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Важни обществено-икономически и политически теми 
 
БНТ 
 
√ Румен Радев: Ако вторият мандат бъде върнат, ще поканя всички партии на консултации 
"Предстои да връча мандат на втората по численост парламентарна група, ако и тя го върне - ще поканя всички 
парламентарно представени партии на консултации, веднага ще ги насроча, за да чуя каква формула предлагат за 
изход от кризата, какви са техните нагласи за коалиране, за търсене на парламентарна подкрепа за съставяне на 
правителство и около какви приоритети и програми. Според тези критерии ще взема решение на кого да връча 
третия мандат. В рамките на дни ще връча втория мандат. Има няколко партии, които могат да бъдат моя избор 
за третия мандат, ще реша на кого да го връча след консултациите", заяви президентът Румен Радев на брифинг 
след посещението си в Черна гора. 
"Ако изборът на партиите е отново предсрочни избори, считам за целесъобразно да се проведат в началото на октомври, 
за да има легитимност един нов парламент чрез засилено гражданско участие. В оставащите дни до края на юли 
парламентът ще бъде натоварен с големи очаквания както за съставяне на управленско мнозинство, така и за приемането 
на важни закони, а правителството с антикризисни действия и разработване на законите, свързани с Плана за 
възстановяване и устойчивост", допълни държавният глава. 
По думите му българското общество очаква способно управленско мнозинство, което да пристъпи незабавно към 
решаването на проблемите, свързани с доходите, цените и инфлацията, търсене на дългосрочни решения в енергетиката, 
икономиката и инвестициите, към бърза и ефективна съдебна реформа за борба с корупцията. 
"Необходимо е управленско мнозинство, което не с лозунги и пиар, а с реална и последователна работа да се ангажира 
с европейската интеграция на България", коментира Румен Радев. 
По думите му политическата криза в страната се изостря и всяка политическа партия трябва ясно да заяви какъв изход 
предлага. 
"С бързото и безрезултатно изчерпване на процедурата за съставяне на правителство преди края на юли на 
практика приключва дейността и на правителството, и на парламента", добави Румен Радев. 
Според него по този начин много важни въпроси ще останат нерешени. 
"По Конституция трябва да обявя избори в рамките на 2 месеца, това означава избори през септември, което крие 
рискове. Прекаленото продължаване на процедурата за съставяне на правителство води към изкушение за хазартни 
управленски решения и кадрови промени. Самите партии чертаят все по-дебели червени линии помежду си и 
съставянето на правителство след потенциални предсрочни избори става все по-трудно", каза още президентът 
Румен Радев. 
 
√ Депутатите започват обсъждания на проектозакони по Плана за възстановяване 
Депутатите започват работа върху 2 от документите, свързани с европейско финансиране на страната. Това са 
необходимите стъпки, преди България да започне да усвоява средства по Плана за възстановяване и устойчивост. 
Бюджетната комисия вече ги одобри. Става въпрос за Меморандума, подписан с ЕБВР и Споразумението с ЕК по 
Механизма за възстановяване и устойчивост. 
По меморандума страната ни очаква подкрепа от Европейската банка при изпълнението на проекти с европейско 
финансиране до 2027 г. Вторият законопроект трябва да определи рамката и условията, които са договорени с Комисията 
са отпускане на средства по Плана за възстановяване. 
По данни от министерството на финансите през есента се очаква страната ни да получи повече от 1 млрд. и 300 млн. евро. 
Дотогава трябва да се приемат още редица законопроекти в НС. Затова и за оставащите дни до края на юли очакванията 
към парламента са много високи - коментира вчера президентът Румен Радев. 
"В оставащите дни до края на юли парламентът ще бъде натоварен с големи очаквания както за съставяне на 
управленско мнозинство, така и за приемането на важни закони, а правителството - с антикризисни действия и 
разработване на законите, свързани с Плана за възстановяване и устойчивост", заяви той. 
 
√ Министерският съвет се събра на редовно заседание 
Министерският съвет се събра на редовно заседание. 
Предстои да одобрим три важни меморандума за развитие на бизнеса и иновациите у нас, заяви премиерът в оставка 
Кирил Петков - с Европейската инвестиционна банка, Международната банка за възстановяване и развитие и компанията 
"Амазон уеб сървисис". 
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Предстои да се приемат и важни изменения в Търговския закон като мярка към Плана за възстановяване и развитие. Така 
законопроектите за приемане във връзка с Плана намаляват с от 22 на 21, отбеляза премиерът. 
"Ще се премахнат пречките пред производството, което цели да даде втори шанс на затруднените търговци да 
продължат дейността си", уточни Кирил Петков. 
Очаква се да бъдат приети и промените в Закона за домашното насилие. Петков съобщи още, че Българският енергиен 
холдинг ще внесе допълнителни 456 милиона лева към фонда за енергийна сигурност. 
"С това продължава нашето обещание към бизнеса, че цените на тока ще останат едни от най-ниските в Европа", 
коментира премиерът. 
 
√ Епохата на "евтините пари" е към своя край: Как ще се отрази промяната на българския имотен пазар? 
Епохата на "евтините пари" е към своя край - след 20 години на ниски лихвени нива централните банки по целия свят 
започнаха повишения. Най-рязко лихвените проценти повишиха Федералния резерв (ФЕД) и Английската централна 
банка (АЦБ). Как ще се отрази промяната на българския имотен пазар, който в последната една година е осезаемо 
динамичен - Георги Киров, партньор и директор "Капиталови пазари" в една от водещите компании за професионални 
услуги и инвестиционно управление в сферата на недвижимите имоти, сподели експертно мнение. 
Какъв ще бъде ефектът от повишаването на лихвените проценти от ФЕД и ЕЦБ и когa ще се усети? 
Георги Киров: Ефектът от поскъпване на кредита идва обикновено в пакет с изискване от банките за по-кратък срок 
на изплащане, намалено финансиране в определени сегменти и други консервативни политики, т.е. високите лихви 
няма да са едно поредно поскъпване и другите цени на пазара (например продажни цени на имоти или наеми) да 
абсорбират това покачване. Логично, ефектът от това ще е намаление на икономическата активност, която 
очакваме да се усети още през есента на тази година. Вероятно най-силно засегнати ще са по-големите проекти на 
фаза планиране и строителство. 
Ако отвъд океана централните банкери предприемат бързи стъпки за повишаване на лихвените проценти, то Европейската 
централна банка (ЕЦБ) остава по-пасивна, дори не толкова словом, но особено в действията си. Институцията, ръководена 
от Кристин Лагард, предприе спиране на програмата за изкупуване на облигации и повиши лихвата с 0.25 процентни пункта 
при последното си заседание, но тя остава отрицателна. Безспорно, резки скокове могат да разтърсят пазарите, но така 
или иначе гуверньорът на ЕЦБ говори за още повишения - най-рано на 21 юли с нови 0.25 пункта. Това е плавен и премерен 
подход, но как ще се отрази той на лихвите по ипотечни кредити в средносрочен и дългосрочен план? Може ли да 
очакваме отлив от пазара на недвижими имоти особено при жилища закупени с инвестиционна цел? 
Георги Киров: Доходността от отдаване под наем в жилищата е приблизително 5% и по наши наблюдения повечето 
купувачи, които целят да отдадат под наем, правят инвестицията си с малък кредит или без кредит. Просто 
разликата между лихвите и доходността е много малка. Отлив в жилищния сегмент би имало при купувачи, които 
целят да ползват жилището и търсят кредит за покупката. Тук искам да отбележа, че в този сегмент 
погасителните планове може да са до 30 години и по-високата лихва е по-малък проблем от инфлацията, която 
оставя по-малко разполагаем доход. 
Лихвата по ипотечните кредити у нас се движи около 2.6% и 3.1% със срок на погасяване 30-35 години. Разбира се, банките 
предлагат различни финансови продукти, които осигуряват допълнителна гъвкавост и условията биха могли да варират за 
различните клиенти. И въпреки че лихвите са изключително изгодни спрямо преди 15-20 години, когато надхвърляха 8%, 
затягане предстои. Очаква се това да стане през следващата година, но няма да бъде изненадващо ако се случи и по-рано. 
При настоящия инфлационен натиск и предвид традициите сред българите да инвестират в недвижими имоти възниква 
въпросът кое ще надделее - желанието да се спасят спестяванията или отказът от покриване на ипотечен кредит при 
нарастващи лихви? 
Георги Киров: Имотите все още са убежище за спестяванията, но да се спасят спестявания при покупка с кредит е 
малко трудно при покачващи се лихви. Това очаквано охладняване на пазара от купувачи е полезен процес, защото през 
последните години, по наши анализи, има недостиг на жилища в София и другите големи градове в България. Например 
за град като София 15 000 апартамента на година в строеж не са проблем, при условие че на година има 25 000 
завършващи студенти, ниска безработица и растящи доходи. По този начин купувачи, които имат нужда да ползват 
ново жилище ще се конкурират по-малко с купувачи, които искат да отдават под наем. Продажбите на строителни 
предприемачи ще стават по-бавно и започването на нови проекти също. 
Георги Киров: Под въпрос остава дали увеличението на цените на жилища през последните 3 месеца - заради войната 
в Украйна и поскъпването на строителните материали - ще се задържи или ще има корекция надолу. Цената на 
арматурата вече се върна на нива близки от преди войната, но други компоненти все още са скъпи. Това поскъпване 
последните 3 месеца зависи от бройката строежи, които ще излязат на пазара следващата година. Някои 
инвеститори ползват кредит за строителство, други – особено по-малки обекти - не. В други държави растежът на 
обеми, цени и активност в недвижимости по време на COVID пандемията беше в пъти по-голям от този в България и 
при нас повишаващите се лихви и намаляването на активността не очакваме да доведе до голямо намаление на 
цените. Вероятно все още ще има слаб растеж до края на тази година и стабилизиране следващата. 
Пандемията оказа съществена роля върху пазара на недвижими имоти, но особено изразена и трайна е промяната при 
офисите - променените работни навици на служителите и желанието да се работи дистанционно, наложи търсенето на 
гъвкави, комбинирани офиси. Каква е прогнозата ви за пазара на недвижимите имоти? 
Георги Киров: Понеже по-горе описахме в детайл жилищния пазар, остава този за бизнес имоти – офисни сгради, 
търговски и складови площи. Българският пазар няма много високи обеми и активност в сравнение с държавите от 
Централна и Източна Европа и дори някои от бизнес имотите, построени в предния пазарен цикъл от 2008 г., са 
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собственост все още на строителните предприемачи. Нямаме стриктно разделяне на инвеститори, които не 
строят и такива, които строят и продават. Повечето играчи на пазара правят и двете. По-този начин много от 
инвеститорите имат пасивни инвестиции и такива с риск и са добре балансирани. 
В момента заетостта на имотите се повишава заради връщането към работа в офиса. Малко нови проекти се очаква да 
започнат да се строят следващата година. Разликата с 2008 г. е, че тогава пазарите спряха рязко, а имаше проекти в строеж 
в голям обем, което доведе, специално в офисите през 2010 г., до голям процент незаети площи. Сега е различно, защото 
по време на ковид пандемията имаме 2 години, в които нови обекти почти не се започваха (освен жилища). Очаква ни 
успокояване и, след като мине корекцията на ФЕД и ЕЦБ, може би след 18 месеца, ще започнем следващия пазарен цикъл 
с недостиг. 
 
√ Печалба по време на криза: Какви предимства и рискове крият инвестициите в капиталовите пазари? 
През 2021 г. българите са обеднели* с 4%, а инфлационният натиск, който се ускори през изминалото полугодие, 
вероятно ще продължи тази тенденция. Това повиши интереса към инвестиции в недвижим имот с цел преодоляване 
на обезценяването на лева. 
Но защо закупуването на ново жилище сякаш остава единствената алтернатива за парите в брой? Към какво друго може 
да насочим част от финансовите си средства и какви са рисковете при инвестиции във финансови инструменти? Отговорите 
потърсихме от представители на две от големите банки у нас - Христо Сугарев, ръководител отдел “Управление на активи”, 
и Иван Димитров, главен икономист и портфолио мениджър. 
Защо българите предпочитат да инвестират в недвижими имоти, а не във финансови инструменти? 
Иван Димитров: Българинът е консервативен инвеститор и затова обича да инвестира в активи, които са лесни за 
разбиране и управление. С нарастването на финансовата култура на потребителите обаче забелязваме, че все повече се 
търсят възможности за спестяванията, които са отвъд традиционните депозит и покупка на недвижим имот. Капиталовите 
пазари предлагат удобна алтернатива, която евентуално може да реализира по-добра доходност от депозита и е доста по-
ликвидна от недвижимия имот - понякога продажбата на апартамент може да отнеме месеци. 
Христо Сугарев: България е на едно от водещите места в Европа по дял на населението, обитаващо собствен дом, т.е. има 
ясен и силно изразен приоритет към недвижимата собственост в страната. Човек влага парите си в това, което е най-
познато и важно за него. От друга страна, алтернативите, които предлага финансовият пазар, като акции, облигации, 
борсово-търгувани фондове и др., се популяризират и намират почва у нас активно едва в 21-и век, за разлика от развитите 
пазари, където има функциониращ капиталов пазар от над 200 и повече години. Но въпреки че проникването на 
алтернативите на финансовия пазар е все още ниско сред населението, се забелязва устойчива и ясна посока на 
увеличение. Тук е и ролята на финансовия сектор в страната по-целенасочено да информира и обучава клиентската си 
база. 
Лесно ли е да инвестираме на капиталовите пазари? 
Иван Димитров: Да, става все по-лесно да се инвестира на капиталовите пазари. Преди време това е било достъпно само 
за по-заможните, но вече експозиция към финансовите пазари може да получи всеки, при това със сравнително малко 
разходи. В България има голям брой инвестиционни посредници, банки и управляващи дружества, които предоставят 
възможност за инвестиции директно на фондовите пазари или чрез участие в колективна инвестиционна схема (фонд). 
Много важно е да отбележим, че за да се избегнат измами и злоупотреби, потребителите трябва да ползват услугите на 
лицензирани дружества – списък има на страницата на Комисията за финансов надзор. 
Христо Сугарев: Достъпът до капиталовите пазари от гледна точка на свързаност е по-лесен от всякога досега. Ускореният 
темп на глобализация през последните 30 години, съчетано с технологичния напредък, направи възможно човек да участва 
на глобалните пазари без значение в коя точка на света се намира. Изобилието от платформи и възможността за 
дистанционно идентифициране правят нещата достъпни „на мига“. Но с лесния достъп идват и предизвикателства, пред 
които се изправя дребния инвеститор: 

• Претоварване с информация – медиите, традиционни и интернет, изливат „експертна“ информация, която много 
често си противоречи, изказват се разнопосочни и противоположни мнения за пазара, което обърква неопитните 
инвеститори; 

• Прекомерна диверсификация – голяма част от инвеститорите имат разбирането, че трябва да инвестират във 
всички налични инструменти, за да се изолират максимално от риска. Но подобна стратегия често възпрепятства 
портфейла предвид разходите, свързани със самия процес и не добре изследваната корелация между 
инструментите в портфейла; 

• Неподходящ момент – не малка част се включват на финансовите пазари в момент на всеобща еуфория, когато 
потенциалът за ръст е вече изчерпан. Неминуемо следват загуби, които обезкуражават инвеститорите. Рискът в 
подобна ситуация може да бъде смекчен със стратегията на осредняването, при която се инвестират малки суми 
периодично и по този начин се управляват по-резките движения в цените на финансовите инструменти; 

• Недостатъчна подкрепа и съдействие – винаги е по-рисково, когато човек стартира без предварителна 
консултация. 

