на риск от тежко заболяване. 
 
√ 2032 лева средна учителска заплата от 1 септември, предлагат от МОН 
2032 лв. да стане средната учителска заплата от 1 септември т.г., а непедагогическите специалисти да получават 
средно 1134 лв. Това ще предложи Министерството на образованието и науката на социалните партньори в 
средното образование с разпределението на средствата от актуализацията на държавния бюджет. 
На 6 юни т.г. просветното министерство поиска от Министерството на финансите 173,4 млн. лв. допълнително за 
предучилищното и училищното образование. Първоначално тази сума остана извън разчетите за промяна в Закона за 
бюджета, но впоследствие депутатите гласуваха 150 млн. лв. за увеличение на възнагражденията, за издръжка и храна, 
както и за национални програми. 
За увеличение на възнагражденията в детските градини, училищата и центровете за подкрепа се отделят близо 54,5 млн. 
лв. Учителските заплати се вдигат средно с 5%, а тези на непедагогическия персонал – средно с 4%. За обезщетения на 
напускащите образователната система ще се изплатят 35,1 млн. лв. допълнително. Над 1,2 млн. лв. повече се отпускат за 
ученически стипендии. 
С 20% се повишава добавката за храненето на децата от подготвителните групи и от 1-ви до 4-ти клас. За тази цел са 
предвидени почти 5,5 млн. лв. За компенсиране на по-високите разходи за храна с още 5 млн. лв. се вдига нормативът за 
целодневната организация на учебния ден. 
Заради скока на цените на енергоносителите образователните институции ще получат 10,5% над досегашния си бюджет за 
издръжка и режийни разходи. Това ще струва на държавата над 26 млн. лв. допълнително. С 31% ще се увеличи нормативът 
за издръжка на дете в детските градини. За това са предвидени почти 22,5 млн. лв. 
 
√ Кристиан Вигенин: Коалицията, която управляваше до момента, може да продължи да го прави с ясни ангажименти 
"Сега е време всеки от нас, особено политическите лидери, да поемат глътка въздух, да осмислят добре къде се намираме 
и какво предстои, защото ще ни е нужна много мъдрост в следващите дни", това заяви пред БНТ депутатът от ПГ на "БСП 
за България" Кристиан Вигенин. 
Той каза още, че в момента е рано да се водят конкретни разговори между политическите формации, защото има твърде 
много неясноти. 
"Но всяка една политическа формация, съм убеден, че осмисля собственото си поведение, ситуацията, в която се 
намираме, отговорността преди всичко пред хората, пред страната и се надявам с тази мисъл да продължим в 
следващите дни и съвместната работа и разговорите помежду си. Защото най-лесно е да кажем - отиваме на избори, 
по-трудно е да се опитаме да формулираме приоритетите пред България, кое е важно за хората в следващите месеци 
и може би все пак да се опитаме да го реализираме, без отново, за 4-ти път за година и половина, да караме хората 
да гласуват", допълни Вигенин. 
По думите му понякога е по-лесно да прехвърлиш отговорността директно на хората, но това означава, че в някаква степен 
си се провалил. Зам.-председателят на НС напомни, че по Конституция изборите са за 4 години и според него трябва "да 
носиш отговорността и да имаш умението, и да направиш така, че правителството да управлява тези четири години." 

https://www.bgonair.bg/a/31-brjuksel-1/271883-kakva-shte-bade-tsenata-na-gaza-i-shte-ima-li-stabilni-dostavki
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"Не всичко е загубено, нека така да го кажа. Има потенциал. Коалицията, която управляваше до момента може да 
продължи да го прави с ясни ангажименти, ясно разписани - така както направихме този опит с мандата на 
"Продължаваме промяната". Една доста конкретна управленска програма за следващите шест месеца, с 
приоритети, които са важни за хората. Едни избори ще оттласнат всичко с няколко месеца напред, което може да 
се окаже фатално в някои отношения - по отношение на Плана за възстановяване и устойчивост, по отношение на 
много социални елементи, които сме заложили в тази програма." 
В БСП не са обсъждали въпроса дали биха направили крачка назад със своя лидер Корнелия Нинова, заяви Вигенин. 
"Не мисля, че лидерите са проблем в случая, тоест участието на лидерите в управлението. Проблемите бяха и са на 
друго равнище. Например съмненията в решимостта на всеки от партньорите да се ангажира с ключови теми като 
борбата с корупцията, спирането на източването на средства. Смятам, че по-големият въпрос е не кой участва в 
правителството, а какво прави това правителство. И ние ако се договорим, че заставаме зад една програма - какво 
трябва да бъде изпълнено, в какви срокове - тези съмнения, които изразява "Продължаваме промяната" по отношение 
на ИТН може да бъде преодоляно ако с третия мандат, тъй като вторият очевидно е обречен, ние се договорим за 
конкренти неща - борбата с корупцията, закона за КПКОНПИ, председателя на антикорупционната комисия." 
Много е далече моментът, в който ще се излъчи кандидат за премиер, каза Вигенин. Той напомни, че третият мандат се 
връчва не на кандидат за премиер, а на парламентарна група, която няма определен срок, в който да излъчи кандидат.  
"Как да излъчим кандидат за премиер като не знаем дали при нас ще дойде мандатът. На този етап всяко говорене 
за кандидат за премиер може да блокира целия процес. Нека да изчакаме на кого ще даде третия мандат президента. 
Нашата основна задача е да опитаме да реализираме правителство с тези приоритети, за които говоря." 
"Виждам, че в последните дни имаше няколко сериозни заявления от "Продължаваме промяната", които ме карат да 
вярвам, че те по-скоро вече се настройват за избори. Но мисля, че те ако са серизони в намеренията си да реализират 
целите, с които дойдоха в управлението и особено борбата с корупцията, един внимателен анализ ще покаже, че след 
едни избори наесен на тях ще им бъд едалеч по-трудно ако не и невъзможно да го направят. Шансът в политиката 
често идва само веднъж и този шанс може да бъде пропуснат ако не успеем с третия мандат. Иначе на избори е най-
лесно да се отиде, но не мисля, че това е отговорният подход. 
Според Вигенин трябва да се търси вариант, който е достатъчно приемлив на първо място за "Продължаваме промяната" 
като победител в предишните избори. И третата парламентарна група, когато получи мандата, трябва да проведе много 
сериозни консултации. 
"Тук отговорността и на президента е много голяма, защото по това на кого ще бъде връчен този мандат ще си 
проличи какви са неговите намерения, как той вижда политическата ситуация. Ако получим мандат ще направим 
възможното, ако друг го получи ще участваме в разговори добронамерено." 
Кристиан Вигенин допусна след връчването на втория мандат да има още един кръг разговори с политическите формации. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ СМГ отново е с най-висок бал за прием след 7-и клас 
Софийската математическа гимназия отново е с най-висок минимален бал за кандидатстване след VII клас в столицата – 
485,750 точки от максимум 500. От там са и петимата пълни отличници на изпитите от националното външно оценяване. 
Четирима от столичните кандидат-гимназисти с максимален бал са пожелали да останат в същото училище. Петият е 
предпочел да продължи образованието си в 164. Гимназия с преподаване на испански език „Мигел де Сервантес“. Това 
показва първото класиране за държавния план-прием в гимназиите, което беше публикувано днес. 
И тази година най-желаните паралелки след VII клас в София са с профил „Чужди езици“ – английски и испански. Най-много 
ученици са поискали да учат в 22. Средно езиково училище „Г.С. Раковски – 2181. На второ място е 32. Средно училище с 
изучаване на чужди езици „Св. Климент Охридски“ – 2133. След тях е Първа английска езикова гимназия, която през 
миналата година беше първенец в класацията. Следва я 164. Гимназия с преподаване на испански език „Мигел де 
Сервантес“. 
Най-предпочитаните училища за професионална подготовка са Националната търговско-банкова гимназия със 
специалност „Електронна търговия“ с изучаване на английски език и Националната финансово-стопанска гимназия със 
специалност „Икономика и мениджмънт“ с изучаване на английски език. Те са посочени съответно от 1304 и 1294 ученици. 
През миналата година Националната търговско-банкова гимназия отново беше водеща със специалност - „Електронна 
търговия“ с изучаване на английски език. 
На следващо място в предпочитанията на седмокласниците е 51. СУ „Елисавета Багряна“ – специалност „Компютърна 
графика“ с изучаване на английски език. След него са Националната търговско-банкова гимназия със специалност „Бизнес 
администрация“ с изучаване на испански език и Софийската професионална гимназия по електроника „Джон Атанасов“ 
със специалност „Системно програмиране“ с изучаване на английски език. 
Първите девет училища в София с най-висок минимален бал са същите, както през 2021 г., но с размяна на позиции. 
Списъка води СМГ „П. Хилендарски“. Тази година на второ място е ТУЕС към ТУ – София, следвано от 91 НЕГ „Проф. К. 
Гълъбов“. 
11 573 ученици от София са участвали в националното външно оценяване след VII клас по български език и литература. По 
математика те са 11 541. Подалите заявление за класиране са 11 008. От тях 1100 не са класирани – 915 от София и 195 от 
страната, защото балът им не е достатъчен за паралелките, които са пожелали. Те ще участват автоматично във второто 
класиране. В държавния план-прием след завършено основно образование в столичните училища са обявени 417 
паралелки. От тях 233 са профилираните, а 184 - професионалните. 

https://bntnews.bg/news/kristian-vigenin-bsp-koaliciyata-koyato-upravlyavashe-do-momenta-mozhe-da-prodalzhi-da-go-pravi-s-yasni-angazhimenti-1201294news.html
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Седмокласниците могат да проверят къде са приети, като въведат входящ номер и код за достъп на интернет адрес: 
https://infopriem.mon.bg/ 
Учениците, приети на първо класиране, могат да се запишат от 13 до 15 юли т.г. включително. В същия срок могат да 
подадат заявление за участие във втори етап на класиране тези, които не са доволни от първи етап. Това става в училището, 
в което вече са класирани. 
 
√ Парламентът на РСМ ще заседава по преговорната рамка, преложена от ЕС, протестите продължават 
Председателят на парламента на Република Северна Македония ще свика заседание за разглеждане на предложената от 
Европейския съюз преговорна рамка. Предстои Талат Джафери да обяви датата на заседанието. 
За днес отново е обявен протест в Скопие срещу т.нар. френско предложение. 
Вчера, за седми пореден ден, се проведе шествие от сградата на правителството, през министерството на правосъдието 
до сградата на парламента. Демонстрациите, подкрепяни от опозиционни партии ВМРО-ДПМНЕ и "Левица", протичат с 
лозунги като „Ултиматум-не, благодаря" и "Спрете българизацията". 
Днес представител на Демократичния съюз за интеграция увери, че предложената рамка предвижда защита на 
македонския език и начало на преговори и ако Скопие не я приеме, страната рискува да остане в изолация. 
 
БНР 
 
√ Радев: България потвърждава категорично подкрепата си за европейския път на Черна гора 
България подкрепя категорично евроинтеграцията на Черна гора, заяви президентът Румен Радев в Подгорица и предложи 
експертна помощ за процеса на присъединяване на тази бивша югославска република. 
След среща с черногорския си колега Мило Джуканович в историческата столица Цетине, Радев заяви:  
"Черна гора е най-напредналата страна в процеса на разширяване на Европейския съюз. Ще очакваме в скоро време да 
приветстваме като пълноценен член на европейското семейство. Ние се надяваме, че пътят към реформи ще бъде ускорен, 
така че заедно да отбележим окончателния успех на Черна гора по пътя на присъединяване към Европейския съюз". 
Високата подкрепа на черногорските граждани за членството на страната им в ЕС е най-сигурният гарант за неутрализация 
на всякакви опити за външно вмешателство в процеса на евроинтеграцията, подчерта още Радев и посочи: 
"България е готова да помага с експертиза за укрепване на институционалния капацитет на Черна гора за решаване на 
всички важни въпроси  не само в процеса на присъединяване, но и след това". 
България и Черна гора имат общо виждане за европейската перспектива на Югоизточна Европа, която няма алтернатива и 
е ключов фактор за сигурността на региона. София подкрепа европейския път на Подгорица, потвърди президентът Румен 
Радев след среща с черногорския си колега Мило Джуканович, и отчете, че Черна гора е най-напредналата страна в процеса 
на разширяване на Европейския съюз: 
"Ще очакваме в скоро време да ви приветстваме като пълноценен член на европейското семейство". 
Президентът на Черна гора Мило Джуканович благодари на България за последователната подкрепа. Според него, 
определени политически центрове в Европа нямат достатъчно ясна преценка за необходимостта от европейска интеграция 
на Западните Балкани: 
"Смятаме, че най-добрата инвестиция на Европейския съюз в мира и стабилността на Европа, е интегрирането на Западните 
Балкани. Затова е много важно нашите съседи, които познават по-добре историята на региона и дефицитите тук, да 
представят тази тема по правилен начин пред Европа, да държат тази тема като дежурна с ясното съзнание, че няма вакуум 
в геополитиката". 
Във времена на кризи, шоково повишение на цените на енергоносителите и растяща инфлация, е необходимо активно 
регионално сътрудничество, подчерта Румен Радев: 
"От ключово значение е нашите страни да повдигат фокуса на Европейския съюз и на НАТО към нашия регион, да имаме 
проактивна политика, която да прави всичко възможно да предотвратява вторичния трус от тези глобални кризи върху 
нашия регион. Що се касае до енергийната свързаност, при моето предишно посещение обсъждахме перспективата за 
високоволтов кабел между Италия и Черна гора. Този проект е факт. Въпросът е как ние да градим и енергийна свързаност, 
така, че България, която в момента изнася ежедневно около 2000 мегавата електроенергия, да може да има най-добрите 
условия и за нашата страна, и за целия регион, да достига до тук". 
Двамата президенти отчетоха необходимостта от развитие на икономическите връзки между София и Подгорица. 
 
√ Румен Радев изтъкна историческите връзки на България с Черна гора 
При посещението си в Подгорица президентът Румен Радев откри изложбата "Черна гора и България 1878-1918 г.". Тя е 
съвместен проект на държавните архиви на двете страни и представя исторически документи за двустранните 
отношенията. 
При откриването на експозицията в сградата на парламента в Подгорица в навечерието на националния празник на Черна 
гора 13 юли президентът Румен Радев посочи: 
"Историческите връзки между нашите два народа датират назад в Средновековието, когато черногорските князе се 
сродяват с българската царска династия на Самуил. Впоследствие в борбите за национално освобождение и независимост 
нашите народи взаимно се подкрепят. Тази изложба днес е един наш дълг на днешните поколения към далновидността 
на тогавашното поколение политици, които ясно осъзнават, че нашите държави сами не могат да постигнат своите цели". 
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√ Бюджетната комисия обсъжда промени, свързани с Плана за възстановяване и със закона за хазарта 
Бюджетната комисия в парламента ще обсъди законодателни промени, свързани с Плана за възстановяване и 
устойчивост.  
В дневния ред на депутатите от ресорната комисия са промени в Закона за хазарта, както и текстове, свързани с 
изтребителите Ф-16. 
 
√ Съдът решава може ли НС да дава препоръки по докладите на главния прокурор 
Конституционният съд ще се произнесе дали противоречи на Основния закон възможността Народното събрание да дава 
препоръки по годишните доклади на главния прокурор. Очаква се също становище дали е в съгласие с Конституцията 
изискването главният прокурор да бъде изслушван най -малко веднъж на три месеца от парламентарната Комисия по 
конституционни и правни въпроси.  
Иван Гешев атакува пред конституционния съд през март две разпоредби в Правилника за организацията и дейността на 
Народното събрание. Според главния прокурор, текстовете противоречат на принципа за разделение на властите и 
разширяват, по недопустим начин, конституционните правомощия на парламента. 
Конституционните съдии ще се произнесат и по допустимостта на друго искане на Иван Гешев - да бъдат обявено за 
противоконституционно орязването на бюджета на прокуратурата с 20 милиона лева. 
 
