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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
bTV Новините 
 
√ Индустриални предприятия ще затворят, защото "ако изобщо има газ, той ще е много скъп" 
Председателят на АИКБ Васил Велев в централната емисия на "bTV Новините" (12/07/2022 г.) 
До момента имаме осигурен газ за част от м. август. За септември и нататък, включително за нагнетяване в Чирен, 
разполагаме с една трета от нужното количество. А мазутът ще ни стигне за десет дни. 
Такова тревожно предупреждение изрази председателят на УС на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) 
Васил Велев, който заедно с Георги Ангелов, старши икономист в “Отворено общество”, коментира енергийната ситуация 
у нас в централната емисия на "бТВ Новините" на 12.07.2022 г. 
Според него, 45% от консумацията на газ е в големите предприятия. Като се добавят и малките, процентите минават над 
50: "Това е равномерен профил, през цялата година, 12 месеца, по 1,2 терават часа месечно. В момента дори само 
предприятията потребяват три пъти по-голямо количество, отколкото е евтиният азерски газ. Даже три пъти и половина. 
Евтината част от азерския газ в целия микс е една девета. Тоест, една девета ни е евтин газ, а осем девети - на спот пазара. 
Така се получава крайната цена. Спот пазарът в момента, за следващия месец, е около и над 300 лв. Ще стане три девети 
евтин, когато заработи интерконектора Гърция-България, надяваме се. В същото време, ние се отказваме от дългосрочен 
договор, който ни дава стабилност, и в който 30% от цената е такава, каквато е на азерския газ. Тоест месечно, при тези 
цени, ние губим около 125 милиона лева от този свой отказ... Ако някой иска да се прави на мъж, на голям храбрец и инат, 
нека да не е за наша сметка!" 
Васил Велев припомни скорошно интервю на еврокомисаря по енергетика, в което се определя срок до края на 
десетилетието за ЕС да стане независим от руския газ. "Тоест, ЕК казва: ние ще СМЕ зависими от руския газ до края на 
десетилетието. Въпреки, че ще правим икономии, ще стоим на студено, ще се къпем по-рядко, ще изграждаме ВЕИ-та и 
т.н. А ние в момента се правим на по-големи европейци от Германия, Франция, Италия и Австрия... Пак повтарям, нека да 
направим като Германия, Франция, Италия, Австрия, Словения, Словакия, Унгария... те не са ли европейски страни? Защо 
те са загрижени за своята индустрия, за своите граждани, а ние се правим на големи храбреци. И то за чужда сметка", 
подчерта той. 
Председателят на АИКБ прогнозира, че вероятно в индустрията много предприятия ще затворят, защото "ако изобщо има 
газ, той ще е много скъп". 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
Блиц 
 
√ Васил Велев гневно: Ако някой иска да се прави на мъж, нека да не е за наша сметка! 
Председателят на АИКБ прогнозира, че вероятно в индустрията много предприятия ще затворят, защото "ако 
изобщо има газ, той ще е много скъп 
До момента имаме осигурен газ за част от м. август. За септември и нататък, включително за нагнетяване в Чирен, 
разполагаме с една трета от нужното количество. А мазутът ще ни стигне за десет дни. Такова тревожно предупреждение 
изрази председателят на УС на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев, който заедно с Георги 
Ангелов, старши икономист в “Отворено общество”, коментира енергийната ситуация у нас в централната емисия на "bTV 
Новините". 
Според него, 45% от консумацията на газ е в големите предприятия. Като се добавят и малките, процентите минават над 
50: "Това е равномерен профил, през цялата година, 12 месеца, по 1,2 терават часа месечно. 
В момента дори само предприятията потребяват три пъти и половина по-голямо количество, отколкото е евтиният азерски 
газ. Евтината част от азерския газ в целия микс е една девета. Тоест, една девета ни е евтин газ, а осем девети - на спот 
пазара. Така се получава крайната цена. 
Спот пазарът в момента, за следващия месец, е около и над 300 лв. Ще стане три девети евтин, когато заработи 
интерконектора Гърция-България, надяваме се. В същото време, ние се отказваме от дългосрочен договор, който ни дава 
стабилност, и в който 30% от цената е такава, каквато е на азерския газ. Тоест месечно, при тези цени, ние губим около 125 
милиона лева от този свой отказ... Ако някой иска да се прави на мъж, на голям храбрец и инат, нека да не е за наша 
сметка!" 
Васил Велев припомни скорошно интервю на еврокомисаря по енергетика, в което се определя срок до края на 
десетилетието за ЕС да стане независим от руския газ. "Тоест, ЕК казва: ние ще СМЕ зависими от руския газ до края на 
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десетилетието. Въпреки че ще правим икономии, ще стоим на студено, ще се къпем по-рядко, ще изграждаме ВЕИ-та и т.н. 
А ние в момента се правим на по-големи европейци от Германия, Франция, Италия и Австрия... 
Пак повтарям, нека да направим като Германия, Франция, Италия, Австрия, Словакия, Унгария... те не са ли европейски 
страни? Защо те са загрижени за своята индустрия, за своите граждани, а ние се правим на големи храбреци. И то за чужда 
сметка", подчерта той. 
Председателят на АИКБ прогнозира, че вероятно в индустрията много предприятия ще затворят, защото "ако изобщо има 
газ, той ще е много скъп". 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНТ 
 
√ Президентът връчва втория мандат на ГЕРБ-СДС днес 
Президентът Румен Радев ще връчи втория проучвателен мандат за съставяне на правителство. 
Според конституцията тя трябва да бъде приета от втората по големина политическа сила в парламента. ГЕРБ-СДС вече 
неднократно заявиха, че ще го върнат веднага. 
Това означава, че има още само един шанс да бъде излъчено правителство от това НС - с третия мандат. Три партии вече 
дадоха заявка, че са готови направят опит да съставят кабинет - "Демократична България", БСП и ИТН. И трите партии 
подчертаха, че са готови да разговарят единствено в рамките на разпадналата се четворна коалиция. 
Президентът преди ден обяви, че преди да избере коя ще е партийната сила, която ще получи правото да състави кабинет, 
ще проведе консултации с всички парламентарни партии. 
Ще можете да проследите връчването на втория мандат на живо по БНТ 1 и на сайта ни  bntnews.bg. Гледайте и 
извънредното студио на "Денят започва" - с начален час 10:50. 
 
√ Правителството прие промени в Търговския закон в подкрепа на фирмите в несъстоятелност 
Кабинетът в оставка прие изменения в Търговския закон като една от важните мерки по Плана за възстановяване и 
устойчивост. Те засягат фирмите в несъстоятелност и стабилизация на физическите лица. Правителството 
възложи на министъра на енергетиката да извърши необходимите действия за диверсификация на доставките на 
свежо ядрено гориво. 
Да се осигури сигурност в енергоснабдяването е причината кабинетът да поиска вчера от енергийния министър да работи 
за диверсификация на доставките на свежо ядрено гориво за АЕЦ "Козлодуй". Премиерът в оставка Кирил Петков съобщи 
в началото на заседанието, че Българският енергиен холдинг ще внесе и допълнителни 456 милиона лева към фонда за 
енергийна сигурност. 
"С това се продължава обещанието на кабинета към бизнеса, че цените на тока ще останат едни от най-ниските в 
Европа." - заяви Кирил Петков. 
Одобрените промени и допълнения в търговския закон ще помогнат производството по несъстоятелност да стане по- 
бързо, по-ефективно и по-евтино стана ясно от думите на премиера и правосъдния министър в оставка 
"Премахват се пречките пред производството по стабилизация, което цели да даде втори шанс на затруднените 
търговци да продължат дейността си - много важна мярка.", подчерта Петков. 
"За първи път в България се регламентират мерки за стабилизация на физически лица - става дума за лицата със свободни 
професии, които нямат търговски закон в защита на своята дейност.", изтъкна правосъдният министър в оставка Надежда 
Йорданова. 
Мерките са задължителни според европейското законодателство, обясни още Йорданова и добави, че министерството ще 
внесе още законопроекти, изисквани от Плана за възстановяване, както и законопроект за разследване на главния 
прокурор. Одобрени бяха и предложения за промени в Закона за защита от домашно насилие, които предвиждат по-добра 
защита на пострадалите или лица в риск, както и упражняване на превантивно и възпиращо действие върху извършителя 
на насилието. 
 
√ Надежда Йорданова: Предвижда се механизмът за разследване на главния прокурор да действа от следващата 
година 
Докладът на Европейската комисия за върховенството на правото у нас е съпътстван с оптимизъм, тъй като отбелязва 
амбициозния план на правителството за сериозна и ефективна съдебна реформа. Това заяви в студиото на "Денят започва" 
правосъдният министър в оставка Надежда Йорданова. 
Европейската комисия следи всички мерки, включително необходимостта от механизъм за търсене на отговорност от 
главния прокурор, подчерта Йорданова. Тя коментира позицията на прокуартурата и на Иван Гешев, че предлаганите 
досега реформи са по-скоро в политическата сфера, отколкото в професионалната. 
"Главният прокурор трябва да се съсредоточи върху изпълнението една от основните критики - липсват и влезли в 
сила присъди относно корупционните схеми по високите етажи. Като гражданин има право на такъв коментар, 
разбира се. Ако има желание да влезе и да го промени - политическият живот е отворен, да напусне поста си на главен 
прокурор и да се заеме с тази задача. Дотогава трябва да направи така че ръководената от него прокуратура а 
действа ефективно". 
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Законопроектът за орган, разследващ главния прокурор, е готов и е въпрос на дни да бъде предложен за обществено 
обсъждане заяви Йорданова. Предвидено е мярката да стане действаща в началото на следващата година. 
"Мисля, че България рядко е била в ситуация за започне да изпълнява действия, преди да е настъпил крайният краен 
срок, а напротив - с достатъчно ясно планиране. Този закон ще бъде изпратен за становище на Венецианската комисия 
още този есен. Както е отбелязано, през септември ще бъде консултиран в Европейската комисия, октомври е 
Венецианската комисия." 
Част от проектозаконите в сферата на правосъдието вече са в парламента - антикорупционният закон, изменението в 
търговския закон, законът за търговската несъстоятелност, заяви министърът. Надежда Йорданова призова депутатите да 
излъчат свои представители във ВСС, тъй като мандатът на сегашния изтича на 9 октомври. 
"Ако нямаме избран ВСС, сме изправени пред сериозната опасност да се блокира работата на съдебната власт. това 
не бива да се допуска. Друга критика на ЕК - когато се избира парламентарната квота, народните представители не 
трябва да избират в нея действащи прокурори и следователи, защото това е една от важните мерки, за да се 
ограничили фактическата власт на главния прокурор върху пленума на ВСС". 
Попитана за изпратения от прокуратурата доклад до ЕП относно снимките от спалнята на бившия премиер Бойко Борисов, 
Надежда Йорданова подчерта, че главният прокурор дължи отчетност пред Народното събрание и уважение към 
депутатите. 
"За мен буди недоумение как така главният прокурор информира евродепутати за текущо производство. Спрямо ЕП 
ние трябва да отговаряме на всички поставени въпроси. Моята грижа е защо Иван Гешев не отговаря на българските 
народни представители." 
Трагичната катастрофа в София поставя въпроси относно подобряване на законодателството, но поставя и въпроса за 
автоматизиране системата на връчване на актове за пътнотпанспортни произшествия, заяви правосъдният министър. 
"Това, което видяхме ние - 50 невръчени акта, показва колко е важна тази реформа". 
Четирите парламентарни сили трябва да положат всички сили да съставят правителство, коментира още Надежда 
Йорданова. Според нея президентът ще предприеме мъдър ход със свикването на консултации преди връчването на 
третия мандат. Тя потвърди, че ако от "Демократична България" получат третия мандат, ще предложат премиер от 
"Продължаваме промяната". 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ Виктория Василева: Напускам "Има такъв народ" 
Виктория Василева, която е сред създателите на ИТН, обяви, че е подала оставка и от поста главен секретар и като член на 
партията. 
"Не съм говорила с г-н Трифонов. Нямам представа какво мисли. Сигурно има мнение. Той е човек, който има мнение по 
всички въпроси. Може би е решил, че ще уважи моето решение такова, каквото е", коментира Василева. 
Василева до вчера беше депутат от ИТН и зам.-председател на парламентарната група. Парламентът прекрати предсрочно 
правомощията ѝ, след като преди седмица тя депозира оставката си като народен представител. 
"Не смятам, че вече имам какво да дам на този политически проект. Това, което трябваше да свърша, го направих по 
най-добрия начин. Оттук нататък ще се види доколко тази партия е жизнена. Има и огорчение и разочарование, 
цялата гама от чувства, но това са много лични неща, не мисля, че трябва да занимавам публиката. Но не е и почтено, 
когато си бил рамо до рамо с едни хора, в момента в който си усетил, че това не е твоето място - да започнеш да 
плюеш. Няма да тръгна да портя колегите и приятелите си. Каквото съм сметнала за правилно - това съм направила. 
Нито се притеснявам, нито се срамувам от нещо, което съм направила или казала." 
Тя не се ангажира с коментар дали има вълна от напускащи партията и беше категорична, че премиерът в оставка Кирил 
Петков не ѝ и предлагал нищо. 
"Разговаряла съм нееднократно с Кирил Петков, включително в парламента. Разговаряли сме на общи теми, без 
конкретика. Нищо не ми е обещавал. Казвала съм му груби техни грешки и той ги е приемал. Не ме е търсил да 
убеждавам колеги. Може би е разбрал, че чрез мен това няма как да се случи. Така си го обяснявам аз", заяви Виктория 
Василева. 
Бившата депутатка заяви, че не съжалява, че е гласувала за вота на недоверие, защото това е бил начинът да признаят 
грешките и да започне тяхното поправяне. 
"Македония беше само поводът за изтегляне на министрите. Имаше цяла серия от грешки. Най-лошото е, че това 
бяха поправими грешки. Въпрос на комуникация, на търпение. качества, които нямат общо с образователния ценз, 
нито с политическото му качество." 
Василева коментира, че една от причините да се отдръпне е фактът, че идеите от референдума не се случиха. 
"Съжалявам, че се разделям със собствените си илюзии. Разделих се с илюзията, че сме способни да се учим от 
грешките си. Никога не съм се срамувала от нищо, което съм казала или направила. Има една френска поговорка - 
който се оправдава, се обвинява - нито имам за какво да се оправдавам, нито за какво да се обвинявам. Ако има нещо, 
за което се радвам е, че успях да запазя усмивката си." 
Виктория Василева заяви, че няма покани от други политически проекти и конкретно партията на бившия служебен 
премиер Стефан Янев. 
Тя влезе в 47-мия парламент като депутат на ИТН от Благоевградския избирателен район. Тя беше народен представител 
от ИТН и в 45-ото и 46-ото Народно събрание. Помага за събирането на подкрепа за референдума на "Шоуто на Слави" 
през 2015-2016 г., а после и за изграждането на структурите на ИТН и се превръща в главен секретар на партията. Вече 
бившата зам.-председателка на парламентарната група на ИТН беше сред малкото хора в партията с предишен 

https://bntnews.bg/news/nadezhda-yordanova-predvizhda-se-mehanizmat-za-razsledvane-na-glavniya-prokuror-da-deistva-ot-sledvashtata-godina-1201502news.html
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политически опит. Политическата ѝ кариера започва от младежката формация на СДС, където заема и ролята на главен 
секретар. Била е депутат от СДС в 38-ото Народно събрание. 
 
БНР 
 
√ НС обсъжда предложение родителите да могат да ползват болничен за деца до 12 г. 
За първо четене в Народното събрание влизат промени в Закона за здравето, които дават право на болнични за родители 
на деца до 12 години, върнати от училище и  поставени под карантина. 
Промените в Закона за здравето осигуряват възможност родителите да ползват отпуск при временна нетрудоспособност 
и да получат парично обезщетение от държавното обществено осигуряване, когато полагат грижа за деца до 12-годишна 
възраст, независимо дали са върнати от детска градина, каквато е действащата нормативна уредба, или от училище заради 
наложена карантина. 
Целта на законопроекта е да запълни съществуващата законодателна празнота в закона за здравето и съответстващите ѝ 
такива в Кодекса на труда и в Кодекса за социално осигуряване. При сега действащите разпоредби родителите на 
върнатите от училище деца до 12 години не само нямат право на болнични, но и подлежат на глоба от 1000 до 5000 лева, 
ако ги оставят сами у дома.  
Промяната в закона за здравето идва след като последните три учебни години беше обявена извънредна епидемична 
обстановка и на много родители на деца до 12-годишна възраст се налагаше да търсят различни варианти, за да осигурят 
пълнолетен придружител за тях, докато са в карантина. 
В дневния ред на депутатите днес са окончателните промени в закона за данъка върху добавената стойност за увеличаване 
на прага за задължителна регистрация по ДДС от 50 000 до 100 000 лева оборот. Промените, внесени от ПП, БСП, ИТН и ДБ, 
ще засегнат голям брой малки и средни предприятия, които, според вносителите, ще станат по-конкурентноспособни и ще 
намалят административните си разходи. 
 
