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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
Икономически живот 
 
√ Васил Велев прогнозира спиране на предприятия заради скъпия газ, "ако изобщо го има" 
Председателят на АИКБ Васил Велев прогнозира в интервю за бТВ, че вероятно в индустрията много предприятия ще 
затворят, защото „ако изобщо има газ, той ще е много скъп“. 
Велев подробно се спира на ситуацията с доставките на газ за България. Според него 45% от консумацията на газ е в 
големите предприятия. Като се добавят и малките, процентите минават над 50. В същото време, изтъква той, до момента 
имаме осигурен газ за част от 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. 
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, 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“, подчертава председателят на АИКБ. 
Относно потреблението у нас Велев изчислява, че 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 (вероятно има предвид този с Газпром, б.р.), 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!„ 
 
Cross.bg 
 
√ Васил Велев, АИКБ: Очакваме компетентно и отговорно управление на българската енергетика. В момента то е нито 
компетентно, нито отговорно 
"Очакваме компетентно и отговорно управление на българската енергетика. В момента то е нито компетентно, нито 
отговорно... Диверсификация значи да добавяме доставчици, а не да вадим доставчици. А ние извадихме най-големия 
доставчик, с най-ниска себестойност. И каква ни е сега преговорната позиция, като сме казали: няма да купуваме най-
евтиния и в най-големи количества газ, който съществува изобщо наоколо - и сега дайте да преговаряме за по-евтин газ? 
Това е налудничаво...". Така председателят на УС на Асоциация на индустриалния капитал в България Васил Велев 
коментира очакваните бъдещи цени на газа и стабилността на доставките му. 
„Заявката за цена през този месец е 186,47 лева, което е с 32% увеличение спрямо предходния месец. Когато цената беше 
142 лв. ни беше обещано, че цената ще върви надолу. Имаше декларация, че е намерен 4 пъти по-евтин газ и така нататък. 
Неща, на които ние, разбира се, не сме толкова лековерни, за да повярваме. Но това, което в момента е очевидно, е факт. 
Гледайки напред, осигурен газ до края на годината няма, а този, който е осигурен, е на много високи цени, каквито са 
цените на спот пазара", уточни той. 
Според Васил Велев, индустрията е потребител с равномерен профил - около 45 процента от потреблението е в 
индустрията, то е постоянно през цялата година и всъщност превишава значително това, което очакваме да получим от 
Азербайджан. 
„Отделно, не е ясно на каква цена ще получим и него, докато при бита във връзка с отоплителния сезон се променя 
консумацията три пъти, сега е три пъти по-малко за топла вода, отколкото през зимния сезон. И очевидно ще има проблем, 
недостиг на газ, което ще доведе до изключване на цели предприятия. Това са предприятията, които са най-големите 
потребители на газ в химията, торовите заводи, стъкларската промишленост, целулозно-хартиената, изобщо строителните 
материали, керамика, стъкло. Освен тези сектори, цели сектори на индустрията, много предприятия ползват газа не като 
суровина, а за технологични нужди, които не всички ще успеят да заменят. Още повече предприятия го ползват също за 
отопление през зимата. Така че, ситуацията е много тревожна", подчерта той. 
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Председателят на АИКБ е на мнение, че интерконекторът Гърция-България няма да увеличи допълнително количествата 
газ от Азербайджан. "И по досегашните трасета можеха да бъдат доставени пълните количества, не една трета от тях, но 
всъщност ние досега получавахме една девета, сега ще получаваме три девети. Останалите шест девети ги няма. Няма ги 
за октомври, ноември и декември въобще, за август месец ги има частично. Това е, което слушахме от отговорите на 
изпълнителния директор на „Булгаргаз". Но и още по-тревожни са нивата, до които стигна спот пазара. Ние липсващите 
количества ще ги получаваме на тази цена. Никой няма да ни направи подарък да ни продаде по цени на дългосрочен 
договор, каквито бяха 30 процента от количествата от „Газпромекспорт"..." 
 
Вusiness.dir.bg 
 
√ Велев: Нямаме газ, предприятията ще затворят, ако някой ще се прави на мъж - не за наша сметка 
В индустрията много предприятия ще затворят, защото ако изобщо има газ, той ще е много скъп. До момента имаме за 
част от август осигурен газ, за септември и нататък, включително и за нагнетяване в Чирен, имаме 1/3 от количеството, а 
мазут имаме за 10 дни. Това обясни председателят на УС на Асоциация на индустриалния капитал в България Васил Велев 
пред bTV, след като КЕВР утвърди рекордна за България цена на газа от 186,17 лв./MWh или с 30% увеличение. 
"45% газ е за големите предприятия, като добавим и малките - минават над 50%. Това е равномерен профил, през цялата 
година, 12 месеца, по 1,2 терават часа месечно. В момента потребяват газ 3 пъти повече само предприятията, отколкото е 
евтиният газ. Тоест 1/9 ни е евтин газ, а осем девети - на спот пазара - в момента е около и над 300 лв", заяви Велев и 
продължи: 
"Ние за август месец не сме купили за цялото количество на цените от миналия месец, които бяха по-ниски. Новите 
добавки, които ще купуваме, са на тази цена, ако искаме да имаме газ за целия месец изобщо. Тоест газ няма, но този, 
който го има, е много скъп. Ще стане 3/9 евтин, когато заработи интерконекторът Гърция-България, надяваме се". 
По думите му сме се отказали от дългосрочен договор, от който месечно губим по около 125 милиона лева заради отказа. 
"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. И ако някой 
иска да се прави на мъж, на голям храбрец и инат, нека да не е за наша сметка!", категоричен беше председателят на УС 
на АИКБ. 
Попитан дали имаме алтернатива, за да не сме зависими от руския газ, Велев отговори следното: 
"Какво значи да зависим? ЕК, еврокомисарят, отговорен за енергетиката, и днес дава интервю, че ние правим така, че до 
края на десетилетието да станем независими 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 правим ВЕИ-та и т.н.". 
Според него българските управляващи се правят 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 - 
за чужда сметка", подчерта Велев. 
 
В час 
 
√ Васил Велев гневно: Ако някой иска да се прави на мъж, нека да не е за наша сметка! 
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 
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“. 

https://vchas.net/?s=%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%20%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2&mtext=1
https://vchas.net/?s=%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%20%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2&mtext=1
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√ Васил Велев: 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 
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". 
 
Труд 
 
√ Константин Стаменов, председател на УС на Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори, пред 
“Труд”: Без газ работещи хора ще останат на улицата 
Бизнесът иска кризисни мерки и осигуряване на доставки и адекватни цени за зимата 
“Чирен” е едва 38% запълнено 
Бизнесът настоява спешно за сигурност на доставките и цена на доставките на газ. Това заяви пред “Труд” Константин 
Стаменов, председател на Управителния съвет на Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори 
(БФИЕК), в която членуват най-големите ни заводи и предприятия. Затова и от Федерацията са излезли с отворено писмо 
до правителството в оставка, шефът на “Булгаргаз” Людмил Йоцов и председателя на КЕВР Станислав Тодоров. 
От БФИЕК са имали разговори и с АИКБ, посочи пред “Труд” Стаменов и допълни, че бизнесът е подкрепил позицията 
на Федерацията. 
“Спирането на газа освен пагубни ефекти за икономиката, създава и значителни рискове за технологични аварии и 
опазването на околната среда и човешкия живот, а много работещи хора ще останат на улицата”, заявяват от БФИЕК до 
премиера в оставка Кирил Петков и ресорните министри. И още: “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?!”, питат още от БФИЕК. 
“Очакваме компетентно и отговорно управление на българската енергетика. В момента то е нито компетентно, 
нито отговорно... Диверсификация значи да добавяме доставчици, а не да вадим доставчици. А ние извадихме най-
големия доставчик, с най-ниска себестойност”, заяви пред bTV Васил Велев, председател на УС на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България (АИКБ). 
Както “Труд” вече съобщи, още на 13 април правителството е решило на свое заседание да не приема новия механизъм 
за плащане към Газпромекспорт през сметки в Газпромбанк и от тогава доставките на газ у нас се правят през посредници 
и на борсови TTF цени. 
Коментарът на Васил Велев идва на фона на рекордно високата цена на газа, която КЕВР утвърди за месец юли от 
186,17 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС), което е с 32 процента увеличение спрямо предходния месец, 
когато цената беше беше 141,36 лв./MWh. 
Междувременно платформата Trading Economics излезе с информация, че TTF фючърсите на природен газ се консолидират 
около 180 евро за мегаватчас, достигайки най-високото си ниво от началото на март. Анализаторите обясняват 
непрекъснато растящата цена на газа с постоянните опасения за ограничени доставки. Планираната профилактика на 
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руския газопровод “Северен поток” до 21 юни съвпадна с технически проблеми на норвежкото газонаходище “Слайпнер” 
(Sleipner) на “Екуинор” (Equinor), където временно са намалели добива и доставките за Европа. 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНТ 
 
√ Румен Радев: Необходима ни е не просто сделка за ново правителство, а ефективно управление 
"Провеждам консултации с всички парламентарно представени политически сили в търсене на обединение около 
отговорни национални цели и приоритети и в очакване да се оползотвори последната надежда – третият мандат 
за съставяна на правителство в рамките на настоящия парламент", това каза в началото на срещата с 
"Продължаваме промяната" президентът Румен Радев. 
Държавният глава провежда днес консултации преди да вземе решение на коя от тях да връчи третия мандат за съставяне 
на правителство. 
"Явно след прокараните нови червени линии това не е лека задача, но политиците и в парламента, и в 
правителството са там по волята на българските граждани, които очакват диалог, компромиси, усилена работа, 
така че да се решават техните проблеми, които в условията на глобална криза растат с всеки един ден", допълни 
Радев. 
За да се справим с всички кризи, ни трябва работещ парламент, подчерта президентът. Той очерта и най-актуалните 
проблеми - инфлацията и цените на горивата, липсата на дългосрочен договор за доставка на газ, пътищата, които могат 
да останат не само без ремонт, но и без зимна поддръжка, фактът, че все още не сме лимитирали 8,5 млрд. дълг съгласно 
Закона за държавния бюджет, неприетите закони, свързани с усвояване на средства по Плана за възстановяване и 
устойчивост. 
"Необходима ни е не просто сделка за ново правителство, а ефективно управление със стратегически хоризонт от 
време, в който да изпълни необходимите реформи." 
Радев се обърна към представителите на "Продължаваме промяната" с въпрос - има ли според тях потенциал 47-ото НС да 
излъчи управление, което "да се гради на споделени ценности, а не на политически пазарлък" и готова ли е 
"Продължаваме промяната" да участва и да подкрепи правителство с мандата на друга политическа сила. 
"Ние сме тук, за да заявим цялостната ни готовност да бъдем максимално диалогични и да направим всичко възможно да 
има България работещ парламент и работещо правителство", заяви премиерът в оставка Кирил Петков. 
"Единствената цена, която не сме готови, е да дадем обществените средства на шепа хора, които да ограбят 
населението", каза Петков. 
Той се обърна към президента, че сега всичко много зависи и от неговото решение – при кого ще отиде третият мандат и 
подчерта, че очакват с нетърпение това решение. 
"Ние осъзнаваме огромната отговорност, която носим пред българския народ, осъзнаваме, че политическа криза 
трябва да се избегне почти на всяка цена и това, което осъзнаваме също е, че единственото нещо,  което не трябва 
да се направи, е политики от сорта на 2 млрд., които дадохме за пенсии и на млади семейства, под формата на 
намаляване на цени на основни стоки, да не отиде в ръцете на 8 - 10 човека", каза още Петков. 
По повод изредените от президента основни проблеми пред управлението, Петков изрази мнение, че част от най-
страшните сценарии, които се чертаят от анализатори, целят всяване на страх в обществото. Той посочи, че азерският газ 
вече е потекъл и ще бъде на една трета от цената на досегашните ни доставчици, а от вчера индустриалното производство 
води пълен рекорд в ЕС. 
"Реално правителството до този момент, въпреки всички кризи, се справя много добре", заяви премиерът в оставка. 
На въпрос от държавния глава дали са готови да разговарят с всички парламентарни формации, Кирил Петков каза, че са 
готови да разговарят с всички, "които могат да взимат решения сами и не са зависими от външни сили." 
При държавния глава освен Петков дойдоха и вицепремиерът в оставка Асен Василев, шефът на парламентарната група на 
„Продължаваме промяната“ Андрей Гюров, бившият председател на НС Никола Минчев. 
Президентът Румен Радев ще проведе днес консултации с представители на всички парламентарни групи в 47-ото Народно 
събрание. Това е вторият кръг консултации преди да вземе решение на коя от тях да връчи третия мандат за съставяне на 
правителство. 
В последните дни всяка от парламентарните групи ясно изрази отношението си към политическата ситуация. БСП, 
"Демократична България" и "Има такъв народ" са готови да преговарят за съставяне на правителство. И трите партии 
заявиха, че не биха включили в разговорите ГЕРБ и ДПС. 
От "Продължаваме промяната" обявиха, че освен с опозиционните не биха разговаряли и с "Има такъв народ", ако 
мандатът отиде при тях. 
За опозицията в лицето на ГЕРБ-СДС, ДПС и "Възраждане" най-вярната алтернатива на политическата криза са предсрочни 
избори. 
БНТ ще проследи НА ЖИВО всички консултации през деня. Началото е в 9.00 часа с първата среща на президента Румен 
Радев и представителите на най-голямата политическа формация в парламента - "Продължаваме промяната". 
Гледайте БНТ1 и следете всичко на bntnews.bg. 
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√ Кирил Петков след консултациите: Ще бъдем максимално диалогични при третия мандат 
"Ще бъдем максимално диалогични при третия мандат, ако бъде даден на съществуващите ни коалиционни 
партньори. Ще направим всичко възможно България да не влезе в политическия риск, осъзнаваме тази отговорност. 
Единствената цена, която не сме готови да платим в тази диалогичност е цената хора, които не са в парламента 
да взимат решения за огромни обществени средства", заяви след консултациите при президента Кирил Петков. 
По думите му ако партньорите на "Продължаваме промяната" успеят да направят възможно да няма задкулисие, от ПП са 
готови за разговори. 
"Искаме да видим при кого ще отиде третият мандат - не искаме два милиарда вместо да отидат при хората - да 
отидат при 8 човека. Както аз показах с личния си пример, личните кандидатури въобще не са от важно значение, 
най-важното в този момент е да сме сигурни, че имаме парламент, който може да подкрепи това правителство, 
парламент, в който хората могат да вземат решенията вътре в парламента", допълни Кирил Петков. 
Президентът Румен Радев провежда днес консултации с представители на парламентарните групи в 47-ото Народно 
събрание. Това е вторият кръг консултации преди да вземе решение на коя от тях да връчи третия мандат за съставяне на 
правителство. 
В началото на срещата държавният глава акцентира, че провежда консултации с всички парламентарно представени 
политически сили в търсене на обединение около отговорни национални цели и приоритети и в очакване да се 
оползотвори последната надежда. 
"Явно след прокараните нови червени линии това не е лека задача, но политиците и в парламента, и в 
правителството са там по волята на българските граждани, които очакват диалог, компромиси, усилена работа, 
така че да се решават техните проблеми, които в условията на глобална криза растат с всеки един ден", допълни 
Радев. 
 