Инвестирането във финансови инструменти носи риск за вложителя. Затова Сугарев съветва преди вземането на каквото и 
да било инвестиционно решение първо да се проучат характеристиките на продукта, в който ще се инвестира. Някои 
популярни финансови инструменти са: 

• Колективни инвестиционни схеми: борсово-търгуван фонд (популярен с английската си абревиатура ETF) и 
взаимен фонд. “Първите са на регулираните пазари и имат постоянна цена купува/продава по време на 
търговската сесия, докато при вторите цената е ясна обикновено в края на работния ден на издателя на фонда.”, 
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разяснява Сугарев. “Фондовете представляват готова, вече изградена „кошница“ от предварително подбрани 
активи, те са и сравнително по-малко рискови”, изтъква Димитров. 

• Облигации - те биват два вида: корпоративни - издавани от частни компании или държавни - съответни емитирани 
от съответните национални институции - държавни ценни книжа (ДЦК). Наднационални структури като 
Международния валутен фонд или Европейската банка за възстановяване и развитие също издават облигации. 
При облигациите, “особено при ДЦК, инвеститорът си осигурява прогнозируем паричен поток и фиксирана 
доходност при значително по-нисък риск от неплатежоспособност на емитента.” подчертава Сугарев. Но подобно 
на акциите “облигациите излагат инвеститора на по-голям риск (ценови риск, както и при липса на 
диверсификация) и затова не се препоръчва за начинаещи инвеститори”, посочва Димитров. 

• Акции на частни компании. “Акциите са най-рисковия инструмент от изброените, защото представляват 
инвестиция в дял от собствеността на дадена компания, докато облигацията е част от дълга на дадена компания. 
Понеже дългът се изплаща с предимство, облигационерите са сравнително по-защитени от акционерите – 
последните биха получили дивидент само, ако след обслужването на дълга, остава от печалбата на компанията за 
собствениците.” обяснява Димитров. Сугарев допълва, че “Инвестицията в акции е съпроводена с риск от фалит 
на компанията поради редица причини, но също така инвеститорът е съсобственик, има право на дивидент, а в 
някои случаи и право на глас. При добър мениджмънт и продукт има потенциал за неограничен ръст в цената.” 

Какво движи капиталовите пазари в момента? 
Христо Сугарев: В настоящата ситуация наблюдаваме транзита от един суперцикъл на намаляващи и ниски лихви (период 
от близо 40 години), чийто край беше сложен след неконтролируемия ръст на инфлацията в глобален мащаб. Преходните 
периоди, образно казано, са съпроводени с трусове, в случая с повишена нестабилност. В подобна среда печелившите 
сектори и лидери в последните години бързо губят позиции, за сметка на пренебрегвани преди това. Освен зараждащата 
се нова икономическа реалност, пазарите са под влияние и на геополитическата ситуация, характеризираща се с временно 
отслабване и отдръпване на глобализацията. 
Иван Димитров: В момента надделява страха, като се има предвид икономическата и геополитическата обстановка. 
Войната в Украйна, галопиращата инфлация и политиката на множество централни банки по света на увеличаване на 
лихвите, оказват натиск върху представянето на пазарите – затова и резултатите на почти всички развити пазари са 
отрицателни от началото на годината. В следващите 12 до 18 месеца ние очакваме промяна в положението. С укротяването 
на инфлацията и спиране на затягането на паричната политика, фондовите пазари би трябвало да се върнат към растеж и 
да реализират положителна доходност за инвеститорите. 
Експертите споделят, че в момента хранителните компании, както и тези в секторите: здравеопазване, фармация и 
енергетика, особено компании с дейност в изкопаемите горива, са сред добре представящите се на капиталовите пазари 
в САЩ и Европа. Затова има обяснение: 
“Ако икономиката излиза от криза и расте, секторите, които се очаква да се представят добре са тези на суровините 
и материалите, промишлеността, финансите и трайните потребителски стоки. Ако обратно – предстои 
влошаване на икономиката и криза, в която повечето акции ще спаднат, тогава по-голяма устойчивост могат да 
предложат акциите на компании от комуналните услуги (ютилити), хранително-вкусовата индустрия и 
потребителските стоки от първа необходимост”, уточнява Димитров. 
Но ако инвестиционния хоризонт е по-голям, то тогава картината изглежда различна. Сугарев дава пример с технологичния 
сектор: 
“Погледнато за период от 10 г. назад, технологичният сектор, въпреки рязкото поевтиняване за последните девет 
месеца, е лидер със среден годишен ръст от над 18%, изпреварващ значително енергийния сектор.” 
Какви финансови инструменти могат да компенсират нарастващата инфлация и да защитят спестяванията ни? 
Христо Сугарев: Най-добре представящите се сектори по време на инфлация са енергийният, недвижимото имущество 
(особено отдавано под наем, но повишаването на лихвените нива заради инфлацията, намалява търсенето на ипотеки, 
затова исторически цените им падат), благородните и индустриалните метали. В периода 1965 - 1982, характеризиращ се 
с ясно изразена инфлационна среда, златото (като индикатор за индустриалните суровини) се представя значително по-
добре от рисковите активи. 
Иван Димитров: Акциите и фондовете в акции са инструментът с най-голям потенциал за растеж от традиционните 
финансови инструменти. В нормална пазарна обстановка, представянето на акциите би трябвало лесно да надминава 
годишната инфлация, особено в дългосрочен план. Облигациите обикновено реализират по-ниска доходност от акциите, 
но за сметка на това са по-нискорискови и затова действат стабилизиращо, като са включени в балансиран портфейл с 
акции. 
Какво трябва да вземем предвид, когато правим първите си стъпки на капиталовите пазари? 
Иван Димитров: Най-важно е да се диверсифицира – това означава да не се поставят всички яйца в една кошница. 
Диверсификацията позволява инвестициите да се разделят на няколко части и да се вложат в различни по вид 
инструменти. Допълнително предимство на разделянето на инвестицията на части е, че при влизане на пазарите в 
различен момент от времето, може да се осредни цената на покупка при падащ пазар и така да се подобри 
възвръщаемостта от инвестицията. 
Христо Сугарев: Най-добре е клиентът да се информира и да пробва с малка част от средствата си – личният опит заедно 
с допълнителната литература дават много по-добра перспектива и усещане за пазара. И, разбира се, консултациите с 
професионалист с експертен опит в областта. 
Настоящият материал е с информационен характер и не съдържа инвестиционен съвет или пряка или непряка 
препоръка за покупка или продажба на един или повече финансови инструменти. Предоставената информация не 
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представлява резултат от проведено регулирано пазарно проучване и не може да се счита за достатъчна за 
определяне на текущата или бъдеща стойност на конкретен финансов инструмент или пазарен индикатор. 
*Според годишния доклад “Минимални заплати през 2022 г.” изготвен от Европейската фондация за подобряване на 
условията на живот и труд - тристранната агенция на Европейския съюз предоставяща знания за разработването 
на по-добри социални политики и такива в областта на заетостта и труда. 
 
БНР 
 
√ В НС изслушват представители на МВР за катастрофата на бул. "Черни връх" 
Заловиха шофьор с рекордните 5,11 промила алкохол в кръвта 
Депутатите от вътрешната комисия в парламента ще изслушат днес представители на МВР за катастрофата на бул. "Черни 
връх" в София, където загинаха две млади жени. 
35-годишният Георги Семерджиев остава в ареста, а все още се изяснява кой още е бил в автомобила му по време на 
катастрофата.  
Тази нощ полицаите в София заловиха пиян шофьор с рекордните 5,11 промила алкохол в кръвта. Мъжът е арестуван. 
Проверките на Пътна полиция продължават в цялата страна.  
Мъжът е бил заловен при проверка на "Пътна полиция"-София. Освен голямото голямо количество изпит алкохол, 
положителен се оказал и тестът за наркотици на водача. Той показал употреба на амфетамини. Проверките на полицията 
в цялата страна продължават.  
Пред "Хоризонт" инспектор Влади Лазов от "Пътна полиция" обясни, че за близо седмица у нас са санкционирани над 40 
000 водачи за различни нарушения. Около 39 000 от тях са с фишове, а близо 3000 са с актове. Най-много случаи на пияни 
и дрогирани заловени има в София, Пловдив, Варна, Бургас и Благоевград. Около 500 патрула на "Пътна" и "Охранителна" 
полиция дневно участват в акцията. 
Същевременно стана ясно, че от "Продължаваме промяната" и от "Възраждане" са внесли предложения за законодателни 
промени, свързани с размера на наказанията и глобите за шофиране в нетрезво състояние, след употреба на наркотични 
вещества и за шофиране без книжка. 
 
√ Работодателите, ползвали мярката "60 на 40" през юни, трябва да предоставят отчетите си до 29 юли 
До 29 юли работодателите, които са ползвали мярката за запазване на заетостта 60 на 40 през месец юни трябва да 
предоставят в Агенцията по заетостта отчетите за участвалите работници.  
Мярката започна да действа през март 2020 година и приключи в края на миналия месец.  
По оперативна информация на НОИ към 23 юни изплатените до момента средства за запазване на работни места по време 
на пандемията са 1,931 млрд. лева, схемата е ползвана от 13 700 000, които са съхранили 335 000 служители 
Последният междинен отчет на НОИ за платените средства по мярката показва, че най-голям дял от общия брой запазени 
работни места е в сектор "Преработваща промишленост". Там са концентрирани близо 42 на сто от съхранените 
работници. Приблизително същият процент са и платените суми. В сектор "Хотелиерство и ресторантьорство" са около 20 
на сто от запазените работни места и малко над 16 на сто от платените пари. 
Месеците, в които са направени най-големи плащания по мярката "60 на 40" са януари, февруари и март 2021г - по 123 
милиона лв. на месец. Тогава са запазвани и по 150 000 работници.  
За сравнение, през май 2022 г. по мярката са платени 14 млн. лв., за 20 000 служители, а парите са отишли при 930 
работодатели.  
Над 60 на сто от работодателите и близо 70 на сто от работниците са участвали в мярката за период до 10 месеца.  
57% от бизнесът е бил с до 9 наети, а 1,5% - с 250 и повече осигурени. 
 
√ Изтича срокът на здравното осигуряване на украинци, което се покрива от държавата 
На 25 юли изтича срокът на здравното осигуряване, което се покрива от държавата, на украинците в трудоспособна 
възраст, които имат временна закрила преди датата 26 април. Държавата покрива за своя сметка вноски за здраве за срок 
от 90 дни от датата на регистрацията за закрила. 
Това се напомня на пребиваващите у нас през единния информационен портал "БГ за Украйна". 
С промени в Закона за здравното осигуряване Народното събрание реши, че здравните осигуровки на украински 
гражданин над 18 години и под 63 години за жените, и под 65 години за мъжете, се покриват от държавата за период от 
90 дни от датата на временната закрила или от 26 април. 
Така украинците в трудоспособна възраст със статут на временна закрила преди 26 април, след 25 юли трябва сами да 
плащат осигуровки за здраве. Изключение се прави за децата под 18 години и възрастните над 63 години за жените и над 
65 години за мъжете. За тях държавата плаща осигуровките за целия период на закрилата. 
Напомня се още, че размерът на месечната здравна вноска е 28,40 лева. Сумата се внася до 25-о число за месеца, следващ 
този, за който се отнася. Здравната вноска за месец август тази година трябва да се внесе най-късно до 25-и септември. 
Здравноосигурителните права на украинците, които се осигуряват за своя сметка, се прекъсват, ако не са внесени повече 
от 3 дължими месечни вноски, което важи и за българските граждани. 
 
 
 
 



6 

 

√ Изплатени са над 1000 украински пенсии в България 
След съвместни усилия на Националния осигурителен институт (НОИ), Пенсионния фонд на Украйна (ПФУ) и Посолството 
на Украйна в София в началото на юли бяха изплатени над 1000 украински пенсии в България за първото тримесечие на 
2022 г. Това обявиха от НОИ. 
Забавянето е било заради затрудненията в доставката на пощенски пратки от Украйна – сумата за първото тримесечие на 
2022 г. е постъпила по банковата сметка на НОИ още през април, но изплащателният списък, съдържащ информация за 
конкретните суми, дължими на лицата - едва в края на юни. 
В списъка са включени пенсиите на 1047 украински пенсионери. Към момента са изплатени пенсиите на 1015 лица. 
За преодоляване на бъдещи забавяния  НОИ е отправил предложение до посолството на Украйна за сключване на 
споразумение за електронен обмен на документи. 
 
√ Представят докладите за върховенството на закона в страните от ЕС 
Европейската комисия ще представи на днешното си заседание годишните доклади за върховенството на закона за 27-те 
страни-членки. По изключение еврокомисарите ще заседават в Люксембург, за да отбележат 70-ата годишнина от срещата 
на Върховния орган на Европейската общност за въглищата и стоманата - предшественик на настоящия ЕС.  
Еврокомисарите ще отчетат  напредъка на държавите в областта на правосъдните реформи, борбата с корупцията и 
свободата и плурализма на медиите, като докладите ще обхванат периода от края на юли миналата година до този 
момент.  Те ще бъдат представени от заместник-председателя на Комисията за ценностите и прозрачността Вера Йоурова 
и еврокомисаря по правосъдието Дидие Рейндерс.  
В миналогодишния доклад за България бе отчетено, че остава предизвикателството с отчетността и наказателната 
отговорност на главния прокурор.  
Също така бе изразена загриженост за състава и функционирането на Висшия съдебен съвет, както и за назначенията на 
съдии на по-високи позиции, които, според Комисията, не се извършват прозрачно.  
В доклада се посочваше, че все още стои въпросът за липсата на прозрачност за собствеността на медиите, а работната 
среда и безопасността на журналистите не са се подобрили.  
 