√ КЕВР обсъжда поскъпването на природния газ 
Поскъпването на природния газ с 32 процента за този месец ще бъде обсъдено в Комисията за енергийно и водно 
регулиране.  
Изчисленията на регулатора сочат, че газът трябва да струва 186 лева и 21 стотинки за мегаватчас без такси и налози.  
Очаква се по-късно следобед Комисията да вземе окончателно решение и то да влезе в сила със задна дата от 1 юли. 
Това е пореден месец, в който решението за цените на синьото гориво се взема със закъснение - практика, срещу която 
бизнесът остро възразява.  
Преди дни работодателите настояха за свикване на Националния съвет за тристранно сътрудничество не само заради 
цените и многото неизвестни около тях, но и заради неяснотата с доставките на газ. 
 
√ Цените на горивата превръщат България в топ дестинация за бюджетни пътешествия 
Класация на Road Trip Index 2022 (Индекс на автомобилни пътувания), проведена от водещата световна търсачка за 
пътувания KAYAK, разкрива най-добрите европейски дестинации, които си струва да посетиш зад волана през настоящата 
година. 
За целта 33 държави в Европа са били проучени и класирани по 24 индивидуални фактора. След това те са били 
разпределени в 5 отделни категории: възможност за бюджетно пътуване, устойчивост, наличие на къмпинги, комфорт и 
инфраструктура, запазена природа и забележителности. Класацията позволява на пътниците да съобразят пътуването си 
със своите предпочитания. Резултатите сочат, че държавите с най-висок рейтинг при петте вида показатели са: Сърбия 
(бюджетно пътуване), Холандия (устойчивост), Франция (къмпинги, забележителности и природа) и Швейцария (комфорт 
и инфраструктура). 
Покрай ръста на цените на горивата тази година, шофьорите са склонни да предпочетат бюджетните пътувания, като 
обръщат повече внимание на разходите си. В това отношение България се препоръчва като евтина дестинация, заемайки 
пето място в класацията в категория бюджетни пътувания. Оказва се, че у нас цените на горивата са сред най-ниските в 
Европа (бензин А 95 около 3.40 лв.). Същото се отнася и за разходите, свързани с ползване на кола под наем, настаняване 
в хотел и такси за паркинг. Средно 34 евро на ден струва кола под наем в България, което една от най-достъпните цени 
сред всички държави в списъка. 
 
√ ЕК предлага увеличаване на финансовата помощ за компаниите, засегнати от войната в Украйна 
Европейската комисия предложи в понеделник коригиране на т.нар. "Временна рамка при кризи", така че да се осигури 
допълнителна подкрепа за цялостния отговор на Европейския съюз на инвазията на Русия в Украйна. 
Комисията подчерта продължаващия негативен ефект от войната в Украйна върху икономиката на блока, като добави, че 
увеличаването на финансовата помощ за бизнеса има за цел да подкрепи плана REPowerEUPlan, който се фокусира върху 
прекратяването на зависимостта на ЕС от руската енергийна система. 
Временната рамка при кризи беше приета през март тази година като средство за подпомагане на икономиките на 
държавите членки, като чрез нея се предоставя финансова компенсация на компании, които са пострадали поради 
украинската криза. 
Планът на ЕС предоставя ограничени количества помощ за фирми, които са били засегнати от санкции или насрещни 
санкции, компенсация за "допълнителни разходи поради изключително високите цени на газа и електроенергията", като 
същевременно гарантира наличието на достатъчна ликвидност за бизнеса, посочи по-рано Европейската комисия. 
Изпълнителният вицепрезидент Маргрете Вестагер, отговаряща за политиката на конкуренцията, каза по повод днешното 
предложение: 
"Неоправданата военна агресия на Русия срещу Украйна продължава. Същото е и въздействието му върху украинците, а 
също и върху нашата икономика на ЕС. Ето защо предлагаме да коригираме Временната рамка при кризи, така че да 
отразява и подкрепя важните и неотложни цели на плана REPowerEU за ускоряване на диверсификацията на енергийните 
доставки, за да станем независим от изкопаемите горива още по-бързо. Тъй като кризата продължава, ние също така 
предлагаме да увеличим максималното ниво на помощ, която може да бъде предоставена съгласно тази времева рамка. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_22_4469
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/statement_22_1949
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Ще вземем решение относно пътя напред, като вземем предвид гледните точки на всички държави членки и 
необходимостта от запазване на ефективната конкуренция на единния пазар.“ 
Предложението на ЕК, изпратено днес до държавите членки, също така взема предвид целта на ЕС да стане независим от 
изкопаемите горива. 
 
√ Домбровскис: ЕК ще намали прогнозите за икономическия растеж в еврозоната 
Изпълнителният вицепрезидент на Европейската комисия Валдис Домбровскис заяви в понеделник преди срещата на 
Еврогрупата, че ЕК ще намали перспективите си за икономически растеж в еврозоната, предаде Ройтерс. 
Според финансовите министри от еврозоната борбата с инфлацията е текущият им основен приоритет въпреки 
намаляващия икономически растеж в блока. 
На редовната месечна среща на министрите ЕК ще представи актуализация на икономическите си прогнози, показващи 
по-бавен растеж и по-висока инфлация, отбеляза Домбровскис в кулоарите на срещата. 
"Могат да се очакват някои ревизии надолу и по-специално за следващата година“, посочи той, добавяйки обаче, че 
растежът остава стабилен. 
Домбровскис каза още, че "инфлацията ще бъде преразгледана във възходяща посока", визирайки новите 
макроикономически прогнози на Комисията, които трябва да бъдат оповестени в четвъртък (14-ти юли). 
Икономическият комисар Паоло Джентилони пък предупреди, че рисковете за икономиката нарастват, тъй като Русия 
може да намали доставките на газ за Европа. Той добави, че Брюксел може да предприеме редица мерки за намаляване 
на инфлационния натиск от вноса на газ, включително чрез тавани на цените, въпреки че все още не е взето решение за 
подобна мярка. 
През май ЕК намали своите прогнози за растежа в еврозоната до 2,7% тази година от февруарска прогноза от 4% и до 2,3% 
през следващата година от 2,7%, като това беше първа оценка на Комисията относно въздействието на руската войната в 
Украйна върху икономиката на единния блок. 
Инфлацията през май беше оценена на 6,1% за тази година, което само по себе си беше значително повишение от 
предишната прогноза през февруари на ниво от 3,5 на сто. За юни обаче Евростат отчете рекордна годишна инфлация от 
8,6 на сто. 
Въпреки очаквания допълнителен спад в икономическия растеж, финансовите и икономически министри от еврозоната се 
съсредоточават върху борбата с инфлацията, което показва воля за по-голямо отдалечаване от масивните икономически 
стимули, предлагани по време на острата фаза на коронавирусната пандемия, отбелязва Ройтерс. 
"Приоритетът е да се ограничи инфлацията", посочи министърът на икономиката на Испания Надя Калвино пред репортери 
преди началото на срещата. 
Според нидерландския финансов министър Сигрид Кааг пък инфлацията е основен проблем и ще остане на високи нива и 
през следващата година. 
 
√ Еврогрупата не успя да избере изпълнителен директор на Европейския стабилизационен механизъм 
След няколкомесечни опити, министрите на финансите от еврозоната отново се провалиха в понеделник да изберат нов 
ръководител на спасителния фонд на блока. 
Министрите от Еврогрупата трябваше да се споразумеят за приемника на Клаус Реглинг, който ще се пенсионира през 
октомври, след като ръководеше Европейския механизъм за стабилност (ESM) от създаването му през 2012 г. в разгара на 
дълговата криза в еврозоната. 
Нито един от кандидатите за поста изпълнителен директор на Европейския стабилизационен механизъм обаче не успя да 
събере необходимото мнозинство от 80 на днешното заседание на неговия борд на гуверньорите. 
След като Италия оттегли кандидатурата на Марко Бути, на финала останаха кандидатите на Португалия в лицето на Жоао 
Леао и на Люксембург в лицето на Пиер Грамен, като и двамата са бивши финансово министри. 
Процедурата ще бъде подновена през септември. 
Председателят на Еврогрупата Паскал Донъхю изрази увереност, че няма да се търси трети кандидат, а един от двамата 
финалисти ще наследи поста на Клаус Реглинг. 
ESM е европейски кредитор от последна инстанция за правителствата, който може да емитира облигации, гарантирани от 
всички 19 страни от еврозоната. Фондът има капацитет за кредитиране от 500 милиарда евро. 
ESM може също така да предостави предпазни кредитни линии на правителствата, преди те да загубят достъп до дълговите 
пазари, директно да рекапитализира закъсали търговски банки или да отпуска заеми на правителствата за тази цел и да 
купува държавен дълг на първичните и вторичните пазари. 
По време на Covid пандемията Европейският механизъм за стабилност също така предложи да отпуска заеми на 
правителствата от еврозоната за разходи, свързани със здравеопазването, лечението и превенцията, но нито една държава 
членка не се възползва от използва тази опция. 
 
√ СДСМ подкрепи френското предложение за започване на преговори за еврочленство 
Централният съвет на управляващия Социалдемократически съюз /СДСМ/ в РС Македония единодушно подкрепи 
френското предложение за започване на преговори на страната за членство в ЕС, предаде БГНЕС. 
Заседанието се проведе късно тази нощ.  
В съобщението от партията се казва, че "решението е взето в полза на държавните и национални интереси, както и на 
стратегическите цели за членство в ЕС".  
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С това си решение на практика партията на премиера Димитър Ковачевски одобрява започването на преговори за 
пълноправно членство в ЕС съгласно предложената Преговорна рамка от 30-ти юни от страна на Франция, която по това 
време бе председател на Европейския съвет. 
Снощи в Скопие се проведе пореден протест срещу т. нар. френско предложение. Говорителите от импровизираната 
трибуна за поreден път призоваха за отхвърляне на предложението, което нарекоха ултимативно, и призоваха гражданите 
за национално обединение срещу него.  
 
√ Гърция се готви за евентуално спиране на руския природен газ 
Гърция търси решение на евентуална енергийна криза, ако Москва прекрати изцяло подаването на природен газ. 
Войната в Украйна нанася огромни щети на икономика, енергетика и транспорт, заяви бившият гръцки премиер Георгиос 
Папандреу на международен форум в Атина. 
Гърция не може да се освободи от руската зависимост, защото 40% от природния газ, необходим на страната е руски, 
признават енергийни експерти. 
Ако Москва прекрати доставките, това ще е пълна катастрофа въпреки опитите на правителството да балансира ситуацията. 
В рамките на извънредните мерки влиза поддържане на 100%  на платформата за втечнен газ на остров Ревитуса, до която 
има достъп и България. Внос на по-голямо количество азерски газ по връзката ТАП, както и увеличаване на производството 
с лигнитни въглища. 
При необходимост се предвижда да се намали захранването на производствените предприятия, за да има гориво за 
битови нужди. 
Лидерът на опозиционната партия "Гръцко решение" Кириакос Велопулос заяви, че икономическите санкции срещу 
Москва трябва да се свалят като неефективни и Гърция да спре изпращането на оръжия за Украйна. 
 
√ Кипър се включва в мрежата от европейски центрове за цифрови иновации 
Кипър се включва в мрежата от европейски центрове за цифрови иновации, за да се ускори дигиталният преход в страната. 
Тя може да се превърне в регионален център за университетско образование, научни изследвания и върхови постижения 
в Източното Средиземноморие, заяви президентът Никос Анастасиадис. 
Европейската комисия одобри създаването и функционирането на център за цифрови иновации в Кипър /Cyprus Digital 
Innovation Hub/, съобщиха от Кипърския институт, който е негов координатор. 
Той е част от европейската мрежа на такива центрове, която се изгражда с финансовата подкрепа на програмата на 
Евросъюза „Цифрова Европа”. 
Партньори в проекта са 13 престижни кипърски университети, институти, бизнесорганизации, които работят в областта на 
високите технологии, научните изследвания, иновациите и предприемачеството. 
Целта на центъра, който ще бъде открит през септември, е да се ускори цифровата трансформация на компаниите и 
публичния сектор в Кипър. 
Той ще предлага консултантски услуги, обучение, трансфер на технологии, достъп до технологична инфраструктура и 
лаборатории, подкрепа за публично, частно и международно финансиране. 
С европейски и национални средства досега в страната действат 6 центъра за върхови постижения в различни области на 
науката и икономиката. 
Над 300 млн. евро се насочват към цифровия преход в Кипър с подписаното миналата седмица Споразумение за 
партньорство в политиката на сближаване с ЕК. 
 
√ Германското правителство може да удължи работата на въглищните централи 
Германското правителство може да удължи работата на въглищните централи, за да ограничи употребата на природен газ. 
Според източници на Ройтерс, темата ще се обсъжда в сряда. 
Причината е силната зависимост на най-голямата европейска икономика от доставките на руски газ и възможността 
Москва да ги спре напълно. 
Планът предвижда въглищни мощности, които трябва да затворят през тази и следващата година, да продължат да 
произвеждат електричество, докато страната е в извънредния режим, въведен заради намаляването на руските доставки. 
До този момент Германия следваше една от най-стриктните за Европейския съюз политики по спиране на въглищните 
централи, с цел ограничаване негативния ефект върху климата. За целта обаче страната разчиташе на природния газ, което 
се превърна в неудобство, след като Русия нападна Украйна. 
Според първоначалните сметки обаче, удължаването на работата на въглищните централи ще спомогне за спестяването 
на едва 1% от газовото потребление на Германия. 
 
√ Милиони работници в Германия са застрашени, ако Русия спре газа в дългосрочен план 
Поминъкът на милиони работници в Германия е застрашен, ако Русия реши да спре доставките на газ за страната в 
дългосрочен план, предупреди ръководителят на Германската федерация на профсъюзите (DBG) Ясмин Фахими пред 
немския вестник "Ханделсблат" (Handelsblatt). 
"В случай на продължително спиране на доставките на газ от Русия, компаниите, които все още бележат рекордни печалби 
през първите две тримесечия на годината, могат бързо да се окажат в екзистенциална беда и в резултат на това могат да 
бъдат застрашени милиони работни места“, отбеляза тя. 
Фахими подчерта, че страната не трябва да се изправя пред подобни проблеми, тъй като те биха представлявали 
значителни рискове за цялата икономика и е възможно съответните индустрии да не се възстановят. 
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По-рано в понеделник германският министър на икономиката Роберт Хабек пък отбеляза, че Берлин работи върху 
намирането на възможно решение с Чешката република, за да се осигурят доставки на природен газ, в случай че Русия 
прекъсне напълно газоподаването, като добави, че това може да се случи през следващите седмици. 
 
√ В Испания започва тридневен дебат за състоянието на нацията 
В Испания днес след 6-годишно прекъсване между политическите сили ще започне отново Дебат за състоянието на 
нацията, който ще продължи три дни. На него ще се обсъжда политическото, икономическото и социалното положение в 
страната. От кабинета на премиера Педро Санчес потвърдиха, че той ще участва. 
Дебатът за състоянието на нацията ще се проведе на фона на ниска електорална подкрепа за премиера Педро Санчес, 
война в Украйна и галопираща инфлация, за която експертите не предвиждат забавяне в краткосрочен план. 
Две години и половина след началото на управлението на този кабинет, който премина през пандемията и последвалата 
икономическа криза, вече са налице и сериозни разминавания между коалиционните партньори по отношение на 
военните разходи и имиграционната политика. Въпреки това от "Унидас Подемос" са категорични, че няма да нападат 
премиера по време на дебата, а ще се надяват обявените от него нови политики да са насочени повече вляво и да облекчат 
живота на обикновения испанец. 
Двете партии преживяха най-сериозното изборно поражение в Андалусия от опозиционната консервативна Народна 
партия, която получи историческо абсолютно мнозинство, но не смятат, че общото им правителство има прогресивна 
алтернатива. Според политически анализатори, цитирани от испанските медии, лидерът на консерваторите Алберто 
Фейхоо също няма да напада кабинета на Санчес, а ще се съсредоточи върху идеологически дебати с "Вокс" и 
икономическото развитие на страната, надявайки се по този начин да затвърди позицията си на уравновесен и позитивен 
политик. Самият Санчес ще акцентира върху "нормалността и стабилността", която според екипа му се е върнала в 
испанската политика, а именно "избори на всеки четири години, годишни бюджети, Дебати за състоянието на нацията и 
прогнозируемо управление. 
 