БНР 
 
√ Нов кръг консултации с парламентарните формации при президента 
Президентът Румен Радев ще проведе нов кръг консултации с парламентарните формации преди да връчи третия и 
последен мандат за съставяне на правителство в 47-ото Народно събрание. 
 В четвъртък партия ГЕРБ върна втория мандат веднага, след като го получи. 
Президентът Румен Радев ще проведе нов кръг консултации с парламентарните формации преди да връчи третия и 
последен мандат за съставяне на правителство в 47-ото Народно събрание.  
След неуспешния опит на "Продължаваме промяната" да състави правителство и вчерашния отказан втори мандат от ГЕРБ-
СДС, остава още една възможност за формиране на кабинет в този парламент. Президентът Румен Радев трябва да връчи 
по свой избор на една от останалите пет партии трети и последен проучвателен мандат. Преди това държавният глава ще 
разговаря по отделно днес със седемте парламентарни формации: "Да чуем как виждат те изход от създалата се криза, 
какви възможности виждат за коалиционни разговори, за търсене на мнозинство в рамките на този парламент, около какви 
приоритети и програми могат да търсят обединение". 
От "Продължаваме промяната", които не участваха в първия кръг консултации, ще се влючат днес. Председателят на 
групата Андрей Гюров изключи преговори с "Има такъв народ", ако партията на Слави Трифонов получи третия мандат: 
""Бихме подкрепили едни разговори, които да се състоят около програмата, която съставихме, с "БСП за България" и 
"Демократична България"". 
Втори на "Дондуков",2 ще са представителите на ГЕРБ-СДС. Председателят на групата Десислава Атанасова: "Не може 
според нас, да се намери формула за подкрепа, каквато и да е в рамките на 47-ия парламент". 
И за Движението за права и свободи предсрочните избори за изход от политическата криза. Председателят на ДПС 
Мустафа Карадайъ: "Политическият терен да не го превръщаме в бойн ополе. Затова час по-скоро на избори". 
БСП, които не се включиха в пръвите консултации, са потвърдили участие в днешните разговори с президента. Левицата 
ще положи усилия за правителство. Вариантите за кандидат-премиер, според Борислав Гуцанов: "От това кандидатът да 
бъде равноотдалечен от всички, да бъде от най-голямата политическа партия, до това да бъде и друга възможна 
кандидатура, свързана пряко с мандатоносителят". 
Ако партия "Има такъв народ" получи трети мандат, е готова за диалог с "Продължаваме промяната", заяви Станислав 
Балабанов, но: "Не е логично Кирил Петков и Асен Василев да са на поста министър-председател. Иначе с парламентарната 
група трябва да седнем и да говорим първо по политики и д авидим каква ще бъде тази програма„". 
И от "Демократична България" са готови да получат третия мандат и ще предложат нова формула за кабинет, заяви Христо 
Иванов: "И да излъчим един кабинет, който не е толкова политически и може би с по-ограничен времеви обхват, който 
просто да преведе страната през предстоящата зима". 
Предсрочните избори остават единственият изход от политическата криза за "Възраждане", които са последни на 
консултации на "Дондуков",2. Лидерът на партията Костадин Костадинов: "Колкото по-скоро, толкова по-добре". 
График на консултациите на "Дондуков“ 2: 
От 09:00 часа – представители на парламентарната група на "Продължаваме промяната"; 
От 10:15 часа – представители на парламентарната група на ГЕРБ-СДС; 
От 11:30 часа – представители на парламентарната група на "Движение за права и свободи"; 
От 13:00 часа – представители на парламентарната група на "БСП за България"; 
От 14:15 часа – представители на парламентарната група на "Има такъв народ"; 
От 15:30 часа – представители на парламентарната група на "Демократична България"; 



6 

 

От 16:45 часа – представители на парламентарната група на "Възраждане". 
 
√ Депутатите обсъждат дали 24 май да стане национален празник 
Депутатите трябва да обсъдят предложението на ГЕРБ-СДС 24 май да стане национален празник. Това изисква промени в 
Кодекса на труда.  
Ще се обсъди и възможността бащите да ползват 2-месечен платен отпуск за дете до 8-годишна възраст. 
Баща или осиновител да може да ползва платен отпуск до навършване на 8-годишна възраст на детето, предвиждат 
промените в Кодекса на труда, внесени от правителството. 
Дава се възможност отпускът да се ползва наведнъж или на части. Бащата обаче ще може да се възползва от това право, 
ако не е ползвал отпуск, прехвърлен от майката. 
Изменение на Трудовия кодекс предлагат и бившите управляващи. От ГЕРБ смятат, че 24 май трябва да бъде обявен за 
национален празник, тъй като този ден се признава и чества без изключение от всички българи - се посочва в мотивите им. 
Предложенията на партия „Възраждане“ предвиждат работници или служители в частни фирми, избрани за депутати, да 
имат право на неплатен отпуск за времето на мандата, а когато той приключи - да могат да се върнат на предишната си 
длъжност. 
В редовния парламентарен контрол ще участват вицепремиерите по икономиката и индустрията Корнелия Нинова и по 
регионалното развитие и благоустройството - Гроздан Караджов. 
 
√ Правната комисия в НС обсъжда промени в Изборния кодекс 
Извънредно заседание ще проведе и Комисията по конституционни и правни въпроси. 
Ще бъдат обсъдени законопроектите на БСП и на ГЕРБ за промени в Изборния кодекс, които предвиждат - в секциите с над 
300 гласоподаватели, да може да се гласува, освен с машини, и с хартиени бюлетини. 
Проект за промяна в Изборния кодекс са внесли и от "Възраждане". 
 
√ Антикорупционната комисия в НС заседава заради изявлението на Здеховски 
Парламентарната комисия по превенция и противодействие на корупцията се събира извънредно заради изявлението на 
евродепутата Томаш Здеховски относно петорна експертиза, извършена от българската прокуратура и изпратена на 
Комисията по бюджетен контрол на Европейския парламент,  на снимките и видеото с кюлчетата и парите, за които се 
твърди, че са заснети в спалнята на бившия премиер Бойко Борисов в правителствената резиденция "Бояна".   
Поканен е главният прокурор Иван Гешев, на писмо от когото се позовава Здеховски, че снимките са  манипулирани.  
Очаква се в заседанието да се включат евродепутатите Елена Йончева и Цветелина Пенкова, както и журналистите Атанас 
Чобанов и Иван Бакалов. 
 
√ Надежда Йорданова: Гешев да уведоми и българските депутати за експертизата на снимките с кюлчета и пари 
Правосъдният министър в оставка Надежда Йорданова е информирана от медиите за резултатите от петорната експертиза 
на снимките с банкноти и кюлчета от спалнята на бившият премиер Бойко Борисов. 
Йорданова уточни, че Министерство на правосъдието не разполага с тази експертиза, а главният прокурор Иван Гешев е 
уведомил конкретен депутат от Европейския парламент, но не и българските депутати. 
"Това, което мога да заявя, предвид опита си като народен представител, пък и като български министър на правосъдието 
- очаквам главният прокурор Гешев да дължи същото уважение и ниво на информираност и спрямо български народни 
представители. Казвам това, защото обичайно главният прокурор отказва да информира българското Народно събрание 
по текущи производства", коментира Йорданова в отговор на въпрос на БНР. 
По-рано в сряда евродепутатът Томаш Здеховски заяви, позовавайки се на българската прокуратура, че петорна 
компютърна експертиза на снимките и видеото на бившия премиер Бойко Борисов с кюлчетата и парите, заснети в 
резиденция "Бояна", показва, че те са били манипулирани. 
 
√ КС: Закриването на органите на спецправосъдието не противоречи на Конституцията 
Закриването на специализираните съдилища и прокуратури не противоречи на Конституцията. Това обяви единодушно 
Конституционният съд (КС). Съдиите обаче виждат противоконституционност в така наречените квоти за преназначаване 
на магистратите в другите съдилища и прокуратури. 
Какво следва от това решение 
Решението идва две седмици преди специализираните правосъдни структури да престанат да съществуват. Заради 
сезирането на Конституционния съд от главния прокурор Иван Гешев Висшият съдебен съвет временно спря 
преназначаването на спецмагистратите. Сега съдебните кадровици имат 14 дни, за да направят това. 
Според вчерашното решение на КС обаче при въведените квоти за преназначаване на спецмагистратите в редовите 
съдилища и прокуратури има противоречие с основния закон. 
Въвеждането на квотите беше, за да няма прекалено много струпване на спецмагистрати в Софийския градски съд и 
Софийския апелативен съд. 
С това беше въведено изискването за определен брой магистрати, които могат да дойдат в тези съдилища. Сега обаче 
решението на Конституционния съд ще трябва да преобърне модела и Висшият съдебен съвет ще трябва в много кратки 
срокове да извърши преназначението. 
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На 28 юли не трябва да съществуват Специализираният съд и Специализираната прокуратура, тоест дотогава трябва да се 
задвижи процедурата по преназначаването. А от този ден нататък да има и прехвърляне делата и решаване на въпросите 
с архивите на Специализирания съд и прокуратура. 
Сега съдебните кадровици имат по-малко от 10 работни дни , за да намерят място за всеки спецмагистрат. В хипотезата - 
много кандидати за даден съд или прокуратура, Съветът ще преценява, отчитайки оценка от атестирането, 
продължителност на юридическия стаж,  значимост на личните мотиви на кандидата. 
Освен магистратите, ще се прехвърлят и делата им. Спецпрокурори алармираха за проблеми при прехвърлянето на 
стотиците преписки и досъдебни производства и поискаха удължаване на гратисния период. Такова обаче не беше 
гласувано. 
По казуса за закриването на органите на специализираното правосъдие Конституционният съд беше сезиран от главния 
прокурор, според когото то не съответства на обществения интерес, накърнява принципа на правовата държава, накърнява 
конституционните права на гражданите и юридическите лица, ще се отрази  негативно върху наказателния процес и ще се 
стигне до бум на престъпността. 
Тази седмица Конституционният съд се произнесе по още две искания на главния прокурор. Конституционните съдии не 
видяха противоконституционност в периодичното изслушване на Иван Гешев в Правната парламентарна комисия и 
отхвърлиха като недопустимо искането му да бъде обявено за противоречащо на основния закон  намаляването с 20 
милиона лева на бюджета на държавното обвинение за тази година. 
 
√ Зърнопроизводители предупреждават за много фалити в сектора 
Жътвата на ечемик и пшеница в Добруджа е към своя край. Добивите са в голям диапазон в отделните региони в област 
Добрич, като някъде стопаните са прибрали по над 600 кг на декар, докато на други места едва около 400. Основната 
причина за по-ниските от очакваните добиви е в късната сеитба заради студове, както и в продължителното засушаване 
през пролетта, което на места продължи повече от 50 дни. Голямата тревога на земеделските производители обаче е в 
безмитния внос на зърно от Украйна, което е с много по-ниска цена от тази на българското зърно, както и в липсата на 
пазар заради неустойчивата икономическа обстановка. 
Картината на добивите от пшеница и ечемик в област Добрич е пъстра, като количествата са по-малки от тези през 
миналата 2021 година, но и много по-големи от критичната 2020-та. Препускащите нагоре цени на горивата, торовете и 
семената са поредното предизвикателство пред зърнопроизводителите, а в същото време пазарите са застинали и за цени 
на зърното е трудно да се говори. Всичко това, заедно с безмитния внос на слънчоглед и пшеница от Украйна, изправя 
бранша пред много неизвестни, а за много стопанства тази ситуация ще означава и фалити, категорична е председателят 
на Добруджанския съюз на зърнопроизводителите Радостина Жекова. Тя обработва 13 000 декара в землището на село 
Гешаново, като средният добив от пшеницата е 400 кг. 
Мария Дикова обработва 6 000 декара в землището на село Гурково, община Балчик. Неблагоприятните метеорологични 
условия през зимата и пролетта са дали своето отражение и за нейната реколта, но не по-ниските от очакваните добиви са 
истинската й тревога. 
Липсата на търговия води след себе си и друг проблем. Складовите бази на търговците и производителите постепенно се 
запълват, повечето стопанства не разполагат с достатъчно място за съхранение на цялата си продукция, а тепърва ще се 
прибира реколта и от слънчогледа и царевицата, допълват Радостина Жекова и Мария Дикова. 
Радостина Жекова е категорична, че България не може да продължава да си затваря очите пред фактите и е време да 
последва примера на други европейски държави като Румъния например, които позволяват вноса на зърно от Украйна 
според директивата, но не го задържат в страната. По думите й ако се допусне смесването на българско и украинско зърно 
по складовете и след това то излезе от страната ни с български етикет, браншът ще бъде изключително компрометиран 
пред другите държави, тъй като качествата на това смесено зърно няма да отговаря на европейските изисквания. 
Как земеделците могат да се спасят в тази ситуация според Мария Дикова.  
Според нея вариантът е, който може да издържи, да съхранява продукция и да чак. По думите й обаче, това е много трудно, 
тъй като предстоят разходи за торове и семена, а всичко е поскъпнало.  Идват плащания на  
Няма вариант и добивите от слънчоглед и царевица да компенсират ситуацията с пшеницата. 
Националната асоциация на зърнопроизводителите също е притеснена от ситуацията в бранша и настоява за спешна 
намеса на държавата. В противен случай земеделците са готови на протести, заяви Радостина Жекова. 
Повече по темата чуйте в репортажа на кореспондента ни в Добрич Мая Щърбанова. 
 
√ ICGB става вторият газов оператор у нас 
Проектната компания на газовата връзка с Гърция - ICGB, съвместно с националните енергийни регулатори на  България и 
Гърция, ще връчат на официална церемония окончателно съвместно решение за сертифициране на дружеството като 
независим преносен оператор. На практика, това ще е вторият газов оператор на страната, съобщиха от КЕВР.  
Смесената компания "Ай Си Джи Би" ще управлява газовата връзка с Гърция.  
 С Окончателното Съвместно Решение на КЕВР и RAE се изпълняват всички регулаторни изисквания за въвеждане в 
търговска експлоатация на газовата връзка „Гърция-България“ (IGB) след 1 юли 2022 г. Решението на националните 
енергийни регулатори на България и Гърция е прието след успешно изпълнена процедура по съгласуване с Европейската 
комисия. Целият процес премина при съкратени срокове, предвид изключително важната роля на интерконектора.  
Проектът IGB (Междусистемна газова връзка Гърция-България) се реализира от смесеното инвестиционно дружество „АЙ 
СИ ДЖИ БИ” АД, регистрирано в България през 2011 г. с акционери БЕХ ЕАД (50%) и IGI Poseidon (50%). Съакционерът IGI 

https://bnr.bg/post/101676338
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Poseidon e дружество, регистрирано в Гърция, с акционери гръцката компания DEPA International Projects (50%) и 
италианската енергийна група Edison S.p.A (50%). 
В съответствие с устава си, „АЙ СИ ДЖИ БИ” АД следва да бъде собственик на газопровода IGB, като извършва финансиране 
на реализацията му, разпределяне на преносния му капацитет и получаване приходите от преноса на природен газ. 
Газопроводът IGB е проектиран за свързване с гръцката национална газопреносна система (DESFA S.A.) и с 
Трансадриатическия газопровод (TAP AG) в района на гр. Комотини (Гърция), и с българската газопреносна система 
(Булгартрансгаз ЕАД) в района на гр. Стара Загора. Oбщата дължина на интерконектора е 182 км, с диаметър на тръбата - 
32’’ и проектен капацитет до 3 млрд.м3/год. в посока Гърция-България. В зависимост от пазарния интерес към използване 
на по-голям капацитет и възможностите на съседните газопреносни системи, капацитетът на газопровода е проектиран да 
се увеличи до 5 млрд.м3/год. с допълнително изграждане на компресорна станция. 
 