√ Шефът на ЕЦБ Лагард стана мишена на хакерска атака чрез фалшиво съобщение от Меркел 
Хакери, представящи се за бившия канцлер на Германия Ангела Меркел, се опитаха да подмамят президента на 
Европейската централна банка Кристин Лагард да им предостави достъп до нейната услуга за съобщения Whatsapp, но 
изглежда хакерската атака е била отблъсната, съобщава "Файненшъл таймс". 
Хакерите са се свързали с президента на ЕЦБ чрез текстово съобщение, използвайки нещо, което изглеждаше като 
истинския мобилен телефонен номер на Меркел, като са я помолили да превключи разговора на Whatsapp, защото е по-
сигурен. След това обаче Лагард се обадила на Меркел, за да провери дали бившият немски канцлер наистина иска това 
и скоро след това е осъзнала, че съобщението не е дошло от нея. 
Изглежда, че хакерите са искали достъп до кода за удостоверяване на Whatsapp на Лагард, който би им позволил да 
отворят акаунт в услугата за съобщения, собственост на Facebook, свързан с номера на мобилния телефон на президента 
на ЕЦБ. 
В изявление на ЕЦБ се посочва: "Можем да потвърдим, че наскоро имаше опит за кибер инцидент, включващ управителят 
на банката. Този кибер инцидент е бързо установен и спрян. Никаква информация не беше компрометирана. Нямаме какво 
повече да кажем, тъй като разследването продължава". 
Инцидентът беше съобщен за първи път от американския уебсайт за финансови и бизнес новини Business Insider, който 
каза, че цифровите самоличности на няколко водещи германски политически фигури са били откраднати от хакери, 
включително Йорг Кукис, един от най-близките съветници на настоящия канцлер на Германия Олаф Шолц. 
Службата за защита на конституцията и Федералната служба за информационна сигурност са писали до членовете на 
германския парламент, за да ги предупредят за риска, че могат да станат мишена на подобна измама с т.нар. "социално 
инженерство". 
 
√ Еврото достигна цена от един долар - най-ниската стойност от 20 години 
Снощи за първи път от 20 години стойността на еврото се изравни с тази на американския долар на фона на намаляване 
на руските газови доставки за Европа и увеличаващите се опасения от рецесия в еврозоната.  
Еврото се търгуваше точно за един долар - най-ниската стойност от декември 2002-ра 
Цените на петрола също се понижиха заради опасенията за рецесия, докато централните банки повишават лихвените 
проценти в борба с високата инфлация.  
 
√ Колапс на икономическите нагласи в Германия и цялата еврозона през юли 
Икономическите нагласи на анализатори и инвеститори за Германия и за цялата еврозоната се влошиха изненадващо 
рязко през юни с оглед на растящите големи опасения относно енергийните доставки, очакваното по-късно този месец 
вдигане на лихвите от ЕЦБ и допълнителни противоепидемични ограничения в Китай. 
Това показват резултатите от последното проучване на центъра за европейски икономически изследвания Zew. 
Индексът на базирания в Мюнхен изследователски институт Zew, измерващ бъдещите икономически очаквания в 
Германия за следващите шест месеца, се срина през юли с цели 25,8 пункта до -53,8 пункта, достигайки най-ниско ниво от 
декември 2011 г. и значително под осредните прогнози за ниво на индекса от -38,3 пункта. 
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Оценката за текущата икономическа ситуация в Германия също се влоши рязко, като съответният Zew индекс панда през 
юли с 18,2 пункта до -45,8 пункта, докато очакванията бяха за индекса на ниво от -34,5 пункта. 
По този начин както оценката за икономическата ситуация, така и очакванията за следващите шест месеца са вече под 
техните стойности, регистрирани през март 2020 г., когато беше началото на коронавирусната пандемия. 
 

Zew индекси на икономическите нагласи и на текущите условия в Германия 

 
 
"Настоящите големи опасения относно енергийните доставки в Германия, обявеното от ЕЦБ предстоящо увеличение на 
лихвените проценти и допълнителни ограничения, свързани с Covid пандемията в Китай, доведоха до значително 
влошаване на икономическите перспективи", коментира резултатите от проучването президентът на ZEW професор Ахим 
Вамбах и добави: 
"Експертите оценяват настоящата икономическа ситуация значително по-негативно в сравнение с предходния месец и 
допълнително понижиха и без това неблагоприятната си прогноза за следващите шест месеца. Очакванията за 
енергоемките и експортно ориентираните сектори на икономиката спаднаха особено рязко, като същевременно и частното 
потребление се оценява като значително по-слабо". 
Проучването на института ZEW също така показва, че и индексът на нагласите на експертите на финансовите пазари по 
отношение на икономическото развитие в цялата еврозона също се сринаха рязко - с цели 23,1 пункта - до -51,1 пункта 
през юли, достигайки най-ниски ниво от декември 2011 г., докато показателят за текущата икономическа ситуация в 
еврозоната спадна с 18 пункта о -44,4 пункта. 
Индексът на инфлационните очаквания в еврозоната пък нарасна през юли с 6,8 пункта до -25,6 пункта. 
 
√ Слабо забавяне на инфлацията в Германия през юни до 7,6% 
Германската годишна инфлация се забави слабо през юни до 7,6% от близо 50-годишния връх от 7,9%, достигнат през май, 
но остава стабилно във високите нива над 7 на сто, показват окончателни неревизирани данни на немската официална 
статистика Destatis. 
Индексът на потребителските цени (CPI) се повиши през юни с 0,15 спрямо май, когато нарасна с 0,9 на сто. 
Инфлацията на годишна база се забави през юни до 7,6% от 7,9% през май (най-високо ниво от зимата на 1973/1974 година, 
когато цените на петролните суровини поскъпнаха рязко в резултат на първата петролна криза). 
Немската статистика отбеляза че неревизираните данни за инфлация е включено като въздействието от правителственото 
решение за билет от 9 евро на месец за транспорта и ценовата отстъпка при горивата, включително намаляване на 
данъците върху бензина и дизела, които влязоха в сила от 1-ви юни. 
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Графика на инфлацията в Германия 

 
 
"Основните причини за високата инфлация все още са поскъпването на енергийните продукти. Билетът от 9 евро и 
отстъпката за гориво имаха лек низходящ ефект върху общия процент на инфлация през юни 2022 г.“, каза д-р Георг Тийл, 
президент на Федералната статистическа служба. 
През юни 2022 г. цените на енергията нарастват с38,3% спрямо година по-рано, но енергийните цени за домакинствата се 
увеличават с 40,7%, като цената на тока се повишава с 22% годишно, на газа - с 60,7%, а на горивата за отопление - с цели 
108,5 на сто. 
Цените на хранителните стоки нарастват с 12,7% спрямо юни 2021 г., докато растежът на цените на услугите се забавя до 
2,1% от 2,9% през предходния месец, 
В същото време хармонизираната потребителска инфлация (индекс HICP според общите европейски стандарти) се понижи 
през юни с 0,1% спрямо май (първо понижение от ноември 2022 г.), докато спрямо година по-рано хармонизираната 
инфлация се забави до 8,2% от 8,7% през май. 
 
√ Италия може да замени 50% от използвания руски газ през предстоящата зима 
Италия ще може да замени 50% от руските газови потоци с други енергийни източници през предстоящата зима, заяви 
председателят на енергийната група Eni Лусия Калвоза. 
В интервю за италианския вестник Il Sole 24 Ore, публикувано в сряда, Калвоза каза, че Италия също така ще замени 80% 
от руските газови потоци до по-следващата зима (сезон 2023-2024 г.) и че страната ще бъде напълно независима от 
доставките на Москва през зимата на 2024-2025 година. 
Италия се опитва да се откачи от зависимостта си от руския газ след нахлуването на Москва в Украйна на 24-ти февруари и 
да натрупа резерви в газовите си хранилища навреме за зимата, когато доставките могат да бъдат проблемни. 
 
√ Педро Санчес: Испания въвежда временни данъци върху банките и енергийните компании 
Испания ще наложи на енергийните компании и на банките временни данъци, чрез които държавата трябва да събере 7 
млрд. евро през периода 2023-2024 г., за да помогне на испанците да се справят с растящата инфлация, заяви във вторник 
премиерът на страната Педро Санчес, което предизвика вълна от разпродажба на някои банкови акции, предаде Ройтерс. 
Акциите на Sabadell поевтиняха с цели 11%, докато акциите на Bankinter и Caixabank паднаха с около 9%, което причини 
понижение на основния фондов индекс на Мадридската борса Ibex-35 с 1,7%. 
Премиерът Педро Санчес заяви пред парламента в своята реч за състоянието на нацията, че годишните приходи през 2023 
г. и 2024 г. от данък върху извънредните печалби на енергийните компании, направени през тази и следващата година, 
трябва да достигнат 2 млрд. долара, докато изненадващият данък върху финансовите институции ще донесе за хазната 1,5 
млрд. евро годишно. 
Санчес каза, че правителството ще наложи данък върху "големите банки, тъй като те вече започват да се възползват от 
очакваното повишаване на лихвените проценти от страна на ЕЦБ". 
Но анализатори посочиха пред Ройтерс, че банките вече са подложени на натиск от страховете от икономическа рецесия 
и вероятността всяко едно повишаване на лихвите  на ЕЦБ да не е толкова значително, колкото се очакваше. 
Налогът ще окаже допълнителен натиск върху способността на кредиторите да генерират печалби във времена, когато има 
вероятност провизиите им също да се повишат, като вероятно банките с предимно местни операции ще бъдат по-засегнати 
от тези с по-диверсифициран бизнес като големите кредитори BBVA и Santander, чиито акции се понижиха след днешната 
новина доста по-скромно - съответно с 3,4% и с 5%. 
Акциите на енергийните и на компаниите за комуналните услуги като Iberdrola и Naturgy пък поевтиняха с между 0,44% и 
с 1,34%, тъй като от известно време вече беше ясно, че правителството ще наложи временен данък върху тяхната 
извънредна печалба заради високите енергийни цени. 
Премиерът Санчес също така каза, че инфлацията, причинена до голяма степен от инвазията на Русия в Украйна, е най-
голямото предизвикателство за Испания, като я оприличи на "сериозна болест на нашата икономика, която води до 
обедняването на всички и особено на най-уязвимите групи". 
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Санчес също така обяви по 100 евро на месец като допълнителни стипендии за студенти на възраст над 16 години, които 
вече получават стипендии, и безплатни билети за многократни пътувания за влаковете до предградията и за тези за средни 
разстояния в периода между септември и края на декември. 
Той също така даде зелена светлина на голям реален план за развитие, който включва изграждането на 12 000 жилища в 
Мадрид. 
 
√ Британските търговци на дребно се борят със спад в търсенето, докато инфлацията расте 
Британските търговци на дребно страдат от най-резкия спад в търсенето и разходите от разгара на коронавирусната 
пандемия насам, тъй като потребители затягат коланите си в резултат на рязко растящата инфлация. 
Месечно проучване на Британския консорциум за търговия на дребно (BRC), публикувано във вторник от вестник "Гардиън" 
(Guardian), отчете трети пореден спад в активността, тъй като кризата с разходите за живот продължава да свива 
потреблението, 
С годишната инфлация, достигнала 9,1% през май, BRC каза, че дори повишаването на търсенето, причинено от 
празненствата по случай платинения юбилей на Кралица Елизабет Втора, не е успяло да попречи на продажбите на дребно 
през юни да бъдат с 1% по-ниски в сравнение с юни 2021 г. 
BRC отбеляза, че търговците на дребно се борят да избегнат прехвърлянето на по-високите разходи върху цнит за техните 
клиенти и призоваха правителството да предостави помощ чрез по-ниски бизнес ставки. 
Отделно проучване на Barclaycard пък отчита спад на потребителските разходи с 5% на годишна база, което е доказателство 
за намаляване на харчовете на потребителите. Разплащателната компания каза, че 91% от хората са загрижени за 
отрицателното въздействие на нарастващите битови сметки върху личните им финанси, като това е повишение спрямо 88% 
на това мнение през май. 
Със оглед на забавянето на икономическия растеж, покачването на лихвените проценти и прогнозите на Английската 
централна банка за инфлационен пик над 11%, Barclaycard каза, че потребителите също така се чувстват по-малко 
оптимистични относно способността да живеят в рамките на средствата си и способността си да харчат за несъществени 
стоки. 
През май обемите на продажбите на дребно са намалели с 0,5%, показаха последните данни на официалната британска 
статистика, оповестени в края на юни. 
 
√ Изненадващо нарастване на британската икономика с 0,5% през месец май 
Икономиката на Великобритания нарасна неочаквано през май с 0,5%, компенсирайки спада с 0,2% през април (възходяща 
ревизия от предишна оценка за спад с 0,3%) и надвишавайки пазарните прогнози за икономическа стагнация, показват 
данни на официалната британска статистика ONS. 
БВП вече е с 1,7% над нивата си от февруари 2020 г. - точно месец преди началото на коронавирусната пандемия. 
През трите месеца до май включително БВП се повиши с 0,4% след растеж с 0,2% през предходните три месеца и очаквания 
за нулев растеж. 
 

Графика на БВП на Великобритания на месечна база 

 
 
ONS отбеляза, че здравните услуги бяха основен двигател на растежа през май, визирайки "голямо увеличение на 
назначенията на общопрактикуващи лекари, което компенсира продължаващото намаляване на програмите за Covid 
тестване и проследяване и за ваксиниране срещу коронавируса". Това допринесе за повишение на производството в  
цялата сфера на услугите с 0,4% през май. 
Автомобилните превозвачи също имаха натоварен месец, докато туристическите агенции се справиха добре със засиления 
интерес за почивки, посочи още ONS. 
В същото време индустриалното производство нарасна през май с 0,9% в резултат на растеж с 1,4% в промишлеността и с 
0,3% в комуналните услуги. Строителният сектор пък се разшири с 1,5%. 
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От друга страна обаче, производството на потребителски услуги е намаляло с 0,1%, водено от спад с 0,5% в търговията на 
дребно. 
 
√ Камала Харис оглави US дипломатическа офанзива в Тихоокеанския регион 
САЩ подеха мащабна дипломатическа офанзива в Тихоокеанския регион днес в опита да ограничат напредващото 
китайско влияние. Вицепрезидентът Камала Харис обяви пакет от 600 млн. долара субсидии на ключова регионална среща, 
предаде АФП. 
Харис също така разкри, че САЩ ще отворят две нови посолства – в Тонга и в Кирибати, по време на безпрецедентно 
обръщение към участниците във Форума на тихоокеанските острови във Фиджи. 
САЩ също така ще назначат първия в историята си посланик за Тихоокеанския регион и ще стартира национална стратегия 
за Пасифика. 
Противопоставянето между САЩ и Китай доведе до силен интерес към тазгодишния форум, който събра регионалния 
лидери в Сува, Фиджи. 
Срещата им е първа, откакто Соломоновите острови подписаха оспорван пакт за сигурност с Китай по-рано тази година. 
Камала Харис направи обръщението посредством видеовръзка, докато Китай не бе поканен за подобно изказване на 
срещата. 
Поне един представител на китайско посолство от региона присъстваше в залата и предизвика лека суматоха.  
 