√ Украйна реагира остро на решението на Канада да върне на Германия турбини за "Северен поток" 
Взривове отекнаха тази нощ в южния украински град Николаев. Украйна реагира остро на решението на Канада да върне 
на Германия ремонтирани турбини за газопровода "Северен поток". 
Кметът на Николаев Александър Сенкевич информира за взривовете в телеграм и призова жителите да не напускат 
убежищата. От руска страна се съобщава за украински атаки в района на Запорожката АЕЦ и Каховската ВЕЦ в Херсонска 
област. Украински ракети са поразили складове с минерални торове в Нова Каховка, като според местната проруска 
администрация при ударите има загинали и ранени. От украинска страна бе заявено, че е бил унищожен склад с 
боеприпаси в града. Междувременно жертвите на руския ракетен удар в събота вечерта в Часов Яр, Донецка област, 
достигнаха 33. 
Властите в Киев са извикали канадския посланик в Украйна заради решението на Отава да върне на Германия ремонтирани 
турбина за газопровода "Северен поток". Президентът Володимир Зеленски заяви, че подобен ход ще бъде оценен от 
Русия като проява на слабост. 
„След това може да не се съмняваме, че Русия ще пробва не просто максимално да ограничи, а всъщност напълно да 
прекрати доставките на газ в Европа в най-острия момент. Именно за това трябва да се готвим, тъй като всяка 
отстъпка в такива условия се възприема от руското ръководство като стимул за по-нататъшен, по-силен натиск. 
Русия никога не е играла по правилата в енергетиката и няма да го направи сега, ако не види сила“. 
Украинските власти осъдиха остро указа на руския президент Владимир Путин, с който се улеснява натурализирането на 
граждани на всички региони в Украйна. 
Председателят на Военния комитет на Европейския съюз генерал Роберт Бригер не изключи възможността във войната в 
Украйна да бъдат замесени и други европейски страни в отговор на въпрос на българския евродепутат Елена Йончева за 
вероятността в конфликта да се окажат замесени балтийските страни, Полша, България и Румъния. 
Четвъртата среща на Контактната група за отбраната на Украйна във формата "Рамщайн" ще се проведе онлайн на 20 юли, 
съобщиха от Вашингтон. 
 
√ Русия спря доставките по газопровода "Северен поток" заради техническа профилактика 
Русия спря доставките по газопровода "Северен поток". Причината е техническа профилактика, но има съмнения, че 
Москва може да не възстанови доставките в пореден опит да притисне Европа. 
Доставките по "Северен поток" са спрени за 10 дни, съгласно предварително планирана от руските оператори техническа 
профилактика. 
Газопроводът вече работеше само на 40 процента от капацитета му, след като миналия месец "Газпром" ограничи 
доставките. Официалната причина беше липсващa турбинa, която се ремонтира от компанията "Сименс" в Канада. 
Вчера министерството на природните ресурси в Отава обяви, че ще позволи връщането на турбината на Германия чрез 
изключение от наложените на Русия икономически санкции заради войната в Украйна. 
Берлин, включително чрез изявление на канцлера Олаф Шолц, приветства канадското решение, докато според 
украинските външен и енергиен министър връщането на турбината показва съобразяване с "прищевките" на Москва. Днес 
обаче ходът беше подкрепен от Съединените щати. "В краткосрочен план, турбината ще позволи на Германия и други 
европейски страни да обогатят своите газови запаси и така да противодействат на руските опити за превръщането на 
енергията в оръжие", заяви говорителят на държавния департамент Нед Прайс. 
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В момента газовите хранилища на Германия, най-голямата европейска икономика, са пълни на 64 процента. Според 
икономическите прогнози, внезапно и пълно спиране на руските доставки би причинило рецесия. След началото на 
войната в Украйна Берлин спря въвеждането в експлоатация на разширението на "Северен поток", но германските 
индустрия и домакинства остават силно зависими от руските доставки.  
Газопроводът под Балтийско море служи за снабдяване и на други страни, като италианския енергиен гигант "Ени" обяви, 
че от днес получава с 1/3 по-малко руски газ. Доставките за австрийската ОМВ са намалени със 70 процента. 
Германия и други държави трябва да се подготвят за възможността Русия да не възстанови дейността на "Северен поток". 
Това заяви германският икономически министър Роберт Хабек, който е на визита в Чехия, и допълни че страната му е ще 
помага и на други европейски държави с подготовката за -цитирам "критичен зимен сезон". 
 
√ Еврото тества нивото на паритет спрямо долара 
Еврото продължава да поевтинява и в началото на новата седмица, доближавайки нивото на паритет от 1.0000 спрямо 
щатския долар за пръв път от декември 2002 г. насам. 
Единната европейска валута се обезцени допълнително до ново най-ниското ниво от 20 години от около 1,0055 долара - 
на крачка от нивото на паритет, тъй като остават в сила опасенията, че енергийната криза ще вкара Европа в икономическа 
рецесия, което ще затрудни ЕЦБ да предприеме по-агресивна политика на затягане (повишаване) на лихвите. 
По-рано днес вицепрезидентът на ЕК Домбровскис сигнализира, че Комисията ще намали отново перспективите си за 
икономическия растеж в еврозоната и същевременно ще повиши тези за инфлацията при представяне на новия си доклад 
този четвъртък. 
Междувременно ключовият газопровод "Северен поток 1" спря от днес доставка на руски газ за Европа заради т.нар. 
годишна поддръжка, която по принцип трябва да продължи 10 дни, но има притеснения, че след този срок доставките 
могат и да не се върнат към нормалните нива. Това може да задълбочи газовата и енергийна криза в Европа и да даде 
допълнителен импулс за покачване на и без това рекордната инфлация. 
Очаква ЕЦБ да повиши основните си лихвени проценти с 25 базисни пункта по-късно този месец - първо увеличение от 
повече от 11 години, но в същото време се очаква Федералният резерв на САЩ да повиши американската водеща лихва 
със 75 базисни пункта, с което общото ѝ повишение от март насам да достигне 150 базисни пункта (1,5%). 
Това предполага задълбочаване на лихвения диференциал в полза на американските лихвени стави и респективно на 
долар спрямо еврото. 
 

Графика евро/долар 

 
 

 
Класа 
 
√ „Политико“: България бие тревога за завладяна от мафията граница на ЕС 
Отиващото си реформаторско правителство твърди, че границата на ЕС с Турция е била управлявана от мафията 
при предишните правителства 
Отиващото си правителство на България използва последните си минути, за да алармира за това как мафиоти са 
контролирали ключов граничен пункт в ЕС, като по този начин са застрашили безопасността на храните и предполагаемите 
общи стандарти на вътрешния пазар на блока, пише Лили Байер в обширна кореспонденция, публикувана от 
авторитетното издание „Политико“. 
В продължение на много години граничният контролно-пропускателен пункт „Капитан Андреево“ на границата на 
България с Турция се слави като входна точка за наркотици в Европейския съюз и като място, където вносителите биват 
изнудвани. Сега борците срещу корупцията, оглавяващи краткотрайното реформаторско правителство, хвърлят светлина 
върху това как една престъпна група – при предишните политически управления – е пропускала огромни количества храни 
в ЕС без съответните проверки. 
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Премиерът Кирил Петков, който встъпи в длъжност само преди седем месеца с антикорупционна платформа, подаде 
оставка миналата седмица, след като загуби вота на недоверие. Но неговите съмишленици, които все още са на постовете 
си, докато не бъде назначено ново правителство, засилват своята публична кампания, насочена срещу организирана 
престъпна група на границата. 
Мерките срещу прословутата корупция по българските граници, свързана с мафията, която дълго време беше причина 
България да не може да се присъедини към Шенгенското пространство за безпаспортно пътуване, идват в момент, когато 
партията на Петков се подготвя за евентуални парламентарни избори през есента. 
Като се противопоставя както на Кремъл – миналата седмица София изгони 70 руски дипломати и шпиони – така и на 
организираната престъпност, Петков се опитва да очертае ясна разделителна линия между себе си и предишните 
администрации, които бяха опетнени от връзките си с двете. 
Справянето с мощните мафиотски интереси в България не е за хора със слаби сърца. Иван Христанов, заместник-
министърът на земеделието, който ръководи работата в „Капитан Андреево“, сега трябва да живее под охрана, защото е 
бил заплашван, както и други служители и техни роднини. 
Когато през януари Христанов за пръв път поискал досие на граничния пункт, още на следващия ден получил 
предупреждение от мафията. „Имаше едно съобщение от момчетата от мафията“, казва той в интервю за POLITICO. „Беше 
като въпрос: „Ще се води ли война с вас? Или ще сключим мир?“. 
„Частната граница“ на Европа 
Разследването на българското правителство се фокусира върху организирана престъпна група, която е използвала 
позицията си на фактически монополист, контролиращ един от най-натоварените гранични пунктове в Европа, за да 
генерира незаконни доходи и да допуска в ЕС храни, които при нормални обстоятелства биха били отхвърлени или 
унищожени по регулаторни причини. 
Асен Василев, министърът на финансите в оставка, публикува оценки, според които финансовите щети от корупцията на 
граничния пункт възлизат на 2 500 евро на час – или близо 22 млн. евро годишно. В интервю за българската телевизия 
Василев заяви, че от десетилетие на Капитан Андреево на практика съществува „частна граница“. 
Според официални лица престъпната група е имала монопол върху граничния пункт, като е вземала подкупи и е изнудвала 
фирми – без намеса от страна на властите. 
„Има доказателства – каза заместник-министърът на земеделието Христанов – че храни, които не са били подложени на 
подходящ контрол – и е много, много вероятно да са имали необичайни нива на пестициди – са влезли в Европейския съюз 
и са били сложени на европейската трапеза за консумация. 
„Ние се отнасяме изключително сериозно към този конкретен въпрос“, добави Христанов. „Не само за европейските 
граждани, но и за нашите деца.“ 
Българското правителство вече е поставило граничния пункт под свой контрол и е поискало помощ от чуждестранни 
правителства и организации. 
„През последните 10 години всичко в Капитан Андреево функционираше в явен конфликт на интереси, което не беше от 
полза за здравето на българските и европейските граждани“, заяви Христо Даскалов, изпълнителен директор на 
Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). 
Частната компания „е отговаряла както за товаро-разтоварната дейност на стоката, така и в същото време е отговаряла за 
фитосанитарния и ветеринарния контрол“, пише Даскалов в записка в отговор на въпросите на POLITICO. 
„По този начин“, казва той, „операторите имаха интерес да има по-малко проблеми с товарите, за които отговаряха, и 
имаха всички стимули да укриват данни, тъй като бяха единствените, които контролираха собствената си работа.“ 
Ситуацията в „Капитан Андреево“ е била „публична тайна“, заяви Константин Бачийски, депутат в българския парламент 
от партията на Петков „Продължаваме промяната“. „В миналото всички са знаели, но никой не е искал да разбере допреди 
седем месеца“, каза той. 
До този момент корупцията по границата е била „възможна“, защото „политиката на високо ниво“ е осигурявала „чадър“, 
защитаващ престъпната дейност, каза депутатът и добави, че „за първи път през последните 30 години“ България през 
последните месеци има „правителство, което иска да се бори“ с корупцията. 
Границата на България с Турция също предизвиква загриженост сред европейските представители. 
През 2017 г. тогавашният член на Европейския парламент Кати Пири, политик от холандската Партия на труда, се оплака 
във въпрос до Европейската комисия, че „хиляди граждани на ЕС отново са претърпели сериозни неудобства заради 
корупционни практики в България, като например хората са били принуждавани да плащат подкупи на границата“. Но в 
продължение на години всички тези опасения бяха до голяма степен пренебрегвани както в България, така и на ниво ЕС. 
Опазване на сигурността в една завладяна държава 
През пролетта правителството на Петков започна процес на поемане на контрола върху контролно-пропускателния пункт 
в опит да възстанови реда. Българските власти поканиха и чуждестранни митнически служители да посетят пункта, като в 
сряда пристигна делегация от Генерална дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“ на Европейската комисия. 
Когато правителството пое контрола, подозренията му за липса на строг контрол се потвърдиха. „Лабораторните ни данни 
показват, че през последния месец и половина имаме по-висок процент проби, в които са открити пестициди, отколкото 
през цялата минала година“, каза Даскалов, ръководител на Агенцията по безопасност на храните. 
И макар че правителството се сблъска с „огромен саботаж и съпротива“ по време на преминаването от контрола на 
частната компания, Даскалов заяви, че сега служителите са в процес на изграждане на нова държавна лаборатория на 
границата и набиране на още нови служители. 



11 

 

„Това, което е важно за българските и европейските граждани“, каза той, „е, че сега те могат да бъдат спокойни, че след 
години на злоупотреби българското правителство е възстановило реда на тази граница и е установило функциониращ 
санитарен контрол.“ 
Основното предизвикателство пред реформаторското правителство на България е, че неговите служители трябва да 
работят в „завладяна държава“, където се оплакват, че съдебната система в страната до голяма степен си затваря очите за 
делата на мафията на високо равнище. Поради тази причина служителите в правителството на Петков казват, че сега се 
страхуват от отмъщение както от страна на организираната престъпност, така и от страна на прокуратурата заради усилията 
си да привлекат общественото внимание към границата. 
„Имам тонове доказателства тук“, казва заместник-министър Христанов. Но от страна на прокурорите няма „нищо“, „дори 
един въпрос“, каза той. „Ние сме много, много уверени, че след като не сме на власт, ще преследват нас, а не групите, 
които създадоха цялата тази обстановка. И това притеснява ли ме? Да, абсолютно.“ 
Прокуратурата на България и партията ГЕРБ на бившия премиер Бойко Борисов, която доминираше в политиката на 
страната повече от десетилетие, бяха обект на масови антикорупционни протести през 2020 г., в които протестиращите 
обвиниха съдебната система и правителството, че подкрепят интересите на мафията. Въпреки че Борисов падна от власт 
миналата година, всемогъщата позиция на главния прокурор е защитена от политическа намеса и той отказа да се огъне 
пред искането на правителството на Петков да подаде оставка. 
Проблем и на Европа 
В търсене на външна подкрепа за борба с могъщата мафиотска мрежа в страната си много българи искат да подчертаят, че 
мащабът на корупцията трябва да привлече общоевропейски отговор. 
„Това не е само границата на България, това е границата на Европейския съюз, а защитата на границата е защита на 
интересите на европейците“, казва депутатът Бачийски. Финансовите щети са „не само за бюджета на местната власт, но 
и за бюджета на Европейския съюз – така че Европейският съюз също има интерес да спре този проблем“. 
През последното десетилетие обаче бившият германски канцлер Ангела Меркел и администрациите на Европейската 
комисия, ръководени от дясноцентристката Европейска народна партия, заемаха последователно мека позиция по 
отношение на България и избягваха да хвърлят книгата на своя съюзник Борисов. 
Служител на Комисията заяви, че неотдавна Брюксел е изпратил „спешна проверка на място“ в отговор на опасения, но че 
„за момента Комисията не разполага с доказателства, които да сочат, че здравето на населението, животните или 
растенията е било застрашено“. 
Мирослав Найденов, бивш министър на земеделието при управлението на ГЕРБ, обвини Христанов, че е излъгал за 
процеса, при който държавата е предала отговорността за проверките на храните. В българските медии Найденов е 
цитиран да твърди, че мониторингът на нивата на пестициди „никога“ не е преминавал в частни ръце. ГЕРБ не отговори на 
молбата за коментар. Предвид множеството обвинения за мащабна корупция по нейна вина, партията публично заявява, 
че има подход на „нулева толерантност“ към подкупите. 
Някои анализатори отбелязват, че фокусът върху граничния пункт от страна на политици от реформаторите в отиващата си 
коалиция на Петков е част от маневрирането в очаквания сблъсък с ГЕРБ на изборите. „Петков мобилизира подкрепа, 
държи на своите аргументи“, казва Димитър Бечев, гостуващ учен в мозъчния тръст „Карнеги Европа“, и добавя, че „хората 
на Капитан Андреево са добре познати мафиоти, които имат съдебна защита“. „Ако преследваш корупцията наистина“, 
каза той, „клиентелата на ГЕРБ може да започне да дезертира“. 
 