√ Само летен ли е проблемът с качеството на питейната вода? 
Интервю на Снежана Иванова с Иван Иванов и репортажи на Даниела Костадинова и Мая Щърбанова в ''12+4'' 
Жители на села в общините Каварна и Генерал Тошево се оплакват от системна липса на вода и ниско налягане. 
Проблемите с водоподаването са от години, но през летните месеци се задълбочават. Реакцията на ВиК оператора, по 
думите им, са неадекватни и настояват за намеса на министерско ниво.  
До 2018 година захранването с вода на село Раковски, община Каварна, се е осигурявало от Напоителни системи, като ВиК 
операторът е плащал за услугата. Функционирала е и водонапорна кула, която е осигурявала резервно водоподаване. Вече 
четири години водата идва от Помпена станция-Горун и проблемите са постоянни, разказва Ивелина Кенерлиева.  
Редовно без вода са и жителите на село Балканци, община Генерал Тошево, посочи пред БНР Станислав Бояджиев.   
Според директора на ВиК-Добрич Тодор Гикински основният проблем е напояването с питейна вода и честите кражби от 
абонатите. Загубите по мрежата в селата Раковски и Балканци са от 81 и 94%. 
Мътна вода тече от чешмите в бургаското село Димчево. Проблемът с лошото качество на водата за битови нужди в селото 
продължава дълги години. Масови протести на жителите имаше през лятото на 2021 година. Стигна се до блокада на 
движението на колите по Международния път Бургас-Малко Търново. Какво се случи за една година? 
Село Димчево се намира на 21 км. от Бургас. То е разположено в северните склонове на Странджа планина с изглед към 
Мандренското езеро. 400 са постоянно живеещите хора в селото, като интереса на чужденци към него е много голям. 
Интерес има, но никой не смее да си купи къща в селото заради един дългогодишен, нерешен проблем. Водата в село 
Димчево е с изключително лошо качество.  
Селото се водоснабдява от собствен водоизточник, в който очевидно водата не става за битови нужди. Дълги години от 
кметството изпращат жалби до дружеството ВиК, но до момента решение на проблема им няма, разказаха пред БНР 
хората.  
След масовите протести миналото лято качеството на водата се промени, каза кметският наместник в селото Елена 
Атанасова. Тя отново е мътна, но в нея се усеща много хлор, уточни тя. 
ВиК-Бургас има изготвен комплексен проект за нов водопровод за селата Маринка и Димчево, каза говорителят на 
дружеството Димитър Гюров.  
И тъй като проблемът с водата в село Димчево продължава години наред, намалява надеждата на хората, че той ще бъде 
решен. 
"Проблемът с качеството на питейната вода е целогодишен. През лятото си говорим повече за водоснабдяване, защото 
има повече хора, засегнати от безводие". 
Това каза в предаването "12+4" инж. Иван Иванов, председател на Българската асоциация по водите, бивш 
председател на Българския ВиК холдинг. 
Той подчерта, че дълги години държавата е насочвала инвестиционния ресурс предимно в канализация и изграждането 
на пречиствателни станции за отпадъчни води, защото по изисквания на директивите на ЕС такива е трябвало да бъдат 
изградени: 
"Уви, те още не са изградени, но междувременно от 2020 година имаме нова Директива за питейните води, която 
задължава страните от ЕС да доставят качествена питейна вода на всеки жител на съответната страна по 24 часа в 
денонощието".   
Инж. Иванов определи качеството на питейната вода в България като добро, особено в големите населени места, където 
има добре работещи пречиствателни станции и постоянен контрол. 
"В по-малките населени места има проблеми, защото се захранват от собствени водоизточници и ако водният ресурс в тях 
не е със съответните качества, трябва да си изградят скъпи пречиствателни съоръжения. Нито ВиК операторите, нито 
държавата са готови да инвестират големи средства в такива населени места, защото те не могат да бъдат възстановени 
през цените на ВиК услугите".  
Интервюто на Снежана Иванова с инж. Иван Иванов и репортажи на Даниела Костадинова и Мая Щърбанова в предаването 
"12+4" можете да чуете от звуковия файл. 
 
√ Шринкфлация: Изкушението на търговците при инфлация 
Богомил Николов: Най-добре се пази информираният потребител 
Едно ново явление завладява публичното пространство особено след повишаването на инфлацията – шринкфлация. На 
границата между маркетинговия трик и измамата, зад екзотично звучащия термин "шринкфлация" се крие добре познат 
търговски подход: намаляване на количествата на стоки (или редукцията на тяхното качество), за да се запази цената, към 
която потребителят е привикнал. Механизмът е особено характерен за периодите с висока инфлация.  

https://bnr.bg/post/101676720/bezvodie
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За логиката на търговците, влиянието на шринкфлацията върху поведението и портфейла на обикновения потребител и 
колко чест е този сблъсък, разказва в "Нашият ден" Богомил Николов, изпълнителен директор на Асоциация "Активни 
потребители": "Явлението изобщо не е ново, а само получи име. Терминът се появи от академичните среди от една 
английска професорка. В нашето общество стана популярен от месец-два. Шринкфлацията представлява намаляване на 
обема/количеството на дадена стока или нейното качество в съдържанието, без да се променя продажната цена. По този 
начин нито един статистически институт не може да регистрира увеличение на цените и да регистрира инфлация. Но 
реално това е една модификация на инфлацията, при която, без да се увеличават номинално цените, се намалява това, 
което потребителят получава.  
Най-негативната страна на това явление шринкфлация е, че то обикновено остава. Формално погледнато, това не е измама 
– имате обявена цена, имате обявен грамаж. Само че се разчита на това, че хората не са чак толкова прецизни и не обръщат 
внимание. Статистиката не отбелязва инфлация, тя регистрира цени по своята методика." 
Николов даде пример, че на пазара има над 300 вида хляб и затова трябва да се търси някаква форма на идентификация. 
Той предложи форма, подобна на стандарта "Стара планина" при месото и колбасите. При хляба има един стандарт 
"България", който, според експерта, не е достатъчен. "Ако браншът се активира, може да създаде някакъв стандарт, който 
да дава гаранции. Другият вариант е да се приеме някаква законова разпоредба, която да задължава производителите да 
указват в съдържанието вида и сорта жито, използван в дадено брашно." 
Богомил Николов подчерта, че най-добре се пази информираният потребител. Затова трябва ясно да показваме на 
производителите и на търговците, че не сме безучастни и че имаме претенции. 
Чуйте повече от звуковия файл. 
 
√ Димитър Марков: ЕК ни каза, че от последния ѝ Доклад досега нищо не е направено 
"Изводът е, че това време е загубено, а резултатът е един абсолютен застой" 
Интервю на Снежана Иванова с Димитър Марков в предаването ''12+4'' 
"Основното нещо, което Европейската комисия ни казва, е, че от последния ѝ Доклад досега нищо не е направено. 
Изводите (в новия Доклад на ЕК - б.р.) са същите, дори на малкото места, където има минимален прогрес, като внасянето 
поне на законопроекта за Антикорупционната комисия, пак има отбелязване, че Комисията все пак очаква да види 
ефективните резултати от тези реформи, тъй като явно сами по себе си те не са в състояние да я убедят, че са годен 
механизъм да дадат положителни резултати. За мен изводът е, че от последния Доклад на ЕК до новия - времето е 
загубено. Няма никакъв напредък по нито една от четирите теми, въпреки че през това време се смениха няколко 
парламента, имаше правителство с антикорупционна политика, заявена като приоритет, но резултатът е един абсолютен 
застой". 
Тази констатация направи пред БНР Димитър Марков, директор на Правната програма на Центъра за изследване на 
демокрацията. 
Като основни причини за това експертът посочи политическата криза, през която мина страната и каквато отново се 
задава, но и "изключително сложната коалиция, която се озова на власт след последните парламентарни избори - 
тромавите механизми за вземане на решения, неясните интереси на всяка от политическите формации, видима липса на 
воля във всички коалиционни партньори да се борят с корупцията". 
Марков подчерта, че ЕК отбелязва в Доклада закриването на специализираните съдилища, но с уговорката, че очаква да 
види дали това ще доведе до очакваните положителни резултати, или няма да е контрапродуктивно. 
Според директора на Правната програма на ЦИД темата за медийния плурализъм ще става все по-важна за ЕК: 
"Нашата страна заема място все по-надолу в тази класация, което се вижда от последния Доклад - ние, с още няколко 
страни, сме в групата на най-рисковите, относно медийна свобода, плурализъм и яснота за собствеността на медиите".  
По думите му и по отношение на медиите не е реализиран очаквания от ЕК напредък: 
"Не бих казал, че медиите са по-свободни, отколкото преди". 
Интервюто на Снежана Иванова с Димитър Марков в предаването "12+4" можете да чуете от звуковия файл. 
 
√ ЕК вече очаква по-слаб икономически растеж, но доста по-висока инфлация през 2022 и 2023 г. 
Европейската комисия понижи слабо прогнозите си за икономическия растеж в еврозоната и целия ЕС през настоящата 
година, но повиши рязко очакванията си за инфлацията, тъй като реалността от продължителна руска инвазия в Украйна 
води до по-мрачни последици за световната и в частност за европейската икономика. 
В летния си макроикономически доклад ЕК отбелязва, че шоковете, отприщени от войната, удрят икономиката на ЕС както 
пряко, така и непряко, като я насочват към по-нисък растеж и по-висока инфлация. 
Бързото нарастване на цените на енергийните и хранителните стоки подхранва глобалния инфлационен натиск, подкопава 
покупателната способност на домакинствата и предизвиква по-бърза реакция по отношение на паричната политика на 
централните банки, отколкото се предполагаше досега. 
Освен това, забавянето на растежа в САЩ добавя към отрицателното икономическо въздействие на водената от Китай 
стриктна политика на "нулев Covid-19", отбелязва ЕК. 
Комисията вече прогнозира нарастване на БВП на еврозоната с 2,6% през тази година - малко под пролетната прогноза за 
растеж от 2,7% и рязко забавяне на икономическия растеж през 2023 г. до 1,4 на сто (под пролетната оценка за 2,3%). 
За целия ЕС се очаква растеж на БВП от 2,7% през 2022 г. (без промяна спрямо предишната оценка) и негово забавяне до 
1,5% през 2023 г. - под прогнозата през пролетта за икономическа експанзия от 2,3 на сто. 

https://bnr.bg/post/101676282
https://bnr.bg/post/101676598/dimitar-markov-ek-ni-kaza-che-ot-poslednia-doklad-dosega-nishto-ne-e-napraveno
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В същото време ЕК повиши рязко инфлационните си очаквания и вече прогнозира повишаване на потребителските цени 
през тази година със 7,6% в еврозоната и с 8,3% в ЕС при прогнози от пролетта за по-слабо нарастване на инфлация 
съответно с 6,1% и с 6,8 на сто. 
За 2023 г. Комисията очаква инфлацията в еврозоната да се забави до 4%, а в целия ЕС - до 4,6%, след като през пролетта 
прогнозира по-сериозно понижение на инфлацията съответно до 2,7% и до 3,2 на сто. 
 

 
 
Докато цените на някои суровини се отдръпват от неотдавнашните пикове, европейската икономика остава уязвима към 
развитието на енергийните пазари поради силната си зависимост от руските изкопаеми горива, С цените на газа, които се 
доближават до историческите си върхове, енергийната инфлация нараства, посочва ЕК. 
Инфлацията при храните също расте, но натискът се разширява още повече, тъй като по-високите разходи за енергия се 
прехвърлят към услуги и други стоки. Домакинствата с по-ниски доходи са особено засегнати от продължителното 
покачване на цените. Докато предприятията все още очакват разширяване на икономическата дейност, те са по-малко 
оптимистични за бъдещето, което ще натежи върху инвестициите. Домакинствата са също толкова негативно настроени за 
бъдещето, колкото бяха в началото на пандемията, която се очаква да забави възстановяването на частното потребление. 
Очаква се икономическата активност да е отслабнала през второто тримесечие, но би трябвало да възвърне известна сила 
през лятото, благодарение на обещаващия туристически сезон. 
През 2023 г. се очаква икономическият растеж да набере известна скорост на фона на устойчив пазар на труда, забавяне 
на инфлацията, подкрепа от Механизма за възстановяване и устойчивост и все още голямо количество излишни 
спестявания. На годишна база обаче има ревизия надолу с почти един процентен пункт спрямо пролетната прогноза. 
Комисията подчертава, че рисковете за прогнозата за икономическата активност и инфлацията са силно зависими от 
развитието на войната. По-нататъшното увеличение на цените на газа може да засили стагфлационните сили, действащи 
в момента. Вторичните инфлационни ефект пък биха могли да засилят тези сили и да доведат до по-рязко затягане на 
финансовите условия (по-агресивни повишаване на лихвите), което не само ще натежи върху растежа, но и върху 
финансовата стабилност. 
В същото време неотдавнашните низходящи тенденции на цените на петрола и другите суровини могат да се засилят, 
което да доведе до по-бързо забавяне на инфлацията. Освен това, частното потребление може да се окаже по-устойчиво 
на повишаване на цените, ако домакинствата използват повече от спестяванията си. 
Според ЕК развитието на коронавирусната пандемия също продължава да бъде рисков фактор пред новите икономически 
прогнози. 
 
√ ЕК: Войната в Украйна, растящите енергийни цени и Covid-19 представляват сериозни икономически рискове 
Европейският комисар за икономиката Паоло Джентилони заяви в четвъртък, че освен натиска, идващ от войната в Украйна 
и растящите цени на енергията, пандемията от Covid-19 остава значителен риск за новите икономически прогнози на ЕС и 
еврозоната. 
"Covid-19 остава значителен риск. Не може да се изключи възможността възобновяването на пандемията в ЕС да доведе 
до нови смущения в икономиката въпреки факта, че към момента нямаме мерки в тази посока“, посочи той по време на 
пресконференцията, на която бяха представените летните икономически прогнози на Комисията за 2022 и 2023 г. 
"Възможна е буря, но ние в момента не сме в нея", посочи Джентилони, отбелязвайки същевременно, че спада на еврото 
ди нивото на паритет спрямо долара е основен под за безпокойство до голяма степен за развиващите се икономики, а не 
за самата еврозона, тъй като еврото поскъпва спрямо други основни валути. 
Предупреждението на Джентилони идва, след като ЕК намали прогнозите си за европейския икономически растеж, като 
същевременно повиши рязко прогнозите си за инфлацията. 
 
√ ЕК ще призове идната седмица страните членки на Евросъюза за икономия на енергия 
Европейската комисия се очаква да призове идната седмица страните членки на Евросъюза да въведат мерки за икономия 
на енергия заради кризата, предизвикана от войната в Украйна, предаде Франс прес. 
"Енергията, спестена през лятото, е енергия, която може да бъде потребена през зимата", се казва в цитиран от агенцията 
документ от Комисията. В него се предвижда препоръка обществени сгради и помещения в държавни предприятия да не 
се охлаждат до температура под 25 градуса през лятото и да се отопляват до най-много 19 градуса през зимата. 
 
√ Германия: Несигурните руски газови доставки ще повлияят негативно на икономиката 
Германската икономика устоя добре на въздействието на войната в Украйна през първата половина на 2022 г., но има 
големи опасения за това какъв негативен ефект върху икономиката на страната ще има по-нататъшно намаляване на 
доставките на руски газ през следващите месеци, заяви в четвъртък министерството на икономиката. 
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"Несигурността относно продължаването на доставките на руски газ създава забележимо по-мрачна икономическа 
перспектива за втората половина на годината“, отбеляза министерството в своя редовен месечен доклад, предаде 
Ройтерс. 
 
√ Блокираха мост в центъра на Будапеща заради повишаването на данъка за дребния бизнес 
Стотици протестиращи блокираха мост в центъра на Будапеща за трети пореден ден в знак на протест срещу повишаването 
на данъка за дребния бизнес. Мярката беше приета от парламента във вторник, а според недоволните тя ще засегне 
стотици хиляди малки фирми.  
Снощната демонстрация беше по-малобройна от тези в предишните дни, в които участваха няколко хиляди души.  
Опозиционният лидер Петер Марки-Зай, който се изправи срещу премиера Виктор Орбан на парламентарните избори през 
април, но загуби вота, заяви, че на управляващите са им трябвали 100 дни за да докажат, че всички техни думи са лъжа.  
През последните месеци инфлацията в Унгария достигна двуцифрени числа, като това е за първи път от 20 години насам.  
 
√ Марио Драги обяви, че подава оставка от премиерския пост 
Премиерът на Италия Марио Драги обяви миналата вечер, че подава оставка заради отказа на движението "Пет звезди" 
да го подкрепи във вчерашния вот на доверие в Сената. "Пет звезди" е част от широката коалиция зад правителството на 
националното единство на Драги, но представителите на формацията не участваха в гласуването, с което бяха одобрени 
неотложни мерки в областта на енергийната и социална политика, инвестициите и бизнеса. 
Марио Драги беше предупредил, че ще се оттегли от поста, въпреки че липсата на "Пет звезди" не го лишава от мнозинство 
в парламента. Мотивът му е, че така вече няма да е начело на правителство на националното единство. 
Драги се срещна вчера с президента Серджо Матарела. Това стана след като Сенатът одобри чрез вот на доверие указа 
"Помощи" за неотложни мерки в областта на енергийната и социална политика, инвестирането, бизнеса, конфликта в 
Украйна и др. Във вота не участваха  "Пет звезди", което предизвика политическата криза, тъй като движението е 
коалиционен партньор .  
Както бе предварително обявено, "Пет звезди" бойкотира вота и сенаторите му напуснаха залата. Указът "Помощи" бе 
одобрен със 172 гласа "за", 39 "против" и нито един въздържал се. 
До кризата се стигна след разногласия  между премиера Марио Драги и предшественикът му – лидерът на "Пет звезди" 
Джузепе Конте. За него указът е недостатъчен с предвидените помощи, като той е и против изграждането на завод за 
преработка на отпадъци в Рим. 
Практика е да се прилага вот на доверие в парламента при одобряване на закон при несъгласия на коалиционни 
партньори, отбелязва кореспондентът на БНР в Италия. Същевременно заради политическия трус финансовата борса на 
Милано бе най-губеща в Европа вчера - с 3,40%. 
 