√ Кирил Петков обсъжда с Ангел Кунчев Covid ситуацията 
Премиерът в оставка Кирил Петков ще проведе днес среща с главния държавен здравен инспектор Ангел Кунчев и с 
представители на здравните власти, съобщиха от правителствената пресслужба. 
В рамките на срещата, която ще се състои в Министерския съвет, на премиера ще бъде докладвана информация относно 
епидемичната обстановка в страната и ситуацията с разпространението на Covid-19. 
В 10 часа, след срещата, в Министерския съвет ще бъде даден брифинг. 
 
√ Кирил Петков: Не се предвиждат Covid ограничения, българите могат да имат едно спокойно лято 
В Министерския съвет представители на здравните власти докладваха на премиера в оставка Кирил Петков информация 
за разпространението на Covid-19 и планираните мерки за овладяване на ситуацията. 
"Решихме, че тази седмица ще актуализираме плана за справяне с пандемията на база на изменението на Закона за 
здравето. Изисках да има ясна предвидимост за всички и на базата на актуализирания план имаме 6 етапа, базирани 
отново на заетост на болничните легла, заетост на интензивните легла и общи епидемични показатели. Данните в момента 
показват, че по-голямата част от България се намира в етап 0, с изключение на няколко области в етап 1", каза Петков на 
брифинг след срещата и подчерта: 
"Искам ясно да заявя на всички български граждани: Няма и не се предвижда да има ограничения, свързани със затваряне 
на бизнеси, няма изискване за Covid сертификати в страната и няма предвиждане за ограничения в движението. Искам да 
успокоя всички, че следим ситуацията много внимателно, но данните показват, че българите могат да имат едно спокойно 
лято". 
От своя страна главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев посочи, че няма никаква революционна промяна 
в плана: "Всъщност основната причина да се наложи МС да приеме нов план е ангажиментът по променения Закон за 
здравето, че такъв трябва да има, за да има възможност и министърът на здравеопазването и МС при необходимост да 
въвеждат различни противоепидемични мерки. Продължава ръстът на заболяванията, но той е далеч от тези пикови 
стойности, които имахме само преди няколко месеца. Днес броят на случаите е със 118 по-малко от вчера".  
 
√ МС: Министърът на енергетиката да извърши необходимото за диверсификация на доставките на ядрено гориво 
Министърът на енергетиката следва да извърши необходимите действия за диверсификация на доставките на свежо 
ядрено гориво с оглед сигурността на енергоснабдяването. Това е записано в решение на Министерския съвет, взето на  
вчерашното му заседание. 
И още: В изпълнение на европейската политика и с цел намаляване зависимостта на българската енергетика от един 
доставчик или от доставчици - пряко или непряко свързани с политически решения на Русия, трябва да се търсят 
възможности за разнообразие на доставките на свежо ядрено гориво. 
От кабинета посочват също, че "сам по себе си, процесът по диверсификация е задължителен с оглед на това, че доставките 
на ядрено гориво за АЕЦ, която е стратегически обект, са условие за постигане на целите на националната сигурност".  
 
√ Йордан Арабаджиев: Бизнесът губи милиони евро от изчакване на граничните пунктове 
Липсата на буферни паркинги на двата моста на Дунав прави положението трагично, каза изп. директор на Съюза на 
международните превозвачи 
Интервю на Диана Янкулова с Йордан Арабаджиев в предаването ''12+4'' 
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"На двата моста на Дунав наблюдаваме нещо, което не би следвало да е актуално в 21 век - няма обособени паркинг зони, 
където тежкотоварните автомобили да престояват, докато изчакват преминаването си през границата. Трагично е 
положението на границата с Румъния - и на двата моста". 
Това каза пред БНР Йордан Арабаджиев, изпълнителен директор на Съюза на международните превозвачи. 
Той даде пример с същите проблеми, които са съществували на други гранични пунктове, но са решени с изграждането на 
буферни паркинги. "От години апелираме за една национална транспортна политика, която да обхване и преминаването 
през граничните пунктове, чрез обособяване на такива паркинг зони, но явно никой не желае да ни чуе", 
заяви Арабаджиев.   
По думите на изпълнителният директор на Съюза на международните превозвачи "една смяна на граничните органи се 
извършва за 1 час сутрин и 1 час вечер, т.е. вместо 24 часа - работят 22 часа" и има усложнени процедури, които усложняват 
преминаването през граничните пунктове с Румъния: "Това води до загуби за бизнеса и дискомфорт за хората, които 
живеят в близките населени места. Ние се чудим как държавата не прогледна досега, за да разбере, че бизнесът губи 
милиони евро от изчакване. Ако един транспорт не е бърз, той не е привлекателен". Интервюто на Диана Янкулова 
с Йордан Арабаджиев в предаването "12+4" можете да чуете от звуковия файл. 
 
√ Средните добиви на пшеница в Добричко са по-ниски от очакваните 
Средните добиви на пшеница в област Добрич към момента са от 560 кг за декар, като те са по-ниски от очакваните. 
Високата себестойност на продукцията и липсата на търсене на пазара поставят бранша пред затруднения. 
Допълнително ситуацията е усложнена и от масовия безмитен внос на зърно от Украйна, което е на много по-ниска цена. 
Притесненията на земеделците са и че то не преминава фитосанитарен контрол и качествата му не отговарят на 
европейските изисквания.  
При множеството проблеми в бранша много от по-малките стопанства са застрашени от фалити, предупредиха 
председателят на Добруджанския съюз на зърнопроизводителите Радостина Жекова и земеделският производител Мария 
Дикова. Складовите бази на търговците и производителите постепенно се запълват, а тепърва ще се прибира продукцията 
от слънчогледа и царевицата. Ако вносът на зърно от Украйна не бъде регулиран от държавата, зърнопроизводителите са 
готови и на протести. 
 
√ Ментално здраве и работно място: Бърнаут синдромът в пика на летните отпуски 
Менталното здраве на работното място може да се окаже ключ, който да стане определящ за целия ни живот. Дали ще 
губим месеци и години, пренебрегвайки менталното си здраве там, или ще бъдем част от една здравословна система за 
съжаление или за щастие, добрият резултат зависи от различни фактори – като комуникация и качеството на кадрите.  
В "Нашият ден" Анелия Митева, организационен консултант и експерт "Човешки ресурси“, коментира резултати от 
проучването за благосъстоянието и грижата за менталното здраве на работното място. Проучването се фокусира върху 
факторите, които влияят благоприятно върху нашето чувство на благополучие и благосъстояние, но също и на факторите, 
които пречат. Бихме искали да подпомогнем HR специалистите, как те могат да могат да се грижат за менталното и 
физическо здраве и за всички аспекти на здравето на своите служители, за да могат те да се чувстват щастливи и 
удовлетворени на работното място и същевременно да могат да си почиват пълноценно. 
"Все повече се наблюдава това усещане и говорим за синдром на професионално прегаряне и не само. Среща се и скука, 
и синдром да нямаме достатъчно работа в днешно време, т.е. този стрес и усещане за бърнаут,  и усещане за скука, може 
да се повлияе и от големите изисквания, които има към нас, и от това, че ние няма с какво да бъдем ангажирани“, 
твърди Лилия Георгиева, психолог и гещалт-терапевт. 
Синдромът на професионалното изчерпване/прегаряне (бърнаут синдром) се дефинира като "тип психологичен стрес, 
професионално или трудово прегаряне, което се характеризира с изтощение, липса на ентусиазъм и мотивация и чувства 
на неефективност. И като резултат – намалена ефикасност на работното място“. Той обхваща три аспекта: развитие на 
усилващо се чувство на емоционално изтощение и умора, тенденция за развитие на студенина и цинизъм, отрицателно и 
равнодушно отношение към зависимите от професионалиста "други", за които той по презумпция отговаря, тенденция за 
отрицателна себеоценка на собствената ефективност, водеща до чувство за лична некомпетентност и намалена 
работоспособност. Работещият вече не е способен да се ангажира нормално с работата си.  
"Дали благодарение на пандемията, от една страна, или осъзнатостта на компаниите, за това, че грижата за менталното 
здраве има директна връзка с продуктивността и ефективността на служителите, но и с тяхната ангажираност и вътрешна 
мотивация.85% от компаниите, участвали в нашето проучване, в последните 5 години са полагали грижа за 
благоденствието и благосъстоянието на служителите си. Като 95% от тях искат да продължат да го правят през следващите 
две години", твърди Анелия Митева. 
Чувстваме се уморени не защото правим много, а защото правим малко от това, което отговаря на нашите вътрешни 
потребности. Необходимо е човек да си прави една такава рекапитулация със себе си, какви са приоритетите и 
очакванията. Защото в различни ситуации от нашия живот, в зависимост от житейските обстоятелства, ние имаме различни 
ценности и те се променят", допълва психологът Лилия Георгиева. Целия разговор с Анелия Митева и Лилия Георгиева 
можете да чуете в звуковия файл. 
 
√ Парламентът в Скопие обсъжда началото на преговорите с ЕС, Урсула фон дер Лайен ще говори пред депутатите 
В 14 часа започва заседанието на парламента в Северна Македония за предложението на френското председателство на 
Съвета на Европейския съюз за начало на преговори за членство. В Скопие пристига и председателят на Европейската 
комисия Урсула фон дер Лайен, която ще се обърне към депутатите. 

https://bnr.bg/post/101676077/iordan-arabadjiev-na-dvata-mosta-na-dunav-nama-buferni-parkingi-za-izchakvashtite-kamioni
https://bnr.bg/post/101675750
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Урсула фон дер Лайен има среща с президента Стево Пендаровски и премиерът Димитър Ковачевски. Очакванията са така 
нареченото френско предложение да бъде одобрено в парламента в Скопие. От известните до момента позиции на 
партиите в Северна Македония става ясно, че "за" предложението за преговорна рамка ще гласуват мнозинството депутати 
- албанци и малцинството от депутатите - македонци. Управляващият Социалдемократически съюз на Македония има 40 
депутати, а заедно с албанските партии гласовете в полза на предложената преговорна рамка стават най-малко 71. 
Вчера в интервю за Медийната информационна агенция премиерът Димитър Ковачевски призова депутатите да имат 
държавническо поведение, а външният министър Буяр Османи заяви: 
"Европейският съюз е клуб от членки, които сами установяват правилата. От вас зависи да решите дали искате да сте в този 
клуб, или не, с техните правила на играта. Македонският език не се използваше в Европейския съюз, не можахме да 
подпишем никакво споразумение, никога не сме имали опция за македонски език по време на преговорите, следователно 
нямаше решение. Докато получихме предложението за първи път, получихме го на македонски език, който беше приет от 
Република България". 
И снощи в Скопие имаше протести. Демонстранти сложиха предложението на гилотина, а пуйка символизираше 
премиерът Ковачевски. Лидерът на опозицията ВМРО-ДПМНЕ Християн Мицкоски призна, че предложението ще мине 
безпроблемно в парламента, но заяви, че ясно са заявили, че "Конституцията няма да се променя". 
Мицкоски критикува и съдържанието на двустранният протокол, който трябва да бъде подписан между София и Скопие. 
 
√ Европейската комисия предлага газова сделка между ЕС и Азербайджан 
Европейската комисия предлага на страните от ЕС сделка с Азербайджан за увеличаване на вноса на природен газ и 
подкрепа за разширяването на тръбопровода, необходим за това, съобщава агенция Ройтерс, позовавайки се на 
проектодокумент на Комисията. 
Проектът на меморандум за разбирателство, който се нуждае от одобрение от участващите правителства и все още може 
да бъде променен, е част от усилията на Европейския съюз да намали зависимостта от руския газ. 
"ЕС и Азербайджан се стремят да подкрепят двустранната търговия с природен газ, включително чрез износ за Европейския 
съюз през Южния газов коридор на най-малко 20 млрд. куб. метра газ годишно до 2027 г., в съответствие с търговската 
жизнеспособност и търсенето на пазара“, се посочва в документа от 11 юли, с който разполага Ройтерс. 
Трансадриатическият тръбопровод, последният етап от тръбопроводната мрежа на Южния газов коридор, миналата 
година предостави повече от 8 млрд. куб. метра азерски газ в европейски държави като Италия. 
В проекта се казва, че и двете страни ще насърчат финансирането на разширяването на тази мрежа, за да се увеличат 
доставките до Европа, като се добавя, че подобни инвестиции трябва да могат да пренасят нисковъглеродни газове в 
бъдеще, за да се избегнат години на емисии, затоплящи планетата. 
Увеличаването на доставките също така ще наложи Азербайджан да разшири вътрешното си производство на газ. 
Проектът подчертава важността на "дългосрочните, предвидими и стабилни договори" за осигуряване на сигурност на 
производителите на газ. Но също така се казва, че бъдещите газови договори ще трябва да бъдат приведени в съответствие 
с целите на ЕС за изменението на климата, което, според Брюксел, ще изисква рязко намаляване на употребата на газ, 
особено след 2030 година, посочва Ройтерс. 
И двете страни трябва да увеличат действията си за ограничаване на емисиите на метан, мощен парников газ, във веригите 
си за доставки, включително чрез стимули за улавяне на газ, който иначе би изтекъл в атмосферата, се казва още в 
проектодокумента. 
Загрижеността относно по-нататъшните съкращения на доставките на руски газ се изостри през тази седмица, тъй като 
започна планираната поддръжка на газопровода "Северен поток 1", доставящ руски газ за Германия. Редица европейски 
правителства и компании предупредиха, че Москва може да удължи прекъсването и след планирания до 21 юли 
десетдневен период за ежегодна поддръжка на важния газопровод. 
В проектоспоразумението се казва, че ЕС и Азербайджан също така ще проучат развитието на междусистемните 
електрически връзки за насърчаване на възобновяемата енергия и ще обсъдят бъдещата търговия с водород. 
 
√ Чехия: Газът няма да бъде включен в следващия пакет санкции на ЕС срещу Русия 
Европейският съюз подготвя седми пакет от санкции срещу Москва, но вече е ясно, че той няма да включва ограничения 
за вноса на руски газ, тъй като твърде много страни членки не могат да се приспособят достатъчно бързо, заяви в интервю 
за Ройтерс чешкият премиер Петр Фиала. 
Фиала каза, че санкциите, които сега се финализират от Европейската комисия и имат за цел засилване на натиска върху 
руската инвазия в Украйна, се очаква да забранят вноса на руско злато, да разширят списъка със стоки с двойна употреба, 
забранени за износ за Русия и да бъдат насочени към повече физически лица. 
Европейската комисия трябва да бъде готова да представи пакета през следващите дни и държавите членки могат да го 
одобрят веднага след това, каза Фиала в интервюто си за Ройтерс. 
"Подготвя се седми пакет и смятам, че това е добър ход. Това, което определено е проблематично, е включването на 
енергетиката в санкциите, защото трябва да се спазва правилото, че санкциите трябва да имат по-голямо негативно 
въздействие върху Русия, отколкото върху страните, които ги налагат", отбеляза Фиала и подчерта, че новият санкционен 
пакет няма да включва руския природен газ, тъй като много страни членки на ЕС зависят от него. 
Чешката република, която пое ротационното шестмесечно председателство на ЕС на 1 юли, е една от онези страни, 
зависими от Русия за почти всичките си нужди от газ. 
Като цяло ЕС разчиташе на Русия за 40% от използвания от съюза газ, преди Москва да нахлуе в Украйна. 
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Петр Фиала каза, че чехите правят всичко възможно, за да намалят зависимостта си от руската енергия, "но това няма да 
се случи тази зима". 
Първите шест кръга от санкции, одобрени от ЕС, включваха замразяване на активи и визови забрани за руски олигарси и 
длъжностни лица, контрол върху износа, замразяване на активи на Руската централна банка, изключване на търговски 
банки от системата за разплащания SWIFT и забрана на вноса на руски въглища и петрол. 
Но вносът на руски газ не е беше засегнат в досегашните санкции въпреки призивите от Украйна за такова ембарго. 
Последните санкции се подготвят на фона на нарастващите страхове в Европа, че Русия може да удължи планираната 
поддръжка на ключовия газопровод "Северен поток 1", която започна на 11 юли и трябва да продължи 10 дни - до 21 юли. 
Това би намалило допълнително европейските доставки и би нарушило плановете на страните да запълнят хранилищата 
си на 80% до зимата, което би причинило енергийна криза в ЕС. 
В тази връзка Петр Фиала каза, че Европа трябва да е готова за възможността газовите потоци от "Северен поток 1" да не 
бъдат възобновени, търсейки алтернативни източници на доставки на газ, като втечен природен газ (LNG), както и да да 
бъде в готовност да се споделят газови доставки между държавите членки. 
Друга идея, която чешкият премиер подкрепя, е в Европа да се започнат съвместни покупки на газ, но той предупреди, че 
това остава трудно начинание както технически, така и административно. 
"Не искам да бъда твърде голям оптимист", каза той, попитан дали съвместните покупки могат да започнат още тази 
година, добавяйки, че енергийните министри на ЕС ще обсъдят предложението на извънредна среща на 26 юли. 
 