√ Нито е световен, нито е либерален, нито е ред 
"В името на тази куха фраза властта във Вашингтон очаква хората по света да прегърнат и приветстват 
собственото си обедняване"  
Коментар на Владислав Апостолов в предаването ''Политически некоректно'' 
Малко са положителните и неподлежащи на цензура неща, които могат честно да се кажат за съвременни световни 
политици като Джо Байдън и най-вече за неговата администрация, която оперира като откровено враждебна на 
собствената си средна класа сила, да не говорим за колажа от каши, сътворен в международен план. Но именно 
откровеността на намеренията, прозираща през спорадични изпускания, словесни гафове и дори добре премислени 
изказвания, е един плюс на днешната патологична прогресистка власт. Няма нужда от конспирации, разследвания, 
интерпретации и четене между редовете. Понякога американският президент и неговите хора директно си казват за какво 
става въпрос. „Не е като да не бяхте предупредени“ е рефрен, който излъгалите се да гласуват за Демократическата партия 
тепърва ще чуват. 
Преди дни директорът на Националния икономически съвет към Белия дом Браян Дийс „изпусна“ едно такова откровение. 
Тв водещ го пита какво би отговорил на семействата, които вече не могат да си позволят непосилните цени на бензина. 
Дийс каза: „Вижте, президентът много ясно артикулира залозите. Става въпрос за бъдещето на либералния световен ред.“ 
Икономическият съветник искаше да защити поредно скандално изказване на Байдън по-рано в Мадрид. Тогава на въпрос 
колко дълго американските потребители и хората по света като цяло ще трябва да плащат по-високи цени заради войната, 
79-годишният кариерен политик кисело и мъчно отрони: „Колкото трябва“. 
Контекстът с войната в Украйна би трябвало да даде повече легитимност на оправданията на Белия дом за галопиращата 
инфлация, но за повечето незомбирани хора е ясно, че цените бяха тръгнали нагоре преди инвазията, особено на горивата 
в САЩ. Графики демонстрират как на практика почти веднага след старта на мандата на Байдън инфлацията в Америка 
полита, а войната само ускорява процеса, започнал доста преди това. 
Екстремистките зелени политики на сегашната администрация и на Демократическата партия в Конгреса са основен 
двигател на икономическите болки и бесове, удрящи хора по цялото земно кълбо. Но е интересно да се спрем и на фразата, 

https://bnr.bg/post/101674299
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ползвана от Браян Дийс - „световният либерален ред“. От хората се очаква да преглътнат инфлацията и собственото си 
обедняване в името на този световен либерален ред. Я, да видим, какво е това чудо, що за животно е това, че да е по-
важно от здравето, сигурността и благосъстоянието на хора извън балона на прогресивния елит? Това, което Дийс иска 
хората да бранят с цената на собственото си обедняване и страдание, всъщност е официалната държавна идеология на 
сегашната американска администрация и още няколко западни правителства. Най-вече техният разказ за нещото, в което 
великата Западна цивилизация трябва окончателно да мутира – енергиен зеленизъм и „гретенизъм“, LGBT месец на 
несекваща корпоративна и институционална пропаганда, критическа расова теория в класните стаи, историческа вина и 
етнически мазохизъм в медиите, безконтролна масова миграция, унищожаване на паметниците на миналото и 
пренаписване на историята, постоянни извинения за западните постижения, смяна на пола на деца и подрастващи като 
нещо нормално, героизиране на улични рецидивисти и дехуманизиране на нормални патриоти и работещи граждани... 
Една чудничка културна революцийка. Туй нещо обаче не е нито световен, нито либерален и със сигурност не е ред. По-
голямата част от света не признава и не разбира странната LGBT обсесия и фетишизация на западните институции и 
корпорации. Повечето страни по света не се срамуват ритуално от миналото си, не обезглавяват статуи на своите 
основатели и откриватели, на своите генерали и герои. Ами либералната част? Либерално ли беше това, което канадският 
премиер Трюдо причини на протестиращите шофьори? Либерално ли беше държавното насилие срещу протестиращи 
срещу задължителните ваксинации? Колко либерално се отнесоха австралийските власти с Джокович, а и със собствените 
си граждани?Къде са либералните нюанси на терора, който американските власти наложиха над демонстрантите от 6 
януари миналата година? Прогресивният елит използва думата либерално като някакво еластично смокиново листо за 
прикриване на всевъзможни срамотии. Либерално е това, което те кажат, че е либерално. Издевателство над езика, 
поругаване на думите. Постмодерните касапи обработват словото като парче студено месо. 
Стигаме и до реда. Видяхме, че не е световен, не е точно либерален, но все пак ред ли е? Сцените в САЩ от границата с 
Мексико са като от пост-апокалиптичен екшън. В Европа не е много по-различно с мигрантските приключения на милиони 
млади мъже. Много западни градове са станали откровено опасни за жени и деца, с вилнеещи банди, които тероризират 
и обират. В Америка се регистрират рекорди по улично насилие в най-либералните мегаполиси, някогашни символи на 
възхода и просперитета. Хаос, страх и омраза... Мдаа. Световен либерален ред. Ето това се казва куха фраза. В името на 
тази куха фраза властта във Вашингтон очаква хората по света не само да преглътнат, но направо да прегърнат и 
приветстват собственото си обедняване. Но както каза историкът Виктор Дейвис Хансън – тези елити никога не играят по 
правилата, които поставят на другите и никога не плащат цената, която изискват от другите да платят. Въпросът е какво ще 
направят другите, тоест всички ние?  
 
3e-news.net 
 
√ Корнелия Нинова: Основни индикатори като промишлено производство, търговията и строителството нарастват 
Фактите опровергават всички твърдения за срив в икономиката и фалит на индустрията в България. Опровергават и лъжите 
на Борисов за успешното управление на ГЕРБ. Индустрията работи и промишлеността произвежда повече сега, отколкото 
при управлението на ГЕРБ, обяви министърът на икономиката и индустрията и вицепремиер в оставка Корнелия Нинова. 
Националният статистически институт отчете, че през месец май 2022 г. промишленото производство нараства с 20.2% 
спрямо същия месец на 2021г. като най-голям дял в това увеличение отбелязва добивната с 18.5% и  преработващата 
промишленост с 21%, както и производството на основни метали. Те отчитат съществен ръст и спрямо предишния месец 
април 2022 г., съответно с 13%, 1.6% и 8.9%, съобщи Нинова. Тя добави, че през май търговията на дребно расте с 5%. 
„Даже строителството показва ръст като строителната продукция от гражданско, инженерно и сградно строителство 
бележи покачване с 5.8% през май спрямо май 2021г. Знам, че сега от ГЕРБ ще кажат: но 2021 г. имаше ковид. Да, но и през 
първите месеци на 2022 г. имаше освен ковид и енергийна криза, инфлация, война, каза Нинова и допълни: Изводът е 
един - въпреки поредицата кризи, пред които бяхме изправени, нашето правителство осигури икономически растеж и ръст 
в индустрията, което означава и повече работни места. 
Това се случи по две причини: мерките , предприети от кабинета в подкрепа на предприятията и работниците  и усилията 
на работодателските организации и синдикатите. Ето защо е важно да не хвърляме страната в хаос и да има политическа 
стабилност. Тя е необходима, за да продължи икономическия растеж и сигурност за семействата“. 
 
√ С улеснена процедура за кандидатстване стартира 13-та конкурсна сесия на Национален иновационен фонд 
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) към Министерството на 
иновациите и растежа стартира приемането на проектни предложения в рамките на 13-та конкурсна сесия на Национален 
иновационен фонд (НИФ). 
Сесията по приемането на предложения ще бъде отворена от 18.07.2022 г. до 17:00ч. на 18.08.2022 г., като от тази сесия 
ще се кандидатства по електронен път чрез Система за управление на националните инвестиции (СУНИ) на следния 
адрес: https://enims.egov.bg/ 
„Новото тази година е, че кандидатстването ще се извършва през СУНИ, която е пригодена за подобен тип проекти и това 
значително ще улесни цялостното кандидатстване“, коментира министърът на иновациите и растежа Даниел Лорер. 
Той посочи, че са направени редица оптимизации както във формуляра за кандидатстване и за оценка на проектните 
предложения, така и в самите правила за управление на НИФ. „Намаляваме административната тежест за предприятията, 
за да се съсредоточат върху качеството на проектите“, подчерта Лорер. 

https://enims.egov.bg/
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Финансирането е в общ размер на приблизително 5,5 млн. лв., като максималната стойност на безвъзмездната финансова 
помощ за един проект е до 500 000 лв. Интензитетът на помощта ще бъде до 80% от допустимите разходи по проект. 
Минималната продължителност на всеки проект е 6 месеца, а максималната - 18 месеца. 
Предложенията следва да попадат в една от четирите тематични области: Информатика и ИКТ; Мехатроника и чисти 
технологии; Индустрия за здравословен живот и Биотехнологии; Нови технологии в креативните и рекреативните 
индустрии. 
Изпълнителният директор на ИАНМСП Бойко Таков добави от своя страна, че Управителният съвет на НИФ e взел решение, 
с което бюджетът на Фонда се разпределя по равно в рамките на четирите тематични области с цел пропорционалното им 
подпомагане. 
Той допълни, че е стартирала и процедура за набиране на нови независими експерти, които ще бъдат представители не 
само на научните, но и на бизнес средите, с което се надява да повиши качеството на одобрените за финансиране проекти. 
Всички правила, документи и информация относно 13-та конкурсна сесия на Националния иновационен фонд ще откриете 
тук: https://www.sme.government.bg/?p=58328 
 
√ НАП наблюдава над 140 борси и тържища по морето 
Инспекторите следят продажбите в тези обекти в продължение на няколко дни и сравняват резултатите с 
предходни периоди 
Национална агенция за приходите (НАП) извършва активно наблюдение в над 140 големи борси и тържища по българското 
Черноморие. Инспекторите от звеното за фискален контрол на НАП следят продажбите в тези обекти в продължение на 
няколко дни и сравняват резултатите с предходни периоди. В повечето от тях данъчните са установили увеличение на 
приходите за времето на наблюдението, съобщи приходната агенция. 
От 1 юли до момента фискалните инспектори са проверили и над 150 търговски обекта и атракциони край морето, за които 
има сигнали, че не издават документ за продажба или имат неплатени задължения към НАП в големи размери. Най-често 
срещаното нарушение е разминаване между маркираните на касовия апарат суми и наличностите в касата, следвано от 
неиздаване на касова бележка. От НАП насърчават потребителите да изискват касови бележки при всяка покупка на стока 
и услуга и по този начин да упражняват своя граждански контрол при отчитането на приходите. 
При над 80 % от проверките на търговски обекти по българското Черноморие фискалните инспектори не са открили 
нарушения, което показва значително повишаване на доброволното спазване на данъчното и осигурително 
законодателство, сочат данните на приходната агенция. 
„Наблюденията в големите борси и тържища по Черноморието ще продължат през целия летен сезон. Основната  цел е 
насърчаването на  доброволното спазване на данъчните изисквания от страна на търговците на едро“, каза заместник 
изпълнителният директор на НАП Георги Арнаудов. 
 
√ Горещ летен старт на БФБ 
Месечен ръст на оборота от 42.46% отчита БФБ през юни, а за първото полугодие повишението е с близо 112% с 
натрупване 
Оборотът на Българска фондова борса (БФБ) за юни възлиза на 98 991 883 млн. лв. и отчита ръст от 42.46% спрямо май. 
През първото полугодие оборотът се увеличава със 111.52% в сравнение със същия период на 2021 г. Това показват 
обобщените графични данни на борсата, публикувани на сайта на БФБ. 
През отминалия месец са реализирани 10 791 сделки, което е ръст от 31.95% спрямо предходния май и с 59.12% на 
годишна база, спрямо юни 2021 година. 
Топ 3 на най-ликвидните компании по реализирани сделки: 
Уебит Инвестмънт Нетуърк АД-Варна (752 сделки); 
Адванс Терафонд АДСИЦ-София (611); 
Софарма Трейдинг АД-София (403). 
Пазарната капитализация в края на юни е в размер на 31.02 млрд. лв. или 21.13 на сто от БВП на страната. 
През юни 2022 г. с акциите на компаниите, търгувани на пазара за растеж на малки и средни фирми beam са сключени 
1273 сделки при оборот от 1.6 млн. лв. 
През юни на пазар MTF BSE International за чуждестранни компании са реализирани 1395 сделки, а оборотът е 18.82 млн. 
лв., което е най-високият месечен оборот от стартирането на пазара на 5 юли 2021 г. 
 

https://www.sme.government.bg/?p=58328
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През юни четирите борсовите индекси на БФБ заемат разнопосочни позиции – два регистрират ръст и два – загуба. 
Повишения спрямо май отчитат равно претегленият BGTR30 (+0.10%) и имотният BGREIT (+0.13%). Българският измерител 
на сините чипове SOFIX и широкият индекс BGBX40 отбелязаха спадове съответно от 0.77% и 0.23 на сто. 
Топ 3 на печелившите емисии: 
Фонд за недвижими имоти АДСИЦ (+6.42%); 
М+С Хидравлик АД (+5.71%); 
Алтерко АД (+4.17%). 
Топ 3 на губещите емисии: 
ТБ Първа инвестиционна банка АД (-11.68%); 
Доверие Обединен холдинг АД (-8.04%); 
Индустриален холдинг България АД (-7.55%). 
Акценти на месеца 
- На 6 юни се осъществи Първичното публично предлагане (IPO) на Уебит Инвестмънт Нетуърк (WIN), което премина 
с огромен успех. Компанията, специално създадена с цел придобиване на собственост (дялове) от финалистите в 
състезанието за растящи фирми Founders Games, набра 5 867 400 лева. Над 2.4 пъти бяха презаписани акциите й по време 
на аукциона. Борсата допусна до търговия временна емисия акции, издадена от WIN с цел осъществяване на първично 
публично предлагане на 5 588 000 бр. акции. Това е най-успешното IPO на beam за тази година. Търговията с акциите на 
WIN започна на 28 юни 2022 г. на пазара за развитие на малки и средни предприятия beam; 
- На 15 юни 2022 г. се проведе осмото издание на инициативата "Ден за акции", която се организира от ББФБ и 
Централен депозитар. Тази година 26 инвестиционни посредници и банки партнираха на инициативата. Реализиран бе 
оборот от 5.78 млн. лева, което е най-голямото постижение в историята на инициативата до момента. Броят на сделките 
бе 1185 или с над 3 пъти повече от средното на ден за последната година. 
 