√ Президентът на Италия Серджо Матарела не прие оставката на Марио Драги 
До идната сряда се очаква да стане ясно дали правителството на националното единство в Италия ще продължи да 
управлява до идната пролет, когато трябва да се проведат редовни парламентарни избори, или ще бъде свикан 
предсрочен вот наесен. 
Премиерът Марио Драги ще трябва да провери с каква подкрепа разполага в парламента, става ясно от съобщение на 
президентската администрация, публикувано след като държавният глава - Серджо Матарела - отказа да приеме оставката 
на Драги. 
Бившият управител на Европейската централна банка обяви, че се оттегля заради популисткото движение "Пет звезди", 
което не участва в гласуването по-рано вчера на доверие на кабинета като част от процедура за приемане на пакет от 
инвестиции за 23 милиарда евро с цел борба срещу инфлацията. 
И без "Пет звезди" правителството на Драги разполага с мнозинство в парламента, но той беше категоричен, че без тази 
формация правителството, което оглавява, вече не е на националното единство и затова той не иска повече да е премиер. 
Президентът на Италия Серджо Матарела отхвърли оставката на премиера Марио Драги с предложение да се представи 
пред парламента, където да се изясни случилото се в Сената от политическа гледна точка. Това ще стане в сряда. 
Тази линия, премиерът да говори пред парламента, се поддържа от Демократическата партия, като реална политическа 
форма на конфронтация. Лидерът ѝ Енрико Лета държи правителството да продължи своята работа. 
Матео Ренци от "Италия вива" и други политици също искат Марио Драги да остане премиер. 
Най-много за предсрочен вот апелират от дясната партия "Братя на Италия", която е опозиция. 
Интересен факт е, че от 2018-а година до сега, 162-ма представители на "Пет звезди" в парламента са сменили партийната 
си принадлежност. 
 
√ Разпродажби на италианските акции и облигации заради риск от колапс на правителството на Драги 
Италианският пазар на акции стартира търговията в четвъртък с най-солидно понижение в рамките на водещите 
европейски борси заради опасенията за колапс на правителството на премиера Марио Драги, след като движението "Пет 
звезди" заяви, че няма да участва във вота на доверие в Сената, който се проведе по-късно през деня. 
Водещият индекс на борсата в Милано FTMIB стартира търговията със спад от малко над 1%. Под известен натиск от 
продажби се намират и останалите европейски борси, следвайки снощния спад на Уолстрийт като реакция на изненадващо 
рязкото повишаване на инфлацията в САЩ през юни, което бетонира очакванията за продължаване на агресивната 
политика на Федералния резерв за повишаване на основната американска лихва. 
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Притесненията за политическа криза в Италия водят и до продажби на италианските държавни облигации, което 
провокира спад на техните цени и нарастване на доходността им. 
Доходността на 10-годишните италиански държавни ценни книжа се повиши в началото на вчерашната търговия с повече 
от 15 базисни пункта към нива над 3,33%, като същевременно се разширява и техния лихвен спред спрямо аналогичните 
германски облигации. 
 
√ САЩ опроверга твърденията на Москва, че санкциите причиняват глобална криза с храните 
САЩ заявиха, че няма забрана за продажбата на Русия за оборудване за селското стопанство. По този начин Вашингтон 
опровергава твърденията на Москва, че не инвазията на Украйна, а западните санкции причиняват глобална криза с 
храните.   
Oт финансовото министерство на САЩ посочват, че изключение от санкциите спрямо Русия правят транзакциите свързани 
с продукцията, продажбата и транспорта на оборудване за селското стопанство. От органа също поясняват, че наложените 
забрани за "непровокираната и неоправдана война срещу Украйна" не се отнасят до продукти като торове, както и 
медицински средства и тестове за Covid-19.   
В изявлението руският президент Владимир Путин е обвинен, че използва храната като оръжие във войната и че създава 
блокади за пристанищата в Черно море.   
От началото на конфликта в Украйна САЩ са допринесли с 2.8 милиарда долара за подсилване на спешни действия в страни 
сблъскали се с хранителна криза, казват още от американското министерство на финансите.  
Според хуманитарната организация към ООН за борба с глада 47 милиона по света са застрашени от глад, следствие на 
войната в Украйна.   
Неотдавна американският държавен секретар Антъни Блинкън каза, че действията на Русия са допринесли до размириците 
в Шри Ланка, където президентът подаде оставка след масови протести заради намаляващите запаси от храна и гориво.   
 
√ Захарова: Бъдещето на "Северен поток 1" ще зависи от търсенето на газ и от санкциите 
Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова заяви в четвъртък, че бъдещето на газопровода "Северен 
поток 1" до Германия ще зависи от търсенето на газ в Европа и от западните санкции срещу Русия, предаде Ройтерс. 
От 11 юли важният газопровод от Русия до Германия е подложен на годишна поддръжка за десет дни (до 21 юли), но 
европейските правителства се притесняват, че Москва може да удължи този срок на профилактика, за да ограничи 
доставките на газ за Европа, поставяйки по този начин под сериозен въпрос плановете за запълване на 80% от капацитета 
на европейските газови хранилища преди началото на зимата. 
Контролираният от Кремъл енергиен гигант "Газпром" заяви в сряда, че не може да гарантира безопасното функциониране 
на ключова част от "Северен поток 1" поради съмнение относно връщането на ремонтирана в Канада газова турбина с 
оглед на наложените от Отава санкции срещу руската компания. 
Канада съобщи през миналия уикенда, че е издала разрешение за връщане на турбината за компресорната станция 
"Портовая" на "Северен поток 1" в Русия. 
"Що се отнася до бъдещата работа на газопровода, много ще зависи от нашите партньори по отношение на търсенето на 
газ и нелегитимните санкции, както се случи с турбините в Канада", посочи днес Захарова. 
Тя каза още, че т.нар. ежегодна поддръжка на газопровода е била предварително договорена с потребителите. 
Забележките на Захарова съвпадат с по-ранни нейни изявления, в които тя критикува западните страни и квалифицира 
ситуацията с турбините като "адски цирк". Тя обаче добави, че русото външно министерство отхвърля всякакви спекулации 
за спиране на газовите доставки. 
Русия обвинява Запада, че води икономическа война срещу нея в подкрепа на Украйна, но продължава да настоява, че 
остава надежден доставчик на енергия. 
Западът пък обвинява Русия, ключов износител на петрол и газ, че увеличава употребата на енергията като геополитическо 
оръжие. 
Миналия месец Русия намали газовите потоци до едва 40% от общия капацитет през "Северен поток 1', позовавайки се 
именно на забавеното връщане на ремонтираната в Канада турбина. 
 
√ Китай счита за "сложно" определянето на таван за цените на руския петрол 
Говорителят на китайското министерство на търговията Шу Юйтин заяви в четвъртък, че евентуалното ограничаване на 
цените на руския петрол е "сложно". Вместо това, добави тя, решението на настоящата ситуация в енергийния сектор е 
"насърчаване на мирните преговори". 
Забележките на китайския представител идват, след като министърът на финансите на САЩ Джанет Йелън предложи 
възможността за поставяне на таван на цената на руския петрол по време на виртуална среща с китайския вицепремиер 
Лю Хъ. 
В сряда заместник-министърът на финансите на Съединените щати Уоли Адейемо пък отбеляза, че "постигането" на 
подобен ценови таван ще постави Москва "в позиция, в която тя трябва да направи избор дали да подкрепя икономиката 
си или да продължат да плаща за войната си в Украйна". 
Междувременно руското министерство на външните работи подчерта в четвъртък, че въвеждането на таван на цената на 
петрола ще доведе само до по-нататъшно увеличение на цените, вместо да ги понижи. 
Говорейки на редовен брифинг за пресата, говорителят на външното министерство Мария Захарова, отбеляза, че подобни 
планове са "антипазарни и рискови". 
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√ Петролът поевтиня до 4-месечни дъна под $ 100 за барел заради страхове от предстояща рецесия 
Петролът поевтиня с над 2%, настанявайки се по-трайно в нивата под 100 долара за барел за пръв път от месец март насам 
с оглед на засилващите се опасения за предстоящата икономическа рецесия на фона на растящата инфлация и 
провокираната от нея по-агресивна политика на централните банки за повишаване на лихвените ставки. 
Към 16.15 часа българско време вчера, септемврийските фючърси на петрол Брент се понижават с 2,4% към 97,15 долара 
за барел, след като малко по-рано през деня дори за кратко падна до 96,95 долара за барел, достигайки най-ниско ценово 
ниво от 17-и март 2022 г. 
Фючърсите на американския лек суров петрол WTI с доставка през август пък поевтиняват с 2,8% към 93,50 долара за барел, 
след като за кратко паднаха дори към 93,24 долара за барел - най-ниско ценово ниво от 11-ти април. 
По този начин петролните фючърси вече се търгува с повече от 20% под техните ценови върхове от месец юни и бележат 
спад с близо 10% само от началото на настоящата седмица, заличавайки голяма част от печалбите, натрупани след 
започналата в края на февруари руска военна инвазия в Украйна. 
 

Графика на петрол Брент (в долари за барел) 

 
 
Рязкото ускоряване на инфлацията в САЩ през юни до 40-годишен връх от 9,1% бетонира очакванията, че този месец 
Федералният резерв ще повиши отново основната американска лихва със 75 базисни пункта, като дори започва да се 
оценява още по-агресивно вдигане на лихвата с цели 100 базисни пункта. 
Вчера пък Европейската комисия понижи прогнозите си за икономическия растеж в ЕС и еврозоната през тази година, като 
в същото време повиши рязко прогнозата за инфлацията, което е пореден сигнал към ЕЦБ, че централната банка трябва да 
започне още този месец цикъл на затягане (повишаване) на лихвените си ставки. 
Растящата инфлация, енергийната криза около руските доставки и агресивните политики на централните банки за 
повишаване на лихвите са предпоставка за сериозно забавяне на глобалния икономически растеж и дори за риск от 
предстоящата рецесия. 
Подновените огнища на Covid-19 в Китай също натежават върху световните икономически перспективите  и респективно 
върху перспективите за петролното търсене. Covid огнището в Шанхай изглежда отслабва, но други региони на страната са 
блокирани и са изправени пред нови рестрикции за ограничаване на разпространението на коронавируса. 
Дневният внос на суров петрол в Китай през юни падна до най-ниското си ниво от юли 2018 г., тъй като рафинериите 
очакваха негативен ефект от локдаун мерките, според оценки на агенция Ройтерс. 
От страна на предлагането обаче фундаменталните показатели все още сочат за затегнат пазар на фона на прекъсвания на 
доставките от Русия и Либия и не много голям свободен производствен капацитет в рамките на ОПЕК. 
 
Икономически живот 
 
√ Лихвен ребус 

1. Предисловие 
Лихвените проценти, които търговските банки (ТБ) начисляват по нов бизнес (т.е. по новоотпуснати кредити и 
новорегистрирани депозити), са основен показател за бизнес настроенията. Когато ситуацията е спокойна, инфлацията 
(както текущата, така и очакваната) е на поносими и ниски равнища (такова равнище на инфлация се дефинира от 
Европейската централна банка (ЕЦБ) в размер на 2% годишно), тогава лихвените равнища по нови кредити са относително 
устойчиви и превишават инфлацията с около 2-4 процентни пункта. По-високите разлики между инфлация и лихви 
корелират с локалния кредитен риск – колкото е по-рискова страната, толкова превишението на лихвите по кредити над 
инфлацията е по-високо. 
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Централната банка (ЦБ) е институцията, която е призвана да следи плътно и да предвижда инфлацията, от една страна, и 
кредитната активност, от друга, и да регулира кредитно-лихвените процеси и съотношения. Регулацията се извършва чрез 
финансови и правни взаимоотношения между ЦБ и ТБ. С притежавани властови управленски въздействия ЦБ указва 
въздействие върху ТБ при определяните от тях лихвени проценти по нови кредити и депозити.     
У нас възможностите на ЦБ (тя е БНБ) за оказване на подобен тип въздействия върху ТБ са значително ограничени, предвид 
функциониращия паричен съвет. Но, от друга страна, ТБ у нас чувстват въздействие (както пряко, така и косвено) от ЕЦБ. 
При всички случаи обаче протичането и спецификата на вътрешните за страната финансово-икономически условия са 
предопределящи и до голяма степен решаващи за депозитно-кредитното поведение на ТБ. 
2. Лихвена динамика 
На Фигура 1 е представена динамиката на лихвените проценти по нов бизнес у нас, по-точно на лихвите по краткосрочни 
и дългосрочни кредити, както и по срочни депозити (по данни на БНБ). След изживяната финансово-икономическа криза 
от 2008 г. посочените лихви бележат траен и видимо изразен тренд на снижение. Относително успокояване и 
стабилизиране се отбелязва след 2017 г., най-вече за лихвите по дългосрочни кредити и по срочни депозити. По-различна 
е динамиката при лихвите по краткосрочни кредити. 
Отбелязаният тренд на редукция на лихвите се свързва и с позитивния процес на интеграция на страната към европейските 
икономически структури. 
 

 
Фигура 1 

 
Лихвите по дългосрочни кредити е редно да превишават лихвите по краткосрочни кредити. Дългосрочните кредити са по-
рискови и това е причината те да са и по-скъпи. Такава е ситуацията у нас за 2009-2016 г., когато лихвите по дългосрочни 
кредити превишават ливите по краткосрочни кредите средномесечно с 1,5 процентни пункта. Ситуацията се променя 
чувствително след 2016 г. (за периода 2017-2022 г.), когато се наблюдава обратна тенденция – лихвите по краткосрочни 
кредити превишават лихвите по дългосрочни кредити средномесечно със същите 1,5 процентни пункта! 
Продължителното поддържане на обратно съотношение между лихвите по краткосрочни и дългосрочни кредити за 2017-
2022 г. не е естествено и е нелесно за обяснение. То означава, че търсенето на краткосрочни кредити устойчиво доминира, 
а търсенето на дългосрочни кредити е подтиснато. Но дългосрочните кредити градят основите на солидния перспективен 
икономически растеж. Краткосрочните кредити се използват за оборотни цели и като правило нямат отношение към 
установяването на позитивен дългосрочен икономически растеж.     
Видимо условията за перспективен икономически растеж в България за времето след 2017 г. се оценяват от бизнеса като 
неблагоприятни и несъдействащи за разгръщане на дългосрочна икономическа активност. 
Лихвите по срочни депозити за 2017-2022 г. се поддържат пренебрежимо нулеви. Дори в края на периода кривата слиза 
под нулата. При това депозитите на предприятията и домакинствата продължават да нарастват. Населението и 
икономическите агенти акумулират свободни финансови ресурси, за които не съществуват реални възможности за 
печелившо инвестиране. Такъв тип печелившо инвестиране е редно да се предлага от фондовата борса, която в България 
продължава своето примитивно съществувание. Именно отсъствието на такива алтернативни печеливши инвестиционни 
възможности може да се определи като една от причините за масираното изтичане на български капитали в чужбина – 
през 2017 г. нетно изнесените български капитали в чужбина се оценяват от БНБ на 2,6 млрд.EUR, докато през 2021 г. 
същият показател вече е почти три пъти по-голям (7,5 млрд.EUR)! 
3. Лихви и инфлация 
Икономическата логика, както и систематизираните наблюдения предопределят наличието на ясно изразена 
взаимовръзка между инфлация, от една страна, и лихвени равнища, от друга. Като правило лихвените равнища по 
кредитите превишават инфлацията. При срочните депозити се наблюдава по-голямо разнообразие. 
На Фигура 2 е представена динамиката на 12-месечната инфлация, съпоставена с лихвите по нов бизнес за дългосрочни 
кредити и за срочни депозити. 
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До средата на 2021 г. лихвите по дългосрочни кредити превишават трайно и значително инфлацията – средномесечно с 
близо 6 процентни пункта, като с времето маржът намалява.  Подобно чувствително превишение е пазарна оценка за 
относително високия странов кредитен риск. През последната година обаче зависимостта драматично се променя – 
инфлацията нараства чувствително, но лихвите по дългосрочни кредити не реагират. Аналогична е ситуацията и при 
лихвите по срочните депозити. Обяснението не е тривиално. 
 