√ ОПЕК запази прогнозата си за растежа на глобалното търсене на петрола през тази, но я намали за 2023 г. 
Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) запази досегашната си прогноза за нарастването на световното 
търсене на петрол през 2022 г., но намали очакванията си за растежа през 2023 г. 
Според последния месечен доклад на ОПЕК глобалното търсене на петрол през настоящата годишна ще се увеличи с 3,36 
млн. барела на ден до общо 100,3 млн. барела дневно, като потреблението изглежда подкрепено от по-доброто 
ограничаване на коронавирусната пандемия и от все още стабилния глобален икономически растеж. Но перспективите за 
търсенето през втората половина на годината са несигурни поради възраждането на огнищата на Covid-19 в Китай и 
войната в Украйна. ОПЕК също така очаква петролното производство в Русия да намалее. 
За 2023 г. обаче ОПЕК очаква забавяне на растежа при потреблението на петрол до 2,7 млн. барела на ден до общо 103 
млн. барела дневно. "По отношение на горивата се очаква бензинът и дизелът да доведат до продължаващо нарастване 
на търсенето на петрол през 2023 г. поради увеличаване на мобилността в основните страни потребители, подобрената 
геополитическа ситуация и ограничаването на коронавируса в Китай", отбеляза ОПЕК. 
ОПЕК добави обаче, че нейните прогнози за 2023 г. предполагат, че няма да има ескалация на войната в Украйна и че 
рискове като растящата инфлация няма да окажат сериозно негативно влияние върху глобалния икономически растеж. 
ОПЕК и съюзниците начело с Русия, известни общо като формата "ОПЕК +", започнаха през миналата година постепенно 
да увеличават производството след рекордните съкращения, въведени след началото на пандемията през 2020 г., когато 
за кратко имаше срив при търсенето на важната енергийна суровина. 
През последните месеци "ОПЕК +" така и не успя да постигне заложените целеви увеличения на производството поради 
недостатъчните инвестиции от някои членове на картела и поради загуби при руския добив. 
Последният доклад обаче показва, че добивът в рамките на ОПЕК се е противопоставил на тази тенденция през миналия 
месец (юни 2022 г.), като е нараснал с 234 000 барела на ден до общо 28,72 млн. барела на ден. 
Междувременно петролът вече поевтинява през днешната търговия с над 4%, като фючърсите на петрол Брент се 
понижават към 14,30 часа българско време с 4,4% до 102,40 долара за барел, а тези на американския лек суров петрол - с 
4,65% обратно под 100 долара за барел. 
За този задълбочаващ се спад допринасят както подновените опасения за въвеждане на нови анти Covid мерки в Китай на 
фона на по-заразните подварианти на коронавируса Омикрон, така и слабото проучване на немския институт Zew, 
показващо рязко влошаване на икономическите нагласи в Германия и в цялата еврозоната през юли. 
 

Графика на петрол Брент (в долари за барел) 
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√ Кристалина Георгиева, МВФ: С повишаването на лихвите се заражда дългова криза 
Управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева заяви във вторник, че вижда 
"зараждаща се дългова криза" с продължаващото повишаване на основните лихвени проценти от редица централни 
банки. 
Говорейки на един от панелите на форума Devex Global Development Career Forum, Георгиева отбеляза, че "глобалните 
централни банки правилно се концентрират върху поставянето на похлупак на инфлацията, но това от своя страна добавя 
натиск върху обременените с дългове държави". 
Кристалина Георгиева подчерта, че "предпазливо" оптмистична, че страните от Г-20 ще успеят "да разберат огромния 
проблем с преструктурирането на дълга на развиващите се страни". 
Тя обясни, че 30% от развиващите се пазари са "в или близо до дългови затруднения" и че светът трябва да се тревожи за 
глобалната фрагментация. 
 
√ Пандемията от Covid далеч не е приключила, предупредиха от СЗО 
Пандемията от Covid далеч не е приключила, предупредиха от Световната здравна организация. 
Генералният директор Тедрос Гебрейесус заяви, че коронавирусът се разпространява свободно, а държавите не 
управляват ефективно болестта, съобщава Франс прес. 
Правителствата трябва да приложат изпитаните мерки като носене на маски, добра вентилация и тестване, призовават от 
СЗО. 
Случаите на Covid в света са се увеличили с 30 процента през последните две седмици, сочат данните на СЗО. 
Най-разпространени са подвариантите на Омикрон - BA.4 и BA.5 
 
3e-news.net 
 
√ КЕВР утвърди цена на природния газ за месец юли в размер п на186,17 лв. /MWh 
Цената е намалена в резултат на корекция на разходи на обществения доставчик, за българските потребители тя 
остава близо два пъти по-ниска от средните цени на европейските газови борси 
Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ, считано  от 1 юли 2022 г., в размер на 186,17 
лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). На тази цена „Булгаргаз“ ще продава природен газ на крайните 
снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. За 
м. юни цената на газа беше 141,36 лв./MWh. 
Комисията определи цената на природния газ за м. юли след като в много кратък срок извърши анализ на предоставените 
данни и документи, съдържащи се във внесеното на 6.07.2022 г. ценово заявление на „Булгаргаз“. Установено е, че 
общественият доставчик е формирал общото прогнозно количество за вътрешния пазар въз основа на няколко източника. 
В ценовия микс е включено цялото количество по договора за доставка на природен газ с компанията от Азербайджан. 
Необходимото количество газ за м. юли е осигурено от „Булгаргаз“ и със сключен договор за доставка на втечнен природен 
газ /LNG/. Общественият доставчик е изискал оферти и е сключил договори за доставки и с търговци на природен газ от 
региона. В заявлението на „Булгаргаз“ се съдържат  цените на отделните доставчици и размера на техните количества в 
общия микс. 
След извършената обстойна проверка на всички разходи за закупуване на природен газ Комисията коригира предложената 
от „Булгаргаз“ цена и тя е намалена от 186,47 лв на 186,17 лв//MWh. Регулаторът установи, че в цената на природния газ 
са включени разходи в размер на 747 029 лв. за капацитет и пренос на количества до Виртуална търговска точка България. 
Тези разходи са извадени от общите разходи за цената на природния газ за м. юли 2022 г. 
Основната причина за повишението на цената за м. юли е повишената цена на газа в световен мащаб в резултат на 
голямото търсене и по-малкото предлагане, породени от военната агресия на Русия в Украйна. В условията на силно 
намалени или спрени доставки на природен газ от Русия и повишаващата се несигурност на енергийните доставки, редица 
европейски държави също са принудени да сключват краткосрочни договори,  което при дебалансиран газов пазар е 
фактор за по-високите цени на международните индекси.   
Независимо от увеличението цената на газа в България остава значително по-ниска от цените на европейските газови 
борси. От началото на юли средната стойност на индексите на синьото гориво на  най-големия газов хъб TTF е в размер на 
150 евро/МВтч (293 лв./мВтч), като на 7 юли те достигнаха 182 евро/МВч. Дори с новата цена българските битови 
потребители, индустриалните клиенти, както и топлофикациите ще плащат почти двойно по-малко в сравнение с 
актуалните цени на международните пазари. За тези потребители са осигурени всички необходими количества природен 
газ за м. юли.   
Комисията потвърждава изразеното вече становище, че от изключително значение е през следващите месеци „Булгаргаз“ 
да направи максималното за осигуряване на дългосрочни договори за алтернативни доставки. Препоръката на КЕВР е да 
бъдат сключени договори с поне три алтернативни доставчика с различни методи на формиране на цена на газа. Това ще 
позволи да се постигне сигурност на доставките и стабилност на цените за българските битови и стопански потребители.   
По-рано днес регулаторът проведе открито заседание за цената на природния газ за м. юли, в което участва заявителят 
„Булгаргаз“. 
 Решението на КЕВР за утвърждаване на цена на природния газ, считано от 01.07.2022 г. е публикувано на интернет 
страницата на регулатора. 
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√ ЕСО домакин на работна среща с гръцкия електропреносен оператор IPTO и гръцкия енергиен регулатор RAE 
Актуални въпроси, свързани с работа на Регионалният координатор по сигурността на електропреносните оператори в 
страните членки на ЕС от Югоизточна Европа- Southeast Electricity Network Coordination Center, който от 1 юли е 
трансформиран в Регионален Координационен Център (RCC), бяха обсъдени на работна среща в София под домакинството 
на българския електропреносен оператор. 
На срещата бяха коментирани бъдещите предизвикателства в работата на Регионалния координационен център по 
сигурността на електроенергийните мрежи в Югоизточна Европа и необходимостта от разширяване на услугите му към 
страните от региона, които не са членове на ЕС. Фокусът на разговорите дискутира и изпълнението на европейските 
регламенти за планиране режима на работа на електроенергийните системи, регионалната координация, набавянето на 
оперативни резерви и противоаварийното управление. 
Напредъкът по предстоящото в края на 2022 година присъединяване на българо-гръцката пазарна зона към 
общоевропейския електроенергиен пазар „в рамките на деня“ също стана част от темите, обсъждани по време на срещата. 
С присъединяването на българо-гръцката граница към единния пазар „в рамките на деня“ напълно ще бъде завършена 
интеграцията на българската пазарна зона със съседните държави членки и ще бъдат присъединени електроенергийните 
пазари на Италия и Гърция към общоевропейския пазар в сегмента „в рамките на деня“. 
На срещата с представителите на гръцкия енергиен регулатор и гръцкия електропреносен оператор беше обсъден и 
напредъкът по изграждането на междусистемниия електропровод 400 kV „Марица изток“, България – „Неа Санта“, Гърция, 
строителството на който на българска територия е финализирано. 
Регионалният координатор по сигурността на електроенергийните мрежи на страните от Югоизточна Европа със 
седалище в град Солун, Гърция, беше учреден на 22 май 2020 година от електропреносните оператори на България 
(ЕСО ЕАД), Гърция (IPTO), Италия (Terna) и Румъния (Transelectrica). На 1 юли 2021 година дружеството, обхващащо два 
региона за изчисление на преносни способности - Гърция-Италия и Югоизточна Европа, започна да предоставя услуги 
за своите членове. Година по-късно, на 1 юли 2022 година, в отговор на изискванията на европейския регламент, 
координаторът беше трансформиран в Регионален координационен център (RCC). Услугите, предоставяни от 
регионалния център са насочени към подобряване обмена на информация между електропреносните оператори и 
гарантиране на доставките на електроенергия. 
 
√ Скок на приходите от нощувки в туризма преди началото на активния летен сезон 
Над 35% ръст на приходите през май в сравнение с април отчита Националния статистически институт (НСИ)  
Преди началото на активния летен сезон, през месец май на настоящата година приходите от нощувки са в размер на 75.6 
млн. лева от местата за настаняване (хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване с над 10 
легла) в сравнение 55.9 млн. лева, отчетени от Националния статистически институт (НСИ) или месечно нарастване с 
35.34%. 
От общата сума, 38.1 млн. лв. са от чужди граждани (при 21.3 млн. лева през април), а 37.5 млн. лв. - от български граждани 
(21.3 млн. лева през април). 
 

 
 
На годишна база, в сравнение с май на пандемичната 2021 година разликата е по-съществена (+90.90%). Преди една година 
НСИ отчете общо 39.4 млн. лева приходи от нощувки или с 34 млн. лева по-малко от май 2022 година. 
През май 2022 г. в страната са функционирали 2 373 обекта с над 10 легла, като броят на стаите в тях е 94.2 хил., а на леглата 
- 207.2 хиляди. В сравнение с май 2021 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се 
увеличава с 16.2%, а броят на леглата в тях - с 34.9%. 
Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през май 2022 г., е 1 263.1 хил., или със 72.6% 
повече в сравнение със същия месец на предходната година. Българските граждани са реализирали 657.1 хил. нощувки, а 
чуждите - 606.0 хиляди. 
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През май 2022 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 78.2% от общия брой нощувки на чужди граждани и 42.7% - на 
българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 12.2% от нощувките на чужди граждани и 28.8% - на българи, 
докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 9.6 и 28.5%. 
Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през май 2022 г. се увеличава с 41.2% в сравнение със същия месец 
на 2021 г. и достига 492.0 хиляди. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през май 2022 г., са 332.0 хил. 
и са реализирали средно по 2.0 нощувки. 
Чуждите граждани са 160.0 хил. и са реализирали средно по 3.8 нощувки, като 72.7% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 
звезди. 
 

 
 
Общата заетост на леглата в местата за настаняване през май 2022 г. е 20.3%, като се увеличава с 4.4 процентни пункта в 
сравнение с май 2021 година. Най-висока е заетостта на леглата в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 24.0%, следват 
местата за настаняване с 3 звезди - 18.6%, и с 1 и 2 звезди - 14.7%. 
 
√ Делът на базовите централи в енергийния баланс от началото на годината към 10 юли расте до 25.67 % 
Спрямо аналогичния период на миналата година участието на ВЕИ в преносната мрежа расте с 21.05 на сто, а в 
разпределителната - с 16 процента 
Производството на електроенергия остава положително. На плюс остава и потреблението. Салдото (износ-внос) запазва 
висок дял в процентно отношение. Положително остава участието на базовите централи и на възобновяемите енергийни 
източници (ВЕИ), както в преносната, така и в разпределителната мрежи. Затова пък участието на водноелектрическите 
централи (ВЕЦ) продължава да остава на минус. Въпреки че данните все още са положителни, няма как да не се отбележи 
свиване на показателите. Това става ясно от оперативната справка на електроенергийния системен оператор (ЕСО) за 
енергийния баланс на страната за времето 1 януари – 10 юли (01.01.2022 г. – 10.07.2022 г. ) в сравнение с аналогичния 
период на предходната 2021 г. 
Производството на електроенергия за времето от първия ден на месец януари до десетия ден на юли расте до обем от 
27 850 367 MWh, или с 16.69 % (плюс 17.36 % отчетени за отчетния, сравняван период до 3 юли). През същия период на 
миналата година производството на електроенергия е било в обем от 23 866 677 MWh. 
Потреблението на електроенергия остава положително и от началото на годината до първите десет дни на месец юли се 
увеличава до обем от 20 823 295 MWh – плюс 1.04 % (плюс 1.20 % отчетени седмица по-рано). Година по-рано през същия 
отчетен период потреблението на електроенергия е възлизало на 20 608 061 MWh. 
Салдото (износ-внос) все още запазва висок дял в процентно отношение, но се наблюдава и то за пореден период свиване. 
Така за времето от първия ден на месец януари до десетия ден на месец юли то достига до обем от 7 027 072 MWh, което 
представлява ръст от 115.65 % (плюс 123.33 % отчетени за предходния период до 3 юли). През аналогичния период на 2021 
г. салдото (износ-внос) е било от порядъка на 3 258 616 MWh. 
Участието на базовите централи за посочения сравняван период от първи януари до десети юли достига до обем от 
23 394 723 MWh. Това е ръст с 25.67 % (плюс 26.72 % отчетени седмица по-рано) в сравнение със същото време на миналата 
година. Тогава базовите централи са участвали с обем от 18 615 731 MWh. 
Делът на ВЕИ в преносната и разпределителната мрежи остава положително. 
Така за време от първия ден на януари до десетия ден на месец юли участието на ВЕИ в преносната мрежа расте до обем 
от 8 44 566 MWh или с 21.05 % (21.35 % отчетени преди седмица). За посочения период, но миналата година ВЕИ са 
участвали в преносната система с обем от порядъка на 697 696 MWh. Тези положителни данни в частност се дължат на по-
доброто участие на вятърните (плюс 13.53 %) и фотоволтаични (плюс 42.53 %) централи, въпреки биомасата (минус 0.28 
%). 
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Делът на ВЕИ в разпределителната мрежа за сравнявания отчетен период се повишава до обем 1 220 426 MWh или с 16.00 
% (плюс 16.44 % преди седмица). Година по-рано за същия сравняван период от първи януари до десети юли ВЕИ са 
участвали в в разпределителната мрежа с обем от 1 052 068 MWh. Положителните данни в частност се дължат на по-
високото участие на вятърните (плюс 17.82 %) и фотоволтаични (плюс 20.38 %) централи и въпреки биомасата (минус 20.72 
%). 
Участието на водноелектрическите централи остава на минус и за сравнявания период от началото на годината до първите 
десет дни на месец юли е в обем от 2 390 652 MWh, което е спад (минус) с 31.72 % (32.13 % седмица по-рано). Година по-
рано, през същия аналогичен период участието на ВЕЦ е било в обем от 3 501 182 MWh. 
 