√ Константин Константинов, БНЕБ: България е сериозен фактор, който влияе на пазарната обстановка в Югоизточна 
Европа 
От 1 октомври ще въведем продукт с 15 минутен интервал на доставка на пазар „В рамките на деня“ първо на 
пазарното обединение на българо-румънската граница 
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Господин Константинов, втората половина на 2021 г. и началото на 2022 г. и отново лятото се характеризират с необичаен 
ръст на цените на европейските електроенергийни борси. Как се отрази това на работата на БНЕБ (IBEX) ?  
Цените на електрическата енергия не зависят и не се определят от самата борса и нейната оперативна дейност. Надявам 
се, че все повече хора започват да разбират, че цените са функция на офертите, които се подават от търговските участници 
– било то оферти „купува“, или оферти „продава“. Борсата по никакъв начин не влияе на параметрите на тези оферти. 
Разбира се, стига те да са съгласно правилата и да изпълняват изискванията за обезпечение. Единственото, което се 
отразява върху работата на борсата при тези по-високи цени, е засилен контрол от най-различни институции. През 
миналото лято коментирахме проверките, които бяха афиширани в публичното пространство от различни органи и тогава 
казах, че те са нормални за работата на борсата, работим с тези институции и сме в непрекъснат контакт с тях. Когато има 
завишени цени, тази дейност става много по-интензивна. Тогава екипът е повече административно натоварен. Не мисля 
че има друго отражение на работата на борсата. Що се касае за ликвидност, за количества, които се търгуват, не мисля, че 
има някаква съществена промяна през последната половин година. 
Офертите се запазват в същия диапазон. Радваме се на голям брой участници на пазар „Ден напред“. Броят им вече е над 
100.  Повече от тях са ежедневно активни, както в българската пазарна зона, така и в целия регион - от Централна Европа 
до Югоизточната част на континента. И да, когато цените вървят нагоре, се наблюдава още по-засилена търговска 
активност и динамичност. 
Промениха ли високите цени на електроенергията европейските електроенергийни борси модела на работа ? Какви са 
наблюденията ви ? 
Категорично не. Още повече, че високите цени не са локален, местен феномен.  Те се наблюдават в цяла Европа.  Това, 
разбира се, породи доста дискусии и за начина на работа на „Ден напред“, което е добре, защото, когато нещо се дискутира 
означава, че има стремеж към подобряване. Така или иначе, на европейско ниво, се стигна до извода, че пазарът работи 
добре. Високите цени не се коренят в работата на пазара, за което има доста конкретни становища, както на Европейската 
комисия така и на Асоциацията на европейските енергийни регулатори (ACER), в които ясно се посочва, че пазарът не е 
виновник за ценовите нива. Пазарът не е проблем и не поражда проблеми, водещи до високи цени и затова указанието 
до всички страни - членки на ЕС е да не правят грешката да променят начина на работа на пазара. Образно казано - да не 
се опитват да влияят на пазара насила. 
Каква е равносметката от обединението в сегмента „Ден напред“ с пазарите на Гърция и Румъния ? 
Ако помните, едва ли не бяхме обвинени, че сме направили тези обединение на своя глава и по този начин сме допринесли 
за увеличаване на цените. 
Бих искал да споделя нещо важно. През тази година се отбеляза 20-годишнината от създаването на организацията Europex, 
в която членуват абсолютно всички борсови оператори в Европа, включително и ние. Казвам това, защото преди 20 години 
поводът за създаването на тази асоциация е идеята за пазарните обединения, оповестена за първи път публично през 2002 
година. Тогава това е било определено като гениално. Сега го приемаме за нещо обикновено, защото пазарните 
обединения, освен че по естествен път се справят с концентрацията на локалните пазари свързвайки ги, повишават 
многократно и конкуренцията. При тези пазарни обединения, българските участници имат достъп до купувачи и продавачи 
от цяла Европа и прозрачността на потоците между страните се увеличава. Колкото и нескромно да звучи, Българската 
независима енергийна борса  (БНЕБ) има изключителна заслуга за това да се вижда какви потоци се обменят между 
България и Румъния и България и Гърция, което ясно се публикува на нашата интернет страница. Всяка сутрин се 
оповестяват трансграничните права за пренос – така наречените капацитети, в MW за всеки час. Видимо е какво е свободно 
за търговия съгласно информацията на електроенергийните преносни оператори на България, Румъния  и Гърция. След 
това, когато мине тръжната сесия, се вижда каква част от тези свободни капацитети са били ползвани и в каква посока. До 
скоро нямаше такава информация, въпреки, че и преди пазарното обединение също имаше големи обмени. Например, 
между България и Румъния свързаността е изключително добра. Над 2000 MW всеки час може да се обменя енергия, както 
в посока износ от България към Румъния, така и в посока внос от Румъния към България. Това не се виждаше, докато сега 
се разбира много ясно. Така, че като пряк отговор на вашия въпрос бих казал, че равносметката е изключително 
положителна, защото по този начин автоматично се преборихме с концентрацията. Знаете, че българският пазар е 
изключително концентриран, най-вече в частта предлагане, така че се повиши конкуренцията, както и прозрачността. Това 
е изключително важно за такъв тип пазари  - почти в реално време да има информация за участниците, за да са наясно 
какво се случва. 
Има ли обособени зони, които оказват влияние при търговията ? 
Такава е българската пазарна зона, защото ние сме сериозен производител и определено влияем на целия пазар, на целия 
регион. Мога да дам за пример реакцията при излизането в ремонт на „АЕЦ Козлодуй“ – цените в целия регион се 
повишиха. Самият факт, че обменът с Румъния и Гърция сумарно в някои часове достига 3000 MW, говори за това, че 
България със сигурност влияе на пазара в цяла югоизточна Европа. Сигурен съм, че се следят производствените и ремонтни 
програми на всички наши генериращи мощности. 
Господин Константинов отново се говори за промяна на Правилата за търговия с електрическа енергия на 
организирания борсов пазар. Според вас, ако има промени, в каква посока трябва да бъдат ? 
Определено имаме срещи с регулатора и обсъждаме широк кръг от въпроси. От наша гледна точка намираме 
необходимост от промяна на Правилата за търговия с електрическа енергия на организиран борсов пазар. Още през април 
внесохме заявление в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).  Регулаторът е този, който одобрява такива 
Правила, но това става чрез процедура,  съпроводена от обществено обсъждане. Очакваме насрочване на заседание. 
Предвиждаме конкретни промени с цел оптимизиране и улесняване на работата на борсовия пазар. Те са основно три. 
Първо предлагаме въвеждане на така нареченото „самофактуриране“. Тоест, борсовият оператор да може да фактурира 
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от името на продавача продадената от него електроенергия през борсата. По този начин ще се оптимизира начина на 
плащане. То ще става автоматично и по-бързо. Предлагаме и опция за директен дебит от сметките на нетните купувачи. 
Тоест, когато даден купувач, купува енергия от борсата, няма да е необходимо да следи плащанията.  Образно казано, 
самата борса ще има право на достъп до сметката на купувача и да усвои стойността на закупената енергия. На трето място 
предвиждаме въвеждане на автоматизирана проверка на офертите в момента на тяхното входиране в електронните 
системи за търговия. Проверката се състои в това, дали офертата е напълно обезпечена спрямо правилата, което пък ще 
даде възможност на търговските участници сами да определят лимита си за обезпечение. В момента борсата определя 
лимит за обезпечение, позовавайки се на исторически данни за поведението на търговските участници в определени дни 
назад във времето, което невинаги е адекватно, защото някой търговски участник невинаги има нужда да купува големи 
количества, както го е правел предишни дни, което прави обезпечението излишно високо. Оптимизирането, което 
предвиждаме, ще даде възможност участникът сам да си намали лимита, така че да си освободи финансови средства за 
други дейности и същевременно да изпълнява правилата на борсата, така че да купува съответни намалени обеми така, 
както планира. 
Казано иначе, това са технически улеснения за работата на търговските участници. Тези предложения са изпратени от нас 
в КЕВР, очакваме  общественото обсъждане. Вероятно ще има предложения и от някои други търговски участници. 
Ще бъде ли осъществено въвеждането на 15-минутно балансиране и 15-минутен интервал на доставка и какъв ще бъде 
ефектът? 
Това е другата важна промяна, която сме заложили в Правилата - въвеждането на 15-минутните продукти. Осъществяваме 
това в отговор на задължението на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за въвеждането на 15-минутно 
балансиране, което е изискване, съгласно европейски регламент. 
Ще въведем продукт с 15 минутен интервал на доставка на пазар „В рамките на деня“ първо на пазарното обединение на 
българо-румънската граница, считано от 01.10.2022 г, съгласно съвместна пътна карта на БНЕБ и ЕСО, съгласувана с КЕВР. 
Сега продуктите са в рамките на един час. Важно е да се отбележи, че те също ще се запазят. Но ще има и такива със срок 
на доставка 15 минути. Всъщност, регистрирането на графиците в ЕСО ще бъде само на 15 минути. В момента текат тестове, 
както на нашата система в сегмент „В рамките на деня“ на 15-минутните продукти, така и в тестовата система на ЕСО за 
регистриране на графици. 
Предвижда се въвеждане и на единна цена за балансираща енергия. Какво означава това ? 
До колкото съм информиран, от страна на КЕВР и ЕСО се планира въвеждането на единна цена за небаланс. В момента 
имаме две цени - цена за недостиг и друга, различна цена за излишък. Това не е правилно, защото арбитража между двете 
цени няма логическо обяснение, а и в цяла Европа се практикува с една цена за небаланс, независимо дали става въпрос 
за излишък, или за недостиг. 
В момента наблюдаваме силно изкривен пазар на балансираща енергия. Получава така, че в почти всички часове, цената 
за недостиг е по-ниска от пазарната цена. Това е абсурдно. Цената за недостиг трябва да  бъде възможно най-скъпата и да 
стимулира пазарните участници да планират достатъчно добре, за да не бъдат в недостиг. А в момента де факто условията 
на балансиращия пазар стимулират пазарните участници да са в недостиг, защото неговата цена е по-ниска от цената на 
„Ден напред“.  Този проблем би трябвало да се реши с въвеждането на тази единна цена за балансираща енергия.   
Какви са проектите, които предстои да осъществи БНЕБ през настоящата година и какъв ще бъде ефектът от тях ? 
Тестването за въвеждането на 15-те минути тече в момента в нашата система на пазар „В рамките на деня“ и в системата 
за регистриране на графици на ЕСО. Надявам се след това да бъде въведена единната цена за балансираща енергия и да 
бъде поправена методиката, по която тази цена се изчислява, така че да не се допуска цената на балансиращата енергия 
за недостиг да е по-ниска от пазарната цена, което не е нормална ситуация. 
Другият важен проект, който очакваме е завършване на пазарното обединение с Гърция на сегмент „В рамките на деня“. 
Обединението е планирано за следващото тримесечие. Изключително важно е, защото по този начин ще приключим  и с 
пазарната интеграция в рамките на Европейския съюз. 
Това означава, че ще има още една граница, или казано по друг начин още един канал за търговия в реално време през 
Гърция и Италия към цяла Европа, разбира се съобразно наличните за търговия капацитети. Както е в момента през 
Румъния, ще дублираме този канал в южната част през Гърция и  северните граници на Италия. Така ще бъдат видими 
оферти от всички държави. Както през Румъния, пазарните участници виждат оферти от Испания, Португалия, Норвегия. 
Това ще намали пазарната концентрация, дълбочината на пазара ще се увеличи и ще има много повече оферти, които са 
активни и ще могат да бъдат изпълнени. Ако някой изпадне в излишък, или недостиг не би трябвало да има проблем да 
реализира енергията или да си набави тази, която му е необходима, при още по-голяма прозрачност. 
Напоследък се появяват коментари за много висока концентрация на първичната енергия на борсовия пазар, което се 
отразява на участниците. Така ли е и, какво би трябвало да се направи за разчупване на този модел ? 
Предполагам, че се има предвид, че ако примерно се търгуват в даден час 100 MWh енергия, 90 MWh се предлагат от един 
участник. По този начин той може да диктува и цената на всички 100 MWh. В режим на пазарно обединение, както на пазар 
„Ден напред“, така и „В рамките на деня“, както говорихме в началото, този проблем се решава по естествен път. Предвид 
драстичното увеличаване на броя на участниците, съответно броя на активните оферти, така наречената дълбочина на 
пазара, към момента например, не наблюдаваме такава пазарна концентрация на пазар „В рамките на деня“, където се 
работи в режим на пазарно обединение с Румъния. Ето защо не мисля, че това е проблем. Първоначално, особено в режим 
на изолирана работа и без пазарни обединения наистина се наблюдаваше концентрация, и това бе ясно за всички. Дори 
ЕК я наблюдаваше, но при наличие на пазарно обединение, този въпрос се решава по естествен път. 
Какво ще се случи при поява на втора енергийна борса, каквито намерения бяха огласени по-рано през тази година ? 
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От доста време се говори за това. Засега законът не го позволява, но ние гледаме на подобна идея със спокойствие, най-
малко, защото вече сме натрупали доста опит. Но, мисля, че това е въпрос на държавна политика. Държавата трябва да 
прецени дали това ще е в защита на интерес й. От една страна е добре да има конкуренция. От друга вече имаме 
изключително добре развит и интегриран пазар. На този етап не би било уместно сравняване с газовия пазар, например. 
Самият факт, че в нито една държава на ЕС няма две местни борси, говори достатъчно. Никъде в Европа няма две местни 
борси за електрическа енергия. Където има две борси винаги едната е местна, другата е една от големите европейски 
такива. Важното е, че ние и всички други борсови оператори работим по абсолютно еднакви, унифицирани в рамките на 
Европа правила. 
 
√ Започва лятната стажантска програма на АЕЦ "Козлодуй" за 2022 г. 
За участие са одобрени 46 студенти 
Как да придобият нови знания и практически умения под ръководството на опитни и уважавани експерти – десетки 
студенти намериха отговора на този въпрос с включването си в платените летни стажове на АЕЦ „Козлодуй” за 2022 г. 
Одобрени за участие в стажантската програма на атомната централа за тази година са 46 младежи от техническите 
университети в София и Габрово, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Химикотехнологичен и металургичен 
университет и Университет по библиотекознание и информационни технологии – София, Военна академия „Г. С. Раковски”, 
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” и Русенски университет „Ангел Кънчев”. 20 от тях са стипендианти на 
Дружеството. 
Продължителността на стажа е съобразно личния избор на младежите – четири или осем непрекъснати работни седмици. 
Две трети от тях (31 души) са предпочели втората по-дълга опция, с което се потвърждава изграденото сред студентите 
положително отношение към стажантската програма на централата. Всеки от стажантите има за задача да разработи 
конкретен проект по тема в областта на изучаваната от него специалност. В този процес помощ и напътствия ще оказват 
определените за наставници специалисти от АЕЦ „Козлодуй”. 
По този начин, като част от екипите на най-голямата електропроизводствена компания на България, младите хора ще 
развият в реална работна среда необходими трудови навици и ще повишат подготовката си в избраната специалност, за 
да станат след време успешни инженерни и технически професионалисти. 
Платените летни стажове се провеждат от 2005 г., като за 18 години през тях са преминали 423 студенти. Изискванията към 
одобрените кандидати са да имат среден успех минимум много добър 4.50 от зимния семестър на текущата учебна година 
и да са със записан III курс в специалности, приложими в атомната централа. За 2022 г. това са 31 приоритетни 
специалности, сред които „Ядрена енергетика”, „Топло- и ядрена енергетика”, „Електроенергетика и 
електрообзавеждане”, „Електроника”, „Компютърно управление и автоматизация”, „Инженерна физика”, „Приложна 
ядрена физика”, „Ядрена енергетика и технологии”, „Ядрена химия”, „Радиохимия и радиоекология”, „Инженерна химия 
и съвременни материали”, „Материалознание”, „Промишлена топлоенергетика”. 
 