 
Фигура 2 

 
Като предлагане, ТБ разполагат с финансови ресурси, които не съумяват да пласират. В противовес търсенето на нови 
инвестиционни кредити е ограничено и свито. Подобно съотношение между търсене и предлагане на кредити обяснява 
поддържането на относително ниски лихви по кредитите. От друга страна, ТБ трупат немалки печалби благодарение на 
това, че практически ползват безплатен финансов ресурс за сметка на депозиторите, т.е. за сметка на населението и на 
икономическите агенти. 
Депозитите в ТБ към края на 2019 г. са 82 млрд.лв, а в края на първото тримесечие на текущата година вече са 105 млрд.лв., 
т.е. дори и в рецесионния пандемичен период се отбелязва прираст от 23 млрд.лв. (28%!). Същевременно кредитите за 
същия период са нарастнали от 59 млрд.лв. на 74 млрд.лв., т.е. прирастът е от 15 млрд.лв., т.е. значително по-нисък от 
прираста на депозитите. Една трета от прираста на депозитната маса остава кредитно неизползвана. 
Икономиката съумява да натрупа финансов излишък, който не се материализира във вид на вътрешни инвестиции. 
Причините следва да се търсят във вътрешните условия за разгръщане на бизнес начинания, които видимо не предоставят 
благоприятни инвестиционни възможности. 
Паралелно с това преразпределението на финансови ресурси не стимулира развитието на търсенето и на прираста на 
потреблението като двигател на стоковото предлагане. Нараства социалното разслоение в обществото, което подсилва 
полюсното подоходно разделение. 
4. Заключение 
Макроикономическото управление на равнище правителство, както и особено на равнище Народно събрание, не успява 
да оцени правилно развитието на вътрешните финансово-икономически проблеми и да отреагира адекватно. 
Политическият хаос в страната не е икономически безобиден. Редуват се политически партии, сменят се правителства, но 
провеждането на необходимите реформи изостава. Надделяват късогледи реваншистки настроения, които спъват и 
задържат усъвършенстването на функционирането на жизнено важни институции, минират инвестиционните инициативи 
и задържат перспективния икономически растеж. 
В съвременните социално-икономически взаимоотношения нараства значително отговорността и предопределящата 
значимост на електоралния избор. Не политиците са виновни за изживяваните и понасяни житейски трудности, а тези, 
които лекомислено делегират права на политическите представители и им предоставят широки възможности за 
злоупотреби. Населението на страната ще трябва да съумее да осмисли своята собствена отговорност за допусканите 
неудачи. В това отношение образованието и разяснителните дейности продължават да изостават от императивите на 
времето. 
 
√ ЕК повишава прогнозата си за растеж на българската икономика през 2022-ра 
В междинната си лятна икономическа прогноза за страните от ЕС, Еврокомисията ревизира нагоре с 0,7 процентни пункта 
темпа на растеж на реалния БВП на България, сравнено с пролетната прогноза. 
Ревизията нагоре през 2022 г. отразява главно силното възстановяване през първото тримесечие на тази година. По-
слабата външна среда и по-строгите условия за кредитиране, съчетани с по-слабия ръст на реалните заплати, обясняват 
ревизията надолу за 2023 г. (-0,8 п.п.). 
През първото тримесечие на 2022 г. БВП нарасна с 0,8% на тримесечна база, като всички компоненти на търсенето са 
допринесли за това, сочат още данните за България. Ръстът на частното потребление е подкрепен от благоприятните 
условия на пазара на труда и рязкото увеличение на заплатите в частния сектор в началото на годината. Потребителското 
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доверие се е влошило от март, което предполага по-нисък растеж на частното потребление през останалата част от 
годината. Предвижда се износът на стоки и услуги да се разшири през 2022 г. както поради износа на стоки, така и поради 
туризма. 
 

 
Данни за България, Източник: ЕК 

 
От ЕК изтъкват, че прилагането на Плана за възстановяване и устойчивост се очаква да бъде основният фактор зад 
ускорения растеж на инвестициите през 2022 г. и 2023 г. Като цяло реалният БВП се очаква да нарасне с 2,8% през 2022 г. 
и 2,3% през 2023 г. 
Силното увеличение на заплатите през 2022 г. се очаква да доведе до по-нататъшно увеличение на цените, особено в 
нетъргуемия сектор. В контекста на по-слабо оживена кредитна активност и коригирани инфлационни очаквания, за 2023 
г. се прогнозира по-умерено увеличение на заплатите, което ще доведе до по-бавен растеж на потреблението. 
Очаква се инфлацията да се ускори до 12,5% през 2022 г. на фона на по-високите цени на енергията и храните и косвените 
ефекти от повишените цени на енергията за фирмите върху общата инфлация. През 2023 г. се очаква ХИПЦ инфлацията да 
се установи на 6,8%. Високите цени на храните и услугите са настроени да поддържат относително висока обща инфлация, 
отразяваща съответно предполагаемото развитие на фючърсите на хранителните стоки и въздействието от минали 
увеличения на заплатите. 
Като цяло се очаква икономиката на ЕС да продължи да се разраства, но със значително по-бавни темпове от очакваното 
в прогнозата от пролетта на 2022 г., сочи междинната лятна прогноза на ЕК. 
Изтъква се, че много от отрицателните рискове, свързани с прогнозата от пролетта на 2022 г., са се реализирали. 
Нахлуването на Русия в Украйна оказа допълнителен натиск за повишаване на цените на енергията и хранителните стоки. 
Те подхранват инфлационния натиск в световен мащаб, подкопават покупателната способност на домакинствата и 
предизвикват по-бърза реакция на паричната политика от очакваното. Продължаващото забавяне на растежа в САЩ е в 
допълнение към отрицателното икономическо въздействие на стриктната политика на Китай за нулево разпространение 
на COVID. 
 

Инфлация 
Икономиката на ЕС остава особено уязвима по отношение на развитието на енергийните пазари поради силната си 
зависимост от руски изкопаеми горива, а отслабването на растежа в световен мащаб намалява външното търсене. 
Набраната инерция с възстановяването от миналата година и малко по-силното от очакваното преди това първо 
тримесечие се предвижда да даде тласък на годишния темп на растеж за 2022 г. 
Въпреки това икономическата активност през останалата част от годината се очаква да бъде слаба, независимо от 
обещаващия летен туристически сезон. През 2023 г. се очаква тримесечният икономически растеж да набере инерция на 
фона на устойчивия пазар на труда, умерената инфлация, подкрепата по линия на Механизма за възстановяване и 
устойчивост и все още големия размер на излишъка от спестявания. 
Рекордно високата инфлация се очаква да намалее през 2023 г. ЕК значително увеличава прогнозата си за инфлацията в 
сравнение с пролетната прогноза. Освен голямото увеличение на цените през второто тримесечие, се очаква 
допълнителното покачване на цените на природния газ в Европа да се отрази на потребителите и чрез цените на 
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електроенергията. Инфлацията се очаква да достигне най-високата си стойност от 8,4 % на годишна база през третото 
тримесечие на 2022 г. в еврозоната и след това да намалява стабилно и да спадне под 3 % през последното тримесечие на 
2023 г. както в еврозоната, така и в ЕС, тъй като натискът от ограниченията в предлагането и от цените на стоките отслабва. 
Сред констатациите е, че рисковете за прогнозата за икономическата активност и инфлацията зависят в голяма степен от 
развитието на войната, и по-специално от последиците от нея за доставките на газ за Европа. 
 
√ Паритет между еврото и долара: докъде ще стигне пропадането? 
Еврото спадна до един долар, праг, до който то не беше стигало от пускането му в обръщение преди две десетилетия. 
Недоверието към единната европейска валута се дължи на опасенията от прекратяването на руските доставки на газ за 
Европейския съюз, коментира в свой анализ Le Monde*. 
Инвеститорите отдават предпочитания на зелената банкнота, чийто курс се повиши с 14% от началото на годината. 
Исторически само за съвсем кратко време еврото се обменяло за 1 долар, когато въпроснителните около новата единна 
валута тегнеха върху курса ѝ. 
Паритетът между еврото и долара е изключително силен символичен, дори психологически праг. Последният път, когато 
това стана, беше през октомври 2000 година. Тогава американската икономика беше в много добро състояние, докато 
еврозоната буксуваше. Спадът на еврото отразяваше контраста между двете големи западни икономики. Нещо подобно 
се случва и в момента. Но ако заплахата от рецесия тегне и върху двата континента, най-силната световна икономика 
изглежда се намира в по-добра форма от еврозоната. Повишаването на лихвените проценти от Федералния резерв 
примамва инвеститорите и те се насочват към американската валута. По-точно е да говорим не за спад на еврото спрямо 
долара, а за покачване на долара спрямо еврото, тъй като то остана стабилно спрямо повечето други валути. 
Паритетът отразява страха за стабилността на икономиката в еврозоната 
Процесът започна с началото на войната на Русия срещу Украйна. Европа практически няма петрол и на нея ѝ се отрази 
негативно първо покачването на цените на горивата, а след това и инфлацията. Логично сривът на еврото беше следващият 
етап, очакван от месеци. Еврото е малко като клапан под налягане, който се отваря под натиска на лошите новини. 
Съществуването му беше под заплаха по време на дълговата криза след 2010 г., но в момента то не е поставено под въпрос. 
Сега обаче стойността му спада и никой не знае докъде може да слезе единната валута. 
Дали това е лоша новина за търговския баланс? 
За страните с хроничен дефицит, които, като Франция, са силно зависими от вноса на петрол, това е много лоша новина. 
Скокът на цените ще предизвика инфлация. Като цяло 60% от вноса в еврозоната е в долари, което ще има негативно 
отражение върху търговския баланс. Големите страни износителки като Германия и Италия могат да се възползват, но само 
частично, тъй като основната част от износа им е в еврозоната. За сметка на това в страните с развит туризъм в района на 
средиземноморието се наблюдава значително увеличаване на американските туристи. А те харчат долари. Това частично 
ще компенсира увеличаването на разходите за петрол. 
Пазарите са обезпокоени от възможността за голяма енергийна криза на Стария континент. Има опасения, че Русия няма 
да възстанови газоподаването, което в момента е спряно поради редовната профилактика на газопровода Северен поток 
1. Тази ситуация засилва страховете от рецесия в Европа. 
Енергията, която идва от Русия, е „сърцевината на това, което тревожи Европа“ и заявлението от страна на Канада, че ще 
върне на Германия турбините на газопровода Северен поток 1 за смекчаването на енергийната криза с Русия „нямаше 
позитивен ефект“, коментира Джефри Хали, анализатор в Oanda. 
Профилактиката на газопровода Северен поток 1 
В понеделник Газпром започна десетдневна профилактика на газопровода Северен поток 1. Германия и другите 
европейски страни изчакват да видят дали газоподаването ще бъде възобновено. „Ключовият въпрос е да знаем дали 
газът ще се върне след 21 юли. Изглежда обаче, че пазарите вече са взели своето решение“, отбелязва Джефри Хали. 
Според Марк Хефеле, анализатор в UBS, спирането на руските газови доставки за Европа „ще доведе до рецесия в цялата 
еврозона като поне три последователни тримесечия ще има свиване на икономиката“. На Европейската централна 
банка ще ѝ бъде много трудно да затегне валутната си политика за борба срещу галопиращата инфлация, без с това да 
влоши икономическата ситуация. 
Американският федерален резерв има по-голямо поле за маневриране за продължаване на политика си на повишаване 
на лихвените проценти, след като в петък излязоха данните за безработицата. Те показват, че засега икономиката на САЩ 
устоява значително по-добре. Пропадането на еврото обаче може още да продължи. 
Трудности и спрямо швейцарския франк 
Излезлите в сряда данни за инфлацията във Франция, Германия и САЩ могат да подхранят безпокойствата на 
инвеститорите относно разминаването на икономиките от двете страни на Атлантика. Ако инфлацията в САЩ е по-голяма 
от прогнозната, това може да работи в полза на долара. Инвеститорите са склонни да заложат, че Федералният резерв ще 
трябва да реагира още по-бързо в повишаването на лихвените проценти. 
Еврото леко се покачи, след като достигна 1 долар и в 12:10 ч. се търгуваше за 1,0024 долара. Ивеститорите се опитаха да 
се премине символичната граница на паритета и да доведат курса на еврото под това равнище. Бавният темп на спада 
показва, че става въпрос за дълготраен процес на продажба на евро и купуване на долари, а не за моментно манипулиране 
на пазара. 
Еврото изпитва също така трудности и спрямо швейцарския франк, който също играе ролята на финасово убежище. То 
спадна до 0,9836 франка, най-ниското му равнище от 2015 година. Доларът стои добре и спрямо другите валути, които се 
смята, че са подложени на риск. Британската лира спадна до 1,1807 долара, най-ниското ниво от март 2020 г., когато беше 
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началото на Ковид-пандемията в Европа и преговорите за Брекзит бяха в разгара си. Тогава паундът стигна най-ниското си 
равнище от 1985 година. 
Какво може да направи Европейската централна банка, за да защити еврото? 
Тя може, тя трябва да повиши основния лихвен процент, за да намали натиска. Но тя все още не е започнала тази 
необходима за справянето с инфлацията операция, докато Федералният резерв прибягна до три последователни 
повишавания на лихвите. Проблемът е, че това може да ускори появата на рецесия. Това е дилема, която ще се постави на 
срещата на съвета на гуверньорите на ЕЦБ, която е предвидена за следващата седмица. По случайност, това е денят, в 
който ще знаем дали Русия ще отвори отново газовото кранче за Европа, което сега е затворено заради редовната 
профилактика. Възстановяването на руските газови доставки е определящият въпрос за икономиката на страните от 
еврозоната. 
 