√ Понижение със 17.9%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 592.98 лв. за MWh с ден за доставка 
13 юли 2022 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 592.98 лв. за MWh с ден за доставка 13 юли 2022 г. и обем от 92 674.80 MWh, сочат данните от търговията. Това е спад 
със 17.9 % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 475.30 лв. за MWh, при количество от 48 054.20 MWh. 
Извънпиковата енергия (44 620.60 MWh) е на цена от 710.65 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 813.72 лв. за MWh и количество от 3570.2 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 14-15 часа – 313.4 лв. за MWh (4105.4 – 4091MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 21 часа –  874.76 лв. за 
MWh (4065.2 MWh). 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 714.09 лв. за MWh при количество от 3623.2 MWh. 
(https://ibex.bg/) 
Спрямо стойността от 721.83 лв. (369.07 евро) за MWh за 12 юли 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за 
доставка 13 юли 2022 г. се понижава до 592.98 лв. за MWh ( спад със 17.9 %) по данни на БНЕБ или 303.19 евро за MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 12 юли 2022 г. общият търгуван обем към часа на публикуване 
на информацията е 1 762.30 MWh при средно претеглена дневна цена от 718.97 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     36,19%    2112.72 
Кондензационни ТЕЦ   42,66%    2490.38 
Топлофикационни ТЕЦ   3,95%    230.37 
Заводски ТЕЦ    2,34%    136.53 
ВЕЦ     0,17%    9.7 
Малки ВЕЦ    2,44%    142.73 
ВяЕЦ     1,27%    74.25 
ФЕЦ     10,52%    614.13 
Био ЕЦ      0,47%     27.54 
Товар на РБ         3882.97 
Интензитетът на СО2 е 382g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Понижение на цените по европейските енергийни борси в сряда 
Румънската OPCOM затвори при цена от 353,24 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 303,19 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 353,24 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 13 юли 2022 г. Цената за пиковата енергия е 318,79 евро/мвтч, а извънпиковата енергия е 
387,68 евро/мвтч. Най-високата цена от 458,19 евро/мвтч ще бъде в 9 ч. Най-ниска ще бъде цената в 16 ч тя ще бъде 179,24 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 74 012,3 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за 13 юли ще бъде 303,19 евро/мвтч. Общият изтъргуван обем 
електроенергия е за 148,04 гвтч. Максималната цена ще бъде 447,26 евро/мвтч и тя ще бъде в 21 ч. Минималната цена ще 
бъде в 14 ч и в 15 ч и тя ще бъде 160,24 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 13 юли е 364,70 евро/мвтч. Пиковата енергия пък се 
търгува за 343,15 евро/мвтч. Най-високата цена от 457,97 евро/мвтч ще бъде в 9 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 15 ч тя 
ще бъде 261,81 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 58 567,4 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 13 юли на Словашката енергийна борса е 359,62 евро/мвтч. Най-високата цена ще 
бъде в 9 ч и  тя ще е 457,76 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 15 ч и тя ще бъде 241,91 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 341,20 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 9 ч и тя 
ще е 457,37 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 15 ч и тя ще бъде 190,02 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 13 юли е 377,99 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
367,24 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 44 448,7 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 9 ч и тя 
ще достигне 458,41 евро/мвтч. Най-ниската цена се очаква в 15 ч и тя ще бъде 311,16 евро/мвтч. 

https://ibex.bg/
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На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 352,16 евро/мвтч на 13 юли. Пиковата цена  ще бъде 316,38 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 448 848,1 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 9 ч и тя ще 
достигне 456,57 евро/мвтч. В 16 ч се очаква и най-ниската цена от 183,63 евро/мвтч. 
 
√ Ако Русия спре доставките на газ, можем ли да постигнем целите на ЕС за съхранение за зимата? 
Kак Европа може да постигне своите цели за съхранение на природен газ за 2022 г. Това анализира експертът Калвин Тримс 
в Energy Brainpool чрез нови модели. 
След като перспективите за сигурността на доставките на газ в Европа се подобриха значително през май 2022 г., текущите 
развития са тревожни. Първо се обявява, че капацитетът за износ на втечнен природен газ от САЩ е ограничен в близко 
бъдеще, след което Русия значително намалява обемите на доставките чрез важния тръбопровод Северен поток 1. В тази 
статия експертите на енергийния пазар от Energy Brainpool анализират дали и как можем да постигнем европейските цели 
за съхранение за 2022 г. За тази цел те са изготвили оценка на количествения сценарий. 
4 Сценария: обобщение на подхода и основните резултати 
Ето обобщение на подхода и основните резултати: 
Използвайки исторически данни за съхранение на газ, Energy Brainpool оцени четири сценария за европейските цели за 
съхранение. 
Те отчитат частична или пълна загуба на капацитета на Северен поток 1. Освен това те включват ограничен внос на втечнен 
природен газ от САЩ поради прекъсване на съоръжението за износ на втечнен природен газ във Фрийпорт през по-
голямата част от останалата част от годината. 
 

 
 
Ако приемем, че прекъсванията продължават и не се предприемат допълнителни действия за увеличаване на вноса или 
намаляване на търсенето, можем да покажем, че ЕС средно ще пропусне целта си от 80 процента запълване на складовете 
до 1 ноември 2022 г. Here, we assume that pipeline flows from Nord Stream 1 remain at 40 percent or less and that Freeport 
LNG Terminal does not export significant volumes by then. 
Прогнозите за 1 ноември 2022 г. са силно зависими от външни фактори като точното начало на отоплителния сезон. 
Междугодишно сравнение на исторически профили на нетно съхранение показва, че нивата на съхранение за сценария на 
статуквото „Nordstream@40% + No Freeport“ до 1 ноември 2022 г. вероятно ще варират с до 7 процента от средната оценка. 
За да се постигне ниво на съхранение от 80 процента до 1 ноември в сравнение със сценария за статукво „Nordstream@40% 
+ No Freeport“, държавите от ЕС ще трябва да инжектират допълнителни 99 GWh/ден в хранилището. С квота за съхранение 
от 90 процента това се увеличава до допълнителни 902,25 GWh/ден. 
Перспективата през май, преди съкращенията на Nordstream и Freeport 
След тежката турбуленция през март и април 2022 г. ситуацията на газовите пазари в ЕС като че ли се успокои донякъде 
през май. С рекорден внос на втечнен природен газ в Европа (над 40 TWh през първите седем дни на май), продължаващи 
стабилни руски тръбопроводни потоци през Северен поток 1 и благоприятни метеорологични условия, ситуацията се 
облекчи значително по отношение на запълването на европейските газови хранилища. 
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Според Gas Infrastructure Europe дефицитът на газохранилищата е спаднал от седем процентни пункта в началото на май 
до само два процентни пункта в края на месеца; в сравнение със средното за 2011–2021 г., което прави целта за средно 
ниво на съхранение на газ от 80 процента или повече на 1 ноември 2022 г. да изглежда все по-вероятно. 
Пазарите реагираха по съответния начин: фючърсите за предния месец на европейския бенчмарк за цените на газа TTF 
затвориха на 84,40 EUR/MWh на 1 юни. Малка сензация: по-ниски за първи път, отколкото в началото на войната в Украйна 
на 24 февруари. 
Освен това се формира значителен положителен спред между летните и зимните договори на газовия пазар. 
 

 
 
Пожар в съоръжение за износ на втечнен природен газ в САЩ, намалени потоци по тръбопровод през Nordstream – Колко 
обем ще бъде загубен? 
През втората и третата седмица на юни 2022 г. ситуацията отново се промени драматично. Първо, на 8 юни 2022 г. избухна 
пожар в съоръжението за износ на LNG на САЩ във Фрийпорт, Тексас. Докато операторът първоначално обяви 
непреодолима сила за всички износи до края на юни, индикацията беше актуализирана на 14 юни 2022 г. и сега обяви 
непреодолима сила за всички износи до края на септември. Очаква се съоръжението да заработи отново до „края на 2022 
г.“ Freeport LNG Export Facility представлява около 20 процента от общия капацитет за износ на LNG в САЩ. 
Притеснение 1: Обеми LNG от Freeport 
Още по-голямо безпокойство за европейските клиенти е, че през март 2022 г. 70 процента от обемите, изпратени от 
Freeport, бяха доставени през Атлантическия океан до европейски клиенти (с изключение на Турция). 
През март 2022 г. износът на LNG на Freeport за Европа възлиза на общо 1,22 милиарда кубични метра. Изчислено е, че 
износът продължава да нараства през последните месеци до 1,3 млрд. куб. м на месец, еквивалентно на 420 GWh/ден, 
което сега липсва на европейските газови пазари. 
Притеснение 2: „технически проблеми“ на тръбопровода в балтийските страни 
Втората, по-тревожна новина дойде от Газпром на 14 юни 2022 г. Руската компания обяви, че газовите потоци по Северен 
поток 1 ще бъдат намалени до 60 процента от капацитета поради технически проблеми и липса на ремонтно оборудване 
в компресорната станция Протовая в Балтика . 
Един ден по-късно, на 15 юни 2022 г., Газпром актуализира тази оценка и намали дебита до 40 процента от капацитета. В 
резултат на това дневните газови потоци към Грайфсвалд, Германия, падат от около 167 милиарда кубични метра на едва 
67 милиарда кубични метра. 
Загуба от 980 GWh/ден. От Газпром няма информация за очакваната продължителност на прекъсването. Въпреки това, тъй 
като този ход беше широко възприет като „политически“ от европейските ръководители, може да се предположи, че 
съкращенията ще бъдат постоянни за момента. 
Като цяло двете прекъсвания намаляват европейския внос на газ с 1,4 TWh/ден. 
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Междинно заключение и много отворени въпроси 
Ако приемем, че прекъсванията продължат и не бъдат предприети допълнителни мерки за увеличаване на вноса или 
намаляване на потреблението: как това ще се отрази на европейското съхранение на газ през следващите месеци? Освен 
това, колко чувствителна е перспективата към температурните колебания и други специфични за годината фактори? 
Профилът на газовите хранилища в Европа 
За правилна оценка на потенциалните сценарии за съхранение за остатъка от годината е важно да се вземе предвид 
историческият профил на съхраняване на газ. Разглеждайки първата разлика в дневните нива на съхранение и по този 
начин ежедневните нетни инжекции, историческите пропорции от май 2022 г. стават видими, където 14-дневната 
движение на нетното нагнетяване надвишава средногодишната стойност за 2011–2021 г. с до 2 TWh/ден. 
 

 
 
Освен това, разглеждайки историческия профил на нетното нагнетяване, разумно е да се предположи, че те няма да се 
увеличат повече дори без съкращенията на Freeport и Nord Stream 1. Това е така, защото по правило обемите на захранване 
достигат своя пик от юни до юли и след това остават до голяма степен стабилни. 
 От средата на август нетните доставки започват да намаляват, тъй като лятото завършва с традиционно по-малко 
интензивно промишлено производство и наближава началото на отоплителния сезон. Вземане на втората разлика в нивата 
на дневно съхранение в историческата средна стойност, т.е. дневната скорост на промяна в нетното нагнетявате и 
прилагането й към базовото ниво на текущото 14-дневно средно инжектиране се получава прогноза за нетното съхранение 
за остатъка от годината. 
Основна оценка плюс три сценария 
От тази оценка, нашия „базов сценарий“, можем да извадим липсващите обемите на дневна база. Общо формулираме три 
сценария в допълнение към основната оценка. 
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Графика – 5 

• „Базов сценарий“: 14-дневно ниво на нагнетяване преди намаляване на вноса, екстраполирано със 
средногодишната стойност на дневния темп на промяна на нетното съхранение за периода 2011–2022 г. 

• „Северен поток@40%“: „Базов сценарий“: 980 GWh/ден. 

• „Nordstream@40% + Без Freeport“: „Базов случай“: (980 GWh/ден + 420 GWh/ден). 

• „Nordstream@0% + Без Freeport“: „Базов сценарий“: ((980 GWh/ден + 654 GWh/ден) + 420 GWh/ден). 
Разглеждайки датата, когато нетната нагнетяване падне под 0 GWh/ден за първи път, разликата между сценариите става 
ясна. В „Основния случай“ нетното складиране пада под 0 GWh/ден за първи път на 4 ноември. 
В екстремния случай „Северен поток@0 % + Без Freeport” това се случва на 9 октомври, в случай на сценария „Nord 
Stream@0 % + Not Freeport” - на 22 октомври. 
Нива на съхранение 
Прилагайки ежедневното нетно нагнетяване към абсолютното ниво на съхранение и разделяйки го на общия капацитет, 
получаваме оценка на процентното времево ниво на запълване за всички сценарии. 
Графика – 6 
Както се очаква, при базовия сценарий с непроменени потоци ще доведе до ниво на съхранение доста над 90% до 1 
ноември. Загубата от 980 GWh/ден (т.е. Nordstream@40%) е ясно отразена в резултатите. Очакваното ниво на съхранение 
в сравнение с „базовия случай“ пада с 12 процентни пункта до 84 процента. Въпреки че това все още е в съответствие с 
целта на ЕС за съхранение от 80 процента до 1 ноември. 
Въпреки това, когато загубата на съоръжението за износ на Freeport се добави към намалените обеми, целта на ЕС вече не 
е изпълнена. 
В сценария Nordstream@40% + No Freeport целите за съхранение в ЕС достигат 78,77 процента до 1 ноември 2022 г. и като 
цяло показват много подобна траектория на стойностите от 2021 г. 
Ситуацията обаче ще стане все по-трудна, ако обемите на Северен поток 1 бъдат напълно загубени. Тъй като нетното 
складиране ще падне под 0 GWh/ден в началото на октомври 2022 г., коефициентът на съхранение в ЕС спада до 70,62 % 
до 1 ноември. 
 