√ Незначителен ръст от 0.19 %: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 721.83 лв. за MWh с ден за 
доставка 12 юли 2022 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 721.83 лв. за MWh с ден за доставка 12 юли 2022 г. и обем от 91 437.80 MWh, сочат данните от търговията. Това е 
несъществено увеличение с 0.19 % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 667.38 лв. за MWh, при количество от 48 041.30 MWh. 
Извънпиковата енергия (43 396.50 MWh) е на цена от 776.28 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 773.51 лв. за MWh и количество от 3420.5 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 15 часа – 501.83 лв. за MWh (4107.3 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 21 часа –  995.52 лв. за 
MWh (3882 MWh). 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 882.53 лв. за MWh при количество от 3529.9 MWh. 
(https://ibex.bg/) 
Спрямо стойността от 720.43 лв. (368.35 евро) за MWh за 11 юли 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за 
доставка 12 юли 2022 г. се повишава до 721.83 лв. за MWh ( ръст с 0.19 %) по данни на БНЕБ или 369.07 евро за MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 11 юли 2022 г. общият търгуван обем към часа на публикуване 
на информацията е 1 062.30 MWh при средно претеглена дневна цена от 622.97 лв. за MWh. 
Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) на 
България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-
E сочат, че в системата участват: 
 
Име                      MW 
АЕЦ     36,28%    2111.96 
Кондензационни ТЕЦ   39,28%    2286.35 
Топлофикационни ТЕЦ   3,98%    231.45 
Заводски ТЕЦ    2,32%    135.04 
ВЕЦ     3,21%    186.76 
Малки ВЕЦ    2,59%    150.5 
ВяЕЦ     0,68%    39.6 

https://ibex.bg/
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ФЕЦ     11,23%    653.93 
Био ЕЦ      0,37%     21.71 
Товар на РБ         3914.21 
Интензитетът на СО2 е 351g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Опасенията за достъп до енергия диктуват новите още по-високи цени на европейските електроенергийни борси 
Волативност. Несигурност. Опасения за достъпност до енергия. Така най-общо може да се определи поредната седмица 
на високи цени на електроенергията. 
Стойността на газа беше висока и през месец март, но за пръв път се задържа толкова продължително до ниво от близо 
170 евро за MWh. Объркването около петрола и задаващото се сътресение в Системата за търговия с емисии, заради 
връщането към въглищата и мазута, поради недостига на синьо гориво задават нови въпроси. И чертае картина, която е 
достатъчно отдалечаваща се от целите на Парижкото споразумение за климата. 
Лятото дава възможност за свиване на фосилните горива. Поне за месец-два. До зимата, която вече наднича зад ъгъла. На 
този фон няма как да не се отчете силното променливо производство от възобновяеми енергийни източници. 
Производство на електроенергия 
Производството на електроенергия през 27-та седмица във всички страни от Европа e от порядъка на 46 883.16 
GWh  (47 165.00 седмица по-рано). 
Що се отнася до седмичното производство на електроенергия в страните от ЕС към късния следобед на 10 юли  за 27-та 
седмица то достига до обем от 42 533.97 GWh  (42 452.09 GWh  седмица по-рано), според данните на energy 
charts,  базирани на ENTSO-E. 
От това общо производство на фосилните горива се пада дял от 15 447.30 GWh или 36.32 % (17 718.30 GWh  или 41.74 % 
седмица по-рано) . От тях - на кафявите въглища – 9.15 % (3890.53 GWh), както и на каменните – 7.88 % (3351.89 GWh). Газът 
държи дял от 16.42 % или 6985.96 GWh ( 20.57 % или 8732.84 GWh седмица по-рано). 
Участието на ядрената енергия е изчислено на 9614.64 GWh или 22.60 % (9445.99 GWh или 22.25 %) седмица по-рано. 
Делът на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) e от порядъка на 17 472.03 GWh или 41.08 % (15 287.80 GWh или 
36.01% седмица по-рано). 
Вятърните централи на сушата са произвели обем от 5756.85  GWh или 13.53 %, а офшорните – 873.74 GWh или 2.05 %. 
Делът на слънцето достига до 4628.59 GWh – 10.88 %. Що се отнася до хидроенергията, то делът и е от порядъка на 4.50 %, 
а от помпени станции – 6.09 %. 
Цените 
Още с ден за доставка 4 юли европейските електроенергийни борси показаха, че тенденцията е към повишение. При ръст 
с 69.76 % стойността на Българската независима енергийна борса (БНЕБ, IBEX) стигна до 382.11 евро за MWh, а на 
румънската OPCOM до 384.77 евро за MWh. По-напред по цени се подредиха Унгария с 389.48 евро за MWh и Италия – с 
390.6 евро за MWh. Значително под това ниво остана съседната гръцка HENEX (296.62 евро за MWh). 
Отново на другия полюс остана и остават Испания и Португалия с постигнати значително по-ниски стойности  – 159.92 евро 
за MWh.  Както вече уточнихме, това се дължи на специален кралски указ за ограничаване на цената на газа в крайния 
микс. 
На шест от европейските електроенергийни борси с ден за доставка 5 юли в сегмента „ден напред“ настъпи понижение, 
но не и успокоение. В частност стойността на БНЕБ ( IBEX) и румънската OPCOM спадът бе с 9,2 % и 9,8 % съответно до 347.08 
евро за MWh. В Унгария при спад от 7,4 % стойността стигна до 360.82 евро за MWh, а в Словакия ( минус 7,8 %) до 360.83 
евро за MWh. 
Намалението с 13 % на Иберийския пазар доведе до спад на цената до 139.16 евро за MWh или наполовина на постигнатите 
на останалите пазари в посочения сегмент. 
На този фон цената на електроенергийната борса в Полша, която през по-ранни периоди винаги се отличаваше с ниски 
нива нарасна до 316.7 евро за MWh (повишение спрямо 4 юли от 8.57 %). При слабо повишение от 0. 58 % цената в „ден 
напред“  във Франция достига 371.6 евро за MWh, а в Германия ( 8.33 %) до 318.37 евро за MWh. По-различа бе 
постигнатата стойност на италианската борса (GME), където ръстът от  7.19 % доведе до ниво от  418.68 евро за MWh. До 
нея с цена от 413.9 евро за MWh се нареди Хърватия  (плюс  8.75 %). 
Ценовите нива не спряха да се покачват и с ден за доставка 6 юли, когато стойността на БНЕБ (IBEX), OPCOM и гръцката 
HENEX нарасна до 373.73 евро за MWh (увеличение със 7,68 % и 15.43 % съответно). 
Във Франция цената успя да достигне 388.69 евро за MWh, а в Италия – до 428.8 евро за MWh. 
Понижение все пак се установи на 9 от европейските електроенергийни борси като варираше в доста широк диапазон -  от 
(минус) 1.8 % за Австрия (до 347.33 евро за MWh) и 2.1% в Нидерландия (до 301.86 евро за MWh) и  4.7 % в Германия ( до 
303.54 евро за MWh) и 8.4 % ( до 299.89 евро за MWh) в Чехия. При спад с 8.9 % в Словения  стойността се установи до 
359.92 евро за MWh), а (минус)  21.4 % надолу в Полша доведоха до ниво от 248.93 евро за MWh. 
Само на четири от европейските електроенергийни борси в сегмента „ден напред“, или с ден за доставка 7 юли. При 
увеличение с  2.56 % (до 374.74 евро за MWh) в Хърватия, 1.82 % (371.85 евро за MWh) в Унгария и 5.33 % (до 384.82 евро 
за MWh) в Словакия.  Скокът в  Полша от 8.9 % доведе до цена от 271.08 евро за MWh 
На останалите борси спадът варираше от (минус) 3.7 % до 412.90 евро за MWh в Италия и 2.3 % до 360.14 евро за MWh в 
Сърбия. Както и (минус) 11.3 % до 331.47 евро за MWh в България и Румъния и 22.0 % в Нидерландия до 235.46 евро за 
MWh  В Германия понижението с  29.8% доведе до стойност от 213.22 евро за MWh, а в съседна Франция – (минус) 1.8% - 
до 381.79 евро за MWh. 
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Доста разнопосочно бе движението в посочения сегмент с ден за доставка 8 юли като на десет от европейските 
електроенергийни борси или на половината бе отчетен спад, а на останалите ръст. 
Движението в посока надолу бе в достатъчно широк диапазон – от 0.8 % (342.98 евро за MWh) в Гърция и 5.5% (256.15 евро 
за MWh) в Полша до 15.6 % (279.89 евро за MWh ) за България и Румъния, както и 22.8 % (286.94 евро за MWh) в Унгария и 
26.8 % (281.64 евро за MWh) в Словакия. 
На този фон цената във Франция нарасна до 410.95 евро за MWh (плюс 7.64 % спрямо 7 юли), а в Германия до 295.92 евро 
за MWh (ръст с 38.79 %). Въпреки слабото на пръв поглед увеличение от 2.2% стойността на италианската борса GME 
достига до 422.06  евро за MWh. 
За сравнение, въпреки скока с 18.4 % до 146.73 евро за MWh Иберийската борса остана най-ниска. 
С настъпването на почивните дни – 9 и 10 юли ценовите нива на всички европейски електроенергийни борси се 
придвижиха надолу. Така с ден за доставка 10 юли в сегмента „ден напред“, те осъмнаха с невижданите отдавна, но 
желани нива в диапазон от 126 до малко над 97 евро за MWh. Разбира се, с някои изключения като Италия където въпреки 
спада от 12.4 % стойността остана доста висока – 393.98 евро за MWh и Франция, където при със съществено понижение 
от 32.6 % , стойността се установи до 224.43 евро за MWh. Това се отнася и за Сърбия – при спад с 10.0% стойността остана 
на ниво от 218.99 евро за MWh, а в Гърция, въпреки спадът  с 13.2 % - 242.19 евро за MWh. 
За разлика от тези пазари, стойността на БНЕБ и румънската OPCOM се срина с 39.3 % ( до 107.57 евро за MWh),  в Полша – 
с 25.3 % ( до 97.44 евро за MWh), а в Германия – 22.3 %  (до 115.6 евро за MWh). 
Ръст бе отчетен единствено на електроенергийната борса в Нидерландия (10.12 %) до 200.59 евро за MWh. 
След силния двуцифрен спад в процентно отношение и то два поредни дни, новата седмица стартира с огромен ръст, 
връщайки ценовите нива в близост до стойностите от работните дни през отминалите дни. Така при скок с 27.89 % 
стойността на италианската борса (GME) се връща на нивото от 414.33 евро за MWh, а при ръст от 71.14 % Франция стартира 
с ден за доставка 11 юли при цена от 384.1 евро за MWh. Повишението 150.82 % в Полша връща стойността на ниво от 
244.4 евро за MWh, а тази в Германия при скок от 223.55 % достига до 372.6 евро за MWh. Досега обаче нарастване от 
порядъка на 242.43 % не е обичайно нито за БНЕБ, нито за OPCOM – до 368.35 евро за MWh.   
Средна месечна и средна годишна цена към 3 юли 
Най-общо средната месечна цена на европейските електроенергийни борси отново тръгва нагоре. На БНЕБ към 10 юли 
средната месечна стойност отново се променя до 290.17 евро за MWh, а за Румъния – до 290.41 евро за MWh. За другите 
европейските електроенергийни борси тя варира от 314.77 евро за MWh в Гърция, 389.17 евро за MWh в Италия и 335.33 
евро за MWh във Франция. Доста по-ниска е стойността за Испания – 143.75 евро за MWh (144.86 евро за MWh в съседна 
Португалия). В Германия, цената е на ниво от 254.02 евро за MWh, а в Австрия – 286.43 евро за MWh, а в Унгария – 295.44 
евро за MWh и 229.13 евро за MWh в Полша. 
Средната годишна цена към 10 юли на БНЕБ е 209.7 евро за MWh и остава по-ниска, както от тази в Румъния (215.28 евро 
за MWh), Унгария (224.05 евро за MWh), така и от тази в Гърция (242.08 евро за MWh). 
На останалите европейски електроенергийни борси средногодишните цени към посочената дата варират от 257.11 евро 
за MWh в Италия и 202.38 евро за MWh в Испания и Португалия (202.64 евро за MWh) до 205.16 евро за MWh в 
Нидерландия и 189.71 евро за MWh в Германия, както и 235.17 евро за MWh във Франция и 147.24 евро за MWh в Полша. 
Петрол, газ, СО2 
Цените на петрола, газа, а не толкова емисиите продължиха да изненадват с резките си реакции през изминалата седмица. 
Петролът сорт Brent завърши миналата седмица с ръст от 2.10 % до 106.85 долара за барел, И то, след като на 5, а после и 
на 6 юли успя да се понижи до 106.69 долара за барел. Така част от загубените позиции са възвърнати, а коментарите, че 
Brent е в лоша позиция за дългосрочно инвестиране изглеждат повече като част от стратегически позиции, отколкото като 
реакция на пазара. По-вярно би било твърдението за прибирането на печалбите 
Наблюдатели и участници не така отдавна нададоха вой за „мечи трен“ на петролния пазар и заваляха очаквания за спад. 
Случи се, но за кратко. Сега в очакванията си анализаторите избягват подобни определение. Особено след 
разочарованието на спекулантите. След публикуването на данните на Комисията за търговия със  стокови фючърси на САЩ 
от 8 юли, според които хедж фондовете са намалили нетните дълги позиции във фючърси и опции за петрола сорт Brent с 
около една четвърт (с 54 197 договора до 143 002 договора, посочва се като 20 месечен минимум). В същото време обаче 
се отчита нарастване на късите позиции. 
Експертите не са единни в становището си какво ще се случи като цяло с цените на петрола, тъй като гледните точки са 
разнопосочни и тръгват от различно ниво на оценка като цяло. Една част от анализаторите обсъждат цените от гледна 
точка на спад на търсенето заради забавяне на световната икономика в резултат на рецесията и увеличаването на лихвите 
на централните банки. Други поглеждат от ъгъла на свиването на пазара, заради липсата на руски петрол и липсата на 
инвестиции за нови находища. 
На този фон Fitch Solutions излезе с прогноза за повишение на цената на петрола сорт Brent за 2022 г. и 2023 г. За следващата 
2023 г. например, прогнозата е повишена с 10 долара до 100 долара за барел. 
Освен това се прогнозира и значителен ръст на потреблението през 2022 г. с 2,3 % и през 2023 г. с 3 % съответно. Все пак 
има сближаване на позициите в посока на спад на цените, която обединява прегледа на всички фактори, сред които 
преобладаващите – опасенията за рецесия и следващите я висока инфлация, плюс разпространението на коронавируса. 
Освен това сега на ход е ситуацията с достъпа на казахстанския петрол и все по-напиращият за излизане на пазара ирански 
нефт. 
Що се отнася до цените на газа, новината на германски правителствени източници, че Канада се е съгласила да върне 
ремонтираните турбини от газопровода „Северен поток“ се оказа най-вълнуващата и стимул за силния спад на 
августовските фючърси на ICE до 169.13 евро за MWh – цената, при затварянето на борсата в петък. Само ден по-рано 
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цената на газа се извиси до 183.18 евро за MWh. Ако тази утешителна новина не бе получила публичност, то по всяка 
вероятност цената на газа можеше да достигне стряскащото ниво от 200 евро за MWh от 7 март. 
Като цяло през изминалата седмица природният газ в Европа демонстрира най-продължителният тренд на дневен ръст за 
почти девет месеца. 
Пазарът обаче със сигурност ще е много внимателен в оценките си, още повече, че предстои преминаване през 
изпитанието – планов ремонт на „Северен поток“ за срок от десет дни. При всички случаи това ще продължи да държи 
газовия пазар под напрежение достатъчно дълго. Страховете от пълно спиране на газовите доставки изглежда вече са 
намерили място сред всички участници на пазара.Към нарастващия брой на страните, преценяващи отрано рисковете се 
присъедини и Франция, който препоръчва преоборудване на котлите с възможност за преминаване към мазут. За всеки 
случай. 
На този фон европейската система за търговия с емисии ядно ще трябва да претърпи някаква реформа. Иначе фючърсите 
за юли по индекса ICE EUA на борсата ICE  останаха на ниво от 83.55 евро за тон, което е без особена промяна за последните 
две седмици. 
Тенденции 
Навлизането в месец юли стартира с нови притеснения. Заради липсата на природен газ, заради високите цени на 
въглищата, а и заради влизащите в сила ограничения за вносът им в резултат на санкциите. На този фон все повече 
национални държави затягат енергийната си политика. Най-краткосрочният взор е насочен към спирането на „Северен 
поток“ за планов ремонт, а отговорите ще дойдат в следващите дни. 
Политиците на големите икономики на Германия, Франция, Италия предприемат различни стъпки в по-дългосрочната си 
тревога – от икономия и задължения за поведението на потребителите до наливане на средства в дейности по-рано 
изхвърлени от намеренията заради обещанията за зелено бъдеще. Докато Германия отправи поглед към въглищата, 
Франция залага на мазута и поглежда към ядрената енергетика с пълното съзнание, че голямата EDF няма как да се справи 
само с частен капитал. Затова държавата я взима под крилото си. 
На този фон, заради уж подредената, но всъщност хаотична политика на най-високо европейско ниво, електроенергийните 
борси продължават да регистрират високи ценови нива. Постигнатите стойности в сегмента „ден напред“ все по-ясно 
демонстрират – няма да има скорошно връщане към нивата от времето преди войната.  Време е да се забрави обещанието, 
че това ще се случи след 2025 г. Иначе вещанията за срив на цените на газа до 40 евро за MWh са примамливи. На този 
етап обаче нереални. Включително поради редица причини, сред които и факторът банки и финансови инструменти. 
Включително и заради включването в цените на инвестициите в нови мощности за LNG, който се приема за заместител на 
руския газ след 2026 г. Лоша е и новината за изплъзващата се структура, която  икономиката ще придобие след кризата, в 
резултат на войната в Украйна. Защото никой не знае измеренията й. Включително и заради забавянето на 
трансформацията на енергетиката. 
 