√ ЕК с призив да се намали отоплението, за да се противопостави ЕС на руските газови ограничения 
Брюксел иска държавите членки на ЕС да намалят отоплението и да компенсират индустриите, желаещи да ограничат 
използването на природен газ, докато съюзът се опитва да предотврати енергийна криза на фона на страха, че Русия може 
да продължи да свива и дори да спре своите газови доставки. 
Страните от ЕС трябва да предоставят на домакинствата и компаниите финансови стимули, за да намалят търсенето и 
потреблението им на газ, като част от мерките за ограничаване на употребата преди зимата, според проект на "план за 
намаляване на търсенето на газ“, изготвен от Европейската комисия и видян в сряда от "Файненшъл таймс". 
Държавите, които рестартират въглищни електроцентрали, за да компенсират съкращенията на доставките на руски газ, 
пък да могат да бъдат освободени от целите за индустриалните вредни емисии, съгласно проектопланът на ЕК. 
Комисията също така предлага държавите членки да ограничат отоплението в обществени сгради до 19 градуса по Целзий. 
ЕС бърза да намери начини да намали зависимостта си от руския газ като част от плановете си да се опита да удари 
икономически Москва като наказание за нейната инвазия в Украйна. Европа също така се страхува от способността на Русия 
да използва газа като оръжие, ограничавайки доставките, като отмъщение за подкрепата на Запада за Украйна. 
В проектотекста на Комисията, видян от "Файненшъл таймс", се казва, че сега предприети мерките могат да намалят 
въздействието от "внезапно прекъсване на доставките на газ с една трета“. 
До тази година Русия доставяше около 40% от газа на ЕС, но според документа на комисията от средата на юни потоците 
през "Северен поток 1", най-големият тръбопровод от Русия към ЕС, са били намалени с 60 процента. 
Общите газови потоци от Русия сега са по-малко от 30 процента от средното им ниво между 2016 и 2021 г., се казва още в 
проектодокумента. 
 
√ Унгария обяви енергийно извънредно положение 
Правителството на Орбан нареди забрана за износ на енергийните източници 
В сряда Унгария обяви енергийно извънредно положение, тъй като цените на изкопаемите горива в Европа продължават 
да се покачват драстично, съобщи ръководителят на кабинета на министър-председателя Гергей Гуяш след заседанието 
на правителството в Будапеща, председателствано премиера Виктор Орбан, предаде Ройтерс. 
"Европа най-вероятно няма да има достатъчно газ за есенния и зимния отоплителен сезон", каза Гуяш, добавяйки, че 
правителството предприема стъпки за защита на унгарските доставки, разкривайки план от седем точки, който ще влезе в 
сила през август. 
Правителството на Орбан нареди забрана за износ на енергийни източници и премахна дългогодишния таван на цените 
на комуналните услуги за домакинствата, използващи енергия над средните нива на потребление. 
Гуяш подчерта, че целта е да се запазят запасите от природен газ преди отоплителния сезон и че потребителите, които 
използват повече от средното ниво, трябва "да направят потреблението си по-умерено или да плащат пазарната цена“. 
Мерките, които включват също така и план за увеличаване на вътрешния добив на природен газ до 2 млрд. куб. метра от 
досегашните 1,5 милиарда, ще влязат в сила от август, за да се гарантира непрекъснатото снабдяване с енергия през 
зимата, каза шефът на кабинета на Орбан. 
"Цените на енергията в Европа скочиха до небето в резултат на войната и санкциите", отбеляза Гуяш, подчертавайки, че 
цената на електроенергията се е увеличила повече от пет пъти, докато цените на газа са скочили шест пъти, като "краят не 
се вижда“. 
 
√ "Газпром" не може да прогнозира как ще се развие ситуацията с безопасността на "Северен поток 1" 
"Газпром" не се наема да прогнозира как може да се развие ситуацията с осигуряването на безопасна работа на газовия 
тръбопровод "Северен поток 1" и газовите турбини на компресорната станция "Портовая", които изпомпват газ през 
подводния тръбопровод, съобщават руската агенция Интерфакс и агенция Ройтерс, които цитира официално изявление на 
енергийния гигант. 
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Изявлението на "Газпром" последва информацията за решението на канадските власти да позволят турбините за 
компресорната станция в Портовая да бъдат преместени от територията на страната, както и съобщенията, че завод в 
Канада ще продължи да ремонтира турбини от Портовая и в бъдеще. 
През уикенда Отава съобщи, че е издала разрешение за връщане на турбината за компресорната станция "Портовая" на 
"Северен поток 1". 
"Газпром не притежава нито един документ, позволяващ на компанията Siemens да премести от Канада газотурбинен 
двигател за КС "Портовая", който се ремонтира там. При тези обстоятелства не е възможно да се направи обективно 
заключение за по-нататъшното развитие на ситуацията с осигуряване на безопасната експлоатация на КС "Портовая", която 
е критично съоръжение за газопровода "Северен поток", се посочва в изявлението на "Газпром". 
Междувременно германското министерство на икономиката отказа да коментира изявление на контролирания от Кремъл 
енергиен гигант "Газпром", че няма документация, която да показва, че Siemens има разрешение да достави от Канада 
газова турбина за газопровода "Северен поток 1", съобщава Ройтерс. 
"Ние не коментираме изявленията на "Газпром“, каза говорител на министерството, добавяйки, че Siemens е обявила, че 
е в етап на планиране, така че транспортирането и внедряването да могат да се осъществят възможно най-бързо. 
"Северен поток 1" влезе в експлоатация през 2011 г., като през него бяха пренесени 59,2 млрд. куб. метра газ през 2021 г. 
В проекта участват освен "Газпром", така и западните енергийни компании Wintershall Dea, Gasunie, E.ON и Engie. 
През последните седмици "Северен поток 1" работеше с капаците от едва 40%, тъй като една от турбините на газопровода 
не беше върната след основен ремонт в завода в Монреал поради канадските санкции спрямо Русия. От 11 юли доставките 
на газ за Европа по "Северен поток 1" пък бяха напълно преустановени за т.нар. от руска страна ежегодна поддръжка на 
газопровода, кfято трябва да продължи до 21-ви юли. 
Днешните коментари на "Газпром" обаче могат да засилят притесненията в Европа, че доставuите на руска газ могат и да 
не бъдат подновени след края на ежегодната поддръжка на газопровода. 
Към края на европейската търговия газовите фючърси на нидерланoския газов хъб TTF са на нива около 182 евро за 
мегаватчас - малко под 4-месечният ценови върхове около 187 евро, достигнат на 7-и юли. 
Опасенията относно ограничените газови доставки за Европа продължават да влияят на пазара. 
Норвегия, вторият по големина доставчик на енергия в Европа, намали капацитета на няколко свои съоръжения на фона 
на инцидент в находището Sleipner. По-малките норвежки потоци съвпадат с планираната поддръжка на ключовия руски 
тръбопровод "Северен поток 1", което допълнително намалява доставките и застрашава целите на единния блок да 
запълни газовите си хранилища на 80% от капацитета за съхранение преди зимния сезон. Междувременно Русия не е 
увеличила доставките на газ през Украйна, докато връзката "Северен поток" е затворена за ежегодната поддръжка. 
 

Графика на газовите TTF фючърси (в евро за мегаватчас) 

 
 

√ МВФ: По-нататъшни прекъсвания на доставките на газ могат да предизвикат рецесия в Европа 
Глобалните икономически перспективи са "значително помрачени" 
Глобалните икономически перспективи остават изключително несигурни, заяви в сряда ръководителят на Международния 
валутен фонд Кристалина Георгиева, като същевременно предупреди, че по-нататъшни прекъсвания на доставките на 
природен газ за Европа могат да причиня рецесия в редица икономики и да предизвикат глобална енергийна криза. 
В блог, публикуван преди срещата на финансовите служители от Групата на 20-те големи икономики тази седмица, 
управляващият директор на МВФ Георгиева каза, че войната на Русия в Украйна е "помрачила значително" 
икономическите перспективи и Фондът е готов да понижи глобалните си икономически перспективи за 2022 и 2023 година 
с оглед на шоковете в цените на суровините и кризата с разходите за живот в резултат на конфликта в Украйна, както и 
заради растящата инфлация, политиката на повишаване на лихвите и противопандемичните Covid ограничения, налагани 
в Китай. 
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Тя очаква "тежки" икономически условия в глобален план през 2022 г. и повишен риск от рецесия през 2023 г. "2022 г. ще 
бъде трудна, а 2023 г вероятно ще бъде дори по-трудна", посочи шефът на МВФ. 
През миналата седмица Георгиева каза пред Ройтерс, че Фондът ще намали предишната си прогноза за световен растеж 
от 3,6% през 2022 г. за трети път тази година и посочи, че не може да изключи навлизането в рецесия през следващата 
година. Новите маркопрогнози на МВФ трябва да бъдат публикувани по-късно този месец, след като през април Фондът 
вече ги понижи с почти един процентен пункт. 
Кристалина Георгиева отбеляза, че войната причинява влошаваща се човешка трагедия, докато свързаните с нея шокове в 
суровинните доставки забавят растежа и повишават цените, изостряйки кризата с разходите за живот, която заплашва да 
доведе до крайна бедност още 71 милиона души по света. 
"Държавите трябва да направят всичко по силите си, за да намалят високата инфлация, защото постоянно високата 
инфлация може да попречи на възстановяването и да навреди допълнително на стандарта на живот, особено на най-
уязвимите“, каза тя, добавяйки, че нарастващите опасения относно доставките на храна и енергия също са увеличили 
рисковете от социална нестабилност. 
За да се избегне по-нататъшен глад, недохранване и миграция, по-богатите страни трябва да осигурят спешна подкрепа за 
нуждаещите се чрез ново двустранно и многостранно финансиране, както и отмяна на скорошните ограничения върху 
износа на храни, каза още Кристалина Георгиева. 
Повечето централни банки ще трябва да продължат да затягат решително паричните си политики, особено в страните, 
където инфлационните очаквания започнаха отново да нараства. Без предприемане на действия, каза шефът на МВФ, тези 
страни могат да се изправят пред "разрушителна инфлационна спирала по оста заплати-цени", която ще изисква по-силно 
затягане на паричната политика (по-силно повишаване на лихвите), което пък да нанесе още повече вреда на 
икономическия растежа и на заетостта. 
Политиците също така трябва да са готови да използват валутни интервенции или мерки за управление на капиталовите 
потоци, когато външните шокове са толкова разрушителни, че не могат да бъдат поети само от гъвкавите валутни курсове, 
написа в своя блог Кристалина Георгиева. 
Според нея държавите с високи нива на дълг трябва да намалят зависимостта от заеми в чуждестранна валута и да намалят 
фискалните разходи, за да намалят тежестта на все по-скъпите заеми. 
Тя обаче каза, че са необходими и спешни усилия за намаляване на дълга, особено в нововъзникващите и развиващите се 
икономики с високи задължения в чуждестранна валута, отбелязвайки, че около 30% от страните с нововъзникващи пазари 
и 60% от страните с ниски доходи сега са в или близо до дългова несъстоятелност. 
 
√ Повишение на индустриалното производство в ЕС през май, най-солиден годишен растеж в България 
Индустриално производство в еврозоната и в целия ЕС се повиши през май за втори пореден месец, показват последни 
данни на Евростат. 
В рамките на България производство нарасна на месечна база по-силно от средноевропейското ниво, като на годишна база 
отбеляза най-силен растеж в рамките на Европейския съюз. 
Индустриалното производство в ЕС се увели през май с 0,6% спрямо април, когато нарасна с 0,3%, а в рамките на 
еврозоната отбеляза растеж от 0,8% след повишение с 0,5% месец по-рано и пазарни очаквания за по-умерено повишение 
с 0,3 на сто. 
Производството на капиталови стоки в ЕС и еврозоната отбеляза растеж на месечна база от 2,5%, на нетрайни 
потребителски стоки - съответно с 2,1% и с 2,7% и на стоки с дълготрайна употреба - съответно с 1,3% и с 1,4%, докато 
енергийното производство в ЕС се сви през май с 3,5%, а в еврозоната - с 3,3 на сто. 
 

Графики на индустриалното производство в ЕС и еврозоната 
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Най-силен производствен скок на месечна база беше отчетен в Ирландия (с 13,9%), Гърция (с 2,6%) и Чехия (с 2,4%),, докато 
най-голям спад отбеляза производството в Литва (със 7,6%), Нидерландия (с 3,35) и Люксембург (с 2,9%). 
Промишленото производство в България нарасна през май с 1,3% спрямо април, когато остана на нивото от март, 
подновявайки по този начин тенденцията на устойчив производствен растеж в сила от около година насам. Само пет други 
членки на ЕС отчетоха през май по-добър производствен растеж от нашата страната, показват данните на Евростат. 
Спрямо май 2021 г. производството в еврозоната се увеличи с 1,6% след спад с 2,5% през април, а в рамките на целия ЕС 
индустриалното производство нарасна през май с 2,7% след понижение с 0,8 на сто месец по-рано. 
На годишна база индустриалното производство в България нарасна през май с цели 20,2% след повишение със 17,3% през 
април, като това представлява най-солидното ниво на растеж в целия Европейския съюз. 
 

Индустриално производство в ЕС през януари (спрямо година по-рано)

 
 
√ Изненадващо рязко ускоряване на инфлацията в САЩ през юни до 40-годишен връх от 9,1% 
Растежът на потребителските цени в САЩ се ускори изненадващо рязко през юни до 40-годишен връх от 9,1% спрямо 
година по-рано и след растеж с 8,6% през май, което павира пътя за ново по-агресивно повишаване на основната 
американска лихва от страна на Федералния резерв със 75 базисни пункта на заседанието този месец. 
Индексът на потребителските цени (CPI) в САЩ се повиши през юни с 1,3% спрямо май, когато нарасна с 1%. 
Спрямо година по-рано (юни 2021 г.) американската потребителска инфлация се ускори изненадващо силно до 9,1% от 
8,6% през май, като това е най-високата инфлация в САЩ от ноември 1981 г. насам. 
Очакванията на икономисти и анализатори бяха за по-слабо нарастване на годишната инфлация с 8,6 на сто. 
 

Графикна на инфлацията в САЩ 

 
 
Основната инфлация (изключвайки волатилните цени на храните и на енергията) се забави леко през юни до 5,9% на 
годишна база от 6% през май, но при пазарни очаквания за повишение с 5,7 на сто. 
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Ключов двигател за ускоряваща се инфлация през юни оказват енергийните цени, които скочиха спрямо година по-рано с 
цели 41,6% - най-силен ръст от април 1980 г. - в резултат най-вече на поскъпване на бензина с 59,9% (най-силно повишение 
от март 1980 г. насам) и на природния газ с 38,4% (най-солиден растеж от октомври 2005 г.). 
Цените на бензина в САЩ достигнаха рекордни нива през юни от средно над 5 долара за галон, според данни на групата 
за защита на автомобилистите AAA. Оттогава цените се понижиха спрямо техния пик от миналия месец и в сряда достигнаха 
средно ниво от $ 4,631 за галон, което може да облекчи част от натиска върху потребителите през юли. 
В същото време обаче и цените на храните скочиха с 10,4% на годишна база, отбелязвайки най-рязко повишение от 
февруари 1981 г. 
 
√ Канадската централна банка повиши лихвата с цели 100 базисни пункта до 2,5% 
Централата банка на Канада обяви в сряда, че е взела решение да повиши своята овърнайт лихва с цели 100 базисни пункта 
до 2,5%, като това е най-агресивното вдигане на лихвената ставка от 1998 г. насам. 
"Управителният съвет продължава да преценява, че лихвените проценти ще трябва да се повишат още, а темпът на 
увеличенията ще се ръководи от текущата оценка на банката за икономиката и инфлацията", заявява Канадската централна 
банка след края на днешното заседание, като добавя, че инфлацията ще остане висока на около 8% през следващите 
месеци, докато БВП ще нарасне с около 4% през второто тримесечие на 2022 г. 
Освен това централната банка прогнозира икономическия растеж на Канада от 3,5% през тази година, след което да се 
забави до 1,75% през 2023 г. и отново леко да се подобри до 2,5% през 2024 г., което предполага, че опасността от рецесия 
ще бъде напълно избегне. 
В същото време банката прогнозира, че годишният растеж на потребителските цени ще се върне до 3% до края на 
следващата година, преди да достигне целевото ниво от 2 на сто до края на 2024 г. 
Следващото заседание на Канадската централна банка е насрочено за 7 септември. 
 