√ Германия се готви за живот и бизнес без газ. Ще нагнети ли това кризата у нас и в Европа? 
Цената на газа в Европа днес нарасна с над 3,5 процента и отново прехвърли 1750 долара за 1000 куб. метра по данни 
на Междуконтиненталната стокова борса (ICE) в Лондон 
Германското правителство подготвя план за удължаване на работата на въглищните централи. Целта е да бъде ограничена 
употребата на природен газ, съобщават Ройтерс и ДПА. 
Най-голямата европейска икономика е силно зависима от доставките на руски газ, а сега е изправена пред възможността 
Москва да ги спре напълно. От началото на тази седмица в тръбопровода "Северен поток-1" през Балтийско море не 
постъпва газ заради началото на 10-дневна планова поддръжка. Голямото опасение е, че Русия няма да отвори отново 
кранчето след края на рехабилитацията. 
Очаква се съответната наредба да бъде одобрена от кабинета утре, сряда. Двете камари на парламента – Бундестага и 
Бундесрата, вече са приели законови изменения в този смисъл. 
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. 
Използването на въглищните електроцентрали за генериране на електричество ще позволи да се спести газ и да се 
складира по-голямо количество за студения период. Според първоначалните сметки обаче, удължаването на работата на 
въглищните централи ще спомогне за спестяването на едва 1% от газовото потребление на Германия. 
Какво следва за България и Европа, ако потоците от руски газ за Германия наистина секнат 
"Газпром" доставя за Европа транзитно през Украйна газ в обем от 41,3 милиона кубични метра дневно през 
газоизмервателната станция (ГИС) "Суджа". Заявките за изпомпване през "Сохрановка" са отхвърлени от украинската 
страна, заяви пред журналисти говорител на руския газов холдинг, цитиран от ТАСС. 
Вчера доставките възлизаха на 39,4 милиона куб. метра. 
През времето на спиране на доставките по Северен поток 1 единствен маршрут за синьо гориво до Западна и Централна 
Европа остава транзитното трасе през Украйна. Доставките на газ по "Турски поток" и "Син поток" са предназначени за 
Турция и страните от Южна и Югоизточна Европа. 
На този фон цената на газа в Европа днес нарасна с над 3,5 процента и отново прехвърли 1750 долара за 1000 куб. метра, 
сочат данни на Междуконтиненталната стокова борса (ICE) в Лондон. 
Стойността на августовските фючърси в газоразпределителния център Те Те Еф (TTF) в Нидерландия достигна 1772 долара 
за 1000 кубични метра или 171 евро за МВтч (по текущия обменен курс на еврото към долара). Вчера цената на газа за 
Европа спадна с близо 12 процента след съобщението на Канада, че ще върне ремонтираната турбина на "Сименс" 
(Siemens) за газопровода "Северен поток". 
Президентът Владимир Путин предупреди в петък Запада, че продължаващите санкции срещу Русия заради войната в 
Украйна рискуват да предизвикат катастрофални покачвания на цените на енергията за потребителите по света, предаде 
Ройтерс. 
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Путин, който гледа на санкции срещу Русия като обявяване на икономическа война, каза, че призивите на Запада да се 
намали зависимостта от руската енергия са провокирал "трескав" скок на цените на петрола и газа на световните пазари. 
Клиентите от Европейския съюз заявиха, че искат да се откажат от руския газ, докато лидерите на Г-7 обявиха миналия 
месец, че искат да проучат възможността за въвеждане на "ценови горни граници" на руските изкопаеми горива, 
включително на петрола. 
"Санкционните ограничения срещу Русия причиняват много повече щети на онези страни, които ги налагат. По-
нататъшното използване на санкции може да доведе до още по-тежки – без преувеличение, дори "катастрофални" – 
последици на световния енергиен пазар“, заяви Путин пред лидерите на руската нефтена и газова индустрия, включително 
главния изпълнителен директор на "Роснефт" Игор Сечин и вицепремиера Александър Новак, съобщава Ройтерс. 
"Знаем, че европейците се опитват да заменят руските енергийни ресурси. Очакваме обаче резултатът от подобни 
действия да бъде повишаване на цените на газа на спот пазара и повишаване на цената на енергийните ресурси за 
крайните потребители", каза още Путин. 
Трябва да се има предвид, че Русия е вторият по големина износител на петрол в света след Саудитска Арабия, като 
същевременно е най-големият износител на природен газ в света и най-големият износител на пшеница в света. Европа 
внася от Русия около 40% от природен си газ и 30 процента от своя петрол. 
Ройтерс представя някои възможни рискове при частично или пълно спиране на доставките на руски газ за Германия.  
Защо "Северен поток-1" е толкова важен? 
Това е тръбата с най-голям капацитет за пренос на руски газ към Германия - 55 милиарда куб. м годишно. През миналата 
година Германия потреби 100 милиарда куб. м природен газ. 
Транзитът на руски газ през Полша е напълно спрял, а този през Украйна е ограничен поради войната. 
Половината от домакинствата в Германия разчитат на газ за отопление от октомври до март и ако след профилактиката 
доставките не бъдат възобновени, страната няма да успее да напълни газохранилищата си преди началото на зимата. 
Те биха могли да задоволят потреблението за около 2 месеца и половина, но засега са пълни само на 64,6 на сто при цел 
от 80 на сто до 1 октомври. 
Същевременно глобалните газови пазари не предлагат много алтернативи, а цените продължават да растат, отбелязва 
международната информационна агенция, цитирана от БТА. 
Кога и как Германия ще ограничи газа за потребителите? 
Ако Германия обяви трета степен от националния план за реагиране при извънредна ситуация, мрежовият регулатор ще 
трябва да гарантира, че газът се разпределя справедливо между потребителите. 
До тази степен може да се стигне при изключително високо потребление или при прекъсване на доставките, например ако 
потоците по "Северен поток-1" изцяло спрат. 
Германия се намира във втората степен на плана от 23 юни, когато обемите газ по тръбопровода спаднаха до 40 на сто от 
капацитета. 
За кои бизнеси рискът е най-голям? 
Производителите на химикали, стомана, стъкло и хартия са най-големите потребители на газ в Германия, но ефектите то 
липсата на доставки ще се усетят почти навсякъде - от хранителната промишленост до производството на порцелан. 
Алуминиевата промишленост, например, за която работят 60 000 души, а продажбите й възлизат на 22 милиарда евро, 
разчита на газ за топене и рециклиране. 
Хартиеният сектор с 40 000 служители и оборот от 15,5 милиарда евро е от ключово значение за производството на 
опаковки за храни и лекарства, както и на хигиенни материали. 
Какво правят компаниите? 
"Унипер" (Uniper), най-големият вносител на газ в Германия, поиска помощ от правителството в размер на около 9 
милиарда евро. Подобна стъпка се очаква и от други подобни компании. 
Водещият производител на стомана "Тисенкруп" (Thyssenkrupp) готви план за прекъсване на работа, тъй като не може да 
замени газа с петрол или въглища, казва говорител на компанията. Ако не се гарантират поне минимални доставки на газ, 
работата ще трябва да бъде спряна, което не изключва и потенциални щети за агрегатите. 
Намаляване на газа за заводите за алуминий дори само с 30 на сто означава, че половината от тях ще спрат да работят, по 
данни на "Алуминиум Дойчланд" (Aluminium Deutschland). 
Химическият гигант Ба Ес Еф (BASF) се нуждае от поне половината от получавания досега газ, за да продължи 
производството. Намаляването му ще накара компанията да прибегне до задействане на плана си за извънредни ситуации. 
Какво ще се случи с икономиката? 
Според най-мрачната прогноза на баварската промишлена асоциация Фау Бе Ве (vbw) в случай на спиране на руските 
газови доставки германската икономика ще загуби 12,7 на сто от потенциала си през втората половина на годината. 
Какви са социално-политическите рискове? 
Социалното недоволство може да налее вода в мелницата на крайнолевите и крайнодесните популисти, което би 
намалило потенциала на рационалния дебат как да се действа оттук насетне. Берлин при закон, който дава право на 
правителството да прецени как да разпределя газа, в случай че доставките намалеят. 
Последствията за Европа 
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. 
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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. Предвижда се също 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. 
Германия и Чехия планират да сключат споразумение за газова солидарност поради растящите опасения, че Русия може 
изцяло да спре доставките на природен газ за Европа, предаде ДПА. 
Министрите на икономиката на двете страни Роберт Хабек и Йозеф Сикела подписаха предварителен меморандум по 
въпроса.  
Чехия е почти изцяло зависима от доставките на газ от Русия. Сикела обаче съобщи, че страната си е осигурила 
допълнителен капацитет през бъдещия терминал за втечнен природен газ в Нидерландия. 
Испанското правителство пък призова енергийните групи да намалят максимално вноса на руски газ, тъй като противно на 
всички очаквания Русия през юни стана втория най-голям доставчик за иберийската страна, изпреварвайки Алжир, 
предаде Франс прес. 
Би било добре, ако компаниите, които търгуват с газ се опитат да намалят максимално вноса си от Русия, заяви испанската 
министърка на екологичния преход и демографските въпроси Тереса Рибера след заседание на правителството.  
Това послание, което, както заяви министърката, иска да предаде незабавно на енергийните компании, идва, след като 
през юни Русия се превърна във втория най-голям доставчик на газ за Испания след САЩ. 
Според оператора на испанската газотранспортна мрежа 24,4 на сто от вноса на газ за Испания миналия месец е дошъл от 
Русия спрямо 29,6 на сто от САЩ. Алжир, която дълго време бе водещият доставчик за иберийската страна, е доставил 21,6 
на сто от общия внос. 
Покупките на руски газ през юни вероятно са плод на търговски споразумения, сключени преди войната в Украйна, 
отбеляза Тереса Риберо. 
Тя обаче изтъкна, че въпреки това е важно испанските компании да работят за диверсифицирането на договорите си. 
Досега Мадрид внасяше голяма част от газа от Алжир, основно през газопровода "Медгаз"  (Medgas), който свързва 
Иберийския полуостров с газовите полета, управлявани от алжирския гигант в областта на въглеводородите "Сонатрак" 
(Sonatrach).  
Къде е България 
Според някои анализатори при драстичен ръст на горивата ще има абсолютен срив на икономиката, на цялата държава. 
Вече над два месеца сме свидетели на силна динамика с рекордни цени на газа и в Европа, и у нас. Българската икономика 
все още издържа на ценовия натиск, включително с финансовата подкрепа на държавата. И НСИ, и икономиченското 
министерство изнесоха наскоро статистика, която показва добро състояноие на бизнеса. 
Въпросът е къде е таванът на ценова поносимост за потребителите – предприятия и домакинства, колко ни струва реално 
вносът на LNG и другите алтернативни доставки, как ще се определят цените на газаи до кога може да продължи 
финансовата помощ от държавата. Не е ясно дори има ли осигурени количества газ за попълване на резерва в 
газохранилището в Чирен и за нуждите на хората и на бизнеса през следващите месеци, включително през зимата. 
"В момента нищо не знаем и това е големият проблем. Проблемът не е цената сама по себе си. Проблемът е, че няма 
никаква информация от какво зависи тази цена, за какъв период определени фактори влияят върху нея, какви ще са 
доставчиците – дали ще са за 3 месеца, за 9 месеца, за 12 месеца”, коментира в началото на кризата икономистът Калоян 
Стайков от Института за енергиен мениджмънт. Тази неяснота продължава досега – а утре очакваме новината за ново 32-
процентно поскъпване на газа за бъэлгарските предприятия и домакинствата. 
При всички условности и проблеми с договора с "Газпром" там имаше горе-долу предвидимост, знаехме от какво зависи 
цената, можеше да се направи някаква прогноза, заяви по БНР Калоян Стайков. По думите му "сега и това няма", а 
управляващите нямат достатъчно добра комуникация с бизнеса. 
Относно доставките на втечнен газ от САЩ експертът посочи, че ще има допълнителни разходи за транспорт, 
регазификация, пренос до нас. Калоян Стайков е на мнение, че има възможности да се работи и с друг петрол, освен руския, 
но "дори на европейско ниво тази ситуация не е достатъчно изчистена и продължава да има доста спорове". Експертът 
подчерта, че пропускаме време за подготовка и "до последно се поддържа тезата, че трябва да останем в тази матрица". 
Газ в България ще има и страховете за липса на синьо гориво са неоснователни, каза енергийният министър в оставка 
Александър Николов. "В момента паниката, която се опитват, по политически причини определени хора да нагнетяват в 
България, е абсолютно ненужна. Има един договор, който се спазва, има един договор, който е все още ефективен и по 
който продължават да се водят преговори". 
Истинската алтернатива обаче са газовите връзки с Румъния и Гърция, през които можем да получаваме газ от различни 
от Русия източници. Румънската връзка беше изградена и работи, но нейният капацитет е малък, а и съседката ни не е 
много отзивчива към исканията за ревесивни потоци към България. Очаква се интерконекторът Гърция – България да 
заработи до няколко седмици и по него да потекат договорените 1 милиард кубически метра азерски газ. През нея и през 
съществуващите реверсивни газопроводи към Гърция и Турсия могат да се получават количества газ от Катар и САЩ. А 
догодина в Комотини ще бъде изградена компресорна станция, което ще позволи използването и на втечнен газ от 
терминала в Александруполис. 
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Незнайно остава защо газохранилището в Чирен се пълни с такива бавни темпове. Точно обратното - би трябвало да е и да 
се използва лятото, когато търсенето на газ е малко. Зимата, когато всички ще търсят газ, ще е късно да търсим танкери, а 
в момента там трябва да се нагнети газ на 90%. Това е напълно възможно, коментира по Нова икономистът Георги Ангелов. 
През лятото е лесно да се намери танкер с газ. „Но трябва да мислим в перспектива и да подпишем по-дългосрочен 
договор“, . „Чирен“ в момента е пълен на 37%. Това вече е стратегически резерв. Трябва да се пълни по-бързо“, заяви 
икономистът. 
 