√ Икономисти прогнозират: С 45% нараства вероятността за рецесия в еврозоната 
В юнската прогноза анкетираните от „Блумбърг“ експерти очакваха 30 на сто вероятност 
Рискът от рецесия в еврозоната се увеличава, тъй като заплахата от недостиг на природен газ нараства, а рекордно 
високите нива на инфлацията се запазват, информира „Блумбърг“ след анкета с участието на икономисти и пазарни 
анализатори. 
Експертите оценяват в юлската си прогноза вероятността за икономическа рецесия на 45% спрямо 30% в юнското 
проучване на агенцията и 20% преди военното нахлуването на Русия в Украйна. Повечето от тях очакват, че Германия ще 
бъде сред първите, които ще бъдат подложени на съкращения на производството поради голямата зависимост на най-
голямата икономика в Европа от доставките на природен газ от Русия. 
"Предполагаме, че рецесията ще бъде причинена от наложеното петролно ембарго и ефекта от повишаването на цените 
на суровините", казва анализаторът на нидерландската банка Rabobank Ерик-Ян ван Харн. - Германската икономика вече 
се забавя и тенденцията е ясно изразена в посока надолу." 
Икономистите също така влошиха прогнозите си за инфлацията във валутния блок, въпреки че все още очакват ръстът на 
цените да се забави до целта на Европейската централна банка (ЕЦБ) от 2% през 2024 г. Анкетираните от „Блумбърг“ 
експерти също така са съгласни, че инфлацията ще достигне своя връх през настоящото тримесечие. 
Потребителските цени в еврозоната се повишиха с 8.6% на годишна база през юни след ръст от 8.1% през май. Тази 
стойност е най-високата откакто „Евростат“ води такава статистика. 
В същото време експертите очакват Европейската централна банка (ЕЦБ) да увеличи лихвения процент до 0.75% годишно 
до края на настоящата година и до 1.25% през март следващата година. Преди това в юнската прогноза очакванията ляха 
основният лихвен процент в еврозоната да достигне 1.25% чак през юни 2023 година. 
Еврозоната "вероятно ще навлезе в лека рецесия през втората половина на тази година, но тя няма да е достатъчна, за да 
намали търсенето и да върне инфлацията до целевите равнища, което ще накара ЕЦБ постепенно да повиши лихвения 
процент", смятат икономисти от канадската инвестиционна банка TD Securities. 
 
√ Доларът започва новата седмица със стабилен ръст спрямо повечето валути 
Индексът ICE Dollar, който показва динамиката на долара спрямо шестте основни валути (евро, швейцарски франк, 
японска йена, канадски долар, британски паунд и шведска крона), се покачи с 0.33% 
Щатският долар се повишава спрямо повечето валути по време на търговията в понеделник сутринта поради 
перспективите за влошаване на световната икономика. 
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Индексът ICE Dollar, който показва динамиката на долара спрямо шестте основни валути (евро, швейцарски франк, японска 
йена, канадски долар, британски паунд и шведска крона), се покачи с 0.33% до 107.36 пункта. По-широкият индекс WSJ 
Dollar, в който са включени 16 валути, добави 0.38%*. 
Анализаторът от Резервната банка на Австралия (RBA) Карол Конг вярва, че индексът на ICE Dollar може да се покачи над 
108 пункта тази седмица, тъй като перспективите за глобалния икономически растеж се влошават. 
Пазарът е в очакване на данните за инфлацията в САЩ през юни. Експертите прогнозират потребителските цени в страната 
да се повишат с 8.8% на годишна база при повишение от 8.6% месец по-рано, което означава, че инфлацията продължава 
да се задържа на най-високото си ниво от повече от 40 години. Статистиката на Министерството на труда на САЩ ще бъде 
публикувана в сряда. 
По-нататъшното ускоряване на инфлацията ще принуди Федералният резерв на САЩ (Фед) да повиши основната лихва с 
още 75 базисни пункта на срещата през юли, твърдят анализаторите на RBA. Това трябва да подкрепи долара и да окаже 
натиск върху повечето валути, като най-много е застращено еврото, защото единната европейска валута може да слезе до 
паритет с американския долар. 
Eврото спадна в понеделник спрямо долара с 0.50% до 1.0134 спрямо 1.0185 долара при затваряне на пазара в петък, 
когато еврото отчете дневна загуба около 0.4%, като за момент се срина до 1.008 долара, най-ниското ниво от 20 години, 
доближавайки се до паритет спрямо долара поради нарастващи опасения, че Русия може да прекъсне доставките на газ 
за Европа и да потопи региона в рецесия, което от своя страна би затруднило ЕЦБ да затегне паричната политика. 
Ключовият тръбопровод "Северен поток 1" трябва да бъде спрян за поддръжка на 11-21 юли и може да не се върне пълният 
му капацитет, застрашавайки целите на еврозоната да запълни капацитета за съхранение преди зимата. Пазарите 
намалиха очакванията за повишаване на лихвените проценти от ЕЦБ тази година с 30 базисни пункта до 135 базисни пункта 
през последните седмици, тъй като инфлацията достигна нов рекорд от 8.6%, а цените на природния газ продължават да 
растат. Очакванията са, че ЕЦБ ще повиши основните лихвени проценти с 25 базисни пункта по-късно този месец, първото 
увеличение от повече от 11 години, докато Фед най-вероятно ще повиши основната лихва със 75 базисни пункта на 
заседанието си, след като от март досега е увеличил ставката със 150 базисни пункта. Единната валута се понижи с повече 
от 3% спрямо долара през отминалата седмица, най-голямото седмично повишение за последните 4 месеца. 
Британският паунд се понижи с 0.46% до 1.1972 долара спрямо 1.2033 долара в края на предишната сесия в петък, близо 
до най-ниското си ниво от март 2020 г., тъй като политическите сътресения в Обединеното кралство изострят несигурността 
около икономическите перспективи на страната. Премиерът Борис Джонсън подаде оставка, след като преди това няколко 
членове на кабинета се оттеглиха, което означава, че Обединеното кралство е на път да има своя четвърти премиер в 
рамките на шест години. Въпреки това се повиши оптимизмът, че новото правителство може бързо да намали данъците, 
да увеличи разходите, за да стимулира растежа и да подобри отношенията с ЕС. Паундът се понижава от май 2021 г., за да 
достигне пандемични дъна, тъй като рисковете от рецесия нарастват и инвеститорите се съмняват, че Банката на Англия 
(BoE) ще успее да контролира нарастващата инфлация, без да навреди твърде много на икономиката. BoE вече повиши 
лихвените проценти със 115 процентни пункта, но инфлацията не показва признаци на пик и домакинствата вероятно ще 
притиснати през следващите месеци, ксоето най-вероятно ще накара пазарите да намалят някои залози за повишаване на 
лихвите. Паундът се понижи с повече от 1% спрямо долара през отминалата седмица, продължавайки спада от 1.4% през 
предходната седмица. 
Щатският долар се повиши с 0.60 до 136.87 йени спрямо 136.12 йени в края на предишната търговска сесия в петък, 
достигайки ново 24-годишно дъно, след като управляващата Либерално-демократическа партия и нейният коалиционен 
партньор Komeito увеличиха мнозинството си на изборите за горната камара в неделя. Победата им означава, че няма да 
има промяна в паричната политика, която се различава с останалия свят, където централните банки повишават основните 
си лихви. Гуверньорът на Банката на Япония (BoJ) Харухико Курода каза наскоро, че централната банка „няма да се 
поколебае да предприеме допълнителни стъпки за ново облекчаване на паричната политика, ако е необходимо“. 
Американският долар е във възход и спрямо т. нар. стокови валути. Азиатските съименници – австралийския и 
новозеландския долари спадат съответно с 0.72% до 0.6805 щатски долара за един канадски и с 0.56% до 0.6157 щатски 
долара за едно „киви“. 
Спрямо американския долар се понижават и канадският долар и норвежката крона, които се влияят силно от котировките 
на петрола, които в началото на новата седмица спадат на Лондонската борса. Фючърсите на американския лек суров 
петрол (WTI) се понижиха с 1.63% до 103.08 долара, а на европейския вид Brent спаднаха с 1.41% до 105.51 долара. 
Канадският долар спада с 0.34% до 1.2992 канадски долара за един американски и с 0.97% до 10.1759 норвежки крони за 
един щатски долар. 
При силен долар и криптовалутите реагират негативно. Към 09:30 часа българско време биткойнът се понижи с 6.37% до 
20 444 долара, а етериумът изтри 7.94% до 1 144.05 долара. Поглеждайки назад, през последните четири седмици биткойн 
загуби 30.01 процента, а за последните 12 месеца цената му падна с 40,35 процента. Гледайки напред, очакванията са 
биткойнът да се обезцени спрямо щатския долар на 19 446 долара до края на третото тримесечие и на 14 237 долара за 
една година, според прогнозите на глобалните макро модели на Trading Economics и очакванията на анализаторите. 
 
Мениджър 
 
√ България е блокирала 50 000 IP адреса и 500 домейна на хакери от Русия и Беларус 
От началото на конфликта в Украйна са блокирани около 50 000 IP адреса и около 500 домейна от Русия и Беларус, от които 
са извършени опити за хакерски атаки в България. Това заяви заместник-вътрешният министър Таня Райчева при участие 
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в неформално заседание на Съвета „Правосъдие и вътрешни работи“, провело се вчера в Прага, Чехия, съобщиха от 
пресцентъра на министерството. 
 По думите ѝ на национално ниво се работи активно за противодействие на дезинформацията и фалшивите новини. Тя 
потвърди и готовността на страната ни за обмен на информация, добри практики и сътрудничество по конкретни въпроси 
и като пример посочи осъществения директен контакт между ръководителите на специализираните звена за борба 
с киберпрестъпността на България и Украйна. 
България е сред държавите членки, приели най-голям брой бежанци от Украйна, е заявила още  Райчева в изказването си. 
Тя е изразила подкрепа към всички действия на ниво ЕС, в това число и европейските агенции със своите аналитични 
продукти и оперативен капацитет, за засилване на оперативното сътрудничество в подкрепа на Украйна и Молдова. 
 
√ Опасенията за доставките на газ натежаха на европейските борси 
Европейските акции регистрираха понижения в ранната търговия в понеделник, тъй като инвеститорите подхождаха 
предпазливо на фона на опасенията от срив на енергийните доставки, докато новите случаи на COVID-19 в Китай и 
откриването на нов вариант на коронавирус повлияха на акциите, свързани със суровините, пише Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете спад от 2,04 пункта, или 0,49%, до 415,08 пункта, след като предходните три 
сесии записа повишения. Немският показател DAX се понижи със 101,24 пункта, или 0,78%, до 12 913,99 пункта. Водещият 
индекс на Лондонската борса FTSE 100 изтри 39,36 пункта от стойността си, или 0,55%, достигайки до ниво от 7 156,88 
пункта. Френският измерител CAC 40 записа спад от 44,45 пункта, или 0,74%, до 5 988,68  пункта. 
До тези резултати се стигна, след като от вчера доставките по газопровода „Северен поток-1“ спират за 10 дни заради 
планов ремонт. Пазарът обаче е обхванат от страхове, че спирането на доставките може да бъде удължено поради войната 
в Украйна и може да наруши плановете за запълване на газохранилищата за зимата. 
Инвеститорите са притеснени от ефектите на спирането върху всички индустрии, каза Сюзан Стрийтър, старши 
инвестиционен и пазарен анализ в Hargreaves Lansdow. 
Пълно спиране на „Северен поток-1“ ще задържи европейските цени на газа по-високи за по-дълго време, увеличавайки 
натиска върху Европейската централна банка, която ще повиши основния си лихвен процент по-късно този месец за първи 
път от повече от десетилетие. 
Акциите на германския енергиен концерн Uniper Uniper поевтиняха с 9,07% на фона на спирането на доставките по 
„Северен поток-1“. На акциите се отрази и спор между Германия и Финландия относно разходите за спасяване на 
вносителя на газ. 
Секторът на компаниите за луксозни стоки, който разчита на Китай за голяма част от приходите си, регистрира загуби. 
Акциите на LMVH поевтиняха с 1,33%. 
Акциите на Danske Bank и Wizz Air поевтиняха с 3,61% и 3,47% на фона на разочароващи прогнози за печалба. 
Пазарите преминаха няколко трудни седмици заради притесненията от рецесията и приближаването на еврото до паритет 
с щатския долар. 
Тази седмица инвеститорите ще следят за данните за инфлацията в САЩ, които трябва да бъдат публикувани в сряда. 
Миналата седмица по-силните от очакваните данни за работните места дадоха тласък на аргумента за ново увеличение от 
75 базисни пункта от Федералния резерв този месец. 
Смесени резултати на Уолстрийт 
Водещите американски борсови индекси не намериха единна посока в петък, като по-добрите от очакваното данни за 
заетостта в САЩ вероятно ще накарат Федералния резерв да продължи с агресивните повишения на лихвените проценти, 
пише Си Ен БИ Си. 
 Промишленият индекс Dow Jones отчете спад от 46,4 пункта, или 0,15%, до 31 338,15 пункта. Широкообхватният показател 
Standard & Poor’s 500 се понижи с 3,24 пункта, или 0,08%, до 3 899,38 пункта. Индексът на високотехнологичните дружества 
Nasdaq напредна с 13,96 пункта, или 0,12%, до 11 635,31 пункта, записвайки първата си за годината серия от пет поредни 
сесии на зелено. 
До тези резултати се стигна, след като в петък Министерството на труда съобщи, че американската икономика е създала 
772 хил. нови работни места извън извън селскостопанския сектор през месец юни, което е значително над прогнозираните 
250 хил. нови работни места. 
„Докладът за работните места и скорошният спад в цените на суровините направиха така нареченото „меко кацане“ за 
икономиката на САЩ малко по-вероятно“, подкрепяйки акциите, каза Юнг-Ю Ма, главен инвестиционен стратег в BMO 
Wealth Management. 
На този фон и трите основни индекса завършиха седмицата с ръст. Nasdaq напредна с 4,6%, а S&P 500 – с 1,9%. Dow се 
повиши с 0,8%. 
„Страхове от рецесията вероятно са загубили малко инерция. ... Мисля, че пазарът започна да приема това малко повече 
като възможност, а не гаранция,” каза Ма. 
Сред най-добре представилите се акции бяха тези на компаниите от здравния сектор. Цените на книжата на Centene Corp. 
и McKesson се повишиха с 3,23% и 3,10%, a тези на производителите на ваксини Moderna и Regeneron  - с 2,22% и 2,32%. 
Акциите на Tesla поскъпнаха с 2,54%. Технологичният сектор не подкрепен и от прозиводителите на чипове и компаниите 
за киберсигурност, като акциите ON Semiconductor и Fortinet поскъпнаха съответно с 2,81% и 1,7%. 
Доходността на държавните облигации скочи рязко след публикуването на данните за работните места, което може да 
доведе до ограничаване на ръста на акциите . Доходността по 2-годишните държавни ценни книжа се задържа над тази 
по 10-годишните държавни облигации. Тази инверсия се разглежда от мнозина като индикатор за рецесия. 
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Въпреки че докладът за работните места беше положителен знак за състоянието на американската икономика, много 
инвеститори смятат, че това ще позволи на Федералния резерв да продължи агресивния си подход в борбата с инфлацията 
с чрез повишаване на лихвените проценти през следващите месеци. 
Сезонът на отчетите за второто тримесечие започва следващата седмица, като докладите трябва да бъдат публикувани от 
повечето големи банки. 
Спад в Азия 
Водещите индекси на фондовите борси в Азиатско-тихоокеанския регион регистрираха предимно понижения в 
понеделник, след като Пекин наложи глоби на технологичните гиганти Tencent и Alibaba, предаде Си Ен Би Си. 
Хонконгският бенчмарк Hang Seng се понижи с 601,58 пункта ,или 2,77%, до 21 124,2 пункта след новината, че двете 
компании са санкционирани за неспазване на антимонополни правила за разкриване на трансакции и сделки. Листнатите 
в Хонконг акции на Alibaba и Tencent поевтиняха съответно с 5,79% и 2,89% 
Акциите на операторите на казина също се сринаха след новината, че почти всички търговски и индустриални предприятия 
в Макао ще затворят врати в рамките на едноседмичен локдаун, докато властите в града се опитват да спрат най-тежката 
вълна на разпространение на COVID-19. Цените на книжата на Wynn Macau, Sands China и Melco International Development 
се понжииха с 68%, 8,15% и 7,13% 
Пазарите в континентален Китай също бяха на червено. Индексът Shanghai Composite се понижи с 42,49 пункта, или 1,27%, 
до 3 313,58 пункта, докато Shenzhen Component отчете спад от 32,56 пункта, или 1,47%, до 2 187,34 пункта. 
Загрижеността за COVID-19 нараства в Китай, тъй като според съобщенията Шанхай е открил нов подвариант на Омикрон. 
Според данните потребителската инфлация в Китай е достигнала 2,5% през месец юни, което е над прогнозираните 2,4%. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 напредна с 295,11 пункта, или 1,11%, до 26 812,3 пункта, на фона 
на информацията, че управляващата коалиция в Япония вероятно ще увеличи мнозинството си в горната камара на 
парламента на страната. Тази прогноза идва след покушението срещу бившият премиер на страната Шиндзо Абе по време 
на предизборна реч в град Нара. 
Южнокорейския бенчмарк Kospi се понижи с 10,34 пункта, или 0,44%, до  2 340,27 пункта 
Австралийският показател ASX 200 отчете спад от 75,8 пункта, или 1,14%, до 6 602,2 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха смесени резултати в ранната търговия. Основният индекс 
SOFIX отчете ръст от 0,46 пункта, или 0,07%, до 6 15,55 пункта. BGBX40 се понижи с 0,27 пункта, или 0,19%, до 143,01 пункта. 
BGTR30 записа спад от 2,14 пункта, или 0,29%, до 737,21 пункта. BGREIT напредна с 1,17 пункта, или 0,63%, до 185,56 пункта. 
 