Сега 
 
√ Нови парламентарни комисии подхващат „Лукойл“ и руските газопроводи 
След несравними по грубост дебати, депутатите първо решиха, че ще проверяват петролните доставки, а след това 
"пресъздадоха" комисия с изтекъл срок на работа 
Народното събрание продължава да произвежда нови и нови анкетни комисии, които да ровят в българската енергетика. 
Две такива роди вчерашното пленарно заседание. 
Първо беше сформирана временна комисия, която да провери всички факти и обстоятелства около доставката на суров 
петрол до „Лукойл Нефтохим Бургас“. Това стана по искане на ГЕРБ-СДС. Сходно предложение беше внесено и от ДБ, но 
инициативата на бившите управляващи събра повече подкрепа. За председател беше избран Андрей Михайлов, 
предложен от ИТН, зад когото застанаха неговата партия, ГЕРБ-СДС, ДПС и ДБ. 
Дебатът започна по същество, но бързо премина към изключително неприятни заяждания между депутатите, които 
продължиха часове наред. Настимир Ананиев от ПП грубо предположи, че докато някой е получил вила от Барселона, 
Десислава Атанасова от ГЕРБ-СДС само ще носи дрехи за 4000 лв. от испанския град. Атанасова не му остана длъжна - обяви 
от трибуната, че през 2016 г. Ананиев е „лазил по корем“ в централата на нейната партия, за да получи председателското 
място на парламентарната комисия по транспорт. 
Депутатите започнаха да се замерят с цените на горивата – Искрен Митев от ПП твърдеше, че българските потребители ги 
купуват по-евтино от повечето други страни; Делян Добрев от ГЕРБ-СДС с гордост цитираше ниските цени при Бойко 
Борисов преди 10 години; а Рамадан Аталай от ДПС иронично припомни и на двамата, че при Тодор Живков бензинът е 
бил 26 стотинки. Ужасно дълго се спори за това дали неизвестен посредник прибира по едно левче от всеки литър гориво, 
както твърдят от ГЕРБ-СДС, и кой какъв данък (не) е успял да прибере от руската „Лукойл“. Покрай препирните Делян 
Добрев си спечели прозвището "Левчето", а Искрен Митев беше обвинен, че е назначен като "секретарка" в НЕК при 
последното управление на ГЕРБ. 
Истинска буря се разрази, когато Румен Христов, водачът на СДС, върна залата 20 години назад, като нападна 
правителството на Иван Костов, че е продало бургаската рафинерия на „Лукойл“, вместо на „Шел“. Тогава едно на друго 
се нахвърлиха различните крила на бившата коалиция ОДС. Нивото на дебата съвсем падна, когато от трибуната се 
понесоха фрази като „изцапани гащи“ - в случая автор беше водачът на ДПС Мустафа Карадайъ, който заговори за 
взаимното замеряне с мръсотии от различните политически фракции. 
„Колеги, в тази комисия не знам какво ще работят след цялото това разследване от 3 часа“, отбеляза саркастично водещият 
заседанието Атанас Атанасов. Думите му дойдоха по повод безкрайната размяна на обвинения между политиците кой с 
коя руска групировка е свързан. За щастие, скоро след това безумната свада приключи. 
Втора комисия  — същите спорове 
Веднага след "петролната" комисия, депутатите се захванаха да създадат и "газова", която да установи всички факти и 
обстоятелства около газопроводите "Южен поток" и "Балкански поток", както и причините за забавяне на проекта за 
газовата връзка Гърция - България. 
Абсурдното в случая е, че такава комисия вече беше създадена в началото на юни по предложение на ДПС. Срокът на 
работата й обаче изтече на 11 юли. За това време комисията не се събра, за да избере дори председател. Сега ГЕРБ-СДС 
настоя комисията да се създаде наново, за да свърши незапочнатата работа. 

https://www.segabg.com/hot/category-economy/parlamentaren-absurd-pp-opita-da-izbere-shef-na-komisiya-bez-mnozinstvo
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Така и се случи, след повече от час и половина дебати. "За" комисията гласуваха 209 депутати. Оглави я Иван Манев от 
"Промяната". Обсъжданията отново протекоха разпокъсано - за политиката на ГЕРБ, правителството на Пламен Орешарски, 
проекта АЕЦ "Белене" и служебните правителства. 
За провала на първата комисия водачът на ДПС Мустафа Карадайъ обвини бившия председател на Народното събрание 
Никола Минчев. Тъй като пленарната зала не успя да избере неин председател, според Карадайъ Минчев е трябвало да 
свика първото й заседание, на което нейните членове да определят кой да ги ръководи. "Никола Минчев не направи това 
и затова беше освободен от длъжността си", заяви Карадайъ, макар че при свалянето на Минчев от поста подобен аргумент 
не се чу. 
Бившият енергиен министър от ГЕРБ Теменужка Петкова пък се втурна да защитава свършеното от ГЕРБ в енергийния 
сектор. "Когато фактите говорят, и боговете мълчат", заяви драматично Петкова. 
Зам.-председателят на НС Кристиан Вигенин се опита от парламентарната трибуна да вкара дебата в релси. "Дискутираме 
създаване на временна комисия, която би следвало да установи факти и обстоятелства. Ако продължаваме с всички 
елементи, които смятаме да прави тази комисия, тя ще се обезсмисли", предупреди той. 
Забележката му обаче не беше взета предвид и народните представители продължиха да спорят помежду си. Това 
предизвика гнева на временния председател на парламента Мирослав Иванов. Той помоли колегите си да се фокусират 
върху създаването на комисията и дори отне думата на Теменужка Петкова, "за да не продължава тази анархия". 
Десислава Атанасова от ГЕРБ-СДС обаче хвърли вината върху Никола Минчев и Мирослав Иванов, че не са насрочили 
заседание на комисията и сега парламентът трябва да я сформира наново. В отговор Минчев напомни: "На 9 юни, 
четвъртък, гласувахме създаването на комисията. Следващата сряда, на 15-ти, ми поискахте оставката. По правилник я 
гласувахме на следващия ден. За едномесечния срок от съществуването на комисията на практика се получава, че 
членовете й можеха отново да вкарат в програмата избора на председател". Минчев се обърна към ГЕРБ-СДС, че след като 
този път предложението е тяхно, може би искат да "оберат политическите дивиденти" от него. 
 
√ Министър Събев слива трите БДЖ-та в една фирма 
Създаването на „Национална компания Български държавни железници“ ще позволи съкращаване на администрация и 
на разходи 
Държавните жп превозите ще претърпят поредна "структурна" трансформация. Министърът на транспорта Николай Събев 
е подписал решение, което предвижда за преобразуване чрез вливане на „БДЖ-Пътнически превози“ и на „БДЖ-Товарни 
превози“ в „Холдинг БДЖ“, съобщи пресцентърът на министерството. Обединението, включващо холдинга и двете му 
бивши дъщерни дружества, занапред ще се нарича "Национална компания Български държавни железници“ ЕАД. 
Според прессъобщението целта на тази реформа е да се подобрят планирането, управлението и контролът на движението 
на пътническите и товарните влакове. След сливането на трите дружества администрацията ще бъде съкратена, разходите 
ще бъдат намалени, а транспортната услуга ще бъде подобрена, посочват още от транспортното министерство. 
"Стъпките за оздравяване на БДЖ заедно с новите влакове, които ще закупим по Плана за възстановяване и устойчивост, 
ще върнат на българите удобството в железопътния транспорт", смята министър Събев. 
На пракика БДЖ се връща към старата си форма, когато имаше едно държавно предприятие - "Български държавни 
железници". Последвалите трансформации, при които товарните и пътническите превози бяха отделени в самостоятелни 
фирми, дъщерни на "шапката" - "Холдинг БДЖ", с нищо не допринесоха за подобряване на икономическите и 
на  финансовите резултати на държавния железопътен транспорт.  
 
√ 3500 студенти от приоритетни специалности ще получават стипендии 
Условието е да са сред първите 10% от младежите с най-високи оценки на матурата по български език и литература 
Близо 3500 зрелостници ще получават месечна стипендия от 100 лв., ако станат студенти в специалности от 12 приоритетни 
професионални направления, съобщават от МОН.   
Право на този бонус имат първите 10% от младежите с най-високи оценки на матурата по български език и литература, т.е. 
не по-ниски от 5,40. На втория задължителен държавен зрелостен изпит и държавния изпит по професия успехът им трябва 
да е над средния за страната по съответния предмет. 
Същата стипендия ще вземат и студенти, които са в първите 30% на втория държавен зрелостен изпит по математика, по 
физика и астрономия или по химия и опазване на околната среда. Успехът им на матурата по български език и литература 
трябва да е равен или по-висок от средния за страната, който тази година е 4,36.   
За да получават възнаграждението, учениците трябва да са приети в държавно висше училище в годината на завършване 
на средното си образование. Другото условие е да следват специалност от професионалните направления: „Педагогика“, 
„Педагогика на обучението по…“, „Машинно инженерство“, „Електротехника, електроника и автоматика“, „Енергетика“, 
„Транспорт, корабоплаване и авиация“, „“Материали и материалознание“, „Проучване, добив и обработка на полезни 
изкопаеми“, „Металургия“, „Химични технологии“, „Общо инженерство“, както и в специалност „Хидростроителство“ от 
професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“.  
Стипендията се полага на всички първокурсници, които отговорят на изброените критерии. През следващите години от 
обучението си студентите трябва да имат минимален успех добър (4.00), за да я получават. 
Тези стипендии на студенти от посочените направления се изплащат за трета поредна година. Целта им е да повишат 
интереса на младите хора към сфери на икономиката, в които не достигат  висококвалифицирани кадри, посочват от МОН. 
38 млн. лв. за научни обекти 
22 научни обекта ще бъдат доизградени и модернизирани с 38.2 млн. лв., реши днес правителството. Средствата ще 
позволят и да се закупи специализирана апаратура, с която да се извършват качествени изследвания според световните 
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стандарти. Обектите, които ще бъдат финансирани, са част от Националната пътна карта за научна инфраструктура (2020-
2027). Сред тях са Българската антарктическа база, Регионалният астрономически център за изследвания и образование 
(РАЦИО), Институтът за научни изследвания по компютърни науки и изкуствен интелект (INSAIT), Лабораторният комплекс 
на научно-технологичен парк „София тех парк“, Националният геоинформационен център, Научната инфраструктура по 
клетъчни технологии в биомедицината и др. 
В изпълнение на Националната пътна карта за научна инфраструктура от 2018 г. до момента научните инфраструктури са 
получили над 87 млн. лв. Отделно със 760 370 лв. ще бъде платен членският внос за участието на Република България в 10 
Европейски научноизследователски инфраструктури и в Европейското съвместно предприятие ITER за развитие на 
термоядрената енергия. Участието в Европейските научноизследователски инфраструктури е свързано със създаване и 
модернизиране на регионални центрове, включване в различните експерименти и научни програми, които допринасят за 
развитието на персонализираната медицина, нови енергийни източници, изследване на океаните и моретата и др. 
 
√ Брюксел безплодно търси осъдени за корупция в България 
Сред проблемите, които Еврокомисията забеляза за пореден път, са главният прокурор, ВСС, медиите 
Европейската комисия установи 15-та поред година, че в България няма осъдени за корупция високопоставени лица 
въпреки многобройните обещания на властите за решителна борба с корупцията. Днес излезе(link is external) вторият 
годишен доклад за върховенството на закона в ЕС, който продължава традицията на безшумно спрения Механизъм за 
сътрудничество и проверка (МСП). И той прави преглед на законодателни и структурни промени в сферата на 
правосъдието, но когато стига до изводите, установява, че в България все така няма резултати. 
Новото в тазгодишния общ за всички държави в ЕС доклад е, че се отправят и препоръки към отделните страни в разделите 
за тях. Такава беше практиката и в докладите по МСП, което означава, че натрупаният опит с наблюдението над България 
(и Румъния) вече се прилага и спрямо другите държави. 
За България в документа се отбелязва, че нарастват тревогите за дейността на Висшия съдебен съвет (ВСС) и попълването 
на неговия състав. Липсата на истинско съревнование при издигането на магистратите може да повлияе на 
независимостта, се посочва в доклада. Той припомня, че българското правителство се ангажира да създаде ефективен 
механизъм за отчетността и наказателната отговорност на главния прокурор и неговите заместници. Но Брюксел не 
забелязва изпълнение на този ангажимент и продължава да го причислява към обещанията. 
ЕК продължава да се тревожи и за  Инспектората към ВСС, чийто мандат изтече преди две години, но съставът му още не 
е подновен. Отчита се закриването на специализираните съд и прокуратура, без да се смята, че това влошава правната 
среда в страната. Положително е оценена само работата на Административния съд. 
В доклада се посочва, че все още не са законово уредени дейността на лобистите и защитата на подателите на сигнали за 
злоупотреби, макар да има намерения в тази посока.  
Запазват се опасенията от липсата на ясни правила за прозрачност при разпределението на държавните средства за 
реклама в медиите. Според ЕК все още не са достатъчни действащите правила за прозрачността на медийната собственост. 
Добавя се, че през последната година се наблюдава подобрение в средата за работа на журналистите, но не са отпаднали 
пречките пред достъпа им до обществена информация и заплахите от дела срещу тях. 
Отправени са шест препоръки към България: 
1. Да гарантира навременни нормални конкурси за издигането на съдии, за да бъде избегнато дългосрочното им 
командироване за заемане на вакантни постове. Трябва да бъдат взети предвид европейските стандарти за 
командироването на съдии; 
2. Да извърши законодателни поправки, насочени към подобреното функциониране на Инспектората към ВСС и избягване 
на риска от политическо влияние; 
3. Да предприеме стъпки за подобряване избора на членове на ВСС, като вземе предвид европейските стандарти за 
съдебните съвети; 
4. Да продължи с прилагането на мерки за подобряването на почтеността в държавната администрация, включително по 
отношение на полицията и съдебната система; 
5. Да гарантира, че институционните реформи в антикорупционната комисия и специализираните съдебни власти ще 
доведат до подобрена ефективност на разследванията и достатъчно преследвания и окончателни присъди за корупция по 
високите етажи на властта. 
6. Да подобри прозрачността при разпределянето на държавните реклами, най-вече при рекламите, договорени чрез 
посредници като медийните агенции. 
ПРАВИТЕЛСТВОТО Е ДОВОЛНО 
Докладът показва положителната оценка на ЕК за свършеното от кабинета за последните седем месеца, но и факта, че все 
още предстои много работа и са необходими силна воля и усилия по отношение продължаване на борбата с корупцията, 
е мнението на министър-председателят в оставка Кирил Петков, цитиран от правителствената пресслужба. 
„В продължение на твърде много години хората в България трябваше да гледат как корупцията задушава икономическото 
развитие на страната. Всеки ден изпитваме на собствен гръб как корупцията застрашава живота със зле изградена 
инфраструктура и неглижирани проверки за безопасност; когато корупцията завладее държавните институции, те 
обслужват отделни личности, а не обществото; корупцията подкопава демокрацията и правото на хората да определят 
собствената си съдба“, подчерта Кирил Петков.  
 
√ Русия и Украйна преговарят за първи път от месеци 
В Истанбул военни делегации се опитват да постигнат споразумение за износа на украинското зърно 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/10_1_193975_coun_chap_bulgaria_en.pdf
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Военни делегации от Русия и Украйна проведоха в Истанбул първите от месеци насам разговори лице в лице вчера, 
опитвайки се да постигнат споразумение по плана на ООН за износ на блокирано украинско зърно към световните пазари 
през Черно море, съобщи Асошиейтед прес. 
Турски военни и представители на ООН също участваха в срещата, фокусирана върху намирането на начин милионите 
тонове зърно, които се намират в силозите в Украйна, да бъдат изнесени от пристанищата на страната към Средиземно 
море. 
Срещата започна малко след 14.00 часа местно време. Руските и украинските официални лица, облечени в цивилни дрехи, 
се изправиха едни срещу други, когато делегациите се настаниха около голяма квадратна маса, показват снимки от 
срещата. 
Украйна е един от най-големите износители на пшеница, царевица и слънчогледово олио в света, но нахлуването на Русия 
и войната нарушиха производството и спряха доставките, като застрашиха доставките на храни в много развиващи се 
страни, особено в Африка, и допринесоха за повишаване на цените. Турция предложи да осигури безопасни коридори в 
Черно море и работи с ООН, Русия и Украйна за постигане на споразумение. 
ООН ще създаде център в Истанбул, който да контролира доставките, заявиха турски официални представители. 
 
3e-news.net 
 
√ Ускоряване на износа и вноса, но търговското салдо продължава да е отрицателно за май 
За първите пет месеца от страната са изнесени стоки за 37 067.2 млн. лв., а са внесени за 41 702.5 млн. лв., салдото 
е на минус 4 635.3 млн. лв., сочат предварителните данни на НСИ 
Ръст на общия износ, вкл. и за ЕС, с 38.8% и нарастване на общия внос с 42.3%, сочат предварителните данни за външната 
търговия на Националния статистически институт (НСИ) за май 2022 година. Но външнотърговското салдо продължава да 
е отрицателно. 
За сравнение през януари - април износът е нараснал с 33.6%, а вносът се е увеличил с 40.5 на сто, което показва, че 
търговският стокообмен се е ускорил през първите пет месеца на наснтоящата година. 
През периода януари - май 2022 г. от България общо , вкл. и за ЕС, са изнесени стоки на стойност 37 067.2 млн. лв., което е 
с 38.8% повече в сравнение със същия период на 2021 година. Само през май 2022 г. общият износ на стоки възлиза на 8 
280.6 млн. лв. и нараства с 60.7% спрямо същия месец на предходната година. 
 