√ Руската централна банка под натиск да поеме клоновете на западните банки 
Руската централна банка се противопоставя на вътрешен натиск да поеме управлението на местния бизнес на 
чуждестранни кредитори, заявяват пред Ройтерс източници, които са пряко запознати с въпроса, отчасти загрижени, че 
това може да накара вложителите да изтеглят средства. 
Централната банка е подложена на нарастващ натиск от страна на някои руски длъжностни лица и фирми да предприеме 
действия, след като притежавани от западни банки клонове спряха да отпускат заеми, тъй като правителствата им 
наложиха санкции на Москва. Това разгневи руските клиенти, борещи се с икономическа рецесия и галопираща инфлация, 
изтъква още агенцията. 
Според източниците на Ройтерс руските власти са проучили схема, която би прехвърлила ежедневното управление на 
някои чуждестранни местни банки в руски ръце, като същевременно остави собствеността на компаниите майки. 
Засега обаче централната банка се съпротивлява на подобен ход, като един от източниците на агенцията добавя, че е 
притеснен от възможността вложителите да побързат да изтеглят средства. 
„Банката на Русия контролира всички кредитни институции, регистрирани в Русия, като гарантира стабилността на 
банковия сектор“, заявяват от централната банка в коментар по мейла до Ройтерс. 
„Дъщерните дружества на чуждестранни банки са руски юридически лица, лицензирани от Руската централна банка и 
подлежат на същите изисквания по отношение на задължителните коефициенти, провизии и т.н., както за банките с руски 
акционери“, се добавя в него. 
Натискът върху централната банка обаче нараства. 
„Редица чуждестранни банки преустановиха операциите си и са пълни с ликвидност – има ли изгледи за въвеждане на 
външно управление за такива банки? Те просто седят и не отпускат заеми“ – въпрос на инвеститор към представител 
на централната банка по време на Международния правен форум в Санкт Петербург в края на миналия месец. 
Призивите за въвеждане на външно управление, като същевременно се запази чуждестранната собственост, бяха 
подкрепени миналия месец от Андрей Костин, главен изпълнителен директор на руската държавна банка VTB. 
„Аз лично смятам, че това трябва да е quid pro quo (танто за танто): нашите банки бяха конфискувани и техните 
банки трябва да бъдат отнети“, добавя той. 
Чуждестранните банки представляват 11% от общия руски банков капитал в края на 2021 г., показват последните данни. 
Raiffeisen, UniCredit и Citi, трите най-големи звена на западни банки, държат активи за 3,5 трилиона рубли (60 милиарда 
долара) срещу 38 трилиона рубли при топ руския играч Сбербанк. 
Заедно Raiffeisen, UniCredit и Citi държат 264 милиарда рубли в депозити на дребно срещу почти 10 трилиона на Sberbank, 
сочат данни на Interfax, цитирани от Ройтерс. 
Възползвайки се от закон, приет през 2002 г., централната банка вече е инсталирала свои представители в над 100 
финансови институции, включително руските звена на Raiffeisen, UniCredit, Intesa Sanpaolo, ING и Citi. 
Централната банка проверява всяко решение, което надхвърля традиционните ежедневни решения на мениджмънта и 
следи отблизо нивата на капитала и ликвидността в руския бизнес на чуждестранни банки, коментира пред Ройтерс 
западен източник, запознат с въпроса. 
От избухването на конфликта западните банки, които са запазили присъствие в Русия, също са отстранили чуждестранни 
граждани от бордовете и висшите мениджърски екипи, добавя източникът. 
Местният персонал, който остава начело, е подложен на натиск от страна на властите да се увери, че западните санкции 
не се прилагат, като се има предвид руския закон, който инкриминира това. 
 
√ Китай с огромен дефицит в търговския си баланс с Русия 
Китайският износ отбеляза неочакван ръст от 17,9% през юни, докато вносът спадна, макар че поради международната 
изолация на Русия, вносът на Пекин от Москва силно нарасна, пише в свой анализ Les Echos. 
Въпреки че не е защитена от авария, китайската експортна машина към момента се държи добре. Износът на страната през 
юни отбеляза неочакван ръст в резултат от вдигането на здравните ограничения. Той скочи със 17,9% на годишна база, 
според данните на китайските митнически власти, публикувани в сряда. Това е повече от предишния месец (+16,9% през 
май) и значително повече от това, което анализаторите очакваха. 
В същото време вносът не се намира в същото цветущо здраве. През юни темпът на нарастването му силно спадна и едва 
достигна 1% на годишна база. Това е твърде далече от регистрирания през май ръст от 4,1% или от очакваните от 
анализаторите 4%. 
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Дефицитът с Русия се увеличи 22 пъти 
Има едно изключение, което потвърждава правилото: търговският обмен между Пекин и Москва. Войната в Украйна 
постави Русия във все по-голяма международна изолация. Това я накара да потърси в Китай съвсем не непренебрежима 
икономическа подкрепа. През юни китайският внос от Русия скочи с 56,3%. Лъвският пай на това увеличение се дължи на 
енергийния сектор (петрол и газ) и на това, че Москва и Пекин се договориха значителна част от плащанията да се извършва 
в китайска валута. 
В същото време Москва купува значително по-малко от Пекин. Китайският износ към Русия бележи спад от 17% на годишна 
база. В резултат на всичко това дефицитът в търговския обмен между двете страни се увели повече от 22 пъти за една 
година, за да достигне 4,7 млрд долара. 
Тази динамика скоро може да бъде променена 
В момента силата на китайския износ се потвърждава във взаимоотношения с повечето търговски партньори на Пекин: 
експортът към страните от АСЕАН се е увеличил с 29%, към САЩ – с 19,3%, към Европа – със 17,1%. Въпреки че говорителят 
на китайските митници Ли Куивен се похвали пред пресата, че външната търговия е дръпнала нагоре „по впечатляващ 
начин“, той призна, без да дава допълнителни уточнения, за съществуването на „фактори на нестабилност и несигурност“. 
В действителност тази динамика на продажбите може да бъде променена през следващите месеци. От една страна ръстът 
на износа все още се дължи в голяма степен на временния ефект на наваксването след премахването на карантината в 
големите китайски икономически центрове, въведена поради политиката на нулев Ковид. От друга страна заплахата от 
рецесия в САЩ и Европа поради последиците от войната в Украйна и нова вълна на Ковид-19 могат да пресушат потока на 
китайския износ. 
 
3e-news.net 
 
√ Има ли смисъл изграждането на фотоволтаични централи за малкия бизнес? 
Стойността на инвестицията зависи от редица фактори – тип на оборудване, разположение на имота, място за 
монтаж на централата, както и характера на производствения цикъл 
В последните няколко години фотоволтаичните електроцентрали (ФЕЦ) се превърнаха в един от основните алтернативни 
източници на енергия в световен мащаб за различни индустрии. Всеки бизнес, независимо дали в промишления сектор 
или в сектора на услугите, се нуждае от електроснабдяване, за да може да изпълнява основни функции в своите 
съоръжения и да няма прекъсване в производствените процеси. 
Следователно наличието на най-доброто енергийно решение е ключов момент, когато става въпрос за намаляване на 
фиксираните разходи за икономическа дейност. Ако компаниите не са предвидили изграждането на соларни инсталации 
в своята инвестиционна програма, разходите за закупуване и инсталиране могат да бъдат регулирани, тъй като 
доставчиците все повече предлагат опции за закупуване на лизинг, както и ESCO финансиране. 
Какво е ФЕЦ? Видове. 
Фотоволтаичните електроцентрали (ФЕЦ) при малките и средни предприятия (МСП) пестят разходи и дават сигурност на 
захранването с електроенергия за бизнеса. 
Фотоволтаичните централи могат да бъдат няколко типа, като основните, които се използват са за собствени нужди и 
такива за продажба на свободния пазар. С нарастващата цена на електроенергията все по-голям брой дружества изграждат 
своите ФЕЦ за собствени нужди, които помагат за компенсиране на особено високите текущи разходи, свързани с най-
енергийно интензивни операции, и едновременно помагат за намаляване на въглероден отпечатък на компанията. 
Тук сме изброили основните предимства, които индустрията може да получи при избор на захранване на своето 
предприятие със соларна инсталация. 
Намалени сметки за ток 
Обикновено сметката за електроенергия представлява около 15% от общите разходи. Тарифите за слънчева енергия са с 
около 20% по-евтини от конвенционалната електроенергия. Слънчевата енергия се превърна в устойчива и рентабилна 
енергийна алтернатива за собствениците на фирми с решение с фиксирани разходи, с продължителност на живота от 25-
30 години. Това прави вашите сметки за енергия по-предвидими при по-ниски разходи. 
Възобновяема енергия 
Слънчевата енергия е 100% чист, възобновяем източник на енергия, който намалява зависимостта от нефт, въглища и 
природен газ за производство на електроенергия. Тези изкопаеми горива произвеждат вредни емисии, които влияят върху 
качеството на въздуха, водата и почвата и са отговорни за глобалното затопляне. Според експертите до 2065 г. нашата 
планета ще загуби до изчезване повече видове растения и животни отколкото през предходните 65 милиона години взети 
заедно. Тези статистики показват ефектите на парниковите газове от изкопаемите горива. 
От друга страна, слънчевата енергия не създава замърсяване. Силата на слънцето е неограничен източник на енергия, 
който не вреди на озоновия слой. Индустриалните слънчеви енергийни системи са инвестиция в бъдещето на планетата, 
която може да помогне за запазването на невъзобновяемите енергийни източници и опазването на околната среда. 
Енергийна ефективност 
Инсталирането на слънчеви панели на покривите на вашата компания може да увеличи стойността на вашия имот и да ви 
помогне да продавате по-бързо, ако възнамерявате да правите това в бъдеще. Когато една сграда има слънчеви панели, 
част от енергията, необходима на сградата, може да бъде произведена от слънчеви панели, което означава, че 
краткосрочните и дългосрочните оперативни разходи ще бъдат по-ниски в сравнение със сравними сгради, които нямат 
инсталирани фотоволтаични централи. 
Намаляване въглеродния отпечатък 
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За разлика от изкопаемите горива, слънчевите панели генерират електричество без замърсяване на въздуха или въглерод 
и без пепел или други отпадъчни продукти. Все повече и повече компании сега търсят доставчик с ниски въглеродни 
емисии и крайният клиент обръща внимание на този аргумент и корпоративната социалните отговорности на своя 
доставчик. 
Ниски разходи за поддръжка 
Поддръжката на ФЕЦ е сравнително лесна – основните разходи по поддръжка са почистването на соларните панели, с цел 
гарантиране на най-голям процент на произведена електроенергия, мониторинг и инспекции на място. 
Най-надеждните производител на соларни панели предлагат 20-25 години гаранция. Тъй като няма движещи се части, 
няма износване. Инверторът обикновено е единствената част, която трябва да се смени след 5-10 години, тъй като 
непрекъснато работи за преобразуване на слънчевата енергия в електричество и топлина (слънчева PV срещу слънчева 
топлинна). Освен инвертора, кабелите също се нуждаят от поддръжка, за да се гарантира, че ФЕЦ работи с максимална 
ефективност. Това означава, че след покриване на разходите за първоначалната инвестиция, разходите за поддръжка и 
ремонт са относително ниски. 
Независимост при потреблението на електроенергия 
Възобновяемата енергия от неизчерпаем източник на ресурси като слънцето може да се използва много ефективно във 
всички видове промишлени процеси. При инвестиция във ФЕЦ, индустриалните предприятия спират зависимостта от 
дружествата за търговия с електроразпределителните дружества и цените, които те диктуват. В повечето случаи не се 
изпитва прекъсване на услугата за производство на електроенергия, което дава сигурност в електропроизводството. 
Подобряване имиджа на компанията 
Изборът с преминаването на възобновяема енергия, позиционира компаниите като напредничав и иновативен бизнес. 
Изграждането на екологичен и устойчив имидж, представя компаниите в една друга светлина, следвайки тенденциите в 
световен мащаб. 
Инвестицията 
Стойността на инвестицията зависи от редица фактори – тип на оборудване, разположение на имота, място за монтаж на 
централата, както и характера на производствения цикъл. Изграждането на ФЕЦ за собствени нужди е по облекчена 
процедура, особено ако е правилно оразмерена и проектирана, така че 100% от произведената електроенергия да се 
усвоява. В зависимост от производственото потребление към системата към системата може да се предвиди и батерия 
(батерии) за съхранение на електроенергия, което дава възможност излишната енергия да се подава в електрическата 
мрежа или да се оптимизира процеса при сменен режим на работа. 
Инсталациите за собствени нужди имат нисък разход на инвестиция, както и период на възвръщаемост между 4 и 7 
години, особено за индустриални предприятия с висока консумация на електроенергия. Чрез енергиен 
мониторинг управлението на ФЕЦ води до висока ефективност на произведената електроенергия. Намаляването на 
разходи за ток в размер на повече от 70% е постижимо за предприятия с едносменен режим на работа. 
Процедурата за изграждане на собствена фотоволтаична електроцентрала следва няколко стъпки. Подава се заявление за 
изграждане на ФЕЦ до електроразпределителното дружество (ЕРП). След одобрение от ЕРП се изготвя проект, който се 
входира за одобрение от ЕРП. След одобрение от ЕРП се входира в съответната община за получаване на финално 
разрешително за строеж. Като цяло процедурата по изграждане и присъединяване към електропреносната мрежа също е 
сравнително облекчена, като периода от обработка на документацията до монтаж на ФЕЦ може да отнеме средно между 
4-6 месеца. 
Повечето малки индустриални предприятия в България имат нужда от инсталиране на фотоволтаични централи с мощност 
между 30 kWp и 150 kWp, като за по-голяма ефективност се препоръчва комбинация с батерии за съхранение на 
електроенергия. Средната инвестиционна стойност за технологичното оборудване на ФЕЦ с производителност от 150 kWp 
е около 250 хил. лв., в зависимост от изградената конфигурация. 
Част от предприятията в България не са предвидили такава инвестиционна програма, предвид несигурността на 
икономическата обстановка в световен мащаб. Именно затова могат да се доверят на ЕСКО инженерингови компании. 
ЕСКО компаниите предлагат изграждане на фотоволтаични електроцентрали с гарантиран резултат, при които стойността 
на направената инвестиция се възстановява единствено и само от гарантираните спестявания произтичащи от 
експлоатацията на новите съоръжения, съгласно предварително изготвен финансов план. 
При сключването на EСКО договор всички рискове са за сметка на изпълнителя на договора и клиента няма нужда да 
инвестира собствени средства. Чрез този тип договорни отношения ЕСКО компанията предоставя инженеринг или 
енергийно обследване на предприятието, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на енергоефективни съоръжения. 
Заради нарушената верига от доставки трябва да се има предвид, че цените и сроковете на доставка на оборудването на 
фотоволтаични електроцентрали се променят постоянно. Това включва соларните панели, чийто основен производител е 
Китай, както и мрежовите инвертори. Избора на професионална инженерингова компания, която може да изгради проект 
спрямо нуждите на предприятието и гарантира сигурност на доставките и изпълнението на проекта е от особена важност. 
Зеления преход е в основата на устойчивото производство към което се стреми Европа. Намаляването на въглеродните 
емисии може да бъде един бърз преход, чрез използване на възобновяеми енергийни източници. Именно поради това 
Българската индустрия има нужда да използва финансовите инструменти, които предлага Европейския Съюз, към 
установяване на климатична неутралност и внедряване на ESG политики. 
 
√ България е втора в ЕС по ръст на сделките с жилища през 2021 година 
Нарастването на броя на сделките през 2021 г. беше последван от спад през 2020 г., когато бяха въведени 
блокиращите мерки за COVID-19, показват данните на „Евростат“ 

https://atamiq.com/ekologichni-tehnologii-i-sistemi/solarni-sistemi
https://atamiq.com/ekologichni-tehnologii-i-sistemi/solarni-sistemi
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България е на второ място в ЕС по нарастване на сделките с жилища, изпреварена само от Испания. Това показват данните 
от специализираното проучване на статистическата служба на ЕС „Евростат“. 
През 2021 г. броят на сделките с жилища в сравнение с 2020 г. се е увеличил в повечето държави - членки на ЕС, за които 
има налични данни. Това увеличение идва след спада в почти всички държави през 2020 г. в сравнение с 2019 г. Данни за 
броя на сделките с жилища са налични за 16 държави от ЕС, уточнява „Евростат“. 
 

 
 
Най-голямото увеличение на броя на сделките през 2021 г. е регистрирано в Испания (+39,3 %), България (+39,0 %), Унгария 
(+22,9 %) и Ирландия (+22,2 %). В две държави членки е регистриран спад в броя на сделките с жилища - Нидерландия (-
3,2 %) и Люксембург (-0,8 %). 
Ръстът на броя на сделките през 2021 г. беше последван от спад през 2020 г., когато бяха въведени блокиращите мерки за 
COVID-19, по-специално през второто тримесечие на 2020 г., което доведе до временно спиране на дейността в областта 
на недвижимите имоти в някои държави. 
 