√ Хърватия е 20-ия член на еврозоната от началото на 2023 година 
Готови са дизейнерските проекти на монетите за едно и две евро и за евроцентовете, които изработва всяка 
страна-членка на еврозоната 
Съветът на министрите на икономиката и финансите на страните от ЕС взе окончателно решение за присъединяването на 
Хърватия към еврозоната от 1 януари 2023 г. „Днес Съветът прие последните три подзаконови акта, които са необходими, 
за да може Хърватия да стане член на еврозоната от началото на следващата година“, пише в комюнике, публикувано от 
ЕС. В него се отбелязва, че един от актовете установява обменния курс на текущата хърватска валута - куна - на ниво от 
7.53450 куни за евро. 
Хърватският министър на финансите Здравко Марич нарече този ден "страхотен за страната" в ефира на хърватската 
телевизионна и радиокомпания HRT. Според него, „присъединяването на Хърватия към еврозоната е добро не само за 
Хърватия, но и за цялата еврозона“. 
„Бих искал да поздравя моя колега Здраво Марич и цяла Хърватия за това, че станаха 20-ата страна, която се присъедини 
към еврозоната. Приемането на еврото е отговорно политическо решение. Хърватия успешно изпълни всички необходими 
икономически критерии и от 1 януари е в еврозоната“, каза на свой ред Збинек Станюра, министър на финансите на 
Чешката република, която в момента председателства ЕС. 
В началото на юни Европейската комисия реши, че Хърватия отговаря на критериите, необходими за преминаване към 
обща европейска валута от 1 януари 2023 г. Месец по-късно членовете на Европейския парламент се съгласиха с искането 
на Хърватия да се присъедини към еврозоната от началото на следващата година. 
По-рано тази година Националната банка на Хърватия представи дизайна на монети за евро и евроцентове. Дизайнът на 
националните монети отразяваше предварително договорени мотиви - за монетата от две евро това е карта на Хърватия, 
за монетата от едно евро - изображението на настоящата валута куна, за монетите от 50, 20 и 10 евроцента - портрет на 
учения Никола Тесла, а за монетите от пет, два и един евроцент - колаж от буквите на глаголицата. В същото време фонът 
на всички монети е изображението на герба на Хърватия. 
Евромонетите и евроцентовете имат една страна, обща за всички страни от еврозоната, на която са посочени 
деноминациите, властите на всяка страна, издаваща тази валута, са отговорни за дизайна на другата страна. 
Преди време дизайнът на хърватските монети по-рано повдигна редица въпроси. Така оригиналният дизайн на 
националната страна на монетата от едно евро трябваше да бъде изоставен, тъй като изобразената върху нея куница 
(името на националната валута на хърватски) върху клон на дърво се смяташе за плагиатство на известна снимка на 
британския фотограф Иън Лийч. 
Освен това, сръбските власти протестираха, след като Хърватия обяви, че портрет на учения Никола Тесла ще бъде поставен 
върху монети от 10, 20 и 50 евроцента. В Сърбия това се наричаше „присвояване на културното и научно наследство на 
сръбския народ“. Тесла е роден през 1856 г. в сръбско семейство в село Смилян, близо до град Госпич, който тогава е бил 
на територията на Австрийската империя. Сега тази област принадлежи на Хърватия. Портретите на Тесла са поставени и 
върху монети и банкноти от сръбски динари. 
 
√ С преобладаващи печалби затвориха фондовите борси в Западна Европа във вторник, след като стартираха със спад 
С най-голям дневен ръст приключи френският индекс DAX, а с най-голямо понижение завърши испанският IBEX 35 
Фондовите пазари в Западна Европа се търгуваха на червено във вторник до обед следвайки спада и в предишния ден, тъй 
като инвеститорите предпочитаха да изчакат статистически данни за инфлацията в САЩ в началото на сезона на 
корпоративните отчети в Западна Европа. През целия ден инвеститорите следяха динамитката на курса на еврото спрямо 
щатския долар, който се движеше близо до паритета, но така и не слезе до такова ниво. 
Най-ниското ниво, до което достигна еврото беше 1.0002 долара за едно евро, което е спад с 0.4% от затварянето в 
понеделник, тъй като кризата с енергийните доставки в еврозоната и икономическите проблеми продължават да притискат 
общата европейска валута. 
Следобед трендът се обърна и в крайна сметка с малки изключения борсите в региона затвориха на зелена територия. 
В сряда ще бъдат публикувани очакваните с повишено внимание данни за темпа на растеж на потребителските цени в 
САЩ. Прогнозите са инфлацията да достигне 40-годишен връх през юни и да достигне 8.8% от 8.6% месец по-рано. 
Ако покачването на цените е по-значително, от порядъка на 9%, тогава със сигурност може да се каже, че ръководството 
на Федералния резерв на САЩ (Фед) ще разгледа възможността за повишаване на лихвените проценти със 100 базисни 
пункта наведнъж, "дори и да не предприемат повишение със 100 базисни пункта, но със сигурност ще увеличат процента 
на лихвите“, казват анализаторите на BMO Capital Markets. 
Индексът на очакванията на инвеститори и анализатори за германската икономика през следващите шест месеца (индекс 
на доверието) спадна до минус 55.8 пункта през юли 2022 г. от минус 28 пункта през юни, сочат данни на изследователския 
институт ZEW, което разочарова анализаторите, тъй като индексът спадна до най-ниското си ниво от декември 2011 г. 
насам. Анализаторите, анкетирани от „Ройтерс“ очакваха по-слабо понижение до минус 40.5 пункта. 
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Оценката на настоящата ситуация в Германия също е по-лоша от очакваното. Индексът на нагласите на инвеститори и 
анализатори за настоящата ситуация в германската икономика този месец спадна до минус 45.8 пункта от минус 27,6 
пункта през юни. Експертите прогнозираха, че индексът ще падне до минус 34.5 пункта. 
До обед общият индекс Stoxx 600 на най-големите компании в региона се понижи с 0.66%, а от националните измерители 
на „сините чипове“ с най-голям спад беше германският DAX (-1.1%), следван от италианския FTSE MIB (-0.9%), френския CAC 
40 (-0.8%), британския FTSE 100 и испанския IBEX 35 (и двата със загуба от 0.5%). Следобед трендът се обърна и пазарите 
преобладаващо затвориха на зелена територия. 
 

 
Източник: MarketWatch 

 
Френската компания за производство на автомобили Renault заяви, че продажбите на автомобили са спаднали с 30% през 
първата половина на 2022 г., след като е преустановила дейността си в Русия - един от първите западни автомобилни 
производители, които разкриха щетите от загубата на ключов пазар след войната в Украйна. След новината цената на 
акциите се понижи с 1.93%, но следобед както и при повечето компании трендът се промени и търговията с акциите на 
Renault приключиха на борсата в Париж с ръст от 1.58%. 
Акциите на двете големи италианските банки BPER Banca и Unicredit се понижиха съответно с 2.46% и 1.97 на сто. 
Акциите на испанската петролна и газова компания Repsol спаднаха с 5.73%, след съобщението, че компанията започва да 
продава газ на потребителите в Португалия, както и електричество от 100% възобновяеми източници. "С близо 1,5 милиона 
потребители в Испания Repsol се стреми да стане основен играч на пазара в Португалия", се казва в съобщение за пресата 
на компанията. Като част от стратегическия си план за 2021-2025 г. Repsol трябва да осигури електричество и газ на 2 
милиона потребители. 
Сред губещите бяха и книжата на шведският доставчик на облачни технологии Sinch AB, които поевтиняха с 13.28%, след 
спад от 27.5% предния ден. Компанията заяви, че печалбата й за второто тримесечие ще бъде ударена, след като преоцени 
себестойност на продадените стоки, заради инфлацията, предаде Ройтерс. 
На дъното на Stoxx 600 слязоха книжата на италианската компания за обслужване на петролни находища Saipem SpA, които 
загубиха 48.56% след новината, че компанията е пласирала допълнителна емисия акции на борсата в Милана, като е 
привлякла почти 1.4 милиарда евро. 
Приходите на германската BASF SE, най-голямата химическа компания в света, са скочили с 16% до 22.97 млрд. евро през 
второто тримесечие на 2022 г. от 19.75 млрд. евро през същия период на предходната година, съобщи компанията в 
изявление до борсата във Франкфурт и медиите. Увеличението се дължи на по-високите доставни цени и по-силния щатски 
долар. След новината цената на акциите на BASF SE се повиши с 3.07%. 
На върха на Stoxx 600 се изкачиха книжата на френската енергийна компания Electricite de France, които поскъпнаха с 
5.96%, след като два източника казаха за „Ройтерс“, че френското правителство е готово да плати повече от 8 милиарда 
евро (8 млрд. долара), за да върне енергийния гигант под пълен държавен контрол. Френското правителство обяви 
миналата седмица, че ще национализира компанията, което вече притежава 84% от фирмата. 
На борсата в Милана сред печелившите бляха и книжата на специализираната за космическото пространство, отбраната и 
сигурността компания Leonardo SpA  (+3.20%) и на модната къща за мъжко облекло и аксесоари Brunello Cucinelli (+2.64%). 
На борсата във Франкфурт сред най-печеливите бяха акциите на производителя на двигатели за самолети MTU Aero 
Engines AG (+4.01%) и на един от най-големите производители на строителни материали HeidelbergCement AG (+2.31%). 
 
√ Публичните компании в САЩ поставиха рекорд по изплатени дивиденти през второто тримесечие 
През второто тримесечие публичните компании в САЩ, чийто акции се търгуват на борсата на „Уолстрийт“ в Ню Йорк, 
отново поставиха рекорд по изплатени дивиденти - окуражителен знак за инвеститорите, които се насочиха към акции със 
стабилен доход по време на тазгодишния спад на фондовия пазар, пише The Wall Street Journal. 
Според изчисленията на консултантската компания S&P Dow Jones Indices през периода април-юни изплатените дивиденти 
от компаниите, чиито ценни книжа са включени в широкия американски индекс S&P 500, възлизат на 140.6 млрд. долара. 
За сравнение, през периода януари-март те бяха 123.4 млрд. долара, а през второто тримесечие на миналата година – 
137.6 млрд. долара. 
Дивидентите чупят рекорди през последното десетилетие, с изключение на лек спад през 2020 г. Старши анализаторът на 
индексите в S&P Dow Jones Indices Хауърд Силвърблат смята, че през настоящото тримесечие и през следващите две 
тримесечия на 2022 г. също ще бъдат достигнати нови върхове. 
Очаква се тази година изплащанията на дивиденти да нараснат с по-бърз темп от обичайното, тъй като компаниите са 
увеличили значително продажбите си и възнамеряват да върнат част от печалбата на акционерите. Силвърблат смята, че 
дивидентите ще се увеличат с повече от 10% през 2022 г. спрямо миналогодишния рекорд от 511.2 млрд. долара, което е 
първото превишаващо половин трилион увеличение от 2014 г. насам. 

https://3e-news.net/bg/a/view/35151/evroto-doblijava-paritet-s-dolara-za-pyrvi-pyt-ot-20-godini-nasam
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"Компаниите искат да изпратят сигнал на инвеститорите, че са в добро здраве", смята Брайън Джейкъбсън, старши 
инвестиционен анализатор в Allspring Global Investments. - Ако компаниите могат да поддържат такива нива на 
дивидентите си въпреки предизвикателствата и да ги увеличават, това показва, че те са уверени в своите бизнес 
перспективи. 
Индексът S&P 500 High Dividend Index, който включва акциите на 80-те компании с най-високи дивиденти, е спаднал с 4.7% 
от началото на годината. Това е по-малко от спада на основния индекс S&P 500, който надхвърля 19%. Сред компаниите с 
най-високи дивиденти са Coca-Cola Co., AT&T Inc. и Valero Energy. 
Американските публични компании също така активно използват свободните парични средства за обратно изкупуване на 
собствените си акции. През второто тримесечие обратното изкупуване може да достигне рекордните 286.4 млрд. долара, 
прогнозират от S&P Dow Jones Indices. 
 
Мениджър 
 
√ Германия спира да купува руски въглища от 31 август, а петрол - до края на годината 
Германия ще спре изцяло закупуването на руски въглища и на руски петрол съответно на 1 август и 31 декември. Това 
заяви зам.-министър на финансите Йорг Кукис по време на конференция в Сидни., предаде Ройтерс. 
Основното предизвикателство ще бъде покриването на празнината при доставките, която ще зейне, след като ЕС се откаже 
от 158-те милиарда кубични метра газ, които Русия доставя всяка година, отбеляза той. 
„След няколко седмици ще се откажем от руските въглища“, каза той на енергийния форум в Сидни, организиран 
съвместно от австралийското правителство и Международната агенция по енергетика. 
Този ход представлява сериозна промяна за Германия, която по-рано разчиташе на Русия за 40% от въглищата и петрола, 
използвани в страната. 
. "Всеки, който знае историята на петролопровода Дружба, който беше инструмент още на съветската империя над Източна 
Европа, знае, че отказът от тази зависимост не е нещо просто, но това е нещо, което ще постигнем след няколко месеца", 
подчерта той. 
Германия работи бързо по изграждането на терминали за внос на втечнен природен газ (LNG), за да се справи с кризата с 
доставките. Кунис обаче подчерта, че САЩ и Катар могат заедно да доставят на Европа само около 30 млрд. кубични метра 
втечнен газ, което оставя голяма празнина. 
„Не можем просто да си представим, че този проблем не съществува“, каза Кукис. 
Той каза, че въпреки че Германия е фокусирана върху прехода към нетни нулеви емисии и наскоро е въвела 
законодателство за ускоряване на развитието на проекти за възобновяема енергия, газът ще бъде от съществено значение 
за промяната. 
 