 
 
В същото време общо в страната са внесени стоки на стойност 41 702.5 млн. лв. (по цени CIF), или с 42.3% повече спрямо 
същия период на 2021 година. Само за май общият внос на стоки нараства с 49.3% спрямо същия месец на предходната 
година и възлиза на 9 021.5 млн. лева. 
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Външотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) за първите пет месеца на годината е отрицателно и възлиза на 4 635.3 млн. 
лева, а само за май салдото също е отрицателно и е на 740.9 млн. лева. 
Само за трети страни 
През периода януари-май износът на стоки от България за трети страни се увеличава с 29,5 на сто в сравнение със същия 
период на 2021 г. и е на стойност 11 698.0 млн. лева. През май 2022 г. износът на стоки от България за трети страни нараства 
с 37,8 на сто спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2 473.3 млн. лева. 
Вносът на стоки в България от трети страни през периода януари-май се увеличава с 60,8 на сто в сравнение със същия 
период на 2021 г. и е на стойност 18 400.3 млн. лева (по цени CIF). През май вносът на стоки в България от трети страни 
нараства със 70,4 на сто спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 4 015,3 млн. лeвa. 
Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни през периода януари-май 2022 г. е отрицателно 
и е в размер на 6 702.3 млн. лева. През май външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) с трети страни също е 
отрицателно и е на стойност 1 542.0 млн. лева. 
Положително салдо с ЕС за януари – април 2022 година 
За периода януари – април 2022 година външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС е положително и 
е на стойност 1 265.9 млн. лева, показват предварителните данни на НСИ. 
През периода януари-април 2022 г. износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 36.7 на сто спрямо същия период на 
2021 г. и е в размер на 19 561.9 млн. лева . През април износът за ЕС нараства с 36.1 на сто спрямо същия месец на 
предходната година и е в размер на 5 358.1 млн. лева, показват предварителни данни на НСИ. 
Вносът на стоки в България от ЕС през периода януари-април 2022 г. се увеличава с 29.2 на сто спрямо същия период на 
2021 г. и е на стойност 18 296.0 млн. лева (по цени CIF). През април 2022 г. вносът на България от държавите-членки на ЕС 
нараства с 23.7 на сто спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 4 454.0 млн. лева. 
 
√ Правителството разпореди на БЕХ да внесе над 456 млн. лв. във фонда за енергийна сигурност 
Променен е бюджета на програмата за компенсиране на битовите клиенти на газ и топлофикациите 
Министерският съвет одобри целева вноска от страна на Българския енергиен холдинг към фонда „Сигурност на 
електроенергийната система" в размер на 456 010 939 лева. Средствата са предвидени за покриване на разходите за 
изпълнение на програмите за компенсации на потребители на електрическа енергия и природен газ. 
За да се извършат предвидените компенсации в Закона е предвидено публичните предприятия от сектор енергетика със 
100% държавно участие в капитала да внасят целеви вноски във ФСЕС за покриване на разходи по чл. 366, ал. 1, т. 4 от 
Закона за енергетиката. 
Размерът на вноските се определя от Министерския съвет по предложение на министъра на енергетиката при отчитане на 
пълната себестойност на произведената електрическа енергия, необходимите средства за изпълнение на инвестиции и 
ремонти без ДДС, гарантиращи дългосрочната експлоатация на производствените мощности и осигуряващи икономически 
обоснована норма на възвръщаемост на капитала. 
С друго свое решене правителството промени бюджета на програмата за компенсиране на битови клиенти на природен 
газ и топлофикационни дружества, вследствие на разликата между прогнозното потребление на природен газ за м. май 
2022 г. и действителното потребление, по данни от Агенция „Митници“. 
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Това налага коригиране на предвидените с Решение №356 на Министерския съвет от 01.06.2022 г. средства за изпълнение 
на Програмата за периода от 01.02.2022 г. до 31.05.2022 г. в размер 169 600 000 лева на 178 800 000 лв., без промяна в 
механизма на предоставяне на компенсациите. 
Необходимите финансови средства в размер на 9 200 000 за покриване на разходите по Програмата ще бъдат осигурени 
от „Български енергиен холдинг" ЕАД, чрез внасяне на целева вноска във Фонд „Сигурност на електроенергийната система" 
в съответствие с § 24 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за 
държавния бюджет на Република България за 2022 г. 
 
√ БФИЕК поиска спешна среща с управляващите и мерки за справяне с наближаващата енергийна криза 
Бизнесът отново поиска въвеждане на кризисни мерки и спешна среща за изясняване на ситуацията. Това обявиха отново 
в свое писмо вчера от Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори. 
В последните седмици като управляващи чертаете непрестанно червени линии, които биха Ви позволили да участвате в 
преговори за бъдещо управление. За едни формации червените линии са неучастието на три или четири имена в 
обществения живот, за други - неучастието на досегашните премиер и вицепремиер. 
Уважаваме Вашите си политически червени линии, но има една линия, която е на път да взриви всякакви бъдещи планове 
за нов кабинет в рамките на това Народно събрание, а и работата на евентуално служебно правителство. 
"Противно на политическата лексика, която обича червеното - линията този път е синя. И тя е тежката ситуация с 
осигуряване на природен газ за България.Изключително тревожно е, че само 2,5 месеца преди началото на отоплителния 
сезон синьо гориво за България не е осигурено, а и цената му е абсолютно неясна. Ефективни мерки за това не бяха взети 
нито в рамките на редовното правителство, а след това и на кабинета в оставка", обясняват от бизнес организацията. 
И продължават: "Ние, представителите на производствените предприятия в страната се наслушахме на твърдения, че 
българската икономика не била голям консуматор на газ, че нямало страшно и не можем да останем без газ. Очевидно 
тези мантри са произнасяни от хора на високо ниво, които обаче нямат идея колко предприятия в страната зависят изцяло 
от природния газ, на колко семейства те дават поминък и колко физически лица се отопляват с природен газ и за тях също 
алтернатива на практика няма за зимата. 
Хубаво е да познаваш българската икономика преди да говориш и най-вече преди да действаш. Далеч сме от идеята да 
звучим драматично, но без доставки на природен газ много работещи хора ще са на улицата, икономиката ще бъде 
изключително застрашена, а държавният бюджет няма да може да поеме голяма част от социалните плащания. 
Днес отново в дневния ред на обществото са политически преговори, докато последните данни за осигуряването на 
синьото гориво предизвикват изключително безпокойство у българската индустрия. Изпълнителният директор на 
„Булгаргаз“ ЕАД при изслушването си в Народното събрание заяви, че не са гарантирани количествата, необходими за 
икономиката за август и септември. Не е ясно как се договаря доставката на тези количества. Няма и абсолютно никаква 
информация дали се работи за договарянето на дългосрочни доставки на природен газ, включително от 1 януари 2023 г. 
Дори и при получаването на целите количества газ от Азербайджан, световният пазар е в дефицит наблюдаваме аварии, 
стачки и планови престои на съоръжения на ключови доставчици. Наблюдаваме свръхзаетост на терминалите за 
регазификация на втечнен газ в Европа. 
Много от „алтернативните“ доставчици почти нямат свободни количества газ за продан извън дългосрочните им 
ангажименти. Тези обстоятелства далеч не ни карат да гледаме оптимистично на възможността за осигуряване на газа за 
България. На този фон не е ясно дали има газ, който да бъде нагнетяван в „Чирен“. Съгласно публични данни, ПГХ „Чирен“ 
е запълнено на 38%, а средната запълненост в Европа е 62%! В Германия средната запълненост е 65%, като редица 
хранилища там са запълнени над 90%. 
Да не забравяме, че сме на средата на летния сезон, когато потреблението е сравнително ниско. 
Какво ще се случи през зимните месеци, когато трябва да се доставя гориво за топлофикациите?! 
Много въпроси, на които трябваше да бъде отговорено вчера! 
Бихме искали да припомним, че за тези рискове Ви предупредихме още в началото на март т.г., когато поискахме 
създаването на кризисен щаб с участието на потребителите, който да изготви план за действие в случай на спиране по една 
или друга причина на доставките на газ от Русия. 
Тази мярка е предложена от нас в писмо (наш изх. 456/04.03.2022 г.), адресирано до министър-председателя, заместник 
министър-председателя и министър на финансите, заместник министър-председателя и министър на икономиката и 
индустрията, министъра на енергетиката и председателя на КЕВР. 
Освен сигурността на доставките, другият тревожен елемент за индустрията са ценовите равнища. 
Цената за юли е с почти 44 лв./MWh по-висока от тази за април. На среща с работодателите, премиерът обеща, че цените 
на газа след май няма да надвишават тези за април, а в противен случай ще бъдат предвидени компенсации. За съжаление, 
понастоящем това обещание все още не е изпълнено. 
С настоящото писмо настояваме още веднъж за кризисни мерки и за спешна среща за изясняване на ситуацията! 
Предупреждаваме, че спирането на газа освен пагубни ефекти за икономиката, създава и значителни рискове за 
технологични аварии и опазването на околната среда и човешкия живот!", завършват писмото си от БФИЕК. 
 
√ Понижение с 10.6 %: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 530.38 лв. за MWh с ден за доставка 14 
юли 2022 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 530.38 лв. за MWh с ден за доставка 14 юли 2022 г. и обем от 94 714.80 MWh, сочат данните от търговията. Това е спад с 
10.6 % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
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Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 515.62 лв. за MWh, при количество от 49 085.80 MWh. 
Извънпиковата енергия (45 629.00 MWh) е на цена от 545.15 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 778.62 лв. за MWh и количество от 3653.9 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 19 часа – 408.77 лв. за MWh (3886.3 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 24 часа – 781.84 лв. за 
MWh (3684.9 MWh). (https://ibex.bg/) 
Спрямо стойността от 592.98 лв. (303.19 евро) за MWh за 13 юли 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за 
доставка 14 юли 2022 г. се понижава до 530.38 лв. за MWh ( спад с 10.6 %) по данни на БНЕБ или 271.18 евро за MWh. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 13 юли 2022 г. общият търгуван обем към часа на публикуване 
на информацията е 1 102.10 MWh при средно претеглена дневна цена от 472.04 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     36,88%    2118.06 
Кондензационни ТЕЦ   40,36%    2318.06 
Топлофикационни ТЕЦ   3,77%    216.52 
Заводски ТЕЦ    2,21%    126.81 
ВЕЦ     0,22%    12.77 
Малки ВЕЦ    2,35%    135.04 
ВяЕЦ     1,15%    66.11 
ФЕЦ     12,56%    721.3 
Био ЕЦ      0,50%     28.45 
Товар на РБ         3922.49 
Интензитетът на СО2 е 376g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Рязък скок в цената на електроенергията на север от България за четвъртък 
Румънската OPCOM затвори при цена от 418,59 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 271,18 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 418,59 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 14 юли 2022 г. Цената за пиковата енергия е 434,66 евро/мвтч, а извънпиковата енергия е 
402,51 евро/мвтч. Най-високата цена от 527,25 евро/мвтч ще бъде в 19 ч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч тя ще бъде 334,10 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 79 015,1 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за 14 юли ще бъде 271,18 евро/мвтч. Общият изтъргуван обем 
електроенергия е за 149,79 гвтч. Максималната цена ще бъде 399,75 евро/мвтч и тя ще бъде в 24 ч. Минималната цена ще 
бъде в 19 ч и тя ще бъде 209,00 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 14 юли е 417,38 евро/мвтч. Пиковата енергия пък се 
търгува за 433,58 евро/мвтч. Най-високата цена от 527,25 евро/мвтч ще бъде в 19 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 ч тя 
ще бъде 334,10 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 62 778,1 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 14 юли на Словашката енергийна борса е 416,22 евро/мвтч. Най-високата цена ще 
бъде в 19 ч и  тя ще е 527,25 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 334,10 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 381,99 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 20 ч и 
тя ще е 444,36 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 13 ч и тя ще бъде 312,28 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 14 юли е 391,15 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
388,11 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 43 213,8 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 20 ч и тя 
ще достигне 440,26 евро/мвтч. Най-ниската цена се очаква в 4 ч и тя ще бъде 334,10 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 367,38 евро/мвтч на 14 юли. Пиковата цена  ще бъде 342,09 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 458 278,2 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 21 ч и тя ще 
достигне 436,27 евро/мвтч. В 15 ч се очаква и най-ниската цена от 239,44 евро/мвтч. 
 
√ Фючърсите за газа в Европа поскъпват до 182 евро за MWh 
Цената на газа в Европа в сряда, 13 юли продължава да расте, достигайки до нови и по-високи ценови нива, сочат данните 
от търговията. 
Фючърсите за август за газа по индекса TTF на борсата ICE стартираха от 178 евро за MWh и през първия час и половина 
демонстрираха спад до 174 – 175 евро за MWh, което се приема като вид оптимизъм от участниците на пазара. Към 
обедните часове обаче августовските фючърси се върнаха към ръст, достигайки 183.97 евро за MWh. 
Към момента на публикуване августовските фючърси се търгуват на ниво от 182.30 евро за MWh, увеличавайки се с 5,61 % 
спрямо стойността при затварянето на търговията във вторник, 12 юли.   
По-рано стана ясно, че турбината за "Северен поток", която преди това не можеше да бъде изпратена от Канада до 
Германия поради санкции, вече се насочва към Европа. 
По-рано министърът на природните ресурси на Канада Джонатан Уилкинсън заяви, че Канада, въпреки санкциите, ще 
върне ремонтираното оборудване "Северен поток" по искане на Германия. Решението на Канада беше подкрепено и от 

https://ibex.bg/
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САЩ.  Държавният департамент заяви, че подобно изключение от режима на санкции ще позволи на Европа да възстанови 
запасите от газ. В същото време украинското външно министерство призова Отава да преразгледа това решение и извика 
шарже д'афера на Канада. 
Това е добра новина, но европейският пазар все така остава в трудна ситуация. Тя се усложнява от спада на износа на LNG 
от Съединените щати поради спирането на Freeport LNG в Тексас. Министерството на енергетиката на страната отбеляза в 
докладът си от юли, че това ще намали капацитета за износ на LNG от САЩ с около 2 милиарда кубически фута на ден, 
което ппредставлява около 17% от общия капацитет. EIA понижи прогнозата си за износ през второто полугодие до средно 
10,5 милиарда кубически фута на ден (-14% от прогнозата през юни), като очаква Freeport LNG да се върне към пълна 
експлоатация не по-рано от края на 2022 г. 
Към това трябва да се прибави и новината за намаляването на газовите потоци от Норвегия, което оказва допълнителен 
натиск. 
Междувременно призивите за икономии на електроенергия продължават. В Германия например вероятността за 
изключване на осветлението на някои от историческите здания е съвсем реална. През юни властите в страната обявиха 
преминаване към втори етап от извънредния план за газа, който предвижда създаване на тръжни модели за икономии на 
горива.  Това ще даде възможност на предприятията от енергийния сектор отново да купува същия вид гориво, но в същото 
време да поощрява отказ от него. 
По-рано Ройтерс, позовавайки се на заместник-министъра на финансите на страната съобщи, че властите планират пълно 
прекратяване на покупката на въглища от Русия от 1 август, а от 31 декември и на петрол. 
Франция пък се подготвя за преминаване от газ към петрол и вече има призиви към промишлеността да вземе 
необходимите мерки. 
Като цяло обаче експертите отдават настоящата ситуация на газовия пазар като следствие от политическата линия на 
Европа.  Те прогнозират, че изходът за европейските страни може да се окаже скъп, неефективен, опасен и със огромни 
социални последствия, които ще задълбочат вече появилите се признаци на сериозна политическа криза в Европа. 
 
√ Полша планира да увеличи добива на въглища 
Премиерът на Полша Матеуш Моравецки е наредил да се проучи възможността за увеличаване на добива на въглища на 
територията на страната. 
По-рано Полша забрани напълно вносът на въглища от Русия. Забраната касае не само държавните, но и частните 
компании. Според данните, това се е отразило рязко на достъпността до въглища на пазара, а също така и на цената. 
Стойността на тон въглища от частни доставчици достига три хиляди злоти (почти 700 долара). Министерство на климата и 
околната среда на Полша при създалата се ситуация е отменило за 60 дни изискванията за качеството на въглищата, 
използвани за отопление. 
„Днес мога да кажа, че се разпоредих да бъде направен преглед, за да се установи дали не е възможно леко да се разшири, 
да се увеличи производството в някои мини, дори ако това изисква определени допълнителни инвестиции“, е заявил 
Моравецки пред журналисти. 
Както информират местните медии, той е пояснил, че разчита на увеличение на обема на добиваните въглища, тъй като 
„знаем, че през следващите няколко години ситуацията ще е трудна. 
Моравецки е уточнил, че би искал добивът на въглища да се увеличи поне с половин милион тона. „За нас е важно да 
получим още половин милион тона въглища. Колкото повече получим от Силезия, толкова по-малко ще ни се наложи да 
внасяме“, е заявил той.   
 
√ „Газпром“ още не знае какво ще стане с турбината за „Северен поток“ 
„Газпром“ не разполага с нито един документ, който дава възможност на Siemens да изведе от Канада газотурбинният 
двигател за компресорната станция „Потовая“ – важно съоръжение за газопровода „Северен поток“ и не се ангажира с 
изводи за развитието на ситуацията. 
„При тези обстоятелства не е възможно да се направи обективен извод за по-нататъшното развитие на ситуацията с 
осигуряването на безопасната експлоатация на КС „Портовая“, която е от критично значение за газопровода „Северен 
поток“, съобщават още от компанията. 
По-рано канадското издание Globe and Mail съобщи, позовавайки се на източници, че турбината вече е на път за Европа. 
Пред журналисти пък премиерът на Канада Джъстин Трюдо заяви, че решението на Канада да предаде турбината за 
„Северен поток“ е било „много тежко“. 
 