√ Повишение с 25.81%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 667.27 лв. за MWh с ден за доставка 15 
юли 2022 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 667.27 лв. за MWh с ден за доставка 15 юли 2022 г. и обем от 91 529.70 MWh, сочат данните от търговията. Това е 
повишение с 25.81 % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.  
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 603.22 лв. за MWh, при количество от 48 527.60 MWh. 
Извънпиковата енергия (43 002.10 MWh) е на цена от 731.33 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 684.54 лв. за MWh и количество от 3484.2 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 12 часа – 342.58 лв. за MWh (4092.9 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 21 часа – 917.01 лв. за 
MWh (3936.3 MWh).  
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 790.19 лв. за MWh при количество от 3387.6 MWh. 
(https://ibex.bg/) 
Спрямо стойността от 530.38 лв. (271.18 евро) за MWh за 14 юли 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за 
доставка 15 юли 2022 г. се повишава до 667.27 лв. за MWh ( ръст от 25.81 %) по данни на БНЕБ или 341.17 евро за MWh. 

https://ibex.bg/
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При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 14 юли 2022 г. общият търгуван обем към часа на публикуване 
на информацията е 1 251.50 MWh при средно претеглена дневна цена от 573.69 лв. за MWh. 
Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) на 
България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-
E сочат, че в системата участват: 
 
Име                      MW 
АЕЦ     35,14%    2116.15 
Кондензационни ТЕЦ   43,20%    2601.31 
Топлофикационни ТЕЦ   3,81%    229.33 
Заводски ТЕЦ    2,11%    127.01 
ВЕЦ     1,07%    64.27 
Малки ВЕЦ    1,92%    115.45 
ВяЕЦ     0,40%    24.23 
ФЕЦ     11,92%    717.72 
Био ЕЦ      0,44%     26.51 
Товар на РБ         4078.53 
Интензитетът на СО2 е 391g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Слабо понижение на цените по енергийните борси в Европа 
Румънската OPCOM затвори при цена от 394,59 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 341,17 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 394,59 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 15 юли 2022 г. Цената за пиковата енергия е 415,26 евро/мвтч, а извънпиковата енергия е 
373,92 евро/мвтч. Най-високата цена от 468,86 евро/мвтч ще бъде в 21 ч. Най-ниска ще бъде цената в 3 ч тя ще бъде 299,25 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 78 248,4 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за 15 юли ще бъде 341,17 евро/мвтч. Общият изтъргуван обем 
електроенергия е за 154,45 гвтч. Максималната цена ще бъде 468,86 евро/мвтч и тя ще бъде в 21 ч. Минималната цена ще 
бъде в 12 ч и тя ще бъде 175,16 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 15 юли е 390,48 евро/мвтч. Пиковата енергия пък се 
търгува за 407,55 евро/мвтч. Най-високата цена от 464,29 евро/мвтч ще бъде в 21 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 3 ч тя 
ще бъде 299,25 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 62 233,3 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 15 юли на Словашката енергийна борса е 383,24 евро/мвтч. Най-високата цена ще 
бъде в 21 ч и  тя ще е 467,21 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 3 ч и тя ще бъде 298,81 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 338,36 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 22 ч и 
тя ще е 434,04 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 15 ч и тя ще бъде 230,62 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 15 юли е 384,28 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
397,29 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 45 434,0 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 21 ч и тя 
ще достигне 434,98 евро/мвтч. Най-ниската цена се очаква в 3 ч и тя ще бъде 300,80 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 329,92 евро/мвтч на 15 юли. Пиковата цена  ще бъде 289,23 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 452 083,2 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 22 ч и тя ще 
достигне 433,99 евро/мвтч. В 14 ч се очаква и най-ниската цена от 190,00 евро/мвтч. 
 
√ След ускорената инфлация в Западна Европа и САЩ пазарите на акции затвориха на червено втора поредна сесия 
С най-голям дневен спад затвори италианският индекс FTSE MIB, а с най-малко понижение приключи общият 
европейски измерител STOXX 600 
Фондовите пазари в Западна Европа започнаха днешната търговия предимно с понижение, с изключение на германската 
борса. Инвеститорите продължават да анализират статистика от САЩ, която показа, че инфлацията в страната през юни се 
е ускорила до 9.1% на годишна база от 8,6% през май, като надмина очакванията на експертите за нарастване от 8.8%. 
Инфлацията в Съединените щати продължава да се задържа на четиридесетгодишен връх, поради което най-вероятно 
Федералният резерв на САЩ (Фед) ще бъде принуден да повиши лихвите на предстоящата среща с още 75 базисни пункта. 
Търговците са обезпокоени от затягането на политиката на световните централни банки поради рисковете от 
икономическа рецесия. 
Още две страни в Западна Европа – Испания и Франция обявиха ускорена инфлация през юни. 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. 
Трейдърите също така очакваха с нетърпение началото на сезона на тримесечните отчети, който традиционно започва с 
банкови отчети на Wall Street. JPMorgan Chase и Morgan Stanley се очаква да публикуват финансовите отчети за второто 
тримесечие в четвъртък, което ще стане известно сред като пазарите в Западна Европа затворят. 
Затова пък данните за пазара на труда, обявени от Министерството на труда на САЩ изненадаха неприятно пазарните 
участници. Броят на американците, които са поискали обезщетение за безработица за първи път, е нараснал с 9 000 до 244 
000 през миналата седмица. Това е най-високото ниво от началото на ноември 2021 г. Анализаторите средно очакваха 
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цифрата да спадне до 234 000 спрямо предварително обявеното ниво от предходната седмица, а анкетираните от Trading 
Economics и Bloomberg анализатори и инвеститори не са очаквали промяна. 
В същото време броят на американците, които продължават да получават обезщетения за безработица през седмицата, 
приключила на 9 юли, е намалял до 1,331 млн. души от ревизираните 1,372 млн. души през предходната седмица. Този 
показател се върна на нивата отпреди пандемията, докато експертите прогнозираха средно увеличение до 1,383 милиона, 
според Trading Economics. 
Допълнителен натиск върху пазара оказа лятната икономическа прогноза на Европейската комисия, която намали 
очакванията си за ръста на БВП в еврозоната и повиши прогнозата си за инфлацията. 
Вижте още: Прогнозата на Еврокомисията за 2022: БВП на България ще се забави до 2.8%, а инфлацията ще нарасне 
до 12.5% 
До обед общият индекс на най-големите компании в Западна Европа Stoxx 600 се понижи с 0.21%, а от националните 
измерители на „сините чипове“ с най-голям спад беше италианският FTSE MIB (-1.1%), следван от испанския IBEX 35 (-0.5%), 
британския FTSE 100 и френския CAC 40 (и двата с понижение от 0.2%) и само германският индекс DAX добави 0.1%. 
Следобед спадът се ускори и основните индекси в региона затвориха на загуба между 1.53% и 3.44 на сто. 
 

 
Източник: MarketWatch 

 
От таблицата по-горе е видно, че с най-голям дневен спад затвори италианският индекс FTSE MIB, а с най-малко понижение 
приключи общият европейски измерител STOXX 600. 
Сред лидерите по спад са петролните и газови компании, чийто акции се понижиха след поредното поевтиняване на 
петрола. Пазарната стойнсот на британско-нидерландската Shell спадпа с 3.13%, на британската British Petroleum (-3.51%) 
и на испанската Repsol (-2.96%). 
Котировките на акциите на шведския производител на телекомуникационно оборудване Ericsson AB се понижиха с 8.45% 
и слязоха на дъното на Stoxx 600, въпреки че през второто тримесечие компанията е увеличила нетната си печалба с 22%, 
но цифрата е по-лоша от очакванията на пазара. 
Акциите на германската телекомуникационна компания Deutsche Telekom AG поевтиняха с 2.23%, след като компанията 
обяви, че продава мажоритарен дял в своето инфраструктурно подразделение GD Towers на консорциум от инвеститори 
Brookfield Infrastructure Partners LP и DigitalBridge Group Inc. за 17.5 милиарда евро. 
Книжата на европейската верига дискаунт магазини Pepco Group N.V. се понижиха с 1.28%. Компанията увеличи приходите 
през третото финансово тримесечие със 17% и потвърди прогнозата за цялата фискална година. 
Капитализацията на британския производител на обувки и облекло Dr. Martens PLC се повиши с 0.92%, след като 
компанията заяви, че резултатите й от първото финансово тримесечие са в съответствие с очакванията, както на 
икономистите от Dr. Martens, така и на пазара. 
Сред печелившите са и книжата на най-големия производител на часовници в света швейцарската Swatch Group AG, които 
се повишиха с 1.23%, след като компанията обяви, че нетната печалба се е увеличила с 18.5% на годишна база до 320 млн. 
швейцарски франка (326 млн. долара) за периода януари-юни. През последните шест месеца приходите са нараснали с 
6.5% до 3.61 млрд. франка. Събитията в Украйна са засегнали по-малко от 1% от продажбите на Swatch, а блокирането в 
Китай през април и май заради пандемията Covid-19 е намалило тази цифра с около 400 млн. франка, съобщи компанията. 
 
√ МАЕ почти не променя прогнозата си за търсенето на петрол през 2022 – 2023 години 
Международната агенция по енергетика (МАЕ) практически не променя оценката си за търсенето на петрол през 2022  и 
2023 години, става ясно от месечния доклад на организацията. 
Анализаторите понижават оценката си за търсене през 2021 г. със 110 хил. барела на ден (б/д) до 97,5 млн. б/д, а 
прогнозата за 2022 г. е променена от 99,42 млн. б/д в сравнение предишния доклада от юни до 99,2 млн. б/д /с. Така през 
2022 г. МАЕ очаква глобалното търсене на петрол да нарасне с 1,7 милиона барела на ден срещу 1,8 милиона барела на 
ден месец по-рано. 
Очакването за ръста на потреблението през 2023 г. е намалено само с 80 000 барела на ден, от 2,18 милиона барела на 
ден на 2,1 милиона барела на ден. Сега МАЕ очаква глобалното търсене на петрол да достигне 101,3 милиона барела на 
ден през 2023 г. 
"Засега по-слабият от очакваното ръст на търсенето на петрол в развитите икономики и стабилното руско предлагане 
отслабиха общия баланс. Базовите фючърси на петрола паднаха с повече от 20 долара за барел от началото на юни, 
търгувайки се под 100 долара за барел. Въпреки това запазващото се физическо напрежението около цените на петрола и 
екстремните маржове на рафинериите подчертават основните дисбаланси в доставките на петрол и петролни продукти. 

https://3e-news.net/bg/a/view/35242/prognozata-na-evrokomisijata-za-2022-bvp-na-bylgarija-shte-se-zabavi-do-2-8-a-inflacijata-shte-narasne-do-12-5
https://3e-news.net/bg/a/view/35242/prognozata-na-evrokomisijata-za-2022-bvp-na-bylgarija-shte-se-zabavi-do-2-8-a-inflacijata-shte-narasne-do-12-5


24 

 

Световният пазар на петрол се оказа в трудна ситуация, балансирайки между липсата на предлагане и възможността за 
рецесия, се каза още в доклада на Международната агенция по енергетика (МАЕ) в сряда. Нарастващите цени и 
влошаващите се икономически условия вече се отразяват на търсенето. 
Много рядко прогнозите за петролния пазар са били по-несигурни. Отслабващите макроикономически перспективи и 
рисковете от рецесия влошават настроенията на пазара, който вече страда от липса на предлагане", отбелязва агенцията. 
„В момента по-слабият от очакваното растеж на търсенето на петрол в развитите страни и силното предлагане от Русия“ 
позволяват леко облекчаване на недостига на пазара, се казва още в месечния доклад на МАЕ. 
Добив 
Що се отнася до добива, от МАЕ отчитат, че към месец май той се е увеличил с 690 хил. барела на ден до 99,5 млн. барела 
на ден в резултат на отпора от Русия на международните санкции и увеличението от страна на Канада и САЩ. 
„Глобалният добив е нараснал с 690 хил. барела на ден до 99,5 млн. барела на ден през юни във връзка с неочакваното 
увеличение на добива в Русия, а също така и по-високите потоци от САЩ и Канада, които компенсират значителните загуби 
от техническото обслужване в Казахстан и понижение на добива от други производители“, заявяват още от МАЕ. 
Както отбелязва агенцията, Русия през юни е осигурила най-значителния ръст на добива на петрол в света – 490 хил. барела 
на ден – до 11,07 млн. барела, което е с 330 хил. барел по-малко преди нападението над Украйна. 
Като рискове за световния добив се посочват продължаващият конфликт в Либия, който вече е „отрязъл“ достъпа на 500 
хил. барела на ден, както и хроничните оперативни проблеми и свиването на свободни мощности в някои от страните от 
ОПЕК+ като Нигерия, Малайзия, Ангола. Сред рисковете са посочва и намаляването на производствените мощности в 
Саудитска Арабия и ОАЕ. 
Петрол, вместо газ за ток 
Използването на петрол за производство на електроенергия в Европа и Азия става все по-привлекателно, тъй като 
растящите цени на газа надхвърлят тези на петрола, пишат още анализаторите на МАЕ в месечния си доклад. 
В Саудитска Арабия и Ирак през април потреблението на мазут и директното потребление на петрол е скочило с 270 000 
барела на ден спрямо предходния месец, докато в Пакистан покачващите се цени на втечнения природен газ са върнали 
потреблението на мазут обратно към нивата през април, наблюдавани последно през 3-то тримесечие на 2021 г. 
"В Европа и Азия продължаващото използване на петрол за производство на електроенергия става все по-привлекателно, 
тъй като покачването на цените на газа засенчва повишението на цените на петрола. По отношение на петролните 
продукти, цените на газа вече се връщат към нивата, които накараха преминаването  от газ към петрол през 4-то 
тримесечие на 2021 г.“, смята МАЕ. 
"Цените на фючърсите също така показват, че тези стимули вероятно ще продължат през по-голямата част от следващите 
18 месеца. Това предполага устойчив ръст на потреблението на мазут и дизел за използване извън автомобилния сектор  от 
второто полугодие на 2022 г. нататък с ръст на годишна база със 140 хил. барела на ден в Европа в сравнение с пика от 
2021 г. Очакваме също потреблението на мазут и директното използване на петрол в Япония да се повиши с 40 хил. барела 
на ден на годишна база в резултат на рязкото покачване на температурите и рязкото увеличение на търсенето на 
електроенергия, “ се отбелязва още в доклада. 
 
Мениджър 
 
√ България е усвоила 22 млрд. лв. евросредства от 2007 г. досега 
България е усвоила над 22 млрд. лв. европейски средства към 15 юни 2022 г. Това е сумата на всички изплатени пари по 
проекти, финансирани от структурните и кохезионните фондове на ЕС от началото на 2007 г., в това число и помощта по 
ИСУН за преодоляване на последствията от пандемията. Това сочи изследване на икономиста Адриан Николов, което ще 
бъде включено в изданието „Регионални профили: показатели за развитие“, което Институтът за пазарна икономика 
изготвя всяка година. 
Най-голям дял от помощите са усвоени в столицата – над 5,1 млрд. лв., следвана от областите Пловдив - над 1,2 млрд. лв., 
Благоевград - 1,1 млрд. лв., и Бургас  - 943 млн. лв. На другия полюс с най-малко усвоени фондове са областите Перник, 
Търговище и Кюстендил - по около 160 млн. лв. Това се дължи на инфраструктурните проекти – столичното метро, пътища 
и магистрали, водни цикли и т.н., в които са вложени повече средства, уточнява авторът. Той посочва, че най-големите 
областни проекти включват изграждане и подобрение в: 

• градски транспорт – в столицата (основно метрото), Бургас, Варна, Русе, Враца; 

• магистрали и пътища – Благоевград (АМ „Струма“), столицата (АМ „Калотина-София“); Смолян („Михалково-
граница“ и „Смолян-Стойките-Широка лъка“); 

• водни цикли и ВиК – Плевен, Добрич, Пловдив, Враца, Ямбол; 

• третиране на битови отпадъци – столицата, Варна, Пазарджик, Благоевград; 

• училищна инфраструктура – столицата, Бургас, Хасково, Видин, Варна; 

• градска среда – Варна, Пловдив, Стара Загора, Бургас, Велико Търново. 
 