√ Еврото е все по-близо до паритет с долара 
Курсът на еврото продължи да спада и тази сутрин се движеше съвсем малко над паритет спрямо щатския долар, съобщиха 
германски финансови издания. 
В междубанковата търговия във Франкфурт на моменти единната европейска валута се котираше за 1,0006 долара - най-
ниското й ниво от 20 години. Еврото вече няколко пъти през последните търговски дни отбеляза минимални стойности от 
2002 г. досега. 
Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,0098 долара. 
 
√ Швеция дава приоритет на борбата с инфлацията пред икономическия растеж 
Шведската централна банка (Riksbank) ще даде приоритет на смъкването на инфлацията пред рисковете за икономическия 
растеж, става ясно от протоколите от последното заседание на финансовата институция, пише Ройтерс. 
В края на юни Riksbank прие най-голямото увеличение на лихвите от повече от 20 години, увеличавайки ставката от 025% 
на 0,75%. Централната банка каза, че очаква лихвите да достигнат ниво от близо 2% в началото на следващата година. 
Следващото заседание на регулатора за паричната политика е насрочено за 20 септември. 
„Затягането на паричната политика ще бъде приложено, доколкото това е възможно, без да се забавя твърде много 
икономическата активност и като същевременно се запази финансовата стабилност“, заяви първият заместник-управител 
на Riksbank Сесилия Скингсли. 
„Но ако тези цели влязат в конфликт една с друга, стабилизирането на инфлацията и финансовата стабилност трябва да 
имат предимство пред икономическата активност“, добави той. 
Темпът на растеж на инфлацията, която достигна 30 годишен връх от 7,2% през май, както и нейното широкообхватно 
въздействие, изненадаха Riksbank, която до февруари очакваше да запази лихвите на ниво от 0,25% до 2024 г. 
След като вече направи 180-градусов завой в политиката си, много анализатори смятат, че централната банка може да 
продължи цикъла на увеличение на лихвите по-дълго от планираното. 
На фона на войната в Украйна и продължаващите последици от пандемията от коронавирус, които се очаква да натежат 
върху икономиката, Riksbank е изправена пред трудната задача овладее инфлацията, без да натиска спирачките на 
растежа. 
Новите данни за инфлацията се очакват на 14 юли. 
 
√ Руски активи на стойност 6,8 млрд. долара са замразени в Швейцария 
Швейцария е блокирала руски активи на стойност 6,8 млрд. долара (6,7 млрд. швейцарски франка) и 15 имота към 7 юли 
като част от санкциите срещу Москва заради войната в Украйна, става ясно от съобщение Държавния секретариат по 
икономика на конфедерацията, предава РИА Новости. 
Това представлява ръст с 400 млн. швейцарски франка от средата на май, напомнят от swissinfo.ch. 

https://www.swissinfo.ch/eng/small-rise-in-russian-assets-frozen-in-switzerland/47739794
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От ведомството отбелязват, че блокирането на руски активи е само малка част от санкциите на Берн против Москва. 
Швейцария е наложила забрана за износ на луксозни стоки и стоки за укрепване на руската индустрия, както и забрана на 
внос на товари, от които Русия получава значителни доходи. Освен това транзакциите с Централната банка на Русия са 
забранени, а няколко руски банки бяха изключени от платежната система SWIFT. 
От началото на войната в Украйна Швейцария наруши своя статут на неутралитет и предприе санкции срещу Русия заедно 
с ЕС и САЩ. Сред последните мерки е ембарго над вноса на петрол. 
 
√ Кремъл обяви предстояща среща Путин-Ердоган 
Кремъл анонсира предстояща среща между руския президент Владимир Путин и турския му колега Реджеп Тайип Ердоган. 
Тя ще се състои в близко бъдеще, се съобщава на сайта на Кремъл. Малко преди това от канцеларията на Ердоган 
съобщиха, че двамата са провели телефонен разговор. Според Кремъл, в навечерието на разговорите те обсъдили 
"комплекс от въпроси от взаимен интерес", включително активизирането на икономическото сътрудничество. 
Специално внимание било отделено на задачите за „увеличаване на обема на търговията и използването на национални 
валути в разплащанията, както и продължаване на непрекъснатите доставки на руски енергоносители“. Лидерите на двете 
страни се споразумели да си сътрудничат тясно в тези области "на ниво съпредседатели на двустранната 
междуправителствена комисия и ръководството на съответните ведомства". 
По време на телефонния разговор те обсъдили украинската криза, ситуацията в Сирия и създаването на безопасни 
коридори за износ на зърно в Черно море. 
 
√ Петролът поевтиня на фона на новите мерки срещу COVID-19 в Китай 
Цените на петрола се понижиха с около 2% в ранната търговия във вторник на фона на мерки срещу разпространението на 
COVID-19 в Китай, който е най-големият вносител на суров петрол в света, пише Ройтерс. На пазара натежаха и страховете 
от забавяне на глобалната икономика. 
Към 9:00 часа българско време сортът Брент поевтиня с 2,04 долара за барел, или 1,90%, до 105,1 долара за барел, докато 
цената на американския лек суров петрол WTI се понижи с 2,19 долара, или 2,10%, до 101,9 долара за барел. 
„Нарастващите страхове от рецесия и продължаващото слабо търсене в Китай дърпат надолу цените на петрола, въпреки 
че настоящите баланси между търсенето и предлагането остават несигурни“, посочват в бележка анализатори от 
консултантската компания Eurasia Group. 
Множество китайски градове въвеждат нови мерки за справяне с COVID-19, от затварянето на някои бизнеси до налагането 
на локдауни, за да овладеят новите инфекции, тъй като в страната беше открит силно заразният подвариант BA.5.2.1. на 
Омикрон. 
„Макар че Китай може да предприеме по-целенасочен подход в опитите си да се справи с всяко огнище, трябва да видим 
как ще се развият нещата предвид политиката на страната за нулев COVID”, коментира Уорън Патерсън, ръководител на 
изследването на стоките в ING. 
На пазара продължават да се отразяват и ограничените доставки на петрол от Русия заради западните санкции, наложени 
в отговор на нахлуването на страната в Украйна. 
Притесненията за срив в системата на Каспийския тръбопроводен консорциум (CPC) намаляха, след като в понеделник 
руски съд отмени по-ранно решение за спиране на операциите по тръбопровода за 30 дни. 
Въпреки това търговците и анализаторите продължават да се страхуват, че Русия ще спре работата на тръбопровода, който 
пренася петрол от Казахстан до Черно море, потенциално прекъсвайки 1% от световните доставки на суров петрол. 
Освен това свободният капацитет в Организацията на страните износителки на петрол е на изчерпване, като повечето 
производители работят с максимален капацитет. 
Президентът на САЩ Джо Байдън ще изложи аргументи за по-голямо производство на петрол от ОПЕК, когато се срещне с 
лидерите на страните от групата в Саудитска Арабия тази седмица, каза в понеделник съветникът по националната 
сигурност на Белия дом Джейк Съливан. 
„Не се очаква Саудитска Арабия да добави значителни обеми в близко бъдеще, въпреки предстоящото посещение на 
президента Джо Байдън, тъй като Рияд ще даде приоритет на своя ангажимент за управление на пазара и запазване на 
свободен капацитет за спешни случаи“, казаха анализаторите от Eurasia. 
В Съединените щати запасите от суров петрол и бензин отбелязаха спад миналата седмица, докато запасите от дестилат 
вероятно са се увеличили, показа предварително проучване на Ройтерс, публикувано в понеделник. 
 
Cross.bg  
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Сметките за управление: възможен ли е кабинет в този парламент? Гости: БСП - зам.-председателят на НС Кристиан 
Вигенин и Ивайло Мирчев от Демократична България 

- За разкриването на корупционните схеми и ревизията в политиката – Гост: Емил Димитров 
- Шофьор без книжка с автомобил с чужди номера - среднощна гонка с полицията. Подробности на живо от Русе  

бТВ, „Тази сутрин“ 
- Какво предстои за третия мандат? Гост: Корнелия Нинова  
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√ Преглед на печата  
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа  - Радев оглежда за премиер и министри хора, които умеят да говорят с всички 
в. Труд  - Радев иска пак фалшиви избори 
в. Телеграф - БГ джебчийки с по 5 паспорта обират Европа 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа – Нова мода в езиковите гимназии - децата искат в 22-о училище, а не в елитните 
в. 24 часа - 5 пъти повече на ваксина заради старта на 6-ата вълна 
в. Труд  - Бойко Борисов във врачанското село Лиляче: Страната е в катастрофа, няма газ, няма ток 
в. Труд  - Предлагат средната учителска заплата да е 2032 лв. 
в. Телеграф  - Румен Радев с два варианта за мандатите 
в. Телеграф  - Бунт за картата в рейса 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Доц. Ивайло Кортезов, математик, преподавател и учен в БАН: С облекчаване на учебните програми, 
математиката стана... по-трудна 
в. Труд - Социологът проф. Иво Христов пред "Труд": БСП трайно премина във втора лига и упорито се движи към трета 
в. Телеграф  - Проф. Радка Кънева, ръководител на Центъра по молекулярна медицина към МУ - София: Тромави 
процедури бавят диагнозата на редки болести  
Водещи анализи 
в. 24 часа - Стагфлация при 5 % ръст на БВП за първите 3 месеца на годината? Изключено! 
в. Труд - Българите в чужбина - неразделна част от България 
в. Телеграф - Джебчийка FOREVER 
 
√ Предстоящи събития в страната на 12 юли 
София 

- От 11.00 часа в Полиграфия /бул. Цариградско шосе 47А/, зала Йоханесбург ще бъде открита дискусия на „На всеки 
квадратен метър Vol. 2: Завръщането на разума“. В рамките на събитието организаторите ще говорят за най-
актуалните въпроси на пазара на недвижими имоти. 

- От 11. 00 часа в пресклуба на БТА ще се провде пресконференция на екипа на НИНКН на тема: „Как държавата 
унищожава недвижимото културно наследство“ 

- От 11.30 часа на закритата сцена в София Ринг Мол Българската федерация по биатлон ще проведе кратката 
церемония по закриването на сезон 2021/2022 г. 

- От 12.00 часа в пресклуба на БТА ще се проведе пресконференция на тема: "Отчет за ръководството и дейността 
на Университетската специализирана болница за активно лечение по онкология (УСБАЛО) от септември 2017 г. до 
юли 2022 г." 

- От 12.30 часа кметът на София Йорданка Фандъкова ще провери изпълнението на дейностите по облагородяване 
на градски пространства, определени като т.нар. „кални точки“ и източници на запрашаване. Проверката ще се 
състои в кв. “Дружба“ 1, между блокове 7 и 13. Обектът е част от програмата на Столична община за 
облагородяване на „кални точки“ в София. На проверката ще присъства и зам.-кметът по екология Десислава 
Билева и кметът на район „Искър“ Ивайло Цеков. 

- От 13.00 часа в Комисията за енергийно и водно регулиране ще се проведе открито заседание за цена за месец 
юли, по която общественият доставчик да продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на 
лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. 

- От 17.00 часа, в конферентната зала на Българската стопанска камара (БСК), на ул. Чаталджа 76, в София, 
официално ще бъде представен ПРАКТИЧЕСКИ НАРЪЧНИК ЗА ОХРАНИТЕЛИ ЗА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА НА ОБЕКТИ. 

- От 18.00 часа в СБХ – Шипка 6, зала 1В, ще бъде открита изложба на Николай Стайковски „РЕТРОСПЕКЦИЯ НА 
ЦИВИЛИЗАЦИЯТА“ 

- От 18.30 часа в Гьоте – институт България художникът Георги Ямалиев ще представи арт инсталацията Status DEAD. 
Творбата е отворен коментар и повод за размисъл за връзката между виртуалното и физическото измерение на 
смъртта.  

*** 
Благоевград. 

- От 12.00 часа, в двора на къща-музей „Роден дом на Георги Измирлиев-Македончето“ в квартал Вароша ще се 
открие осми национален Симпозиум по живопис, пленер. Събитието е продължение на симпозиумите по живопис 
от последните 7 години, чието мото е „Живописната технология в съвременното изкуство” и са посветени на 
изразяването чрез живописната медия, като носител на съвременни идеи и послания. 

*** 
Бургас. 

- От 11.00 часа, в Центъра за съвременно изкуство и библиотека ще бъдат представени интересни факти за двете 
вълнуващи изложби, които Бургас ще представи на своите ценители и гости през летния сезон - „347 Suite“, най-
голямата серия от офорти на Пикасо, и „Dangerous Beauty” / „Опасна красота”. Последната изложба е събрала 
произведенията на световноизвестни творци жени, сред които Марина Абрамович, Габриела фон Хабсбург, 
Миряна Тодорова, Ив Тошайн, Хедър Бенет, Анжелика Кринцингер и др.  
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*** 
Варна. 

- От 17.00 часа в Градската художествена галерия - Варна ще бъде открито Международното триенале „Духът на 
акварела” 

*** 
Велико Търново. 

- От 14.00 ч. омбудсманът Диана Ковачева ще даде брифинг в Областна администрация – Велико Търново. 
*** 
Видин. 

- От 11.00 часа в залата на Общински съвет – Видин ще се проведе начална пресконференция по проект 
„Изпълнение на енергоспестяващи мерки за достигане на сграда с близко до нулевото потребление в „Св. св. 
Кирил и Методий“ – гр. Видин“. 

- От 11.30 часа в залата на Общински съвет – Видин ще се проведе начална пресконференция по проект „Основен 
ремонт на закрита лекоатлетическа писта – гр. Видин“.  

*** 
Габрово. 

- От 15.00 часа пред Ритуалната зала на Община Габрово /ет. 1/ - пл. „Възраждане” 3, президентът на КНСБ Пламен 
Димитров ще отговаря на въпроси на журналисти. 

*** 
Плевен. 

- От 11.00 часа в Регионалния пресклуб на БТА в Плевен ще даде пресконференция Румен Петков – председател на 
ПП АБВ, по актуални обществено-политически теми. 

*** 
Стара Загора. 

- От 10.00 часа в пресклуба на БТА ще се проведе пресконференция на кмета на Чирпан Ивайло Крачолов. Темата 
е: Воден цикъл на община Чирпан 

- От 10.00 часа в Детски отдел на библиотека „Родина“, ул. „Българско опълчение“ 69 ще се състоят инициативите: 
Вълшебна библиотека. Програма „Любими спътници от детството“: Дядо Благо; „Измислици-премислици“ – 
работа с говорещо табло/пано/кубче; Арт работилничка „Сръчковци”. 

- От 19.00 часа в Културен център „Стара Загора“ ще се играе постановката „Сватба със закъснител“ –от Робин 
Хоудън 

*** 
Търговище. 

- От 18.00 часа ще се състои официално откриване и ще бъде отслужен водосвет на обновената концертна и кино 
зала на читалище "Напредък-1864" в Търговище. От 19.00 ч., ще се състои безплатна кинопрожекция на 3D филма 
"ТОР: Любов и гръмотевици", като подарък от организаторите. 

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