√ Ускорената инфлация в Европа и САЩ потопи в червено фондовите борси в Западна Европа в сряда 
С най-голям дневен спад затвори общият европейски индекс Stoxx 600, а с най-малко понижение приключи британският 
FTSE 100 
Още на старта на търговията в сряда фондовите борси в Западна Европа се озоваха в червената зона и по обед низходящият 
тренд започна да се ускорява. Макар че денят започна с добра новина за забавяне на спада на инфлацията в Германия, 
това не се отрази съществено на пазара на акции. 
Националната статистика на Германия (Destatis) обяви, че потребителските цени в Германия, хармонизирани със 
стандартите на „Евростат“, са се повишили с 8.2% на годишна база през юни, дока за май „Евростат“ отчете нарастване на 
инфлацията в Германия с 8.7 на сто, което означава, че нарастването на потребителските цени се забавя. 
В доклада на Destatis се посочва, че инфлацията в страната е започнала да се забавя след предприетите от правителството 
в началото на юни мерки за борба с нарастващите цени, които включват намаляване на данъците върху горивата. 
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Последваха, обаче, лоши новини от Франция, Испания и САЩ, че инфлацията в тези страни се е ускорила и установила 
многогодишни рекорди. Статистическата служба в Париж обяви нарастване на инфлацията през юни по стандартите на 
„Еворстат“ до 6.5% спрямо 5.8 на сто през май. Поскъпването на цените на потребителските стоки и услуги в Испания също 
се е ускорило до 10.2 на сто през юни, което е 37-годишен рекорд, спрямо 7.2 на сто през май. 
Решаваща за ускоряване на спада на цените на акциите се оказаха данните на Министерството на труда на САЩ, които 
отчетоха поскъпване на потребителските стоки и услуги с 9.1% на годишна база, ниво, непознати от над 40 години, сред 
като през май беше регистрирана инфлация от 8.6 на сто. 
При това положение със сигурност Федералният резерв на САЩ (Фед) ще има основание да повиши с нови 75 базисни 
пункта основната лихва по федералните фондове още на юлското си заседание, което е насрочено за другата седмица, а 
по-високи лихви да влязат в сила от 1 август. Миналия месец Фед повиши основаната си лихва с три четвърти от процентния 
пункт до диапазон от 1.5% - 1.75% в най-агресивното си увеличение от 1994 г. насам. 
След тези три новини само за час и половина котировките на основните индекси в региона се сринаха с около и малко над 
процент. Най-слабо се понижи британският бенчмарк FTSE 100, което се дължи на информацията, че брутният вътрешен 
продукт (БВП) на Великобритания се е увеличил с 0.5 на сто през май, което е повече от очакваното. Проучване на „Ройтерс“ 
сред икономисти очакваше нулев ръст през май спрямо предходния месец. През април, обаче, БВП се е понижил с 0.3 на 
сто след преоценка, което подхрани опасенията на икономистите, че британската икономика върви към рецесия, въпреки 
временното повишение на БВП през май. 
Новоназначеният финансов министър Надим Захауи заяви, че макар и майските данни да надвишават прогнозите, той не 
се е самоуспокоил по повод икономическите проблеми, с които се сблъсква Великобритания. Инфлацията в Обединеното 
кралство скочи до 40-годишен максимум. „Знам, че хората имат опасения, така че продължаваме с подкрепата за 
семействата и икономическия растеж“, коментира Захауи. 
До обед общият индекс на най-големите компании в региона Stoxx 600 се понижи с 0.81%, а от националните измерители 
на „сините чипове“ с най-голям спад бяха германският DAX и италианският FTSE MIB (и двата на минус 0.8%), следвани от 
френския CAC 40 (-0.7%), испанския IBEX 35 (-0.6%) и британския FTSE 100 (-0.5%). В късния следобед низходящият тренд се 
запази, но за някои борси се ускори, а при други спадът се забави. 
 

 
Източник: MarketWatch 

 
От таблицата по-горе е видно, че с най-голям дневен спад затвори общият европейски индекс Stoxx 600, а с най-малко 
понижение приключи британският FTSE 100. 
Сред лидерите по спад в Stoxx 600 са акциите на френската авиокосмическа компания Dassault Aviation SA (-3.88%), 
италианската Leonardo SpA (-2.81 %) и германската платформа за покупка и продажба на употребявани автомобили Auto1 
Group SE (-3.86%). 
С понижения в цената завърши и търговията с книжата на шведската Sinch, които спаднаха с 0.75%, намалявайки резките 
загуби по-рано през сесията на борсата в Стокохолми. Беше трудна седмица за шведската компания за облачни 
комуникации, като акциите се понижиха във вторник, след като компанията заяви, че печалбата й за второто тримесечие 
ще бъде ударена, след като направи преоценка на продадените услуги. 
Френската енергийна компания Electricite de France SA поиска спиране на търговията с акциите ѝ на борсата в Пари след 
консултации с регулатора на финансовия пазар в страната и на фона на намеренията на правителството да национализира 
компанията. Преди борсовият оператор да уважи искането на компанията, акциите се бяха сринали с над 20%. 
Сред губещите бяха и книжата на швейцарската банка Credit Suisse, които спаднаха с 3.78%, след като кредиторът обяви, 
че отлага първичното публично предлагане на своя фонд за недвижими имоти 1a Immo PK поради несигурността на 
финансовите пазари. 
Германската компания Robert Bosch GmbH, водещ световен доставчик на решения за автомобилната индустрия, ще 
инвестира 3 млрд. евро в собственото си подразделение за полупроводници до 2023 г. Според съобщението на 
компанията до медиите, част от инвестицията ще бъде използвана за изграждането на два развойни центъра в Ройтлинген 
и Дрезден. Въпреки добрата новина цената на акциите на Bosch GmbH спадна с 1.06%. 
Цената на книжата на испанския телеком Cellnex Telecom SA се понижи с 0.89%, след като компанията обяви, че прекратява 
преговорите за закупуване на дял в инфраструктурното звено на германския Deutsche Telekom AG, чийто акции се 
понижиха с 0.61%. 
Сред най-добре представящите се акции в Stoxx 600 са на Orion, които нараснаха с 9.15%, след като финландският 
производител на лекарства и повиши прогнозата си за цялата година след подписването на споразумение за 
сътрудничество с американската фармацевтична компания Merck, насочено към разработването на лекарство за рак на 
простатата. 
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Сред малкото на брой печелившите акции на борсата във Франкфурт бяха книжата на доставчика на фармацевтично и 
лабораторно оборудване Sartorius, които поскъпнаха с 1.52%. 
На борсата в Париж също бяха малко на брой печелившите, сред които се открояваха книжата на производителя и 
дистрибутор на алкохолни напитки Pernod Ricard, които нараснаха с 1.14%. 
 
√ МВФ: Икономиката на САЩ трудно ще избегне рецесията 
Премахването на търговските ограничения и увеличаването на митата, наложени през последните пет години, 
може да изиграе положителна роля, препоръчват директорите на фонда 
След слабите данни за потребителските разходи през май Международният валутен фонд (МВФ) предупреди, че за 
икономиката на САЩ „няма да е лесна задача“ да избегне рецесията, но въпреки това няма да изпадне в рецесия. 
В доклад, публикуван предишния ден, МВФ понижи прогнозата си за икономическия растеж на САЩ през 2022 г. до 2.3% 
от 2.9 % в края на юни и прогнозата си за растежа на реалния БВП през 2023 г. до 1.0 % от 1.7%, съобщи „Блумбърг“. 
В изявление за медиите изпълнителните директори на МВФ заявяват, че рязкото покачване на инфлацията "създава 
системни рискове както за САЩ, така и за световната икономика". 
"Приоритет на политиката сега трябва да бъде бързото забавяне на растежа на заплатите и цените, без да се ускоряват 
процесите, които водят до рецесия. Но това няма да е лесна задача", предупреди МВФ. 
Фондът заяви, че затягането на паричната политика от страна на Федералния резерв на САЩ (Фед) би трябвало да спомогне 
за намаляване на инфлацията до 1.9% през четвъртото тримесечие на 2023 г., в сравнение с прогнозата за 6.6% през 
четвъртото тримесечие на 2022 г. Според експертите на МВФ, това ще забави още повече икономическия растеж на 
страната, но САЩ все пак ще успеят да избегнат рецесия. 
МВФ препоръчва на правителството на САЩ да вземе решения по спрените предложения на президента Джо Байдън за 
социални разходи и за климата, които биха насърчили създаването на работни места и биха намалили инфлацията. 
Освен това, в доклада на фонда се посочва, че премахването на търговските ограничения и увеличаването на митата, 
наложени през последните пет години, може да изиграе положителна роля. Наблюдателите отбелязват, че става дума най-
вече за митата върху китайски стоки, наложени от бившия президент Доналд Тръмп и запазени от Байдън. 
 
√ Цените на петрола преминаха към ръст 
Цените на двата основни сорта петрол в сряда вечерта преминаха към ръст в резултат на редица фактори. 
Септемврийските фючърси за петрола сорт Brent на лондонската борса ICE Futures нарастват до 99,82 долара за барел – 
плюс 0,33 долара или с 0,33 %. 
Фючърсите за август за петрола сорт WTI на нюйоркската борса (NYMEX) нарастват до 96,52 долара за барел – плюс 0,68 
долара или 0,71 %. 
Преди ден, когато цената на петрола спадна със 7,1 %, а WTI със 7,9 на сто , достигайки до най-ниското ниво от април, някои 
анализатори отчетоха, че това понижение е твръде голямо и изразиха очакване, че цените на петрола ще преминат към 
етап на възстановяване. Като цяло понижението в рамките на по-ранната търговия е от една страна заради опасенията от 
рецесия, а от друга заради новите данни за разпространението на коронавируса в частност в Китай. 
На този фон експертите са категорични, че наблюдаваният през последните дни спад пренебрегва данните за 
съществуващия дефицит. 
Влияние върху пазара оказват и данните за горивата в САЩ. 
Търговските запаси от петрол в САЩ през миналата седмица са се увеличили с 3254 хил. барела – до 427,054 млн. барела, 
сочат данните от седмичния отчет на Министерство на енергетиката на САЩ. 
Стоковите запаси от бензин са се повишили с 5825 хил. барела – до 224,937 млн. барела. 
Резервите от дестилати са нараснали с 2688 хил. барела, достигайки 113,803 млн. барела. 
 
Мениджър 
 
√ ГЕРБ-СДС върна втория мандат. Радев свиква консултации утре 
От ГЕРБ-СДС върнаха втория проучвателен мандат за съставяне на правителство на президента Румен Радев. Формалното 
спазване на процедурата беше излъчвано на живо и продължи не повече от 15 минути. 
„Парламентарната група на ГЕРБ-СДС няма да упражни даденото по Конституция право за реализиране на проучвателен 
мандат за съставяне на правителство в 47-ото Народно събрание и няма да посочва кандидат за министър-председател“, 
заяви председателят на ГЕРБ-СДС Десислава Атанасова, която заедно с Томислав Дончев се яви на "Дондуков" 2 за 
получаването и връщането на мандата. 
„Уважавам решението на политическата сила, която представлявате, да не се възползва от конституционното право да не 
излъчи кандидат за министър председател, но в парламентарната република именно парламентарно представените 
политически партии носят пряка отговорност за излъчване на мнозинство и формиране на правителството“, каза Радев. 
„Независимо дали са в управление или опозиция, всички парламентарно представени партии и народни представители 
имат своята отговорност за намиране на изход от задълбочаващите се кризи. Инфлацията, социалната и здравната криза 
влияят пряко върху живота на български граждани и изискват неотложни действия от българските институции“, добави 
президентът. 
Държавният глава обяви, че още утре ще свика консултации с всички парламентарно представени сили. 

https://www.imf.org/en/News/Articles/2022/07/12/pr22254-imf-executive-board-concludes-2022-article-iv-consultation-with-the-united-states
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„Ще свикам консултации, за да чуем как виждат те изход от създалата се криза, какви възможности за коалиционни 
разговори за търсене на мнозинство в рамките на този парламент и около какви програми могат да търсят обединение, за 
да реша на кого да връча третия мандат“, каза Радев. 
Той заяви, че българите очакват от политиците решенията и защитата на националния интерес да бъдат поставяни над 
партийните сметки. 
 
√ Народното събрание подкрепи Финландия и Швеция за членство в НАТО 
Народното събрание в България вчера прие на две последователни четения законопроект за ратифициране на 
протоколите за членство на Финландия и Швеция в НАТО. 
Миналата седмица 30-те посланици и постоянни представители на страните-членки в седалището на алианса в Брюксел 
официално одобриха решенията от срещата на върха на НАТО в Мадрид между 28 и 30 юни за присъединяване на двете 
скандинавски републики към Северноатлантическия пакт. За да бъде завършена процедурата обаче е нужно парламентите 
на страните-членки да ратифицират кандидатурите. 
Швеция и Финландия, чиито територии са близко до Русия, пожелаха да станат членове на НАТО, след като Москва нападна 
Киев. 
"Решението за присъединяването на Република Финландия и Кралство Швеция към НАТО е израз на готовността им да 
споделят отговорностите и задълженията на членството", се казва в мотивите на законопроекта. 
Против гласуваха 10-има депутати от „Възраждане“ и един от „Продължаваме промяната“, въздържали се няма, а всички 
останали 195-има подкрепиха предложението на второ четене. 
По време на дебатите бившият външен министър Екатерина Захариева отбеляза, че страната ни е сред първите, които 
ратифицират протоколите, и каза, че вместо да отслаби НАТО и демократичния свят, Путин всъщност подсилва военния 
съюз. 
„Това е една стратегическа промяна в това как изглежда европейската сигурност вследствие на агресията на Русия срещу 
Украйна“, заяви Атанас Славов от „Демократична България“. 
„С тяхното приемане Балтийско море се превръща във вътрешно море на алианса“, коментира Благовест Белев от ПП. 
Зам.-председателят на Народното събрание от „Възраждане“ Цончо Ганев каза, че българският народ трябва да се 
произнесе дали България трябва да е член на НАТО и че според партията на Костадин Костадинов не е от полза за нашата 
държава да подкрепи ратификацията. „НАТО обгради отвсякъде Руската федерация. Какво да очакваме“, попита той. 
„Престанете с демагогията! Пътят, по който ни карате, е път само към Северна Корея и никъде другаде", отвърна на 
„Възраждане“ народният представител от БСП Емил Георгиев. 
Николай Дренчев от "Възраждане" пък определи ситуация в НС като „евроатлантическа идилия“, на което Искрен Митев 
от ПП отвърна с: "Г-н Дренчев, спрете да защитавате интересите на убиеца Владимир Путин и на неговите миньони в 
България!“ 
 
√ Тотото ще организира залагания върху случайни събития 
Спортният тотализатор да може да организира игри със залагания върху случайни събития и със залагания свързани с 
познаване на факти. Това предвиждат промените в Закона за хазарта, който беше приет на първо гласуване в Комисията 
по бюджет и финанси в НС с 18 гласа „за“. Промените в закона са внесени от Любомир Каримански от ИТН и група народни 
представители. 
Със закона се регламентира организирането на хазартни игри от тотализатора чрез пунктове за приемане на залози. Също 
така се предвижда желаещите да играят и през устройства на самообслужване. Общият брой на пунктовете да не може да 
надвишава 3000 на територията на страната. В мотивите към законопроекта се посочва, че максималният брой пунктове 
се предлага, за да се избегне неконтролируемото разпространяване на хазартни игри от държавното предприятие. 
Законопроектът предвижда хазартните игри да се организират чрез пунктове за залози, разположени в собствени или 
наети помещения от държавното предприятие; пунктове в собствени или наети помещения от външни лица, с които 
предприятието има сключен договор за разпространение от негово име и за негова сметка; и чрез устройства за 
самообслужване, които са обособени и обозначени като пунктове за съответните хазартни игри. 
 
√ МФ: България очаква над 1,3 млрд. евро от Плана за възстановяване тази есен 
Тази есен се очаква в хазната да постъпят над 1,3 млрд. евро, които България трябва да получи за тази година по Плана за 
възстановяване и устойчивост, съобщиха от Министерството на финансите. 
От министерството посочват, че няма забавяне по парите за плана. 
„Във връзка с публикации за потенциално забавяне на първото плащане по Националния план за възстановяване и 
устойчивост, Министерството на финансите категорично заявява, че към момента изпълнението на Плана върви в срок и 
към днешна дата няма забавяне, включително и на предварителните разчети за получаване на средства. В последните 46 
работни дни от одобрението на Плана от Съвета на ЕС досега е изготвена и приета необходимата вътрешната нормативна 
база, създадена е система за управление и контрол, направен е анализ на натовареността на ключови органи и е 
надградена информационната система ИСУН 2000, която е необходима за управлението на Плана. Към момента е обявена 
и първата процедура по Програмата за технологична модернизация на стойност 260 млн. лв. в подкрепа към малки и 
средни предприятия“, пишат от ведомството 
България си е поставила за цел да събере всички необходими документи за подготовката на искането за първото плащане 
в рамките на месец юли. По регламент, Европейската комисия след това има два месеца да направи оценка на подадените 
документи, преди да извърши плащане, уточняват от министерството. 
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Подготовката на второто искане за плащане на стойност над 724 милиона евро засега също няма забавяне в сроковете. То 
е свързано с необходимостта от приемане на 22 законодателни мерки със срок края на 2022 г. 
„Във връзка с тяхното изпълнение вече е приет 1 закон, 4 законопроекта са в Народното събрание, 4 законопроекта 
(свързани с изпълнението на 5 мерки) са в напреднал процес на обществено обсъждане, 6 законопроекта (свързани с 
изпълнението на 12 мерки) са в процес на подготовка от съответните ресорни министерства“, посочват от МФ. 
 