√ Европейските борси остават на червена територия 
Основните индекси на водещите европейски фондови борси регистрираха понижения в ранната търговия във вторник на 
фона на опасенията за доставките на енергия и нарастващия брой на заразените с COVID-19 в Китай, пише Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете спад от 1,93 пункта, или 0,47%, до 413,09 пункта. Немският показател DAX се 
понижи със 114,35 пункта, или 0,89%, до 12 718,09 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 изтри 28,94 
пункта от стойността си, или 0,4%, достигайки до ниво от 7 167,65 пункта. Френският измерител CAC 40 записа спад от 23,35 
пункта, или 0,39%, до 5 972,95 пункта. 
Бенчмаркът STOXX 600 регистрира понижения през пет от последните шест месеца поради опасения от рецесия. 
Мениджърът на активи BlackRock заяви в понеделник, че е намалил експозицията си към акции на развитите пазари, тъй 
като очаква нестабилност на фона на опитите на централните банки да се преборят с инфлацията. 
Пазарите са обзети от притеснения, че спирането на доставките по газопровода „Северен поток-1“ спират за 10 дни заради 
планов ремонт може да бъде удължено заради войната в Украйна. Инвеститорите са обезпокоени от възможността руският 
президент Владимир Путин да използва природния газ като инструмент за отговор на западните санкции заради 
нахлуването на Русия в Украйна, коментира Андреа Сичоне, ръководител на стратегията в TS Lombard. 
„Това може да влоши ситуацията. Инвеститорите го очакват, но този ход все още не е отразен напълно в цената на акциите“, 
добави той. 
Това би означавало, че европейските цени на газа ще останат по-високи за по-дълго време, което ще увеличи и без това 
рекордно високата инфлацията в еврозоната, и ще окаже по-голям натиск върху Европейската централна банка, която се 
очаква да повиши лихвите с поне 25 базисни пункта този месец. 
Индексът SXPP на ресурсните компании се понижи с 0,91%, след като няколко китайски града въведоха нови мерки срещу 
COVID-19, за да обуздаят местните огнища. Това може да се превърне в поредния удар по растежа на на втората по 
големина икономика в света и най-големия потребител на метали. 
Общият европейски индекс SXEP на компании от петролния и газов сектор напредна с 0,07% въпреки спада на цените на 
петрола. „Енергията все още остава популярен хедж срещу геополитическата несигурност“, се посочва в бележка на UBS. 
„Очакваме цените на суровините да останат високи. На фона на продължаващата война в Украйна, секторът действа и като 
защита срещу санкциите, ограничаващи предлагането на различни стоки“, добавят от банката. 
Акциите на енергийния гигант EDF поскъпнаха с 6,37%, след като запознати източници споделиха, че френското 
правителство е готово да плати повече от 8 милиарда евро, за да върне компанията под пълен държавен контрол. 
Цената на книжата на шведската компания за облачни комуникации Sinch се понижи с 21,23% на фона на новини, че 
акциите й масово се продават на късно. 
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Загуби в САЩ 
Американските борсови индекси регистрираха понижения в понеделник, докато Уолстрийт се подготвя за финансовите 
отчети на големите компании за последното тримесечие, които ще дадат по-добра представа за влиянието на инфлацията 
върху бизнеса, пише Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете спад от 164,31 пункта, или 0,52%, до 31 173,84 пункта. Широкообхватният 
показател Standard & Poor’s 500 се понижи с 44,95 пункта, или 1,15%, до 3 854,43 пункта. Индексът на високотехнологичните 
дружества Nasdaq изтри 262,71 пункта от стойността си, или 2,26%, достигайки ниво от 11 372,6 пункта. 
Джак Аблин, съдружник-основател на Cresset Capital, очаква компаниите да понижат своите прогнози за печалби на фона 
на растящите цени, забавянето на растежа и агресивната политика на Федерален резерв. 
Начало на сезона на отчетите ще дадат PepsiCo и Delta Air Lines във вторник и сряда, последвани от банковите гиганти 
JPMorgan Chase, Morgan Stanley, Wells Fargo и Citigroup по-късно през седмицата. 
Акциите на операторите на казина Wynn Resorts и Las Vegas Sands поведоха загубите в понеделник, регистрирайки спад от 
съответно 6,46% и 6,31%, след като в Макао бе въведен едноседмичен локдаун. Ситуацията с COVID-19 в континентален 
Китай също се влоши, след като Шанхай откри първия си случай на подварианта BA.5 на Омикорн. 
„Насрещните ветрове, свързани с коронавируса, не са само китайски феномен – случаите нарастват в световен мащаб, 
въпреки че рискът от локдауни в САЩ и ЕС остава изключително нисък“, пише Адам Крисафули от Vital Knowledge. 
Загуби регистрираха и от технологичния сектор, където акциите на Alphabet и Amazon поевтиняха с 3,08% и 3,28%. Цените 
на книжата  на Tesla и Netflix се понижиха с 6,55% и 5,15% 
На Dow натежаха акциите на Nike, Caterpillar и Walt Disney, които поевтиняха с 2,61%, 2,28% и 2,32%. 
Акциите на Twitter поевтиняха с 11,30%, след като милиардерът Илон Мъск се отказа от сделката за придобиване на 
социалната мрежа за 44 млрд. долара. Мъск аргументира решението си с многобройни нарушения на споразумението за 
придобиване на социалната мрежа. Той каза, че от Twitter също така не са му представили достатъчно информация за дела 
на спам и фалшивите акаунти в платформата. Компанията обаче каза, че е предоставила на Мъск необходимата 
информация. 
Междувременно доходността по 2-годишните американски държавни ценни книжа се движеше над тази по 10-годишните 
си аналози, което се счита за индикатор за предстояща рецесия. Доходността по 2-годишние облигации бе на ниво от 3,07% 
в понеделник, докато тази по 10-годишинте бе на равнище от 2,99%. 
Спад в Азия 
Основните индекси на водещите фондови борси в Азиатско-тихоокеанския регион записаха понижения в сряда, след като 
инвеститорите се отдръпнаха от рисковите активи, пише Си Ен Би Си. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 отчете спад от 475,64 пункта, или 1,77%, до 26 336,66 пункта. Загуби 
бяха регистрирани в технологичния сектор, където акциите на Softbank и Funac поевтиняха с 4,28% и 4,54%. 
В континентален китай бенчмаркът Shanghai Composite се понижи с 32,12 пункта, или 0,97%, до 3 281,47 пункта, докато 
индексът Shenzhen Component регистрира спад от 31,78 пункта, или 1,45%, до 2 155,56 пункта. Хонконгският бенчмарк Hang 
Seng изтри 279,46 пункта от стойността си, или 1,32%, достигайки ниво от 20 844,74 пункта. Листнатите в Хонконг акции на 
Alibaba и BYD поевтиняха съответно с 5,44% и 4,72% 
Южнокорейския бенчмарк Kospi се понижи с 22,51 пункта, или 0,96%, до 2 317,76 пункта. 
Австралийският показател ASX 200 напредна с 4,1 пункта, или 0,06%, до 6 606,3 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха понижения в ранната търговия. Основният индекс SOFIX 
отчете спад от 1,29 пункта, или 0,21%, до 608,40 пункта. BGBX40 се понижи с 0,20 пункта, или 0,14%, до 142,03 пункта. 
BGTR30 записа спад от 1,07 пункта, или 0,15%, до 734,46 пункта. BGREIT се понижи с 0,31 пункта, или 0,17%, до 186,36 
пункта. 
 
√ Еврото се разменя за 1,0033 долара 
Курсът на еврото днес остана сравнително стабилен, след като вчера достигна паритет спрямо долара за първи път от близо 
20 години. 
В междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин европейска валута се котираше за 1,0033 долара, приблизително 
същото ниво като снощи, съобщиха германски финансови издания. 
Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,0042 долара. 
 
√ Петролът поскъпна в очакване на данните за инфлацията в САЩ 
Цените на петрола се повишиха в ранната търговия в сряда, след като вчера сортът Брент завърши сесия под 100 долара 
за барел за първи път от месец април, предаде Ройтерс. 
Към 9:50 часа българско време сортът Брент поскъпна с 0,70 долара, или 0,70%, до 100,2 долара за барел, докато цената 
на американския лек суров петрол WTI се повиши с 0,56 долара, или 0,58%, до 96,40 долара за барел. 
Инвеститорите се разделят с петролни позиции поради опасения, че агресивното повишаване на лихвените проценти в 
опит за охлаждане на инфлацията ще предизвика икономически спад, който ще удари търсенето на петрол. Цените на 
двата сорта паднаха с повече от 7% във вторник на фона на нестабилна търговия. 
Друго безпокойство е, че повишаването на лихвените проценти в САЩ ще тласне нагоре долара, което прави петрола по-
скъп за притежателите на други валути. Във вторник индексът на долара, който проследява зелените пари спрямо кошница 
от шест валути, също се покачи до 108,56 пункта - най-високото му ниво от октомври 2002 г. 
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„Страхове от рецесия продължават да тежат на пазара, докато силата на щатския долар и ръста на броя на заразените с 
COVID-10 в части от Китай със сигурност не помагат“, каза Уорън Патерсън, ръководител на стратегията за суровини в ING. 
Стивън Инес, управляващ партньор на SPI Asset Management, посочи очакваните данни за инфлацията в САЩ като фактор, 
който ще повлияе на цените. Икономисти, анкетирани от Ройтерс, очакват инфлацията в САЩ да се е ускорила с 1,1% на 
месечна и 8,8% на годишна база 
Подновените мерки срещу COVID-19 в Китай също натежаха на пазара. Множество градове във втората по големина 
икономика в света приеха нови ограничения, от спиране на бизнеси до по-широки блокирания, в опит да обуздаят новите 
инфекции от силно заразен подвариант на вируса. 
Според данните на Американския петролен институт, запасите от суров петрол в САЩ са се повишили с около 4,8 млн. 
барела през седмицата до 8 юли. Запасите от бензин са нараснали с 3 млн. барела, а тези от дестилати – с около 3,3 млн. 
барела. 
Междувременно пазарът следи отблизо посещението на президента на САЩ Джо Байдън в Близкия изток, където се 
очаква той да поиска от Саудитска Арабия и други производители от Персийския залив да увеличат добави на петрол, за 
да помогнат за стабилизиране на цените. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите на 13 юли 2022 г. 
БНТ „Денят започва“ 

- В очакване на втория мандат. Гост: Заместник-председателят на Народното събрание Росица Кирова 
- По стъпките на конституционния ред - кога са възможни предсрочни избори. Гост: Благовест Пунев 
- Докъде стигна разследването на катастрофата? Гост: Заместник-директорът на НСлС Ясен Тодоров 
- С тротинетка и с над 100 км/ч по магистрала "Хемус" - защо Емили Йорданова нарушава правилата 

НТВ, „Здравей, България“ 
- Совалки в търсене на формулата за управление на страната. Кой с кого ще влезе в коалиция или изборите са 

неизбежни 
- Пияна, без книжа и с крадена кола. Коя е жената врязала се в патрулка, след гонка с полицията в Плевен 
- Защо тийнейджър беше изоставен на летището във Франкфурт по време на ученическа екскурзия 

 
√ Преглед на печата  
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа – Таван на бензина? Може, ако определят цената като при тока 
в. Труд - Пак с маски на закрито 
в. Телеграф - 3 обхода избягват тапите до морето 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа – Лекари успокояват: Инсулт се случва само при 2 до 13 деца на 100 хил. 
в. 24 часа - Как 22-о училище задмина английската? Сигурен избор за много деца и метро 
в. Труд - Председателят на Стратегическия съвет към президента потвърди информация на "Труд": Радев знаеше за ПП още 
в края на 46-ото НС 
в. Труд - Изборите трябвало да бъдат в началото на октомври 
в. Телеграф - Нинова предлага премиерския пост на ПП 
в. Телеграф - Армията разпродава телефони и четки за WC  
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Калоян Стайков главен икономист на Института за енергиен мениджмънт: През 2021 г. повече ток от въглища 
беше рефлекс от болката от високите цени, но сега вече е осъзнат избор 
в. Труд - Тошко Йорданов, председател на ПГ на ИТН, пред "Труд": Втрещява ме лицемерието в парламента 
в. Телеграф - Живодар Терзиев, председател на Българската петролна и газова асоциация: Таван за цените на горивата е 
политическо решение  
Водещи анализи 
в. 24 часа - Да мразим ли руския език заради Путин? 
в. Труд - Родната полиция ги пази 
в. Телеграф - Предизборно наддаване за наказанията на пътя 
 
√ Предстоящи събития в страната на 13 юли 
София 

- От 09.30 часа, в пресклуба на БТА ще се състои пресконференция на Висшия съдебен съвет за представяне на 
проектите: „Въвеждане на способи за алтернативно разрешаване на спорове (АРС) в съдебната система в България 
– пилотно въвеждане на задължителна съдебна медиация: доизграждане на мрежата от съдебни центрове във 
всички окръжни райони на страната; разработване на стратегия за пълноценно използване на други алтернативни 
способи за разрешаване на спорове“ и „Укрепване, доразвитие и надграждане на Единната информационна 
система на съдилищата“ 

- От 10.00 часа Министерският съвет ще проведе редовно заседание 
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- От 18.00 часа на терасата на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ ще бъде представено 
фототипното издание в чест на 150-годишнината на Първия църковно-народен събор в Цариград „Христо П. 
Тъпчилещов. Живот е неговата обществена дейност“ от Никола Начов. 

- От 18.00 часа в зала „Люмиер“ на НДК, Фондация „Светът на Мария“ под патронажа на председателя на Столичния 
общински съвет и с финансовата подкрепа на Столична община организира безплатна прожекция на италианския 
филм „Наопаки“ („Upside Down”), 2021 г. на реж. Лука Торнаторе 

*** 
Благоевград. 

- От 16.00 часа на Бейзболно игрище "Портър Парк" в Благоевград ще се състои официалното откриване на 
квалификации за Европейско първенство по бейзбол, национални отбор 2022 година. 

*** 
Варна. 

- От 10.30 часа на ул. „Братя Шкорпил” №3, до сградата на БЧК ще бъде открит новия център за подкрепа на бежанци 
от Украйна „Синя точка“ („Blue Dot“) във Варна. 

- От 11.00 часа в Македонски дом – Варна ще бъде открита изложба „Български везбени мотиви от края на XVIII до 
средата на XX век“ от международен конкурс „Мотивът – основен елемент в българската шевица, пазещ родовата 
памет“ на Народно читалище „Български искрици – 2016 г.“ 

- От 18.00 часа в Арт галерия Папийон ще представи Селма Тодорова с изложба акварел  
*** 
Велико Търново. 

- От 11.00 часа в пресклуба на БТА ще се проведе пресконференция по повод честване на 200 години от гибелта на 
Св. Иван Нови Търновски. Събитията и проявите, посветени на годишнината, свързана с Търновския светец ще 
бъдат представени от Инициативния комитет, чийто председател е Стоян Долапчиев. 

*** 
Добрич. 

- От 11.00 часа на пл. „Свобода“ ще се състои концерт на Духов оркестър – Добрич Диригент Стоян Монов 
*** 
Сливен. 

- От 16.00 часа в зала „Май” ще се проведе публично обсъждане на отчета за приходите и разходите на бюджета на 
Община Сливен за 2021 г. 

 *** 
Стара Загора. 

- От 10.00 часа ще се проведа летни занимания в Регионален исторически музей – Стара Загора. Тема „Чудодейната 
сила на билките от древността до днес“  

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

- От 17.45 часа в Културен център-Стара Загора ще се проведе брифинг, на който ще присъстват Министърът на труда 
и социалната политика Георги Гьоков и заместник-министър Иван Кръстев, които ще представят целите на 
националната кампания #Първа работа. От 18.00 часа ще бъде даден старт на Националната кампания #Първа 
работа. Кампанията се организира от Програма „Развитие на човешките ресурси (2021-2027) към Министерството 
на труда и социалната политика в партньорство с литературния формат „Пощенска кутия за приказки“.От 21.00 
часа в Лапидариум на РИМ – Стара Загора ще се играе постановката „Чичовци“ по Иван Вазов, драматизация Юрий 
Дачев, режисьор Бина Харалмпиева 

- От 21.00 часа в Античен форум ще се състои концерт под надслов STING THE OPERA, с диригент капитан Цветомир 
Василев  

*** 
Хасково. 

- От 10.30 часа в Детския отдел към Регионалната библиотека ще се проведе събитието Игри във виртуалния свят 
чрез интерактивен под „FluurMat” 

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