√ България записа положително търговско салдо в периода януари-април 
Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС от януари до април е положително и възлиза на 1.265 
млрд. лв., показват данните на Националния статистически институт, публикувани вчера. 
Външната търговия на България расте със стабилни темпове, като в отчетения период износът на стоки за ЕС се е увеличил 
с 36.7% спрямо същия период на 2021 г. и е на стойност 19.561 млрд. лв., а вносът от Блока нараства с 29.2% и достига 
18.296 млрд. лева. Основните търговски партньори на страната са Германия, Румъния, Италия, Гърция, Франция и 
Нидерландия, които формират 68.8% от износа за страните- членки на ЕС. 
През април износът за европейските страни нараства с 36.1% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 
5.3 млрд. лв., а вносът от там нараства с 23.7% до 4.454 млн. лв. спрямо същия месец на 2021 г., сочи статистиката. Принос 
за експортния резултат имат секторите „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (230.9%) и „Мазнини, масла и 
восъци от животински и растителен произход“ (122.0%). Стоки от сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и 
растителен произход“ (211.5%) също е водещ в резултата при вноса през април. 
 
√ Вносът на втечнен природен газ в Гърция рязко расте през януари-юни 
Вносът на втечнен природен газ през остров Ревитуса покрива 44% от търсенето в Гърция, докато доставките от Русия 
държат 34%-ен дял през първото полугодие на 2022 г. Това съобщи Националният системен оператор за природен газ 
(DESFA). 
В доклад, публикуван днес, се отбелязва, че общото търсене нараства – предимно заради износа към България и Италия, 
докато вътрешното потребление намалява, като LNG терминала на острова край Атина се превръща в основна точка за 
внос и на свързване с тръбопровода TAP. 
Данните на DESFA сочат, общото търсене (вътрешно потребление и износ) на природен газ нараства с 3,84% - от 37,47 TWh 
през същия период на миналата година до 38,91 TWh през тази. В същото време вътрешното потребление спада с 10,33% 
до 30,31 TWh, докато износът скача със 134,33% до 8,60 TWh. 
Вносът на природен газ възлиза на общо 38,92 TWh през първата половина на 2022 г., което е с 3,65% повече спрямо период 
на 2021 г., като терминалът на Ревитуса покрива 44,5% от него, отбелязвайки значително увеличение в сравнение с първата 
половина на 2021 г. 
Общо 39 танкера от шест страни са разтоварени на терминала – те са превозвали около 16,61 TWh втечнен природен газ 
през периода януари-юни. За сравнение през същия период на миналата година са обработени 15 танкера с 
приблизително 10,76 TWh газ от 4 държави. 
САЩ е най-големият вносител на LNG  - 9,79 TWh, които представляват 58,94% от общия импорт, следвани от Алжир (2,47 
TWh), , Египет (2 TWh), Нигерия (1,20 TWh), Оман (1,03 TWh) и Индонезия (0,11 TWh). 
Потреблението от домакинствата и предприятията е нараснало с 8,42% през първото полугодие до общо 8,24 TWh или 
27,19% от общото търсене. Потреблението от местните индустрии възлиза на общо 1,67 TWh, което е спад от 71,06% или 
5,51% от общото търсене. 
Терминалът в Сидирокастро покрива 34,25% от вноса (13,33 TWh), следван от този в Неа Месимврия, който чрез TAP 
покрива 19,19% от вноса (7,47 TWh). Делът на междусистемната връзка в Кипо, Еврос, е  2,03% или 0,79 TWh. 
 
√ Понижения на европейските борси преди публикуването на данните за инфлацията в САЩ 
Европейските акции се понижиха в ранната търговия в сряда, докато инвеститорите чакаха данните за инфлацията в САЩ, 
която се очаква да остане висока и да даде нов аргумент на Федералния резерв за увеличаване на лихвите, пише Ройтерс. 
Това вероятно ще тласне еврото и долара към паритет. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете спад от 2,61 пункта, или 0,63%, до 414,43 пункта, след като във вторник отчете 
ръст на фона на волатилна сесия. Немският показател DAX се понижи с 96,63 пункта, или 0,75%, до 12 808,55 пункта. 
Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 изтри 49,62 пункта от стойността си, или 0,69%, достигайки до ниво от 7 
160,24 пункта. Френският измерител CAC 40 записа спад от 34,13 пункта, или 0,56%, до 6 010,07 пункта. 
Еврото се срина през последните дни, като във вторник временно се изравни с долара за първи път от 2002 година, тъй 
като инвеститорите се опасяваха, че агресивното затягане на паричната политика може да предизвика рецесия. Пазарите 
спекулират, че данните за инфлацията в САЩ през юни, които трябва да бъдат публикувани в сряда, биха могли да 
предизвикат ново покачване на долара, което да върне паритета с единната валута. 
Анализаторите се притесняват, че изравняването на двете валути може да влоши инфлацията в еврозоната, която вече е 
рекордно висока на фона на енергийна криза. 
„Настоящата слабост на еврото има инфлационен ефект. Ако Европейската централна банка не се противопостави на това 
с парична политика за борба с инфлацията, инфлацията в еврозоната скоро ще надхвърли тази в САЩ и паритетът на 
покупателната способност ще падне “, посочи Commerzbank в бележка. 
ЕЦБ, която има заседание по-късно този месец, се очаква да обяви първото си повишение на лихвените проценти от повече 
от десетилетие. Това ще последва решението на Фед за лихвите през следващата седмица. Ако данните за инфлацията 
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отговарят на предварителните очаквания, то вероятно пазарът ще включи повишение на лихвите на Фед със 75 базисни 
пункта в ценообразуването. 
Междувременно акциите на испанските банки и енергийни компании поевтиняха, след като правителството съобщи, че 
ще им наложи временни данъци, които да генерират 7 млрд. евро приходи през 2023-2024 г. и да помогнат на испанците 
да се справят с растящите цени на енергията и инфлацията. 
На фона на енергиен спор с Русия германският финансов регулатор предупреди, че секторът е изправен пред несигурно 
бъдеще, като банките вече изпитват затруднения с просрочени заеми. 
Акциите на финландския производител на лекарства Orion поскъпнаха със 7,16%, след като компанията повиши прогнозите 
си за цялата година на фона на подписаното споразумение за сътрудничество с Merck за разработване на кандидат за 
лекарство срещу рак на простатата. 
Френската енергийна група EDF поиска търговията с нейните акции да бъде спряна на фона на планове за нейната пълна 
национализация. Източници твърдят, че френското правителство е готово да плати повече от 8 милиарда евро, за да върне 
енергийния гигант под пълен държавен контрол. 
Спад в САЩ 
Основните индекси на Уолстрийт записаха понижения във вторник, след като опасенията за световната икономика 
развалиха апетита на инвеститорите за рискови активи, пише Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете спад от 192,51 пункта, или 0,62%, до 30 981,33 пункта. Широкообхватният 
показател Standard & Poor’s 500 се понижи с 35,63 пункта, или 0,92%, до 3 818,8 пункта. Индексът на високотехнологичните 
дружества Nasdaq изтри 107,87 пункта от стойността си, или 0,95%, достигайки ниво от 11 264,73 пункта. 
„В момента има липса на катализатор, липса на лидерство“, коментира Кийт Лърнър от Truist. „Растежът се забавя и 
световните централни банки все още са в режим на затягане, което според мен тревожи пазарите“, добави той. 
Акциите се понижиха в последния час на търговия, след като през деня не намираха ясна посока. В най-крайните си точки 
Dow се повиши с 172 пункта и отчете спад от над 300 пункта. 
Инвеститорите във вторник изглежда отбягваха рисковите активи за сметка на убежищата като американските държавни 
ценни книжа. Доходността по 10-годишните американски облигации се понижи с около 1 базисен пункт до 2,98%   
Някои от регистриралите през последните дни загуби технологични акции регистрираха частично възстановяване през 
голяма част от търговията, но в крайна сметка я завършиха на червено. Акциите на SalesForce, Microsoft и поевтиняха 
съответно с 4,61%, 4,10%, и а тези на Alphabet, Netflix и Amazon - с 1,43%, 1,63% и 2,26%. 
Цената на книжата на Twitter се повиши с 4,32% на фона на волатилна търговия, след като Илон Мъск обяви, че се отказва 
от придобиването на социалната мрежа. 
Печалби регистрираха авиопревозвачите, след като American Airlines заяви, че очаква общите приходи през второто 
тримесечие да достигнат нивата от 2019 г. Акциите на компанията поскъпнаха с 9,98%, а тези на United, Delta и Southwest 
– с 8,09%, 6,15%, 4,64%. 
Междувременно цените на книжата на операторите на круизни кораби Norwegian и Carnival се повишиха с 5,84% и 7,54%. 
Акциите на Boeing поскъпнаха със 7,42%, след като компанията отчете най-високите доставки на самолети от март 2019 г. 
насам. 
Всички основни сектори завършиха деня на червено, водени от енергетиката, която се срина с 2%, тъй като цените на 
петрола се понижиха поради опасения от забавяне на глобалната икономика. 
Акциите на PepsiCo поевтиняха с 0,57%, след като компанията постави начало на сезона на отчетите в САЩ. Спадът дойде 
въпреки по-добрите от очакваното печалба и приходи за последното тримесечие и повишението на прогнозата за 
годината. 
Ръст в Азия 
Основните индекси на водещите фондови борси в Азиатско-тихоокеанския регион записаха повишения в сряда фона на 
данните за търговията на Китай и увеличението на лихвите в Южна Корея, пише Си Ен Би Си. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 отчете ръст от 142,11 пункта, или 0,54%, до 26 478,77 пункта. 
Днес стана ясно, че износът на Китай се е увеличил с 17,9% до 331,2 млрд. долара през юни, което е над очакваният ръст 
от 12%. Вносът обаче се е увеличил само с 1%, докато очакванията бяха за ръст от 3,9%. Така търговският излишък на Китай 
е достигнал 97,9 млрд. долара. 
В континентален китай бенчмаркът Shanghai Composite се повиши с 2,83 пункта, или 0,09%, до 3 284,29 пункта, докато 
индексът Shenzhen Component напредна с 20,03 пункта, или 0,93%, до 2 175,59 пункта. От водещите индекси на червено 
остана само хонконгският бенчмарк Hang Seng, който регистрира спад от 46,79 пункта, или 0,22%, до 20 797,95 пункта. 
Южнокорейския бенчмарк Kospi се повиши с 10,85 пункта, или 0,47%, до 2 328,61 пункта, след като Централната банка на 
Южна Корея вдигна лихвите с 50 базисни пункта до 2,25%. 
Австралийският показател ASX 200 напредна с 15,3 пункта, или 0,235, до 6 621,6 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха понижения в ранната търговия. Основният индекс SOFIX 
отчете спад от 3,84 пункта, или 0,63%, до 602,84 пункта. BGBX40 се понижи с 1,04 пункта, или 0,73%, до 140,51 пункта. 
BGTR30 записа спад от 3,05 пункта, или 0,42%, до 729,66 пункта. BGREIT се понижи с 2,43 пункта, или 1,30 %, до 185,04 
пункта. 
 
√ ЕС и Русия се споразумяха за край на блокадата на Калининград 
Европейският съюз и Русия се споразумяха за транзита на стоки към Калининградска област. ЕС предостави документ, 
който "напълно удовлетвори" Москва, съобщава "Известия", позовавайки се на два високопоставени руски източника. 
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Страните от европейската общност признаха, че е невъзможно да се ограничи комуникацията между Русия и нейния 
ексклав. Очаква се в предстоящия седми пакет от санкции конкретно да бъде записано недопустимостта на ограничаване 
на доставките от Русия за Калининград, се казва в информация на „Известия“. 
 Сега Брюксел ще трябва да убеди Литва да деблокира руските доставки. Съгласуването на всички детайли по окончателния 
документ между Брюксел и Вилнюс е в ход от „няколко седмици“. В същото време Литва отказва да направи компромис, 
който й предлагат в ЕС. 
Източникът на „Известия“ смята, че това се дължи на натиска на САЩ върху балтийската страна. 
Григорий Карасин, председател на комисията по международни въпроси на Съвета на федерацията, каза пред изданието, 
че Москва разчита на бързо разрешаване на спора за руския ексклав. 
„Ние сме оптимисти, трябва да разчитаме, че здравият разум ще надделее сред нашите европейски партньори и те ще 
могат да се справят с необузданото желание на литовските лидери да покажат „смелост и твърдост“. Надявам се здравият 
разум да надделее и да се възстанови нормалната цивилизована практика, която е съществувала преди. В противен случай 
те ще закарат цялата ситуация в задънена улица, много опасна задънена улица“, каза сенаторът Карасин. 
Вторият източник на „Известия“ твърди, че недопустимостта на блокадата на Калининград може да бъде разписана като 
отделна точка в предстоящия седми пакет от санкции. Очаква се да бъде получен през юли. Според източника на изданието 
този подход ще улесни „съгласуването при гласуването“. 
Калининградска област е руски ексклав, тя е отделена от основната част на страната и граничи с Полша и Литва. Повечето 
от стоките, предназначени за региона, се доставят от Русия през територията на балтийската страна. На 18 юни стана 
известно, че Литва спря да пропуска в Калининград стоки от Русия, попаднали под санкциите. На 21 юли се оказа, че под 
ограниченията попадат не само железопътните, но и товарните превози. 
Както неотдавна Spiegel  съобщи, въпреки протестите на Москва и Берлин, опасявайки се от ескалация и остър отговор от 
страна на Русия, Литва категорично отказа да премахне ограниченията. Властите във Вилнюс заявиха, че не са наложили 
едностранни санкции, а само „последователно са прилагали санкциите на ЕС“. 
Освен това от 11 юли, в съответствие с пакета от санкции, приет през март, Литва разшири списъка със стоки, забранени за 
транзит, предаде Ройтерс. Ограниченията засегнаха доставките на бетон, дърво, алкохол и промишлени химикали на 
алкохолна основа в региона. 
Губернаторът на Калининградска област Антон Алиханов в своя канал в Telegram предложи „като отговор“ да се забрани 
напълно движението на стоки (включително транзитно преминаващи от трети страни) между трите балтийски републики 
и Русия. 
„Това ще позволи да се натоварят морските превозвачи и да се даде работа на калининградските пристанища, които бяха 
силно засегнати от ограниченията на ЕС. В същото време е необходимо да се изравни морската тарифа за превоз с 
железопътната тарифа съгласно ценоразпис 10-01“, убеден е губернаторът. 
В навечерието на разширяването на стоките, забранени за транзит към Калининград, на 10 юли, говорителят на руското 
външно министерство Мария Захарова каза в Soloviev Live, че „часовникът тиктака“ и търпението на Русия „не е 
безгранично“. Според нея, ако Вилнюс не премахне ограниченията, отговорът на Москва „ще бъде достоен“. 
 
√ Еврото се възстановява след вчерашния си спад под 1 долар 
Курсът на еврото и днес остана стабилен, задържайки се малко над паритета спрямо щатския долар, съобщиха германски 
финансови издания, цитирани от БТА. 
В междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин европейска валута се котираше за 1,0024 долара, почти колкото 
снощи. 
Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,0067 долара. 
В сряда под натиска на мрачните перспективи за европейската икономика и предвид вероятността от спиране на 
доставките на руски газ, еврото спадна за кратко под символичния праг от един долар, който не бе преминаван от 
декември 2002 г. 
В късната следобедна сесия вчера единната европейска валута поевтиня до 0,9998 долара след публикуването на данните 
за инфлацията в САЩ и впоследствие започна да възстановява позиции. 
 
√ Украинските фермери прибраха 1 млн. тона зърно 
Украинските фермери са ожънали първия един милиона тона зърно от новата реколта, съобщи Министерството на 
аграрната политика и храните на Украйна, цитирано от Kyiv Post. 
Информацията е потвърдена от вестник „Дило”, според който селскостопанските предприятия са прибрали 1,1 млн. тона 
зърнени и бобови култури от 417 300 хектара площ, включително 147 900 ха с пшеница. Украинската зърнена асоциация 
прогнозира реколтата тази година да достигне до 69,4 млн. тона, от които 31,5 млн. т са предназначени за износ. 
Събирането на реколтата е смел подвиг, като се има предвид, че руските войски вече са окупирали близо 22% от 
земеделската земя на Украйна, според сателитни изображения на НАСА Harvest, туитнати от NEXTA. 
Голяма част от обработваемата земя не бе засят, защото бе осеяна с противопехотни мини и артилерийски отпадъци, а 
други зимни и пролетни култури бяха загубени, заради окупацията. 
„Реколтата през 2022 г. ще бъде значително по-малка. Централните райони ще имат много по-малка реколта поради 
засушаването. Тя ще бъде наполовина от миналогодишната”, съобщи ръководителят на Украинския земеделски съюз Иван 
Томич пред IUA TV. 
Междувременно руските окупатори провеждат кампания за умишлено унищожаване на капацитета за производство на 
зърно в Украйна чрез окупиране на земеделски земи, събаряне на складове за зърно и блокиране с мини. Държавният 
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департамент на САЩ добави, че „руските сили ограбват и унищожават украинската селскостопанска инфраструктура, 
включително силози, селскостопанска техника и ниви“. 
Регионалната полиция на Херсон предаде, че руснаците са унищожили селскостопанска техника и съоръжения за 
съхранение на зърно и обстрелват полета, превзети от украинската армия, причинявайки пожари. Според Националната 
полиция няколко стотин хектара пшеница, ечемик и други зърнени култури са били изгорени. 
„Украинските фермери се опитват да спасят реколтата, която окупаторите умишлено изгарят и унищожават. Украинците се 
борят и дават живота си не само за своята независимост, но и за да изхранят света“, написа в Туитър Владимир Омелян, 
бивш министър на инфраструктурата. 
Руският флот продължава да блокира южните пристанища на Украйна, спирайки износа на зърно от Украйна. Съобщава се, 
че до 20 милиона тона са блокирани в украинските портове. 
Максимо Тореро Кълън, главен икономист на ФАО, предупреди, че „факторите, които доведоха до високите световни цени 
на първо място, все още действат“, включително „силно глобално търсене, неблагоприятно време в някои големи страни, 
високи производствени и транспортни разходи и верига за доставки смущения, дължащи се на Covid-19, усложнени от 
несигурността, произтичаща от продължаващата война в Украйна.“ 
 
√ Турция предлага безопасни морски коридори за украинското зърно 
Турция предлага да осигури безопасни черноморски коридори и да работи съвместно с ООН, Русия и Украйна за постигане 
на споразумение за доставките на украинско зърно, съобщава Асошиейтед прес. С помощта на ООН ще бъде създаден 
център в Истанбул за контрол на пратките, казаха турски официални лица пред медията. 
Предложението съвпада със срещата на военни служители от Русия и Украйна. Те трябва да проведат първите преки 
разговори между двете правителства в сряда по време на сесия в Истанбул. Тя е посветена на плана на ООН за износ на 
блокирано украинско зърно за световните пазари през Черно море. Турски военни служители и представители на ООН 
също планират да участват в дискусията, фокусирана върху намирането на начин, по който милиони тонове зърно от 
силозите на воюваща Украйна, да бъдат изпратени от пристанищата на страната към Средиземно море. У 
крайна е един от най-големите износители на пшеница, царевица и слънчогледово масло в света, но инвазията и войната 
на Русия прекъснаха производството и спряха доставките. Така застрашиха доставките на храни в много развиващи се 
страни, особено в Африка, и допринесоха за по-високите цени на тези култури.  Преди това руските и украински официални 
лица си размениха обвинения относно блокираните доставки на зърно. Москва каза, че причина за забавянето на 
доставките са тежко минираните пристанища на Украйна. Руският президент Владимир Путин обеща, че Москва няма да 
използва хуманитарните коридори за нападение, ако морските мини бъдат премахнати. 
 
√ Петролът поскъпна на фона на очакваното голямо увеличение на лихвите в САЩ 
Цените на петрола се повишиха в ранната търговия в четвъртък, докато инвеститорите претегляха ефекта на ограничените 
доставки срещу перспективата за голямо увеличение на лихвите в САЩ, което да охлади инфлацията и да свие търсенето 
на петрол, пише Ройтерс. 
Към 8:50 часа българско време сортът Брент поскъпна с 0,30 долара, или 0,305, до 99,87 долара за барел, след като в сряда 
завърши втора поредна търговска сесия под нивото от 100 долара. Цената на американския лек суров петрол WTI се 
повиши с 0,18 долара, или 0,19%, до 96,48 долара за барел. 
Цените на петрола се понижиха през последните две седмици поради опасения от глобална рецесия, въпреки спада в 
износа на суров петрол и рафинирани продукти от Русия на фона на западните санкции. 
„Всичко се дължи на настроения в момента. Това причини повечето от загубите, наблюдавани на петролните пазари през 
последните няколко седмици“, каза Хауи Лий, икономист в сингапурската банка OCBC. 
„Не виждам значителни промени във фундаментите на доставките на петрол и вероятно затова Брентът все още се държи 
на ниво около 100 долара“, добави той. 
Очакванията на пазара са, че Федералният резерв на САЩ може да вдигне лихвите с цели 100 базисни пункта на 
заседанието си през този месец, след като вчера бяха публикувани данни, от които стана ясно, че инфлацията в страната 
се е ускорила с 9,1% на годишна база през юни. 
Инвеститорите също така се насочиха към долара, който често е разглеждан като актив убежище. Доларовият индекс 
достигна 20-годишен връх в сряда, което прави покупките на петрол по-скъпи за купувачи извън САЩ. 
Данните от Администрацията за енергийна информация на САЩ също показаха забавяне на търсенето, като доставките на 
петролни продукти са спаднали до 18,7 милиона барела на ден - най-ниското ниво от юни 2021 г. Запасите от суров петрол 
се повишиха, подкрепени от ново голямо освобождаване на стратегически резерви. 
Опасенията от мерките срещу  COVID-19 в множество китайски градове поставиха таван на цените на петрола. Ежедневният 
внос на суров петрол в Китай през юни падна до най-ниското си ниво от юли 2018 г., тъй като рафинериите очакваха 
мерките за блокиране да ограничат търсенето, показват данни на митниците в сряда. 
 
Cross.bg 
 
√ Иван Иванов: Предстои да бъдат разпределени 600 млн. за земеделските производители 
Започват проверки на съхраняваното в страната зърно от Украйна и резултатите ще бъдат публични, заяви 
министърът на земеделието 
„Тази година имаме безпрецедентно голям бюджет за подпомагане на земеделските производители. Предстои да бъдат 
разпределени 600 млн. лв. допълнително за сектора“. Това заяви пред bTV министърът на земеделието д-р Иван Иванов, 
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като припомни, че вече земеделските стопани получиха 143 млн. лв. като ковид мярка. „Летвата е вдигната високо, вече 
сме стигнали с държавни средства до това, което се случва в Европа като подпомагане на земеделските производители“, 
коментира министър Иванов. 
Той съобщи, че заплатите на работещите в Селскостопанската академия (ССА) се увеличават с 5,5 млн. лв. с взето днес 
решение на Министерския съвет. „Правим усилия да увеличим възнагражденията във всички структури на Министерството 
на земеделието в рамките на тази и следващата седмица“, каза министърът и допълни, че работещите в структурите на 
министерството заслужават достойно заплащане за труда, който полагат. 
Министър Иванов информира, че тази година с над 25% са завишени заявките за закупуване на дърва за огрев и 
държавните предприятия работят на пълни обороти, за да задоволят нарасналото търсене на достъпна цена. Той обаче 
подчерта, че има и спекулации при изготвянето на списъците с местно население. Това се вижда от скока в заявките от 
места, където досега не е регистриран такъв интерес. Като пример за това земеделския министър посочи Велико Търново, 
където има 1200 заявки. 
Министърът на земеделието припомни още, че има три варианта за закупуване на дървесина от държавните предприятия: 
- продажби от временен горски склад (сечище) на цени между 39 лева и 68 лева без ДДС; 
- от централни складове до големи населени места на цени от 60 до 85 лв. без ДДС за пр. куб. м без включен транспорт до 
краен клиент; 
- с транспорт до краен клиент на цени от 65 лв. до 115 лв. без ДДС. 
През първата половина на миналата година са осигурени дърва на 37 хил. домакинства, а за същия период на тази година 
за 47 хил. домакинства чрез директни продажби от държавните горски и ловни стопанства, като те през тази година са 
реализирали почти 200 хил. куб. м повече дървесина, изтъкна земеделският министър. Той предупреди, че все още в много 
населени места кметовете не са подали списъците с правоимащи лица. 
По темата за вноса на зърно от Украйна министър Иван Иванов посочи, че с решение на Европейската комисия то е 
освободено от мито и фитосанитарен контрол. „След официален сигнал от Националната асоциация на 
зърнопроизводителите съм разпоредил проверка на посочените от организацията места за съхранение“, заяви 
министърът. „Всички взети проби ще бъдат стриктно проверени, резултатите ще бъдат публични, и ако има разминаване 
в изискванията по българските стандарти, ще бъдат предприети мерки“, беше категоричен министър Иванов. 
Запитан каква е позицията на БСП, ако им бъде връчен третият мандат, министър Иванов каза, че решението на 
Националния съвет е да се положат усилия третият мандат да бъде реализиран. „Влизането в изборна процедура ще 
хвърли в хаос държавата“, предупреди министър Иванов. Той конкретизира, че изборите ще затруднят много финалното 
договаряне на Стратегическия план, по който за земеделските производители са предвидени 16 млрд. лв. за периода 2023 
– 2027 г., както и приемането на законодателни промени във връзка със старта на този план. 
„Правим всичко необходимо, както да отговорим на изискванията на земеделските производители, така и на тези, които 
ще се отопляват на дървесина“, каза в заключение министърът на земеделието. 
 
√ НАП Монтана с устойчив ръст на клиентите 
Малко над 18 000 данъкоплатци и осигурители са обслужени в офиса на Националната агенция за приходите в Монтана 
през изтеклото полугодие, което е с 2400 повече в сравнение със същия период на миналата година. 
За 3130 клиенти причината е била плащане с карта на задължения през ПОС терминал. Това е услугата с най-голям ръст 
съпоставимо с първото 6-месечие на миналата година – почти 2 пъти. 
5120 са посетили приходната администрация заради въпроси, свързани със здравния статус, а 4140 – по повод подаване 
на данъчни и осигурителни декларации и уведомления за трудови договори. За 1720 клиенти причината е била уточняване 
на задължения по справки, получени чрез електронната услуга «Справки за задължения», за 1400 – получаване на ПИК 
/персонален идентификационен код/, за 900 – нужда от издаване на документ, а за 520 – потребност от информация. 
450 са посетили офиса, за да подадат заявление за подаване на документи по електронен път, 280 – поради необходимост 
от регистрация и промени в регистрацията, а 120 – за да вземат  формуляри. 75 от клиентите през изтеклото 6-месечие са 
били в неравностойно положение. 
Системата за управление на опашките е електронна система, която „подрежда“ чакащите клиенти. За тях ползите и 
ефектите се свеждат до елиминиране на конфликтите и напрежението. Системата позволява и стриктен контрол върху 
работата на служителите. Тя автоматично отчита както средното време на изчакване и на обслужване, така и средното 
време, за което даден инспектор извършва съответната административна услуга. 
5 мин. е било средното време за изчакване на клиент през първото 6-месечие, а между 7 и 8 мин. – за неговото обслужване. 
 
√ Протести в Будапеща срещу нов данъчен закон, засягащ малкия бизнес 
Хиляди протестиращи унгарци блокираха центъра на Будапеща. 
Недоволството е срещу нов данъчен закон, приет от парламента във вторник и който ще влезе в сила от септември. 
Смята се, че промяната ще засегне около 450 хиляди собственици на малък бизнес и еднолични търговци, както и 
работещите на свободна практика като писатели, преводачи, частни учители, хора на изкуството. 
Досега те се възползваха от популярна данъчна схема, позволяваща да плащат нисък плосък данък. Според унгарското 
правителство обаче много компании са злоупотребявали с нея, като са наемали служители на временни, а не на постоянни 
договори и с това са ощетявали всяка година бюджета. 
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√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- На кои илюзии каза сбогом, след като напусна Народното събрание, Виктория Василева; 
- Как Европа оценява върховенството на закона в България. Гост: Министърът на правосъдието в оставка Надежда 

Йорданова; 
- Законотворчество, спазване на правилата и уважение към институциите - кой къде греши. Гост: Съдия, проф. 

Атанас Семов; 
- Без движение на тротинетки по пешеходната зона във Враца; 
- На живо от Париж: как български гвардейци ще развеят националния флаг в деня на Франция в традиционния 

военен парад; 
Нова телевизия,  „Здравей  България” 

- Може ли държавата да овладее поскъпването на горивата. Гост: Председателят на енергийната комисия в 
парламента  Радослав Рибарски от „Продължаваме Промяната”; 

- Защо от ГЕРБ ще върнат празна папка с мандата, която ще им връчи президентът. Гост: Тома Биков; 
- След мерките на държавата срещу инфлацията – какъв е ефектът при цените на щанда? Резултатите от 

проверките - в „На твоя страна”. 
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа – Д-р Владимир Йорданов, специализант по медицина: Не искам да стоя гладен като млад лекар и да ме плюят. 
Ще се върна от Швейцария само ако жена ми е българка; 
в. Труд - Зелената мафия блокира проекти за пътища и хотели; 
в. Телеграф - Инфлацията изяде спалнята; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа – Подозрително забавяне на експертизата на шофьора убиец Георги Семерджиев; 
в. 24 часа - Брюксел ни прати новина за спалнята на Борисов: фалшиви са снимките с кюлчетата; 
в. Труд - Снимките с кюлчета и пари на Бойко Борисов са фалшификация, фалшив файл показвал лидера на ГЕРБ в София, 
докато той е в Евксиноград; 
в. Труд - Лорер махна лимита от 5 млн. лв. за заеми от ББР; 
в. Телеграф - Всички се надцакват с идеи за третия мандат; 
в. Телеграф - Внасяме нефтен газ от Русия;  
Водещи интервюта 
в. Труд  - Проф. дтн Владко Панайотов, член-кореспондент на БАН, пред "Труд": "Призраците на времето" не са 
художествена измислица; 
в. Телеграф - Диян Стаматов, директор на 119-о СУ и председателя на Съюза на работодателите: Няма да правим големи 
ремонти заради кризата; 
Водещи анализи 
в. 24 часа - 100 кръпки в закона. Стига предизборни фойерверки, просто да се спазва; 
в. Труд - Заплашвайки, силният показва слабост. 
 
√ Предстоящи събития в страната на 14 юли 
София 

- От 10.00 часа в Мраморна зала на МЕУ, ул. Гурко 6 ще се проведе пресконференция по повод създаването на 
Национален координационен Център към Министерство на електронното упарление. 

- От 10.00 часа в сградата на Министерството на икономиката и индустрията на ул. Славянска 8 вицепремиерът и 
министър на икономиката и индустрията Корнелия Нинова ще даде брифинг . 

- От 10.00 часа в Хотел Балкан ще стартира международна конференция на тема „Организирана престъпност и 
корупция на Балканите: Тенденции и перспективи“. Събитието е организирано от Глобалната инициатива срещу 
транснационалната организирана престъпност (GI-TOC) и Центърът за изследване на демокрацията. 

- От 10.30 часа в институцията на омбудсмана (ул. „Георг Вашингтон“ № 22), Омбудсманът Диана Ковачева и 
Фондация „Тръст за социална алтернатива“ организират съвместно публичен форум „С грижа от 0 до 3“ по 
проблемите на майчиното и детското здраве, с акцент върху уязвимите групи. 

- От 11.00 часа кметът на София Йорданка Фандъкова и кметът на район „Панчарево“ Николай Гюров ще проверят 
новостроящата се детска градина в с. Казичене, район Панчарево. 

- От 11.00 часа, на „Дондуков“ 2 държавният глава Румен Радев ще връчи мандат на кандидата за министър-
председател, посочен от втората по големина парламентарна група в 47-ото Народно събрание - ГЕРБ-СДС, за 
съставяне на правителство в рамките на настоящия парламент. 

- От 18.30 часа ще се проведе протест пред Столична община, ул. „Московска“ 33 – гр. София по повод внесеният 
от общинските съветници Зарков, Прошков, Контрера и Бонев Доклад за промяна в Наредбата за тарифите в 
градския транспорт, ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДЕН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ – ГР. СОФИЯ. 

- От 19.00 часа в Арт галерия „Тереза Зиковска“ ще бъде представена изложба акварел на художника Краси 
Тодоров. 
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*** 
Благоевград. 

- От 11.00 часа в зала „22 септември“ кметът Илко Стоянов ще даде пресконференция по актуални теми, свързани 
с развитието на Благоевград. 

*** 
Варна. 

- От 18.00 часа в Арт Галерия Ларго във Варна ще се открие сборна изложба- акварел „Духът на България“. 
Експозицията представя 18 художници от цялата страна и е част от съпътстващата програма на третото 
Международно триенале Духът на акварела – Варна 2022. 

*** 
Плевен. 

- От 10.00 часа в Пресклуба на БТА в Плевен ще даде пресконференция Управителният съвет на Общински 
футболен клуб "Спартак" - Плевен. Поводът е началото на сезона във Втора професионална футболна лига. 

*** 
Пловдив. 

- От 10.00 часа до до фонтана „Деметра” в градината „Цар Симеон”, Регионален исторически музей – Пловдив ще 
открие изложба по повод 130 години от Първото българско земеделско-промишлено изложение 

*** 
Приморско. 

- От 15.00 часа в залата на Хотел Перла Бийч Лъкшъри, гр. Приморско ще се проведе Годишното информационно 
събитие на ПМДР 2014-2020 г. 

*** 
Русе. 

- От 18.00 часа в зала „Европа“ на Доходното здание ще бъде официалната премиера на документалния филм 
„1218 година: срещата на преобразяването“. Той е част от програмата за честването на 800-годишнината от 
основаването на Ивановския скален манастир. 

*** 
Сливен. 

- От 09.00 часа, на път ІІ-53 / Сливен -Ямбол/ на разклона за село Камен, комисар Димитър Кикьов, началник на 
отдел „Охранителна полиция” към ОДМВР-Сливен, ще даде брифинг във връзка с предприетите мерки по 
намаляване на пътния травматизъм на територията на ОДМВР-Сливен. 

Всички досегашни броеве на "ЕЖЕДНЕВЕН МЕДИЕН МОНИТОРИНГ" от началото на 2021 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 2020 г. 

http://bica-bg.org/?p=5966