25 

 

 
 
В периода от 2007-а досега се падат средно по 3229 лв. изплатени средства на човек от населението. Седем общини са 
получили над 5 хиляди лв. – Добрич (град), Свиленград, Костинброд, Белен, Приморско, Бяла (Варна) и Созопол. На 
столичанин се падат 3972 лв., следвана от областите Габрово - 3836 лв., Благоевград - 3814 лв., и Враца - 3169 лв., сочат 
данните в Информационните системи за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН и ИСУН 2020). 
„При средни за страната 3229 лв. на човек от населението общините,успели да привлекат под хиляда лева на човек са 95, 
като най-малко са изплатените средства в Дулово и Добричка община– под 200 лв. на човек от населението”, допълва 
Николов. Според него е това се дължи на сравнително ограничния административен капацитет на тези населени места. 
Данните за 2022 г. обаче сочат, че харченето на европейски фондове не допринася за икономическото сближаването на 
отделните региони. „Нещо повече - проектите често отместват фокуса на администрацията от подобряване на бизнес 
средата и привличане на инвестиции, които дългосрочно да повишат стандарта на живот”, коментира икономистът. Той 
допълва, че е съмнителен ефектът от изграждането на стадиони, градинки и транспорт при неясна перспектива за 
дългосрочна устойчивост и осигурено финансиране на поддръжката. „Това още веднъж показва нуждата от фискална 
децентрализация, която да увеличи капацитета на всяка община да събира повече собствени приходи, с които да решава 
местни проблеми”, обобщава икономистът. 
 
√ Еврото се разменя за 1,0016 долара 
Курсът на еврото днес остава малко над паритета спрямо щатската валута, съобщиха германски финансови издания. 
В междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин европейска валута се котираше за 1,0016 долара. 
Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,0005 долара. 
 
√ Ръст на цените на петрола в очакване на по-малко агресивни стъпки от страна на Фед 
Цените на петрола се повишиха в ранната търговия в петък на фона на фона на перспективите за по-малко агресивно 
повишаване на лихвените проценти в САЩ, въпреки че притесненията за възстановяване на търсенето ограничиха ръста, 
пише Ройтерс. 
Към 8:45 часа българско време сортът Брент поскъпна с 0,60 долара, или 0,61%, до 99,70 долара за барел. Цената на 
американския лек суров петрол WTI се повиши с 0,26 долара, или 0,27%, до 96,04 долара за барел. 
„Петролът се търгува много в синхрон с политиката на Федералния резерв и последиците, които тя може да има както 
върху унищожаването на търсенето, така и върху щатския долар“, каза Стивън Инес, управляващ партньор в SPI Asset 
Management. 
„Тъй като пазарът се връща към базовия сценарий за повишение на лихвите със 75 базисни пункта (0,75%) през следващата 
седмица в сравнение с очакваните вчера 100 базисни пункта, цените на петрола и по-широкият пазар имат малко повече 
място за дишане днес“, каза Инес. 
Дотук се стигна, след като някои от най-големите привърженици на вдигането на лихвите във Фед заявиха, че подкрепят 
ново увеличение на ставката със 75 базисни пункта на срещата на централната банка на САЩ този месец, а не по-голямото 
увеличение на лихвения процент, което трейдърите започнаха да включват в ценообразуването, след като бяха 
публикувани данните за инфлацията в САЩ. 
На пазара се отразиха и данните, че производството на рафинерии в Китай през юни се е свило с почти 10% спрямо година 
по-рано, като продукцията за първата половина на годината е намаляла с 6%, Това е първият годишен спад за периода от 
2011 г. насам. 
Междувременно президентът на САЩ Джо Байдън ще отлети днес за Саудитска Арабия, където ще присъства на среща на 
върха на съюзниците от Персийския залив и ще ги призове да увеличат добива на петрол. 
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Въпреки това свободният капацитет в членовете на Организацията на страните износителки на петрол е на изчерпване, 
като повечето производители добиват петрол при максимален капацитет, като не е ясно колко допълнителни барели може 
да внесе на пазара Саудитска Арабия. 
 
√ Мъките на западните компании в Русия се задълбочават 
Близо пет месеца след руската инвазия в Украйна все още има западни компании, които се опитват да поддръжат бизнеса 
си в Русия, макар и това да става все по-трудно с всеки изминал ден. Други пък се опитват да напуснат, но това също се 
оказва трудно или почти невъзможно без понасянето на сериозни финансови загуби. 
А тези, които все още се чудят какво да правят, преди броени дни получиха съвсем ясно, макар и косвено, предупреждение 
- действайте бързо или оставате без нищо. Става дума за решението на Кремъл да поеме пълния контрол върху газовия 
проект "Сахалин-2" и така на практика да изгони чуждите инвеститори от него. А те не са случайни: "Шел" (Shell) държи 25 
процента от проекта, японските "Мицубиши" (Mitsubishi) и "Мицуи" (Mitsui) - съответно 10 и 12,5 на сто. Останалото е на 
"Газпром". 
Дилемите на повечето западни компании, решили да работят на руския пазар въпреки всичките му минуси, произтичащи 
от високото ниво на корупция и сериозната бюрокрация, са как да се махнат, без да понесат сериозни финансови загуби, 
да не изложат служителите си на прекомерен риск и същевременно да не си затръшнат вратата за евентуално завръщане 
при промяна на политическите условия. 
Финландският търговец на кафе Ролф Ладау е сред онези бизнесмени, решили малко след 24 февруари, че трябва да 
напуснат Русия, разказва Ройтерс. Когато западните страни започват да налагат санкции, главният изпълнителен директор 
на "Паулиг" (Paulig) осъзнал, че с кафеения му бизнес в страната е свършено. 
Макар кафето да не е било в списъците на забранените стоки, изведнъж вносът му станал труден, тъй като транспортните 
компании просто спрели да го доставят в страната. Плащането също ставало все по-трудно. 
Две седмици след началото на конфликта Ладау решил, че "Паулиг" трябва да се изтегли от Русия възможно най-бързо, а 
два месеца по-късно постигнал нещо, за което обикновено е нужна поне година - намерил подходящ купувач и сключил 
сделка. През май "Паулиг" продал руския си бизнес на частния индийски инвеститор "Викас Сой" (Vikas Soi). 
Повече от 1000 западни компанни досега са се включили в безпрецедентния по размери и скорост корпоративен "изход" 
от Русия. Всички те се опитват от една страна да спазват наложените от Запада санкции, а от друга - да не попаднат под 
ударите на контрасанкциите на Кремъл. 
Но сравнително малък брой от тях, включително "Паулиг", са успели досега да продадат активите си или да прехвърлят 
управлението им на местни мениджъри. Проучване на Ройтерс сочи, че по-малко от 40 компании, сред които 
"Макдоналдс" (McDonald's), "Сосиете женерал" (Societe Generale), ИКЕА (IKEA) и "Рено" (Renault), са успели да достигнат 
до повече или по-малко добра сделка. 
Всички те говорят за неимоверните трудности, съпътстващи опитите им да се разделят с активите си в Русия - от 
несигурността дали ще успеят изобщо да ги продадат, дори и с цената на сериозни отстъпки, през липсата на време за 
сключването на сделки и воденето на виртуални преговори поради невъзможност да преговарят на място в Русия, до 
очевидните спънки, които кремълската бюрокрация им прави. 
Москва пък засилва натиска, като подготвя нов закон за изземването на местния бизнес на западните компании, които са 
обявили, че искат да напуснат страната. А това допълнително увеличава залозите и напрежението. 
"Ако все още не сте започнали процедурата по изтегляне или се колебаете дали да я започнете, вече вероятно е късно", 
каза Ладау за Ройтерс, преди Путин да беше обявил решението си да национализира "Сахалин-2". "Русия няма никакво 
намерение да позволи на чуждите компании да напуснат страната просто така". 
Много от тях все по-ясно усещат тази хватка и четири месеца след като са обявили намеренията си, има малко признаци, 
че компаниите са открили правилния начин как да се измъкнат от Русия. 
"Бъргър кинг" (Burger King) още през март прекрати корпоративната поддръжка на близо 800-те си руски ресторанта. 
Четири месеца по-късно те все още са отворени. Адвокати споделят, че част от проблема се състои в сложността на 
сключените споразумения за съвместен франчайз с местни субекти. 
"Уникредит" (UniCredit) се отърва от някои активи посредством суапови сделки, но на банката се наложи да разшири 
търсенето на потенциални купувачи из страни като Индия, Турция и Китай. "Сосиете женерал" продаде местното си 
подразделение "Росбанк" на "Интеррос капитал", компания, свързана с руския олигарх Владимир Потанин. 
"Рено" (Renault) продаде успешния си местен бизнес на руската държава срещу 1 рубла, а "Макдоналдс" прехвърли своите 
над 800 заведения на сибирски бизнесмен за символична сума. И двете компании все пак договориха клаузи за възможно 
обратно изкупуване на бизнеса. 
Други просто предадоха ключовете на местни мениджъри. Всички бяха принудени да се съгласят на огромни отстъпки, 
достигащи десетки милиарди долари. Някои си запазиха правото да си върнат бизнеса в неясно бъдеще, други, сред тях и 
Ладау, затръшнаха вратата. "Морално-етичните въпроси около случващото се в Украйна са толкова сериозни, че връщане 
в Русия в близко бъдеще изглежда невъзможно", казва той. 
Един аспект от "изхода" е особено интересен - липсата на банки, които при нормални обстоятелства биха играли ключова 
роля при сключването на сделки. Сега обаче те са възпрепятствани да се включат поради наложените на Русия финансови 
санкции. 
Вместо това компаниите са принудени да разчитат на руски адвокати и международни консултанти с познания и връзки в 
страната за намиране на подходящи клиенти, на които да прехвърлят бизнеса си. А те трябва да са легитимни, да не са в 
санкционните списъци и да имат необходимия финансов ресурс. 
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Бързината обаче си остава от първостепенна важност. Финландската хранителна компания "Фазер" (Faser) успя скоростно 
още през април да продаде руския си бизнес на московския холдинг "Коломенский" и така избегна бъдещи усложнения. 
По това време Москва беше заплашила, че ще забрани на листвани на борсата чуждестранни компании да напускат 
страната. Когато фирмата поиска разяснение, местните й съветници я предупредиха, че това може да се окаже сериозна 
грешка. "Всичко трябваше да стане ужасно бързо", казва Себастиян Йегерхорн, съветник по правните въпроси на "Фазер", 
тъй като правилата в Русия могат да се променят по всяко време. 
Решението на Путин за "Сахалин-2" ясно потвърждава това. Колкото по-скоро все още работещите в Русия западни 
компании успеят да се изтеглят, толкова по-малки загуби ще претърпят. Колкото по-дълго останат, толкова по-вероятно е 
да загубят всичко. 
 
√ Как да реагирате при проблем със съосновател в стартъпа 
Основателите на стартъп компании често са изключително талантливи, но те са хора. А това означава, че те могат да се 
разболеят или да се почувстват толкова претоварени от предизвикателствата, пред които са изправени, че да спрат да 
функционират на високо ниво. 
Въпреки че тези предизвикателства могат да засегнат хората във всяка икономика, моето предчувствие е, че сега те са 
много по-чести. Тъй като пандемията Covid-19 не показва признаци на облекчаване, цените се покачват, пазарите на труда 
се свиват, а глобалното затопляне става все по-сериозно, не ме учудва, че все повече хора отпадат от стартъп екипи, пише 
Питър Коан в статия за Inc.com. 
Показателен пример е стартъп екип от трима съоснователи. След като са работили заедно в продължение на една година, 
създавайки продукт, стартъпът се опитва да събере средства. Но един от съоснователите, умен, харизматичен, енергичен 
продавач, отскоро не реагира поради стрес. Сега този стресиран съосновател не прави това, което трябва. Какво обаче 
трябва да направят другите двама съоснователи, за да поддържат инерцията на своя стартъп? Ето три предложения. 
Разделете работата 
В стартъпите, които разработват своя продукт и започват да го продават на клиенти, обикновено работят екипи от 
съоснователи, чиито членове могат бързо да се адаптират към новите предизвикателства. Съосновател, който внезапно 
спира да функционира, е точно такова предизвикателство – разбира се, много трудно. 
В този случай останалите съоснователи трябва да решат кои са най-важните задачи, които компанията трябва да свърши 
през следващите 6 до 12 месеца. След това те трябва да решат как най-добре да разпределят тези задачи между останалите 
съоснователи. 
Например, това може да означава, че останалите съоснователи спират да изпълняват по-малко важни задачи, за да 
направят място за критичната работа по продажбите, която въпросният съосновател е спрял да извършва. 
Наемете висококвалифициран и мотивиран човек в екипа си 
Тъй като е малко вероятно останалите двама съоснователи на този стартъп да се отличат в продажбите, те трябва да 
потърсят първокласен търговец. Ето някои ключови стъпки, които те могат да предприемат: 

• Разработете длъжностна характеристика, която подчертава знанията в индустрията, продажбите и управленския 
опит, необходими за позицията 

• Изберете дали новият служител ще бъде съосновател или ще влезе като мениджър по продажбите, който ще има 
от шест до 12 месеца време, за да прерасне в ролята на съосновател 

• Помислете за наемане на специалист, който да ви помогне с търсенето 

• Интервюирайте най-добрите кандидати и проверете внимателно препоръките им 

• Наемете кандидата, който най-добре отговаря на ценностите на компанията и има най-ясната способност да 
прерасне в ролята на съосновател на продажбите 

Разделете се със съосновател при нужда 
След като сте наели мениджъра по продажбите, потърсете уважителен начин да се разделите с неотзивчивия съосновател, 
пише авторът на статията. Това при всички положения е труден разговор, но е добре той да започне с ясна визия за това 
какво ще постигне. На първо място, изразете признателност за всички приноси на въпросния съосновател и му/й осигурете 
разумна компенсация - вероятно чрез закупуване на част от неговите/нейните акции. 
Разбира се, през времето, в което търсите нов член на екипа, въпросният съосновател може изведнъж да се върне към 
това, от което се нуждае стартъпът. В този момент останалите двама съоснователи на бизнеса ще трябва да решат дали да 
продължат както преди или трябва да продължат напред с нов човек в екипа.  
 
Cross.bg 
 
√ Минималният праг за регистрация по ДДС става 100 000 лв. 
Минималният праг на облагаемия годишен оборот за регистрация по ДДС се увеличава от 50 000 лв. на 100 000 лв. от 
следващата година, реши парламентът с приетите на второ четене промени в Закона за данък върху добавената стойност 
(ДДС), внесени от Мартин Димитров от "Демократична България" и група народни представители. 
Народното събрание реши измененията в закона да влязат в сила от първо число на месеца, следващ месеца на влизането 
в сила на решение на Съвета на Европейския съюз за предоставяне на разрешение на България да въведе специална мярка 
за дерогация относно общата система на данъка върху добавената стойност, но не преди 1 януари 2023 г.. 
Увеличаването на прага засяга и самонаетите лица, обясни Мартин Димитров. Догодина ни чака по-сложен дебат, ако 
искаме праг от 166 000 лв. и за него поискаме дерогация от ЕС, тъй като това е максималната стойност, обясни той каква 
би била евентуална втора стъпка по отношение на още едно увеличения на прага. 

https://www.inc.com/peter-cohan/3-steps-to-take-if-your-co-founder-cant-continue.html
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Кирил Ананиев от ГЕРБ-СДС също потвърди, че новият праг ще бъде факт, след като се получи съгласието от ЕК или не по-
рано от 1 януари 2023 г. Така и следващото правителство ще може да си направи макрорамката на бюджета и 
приоритетите, които ще следва, посочи той. По думите му всичко ще зависи и от приходите, предвидени в бюджета за 
следващата година. Има основания да се вдигне прагът и до 166 000 лв., за да се облекчи още бизнесът, смята Ананиев.  
По отношение на ефектите за бюджета и в зависимост от това колко фирми ще изберат да се дерегистрират, загубите ще 
бъдат между 85 и 130 милиона лв., пишат в мотивите си вносителите. 
Не бе прието предложението на Йордан Цонев от ДПС облагаема доставка с нулева ставка с място на изпълнение на 
територията на страната да е и доставката на ваксини, не само доставката на ваксини срещу COVID-19 и услугите, пряко 
свързани с тези ваксини, както е в момента. 
 
√ Зам.-министър Бурджев: Програмата за морско дело и рибарство допринесе за положителна промяна и развитие на 
сектора 
„Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. допринесе за положителна промяна и развитие на сектора“. Това 
заяви заместник-министърът на земеделието Стефан Бурджев по време на откриването на годишното информационно 
събитие на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. (ПМДР 2014-2020 г.) в Приморско. Събитието бе 
организирано от дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на ПМДР 2014-2020 г. към Министерството на 
земеделието. 
Заместник-министър Бурджев допълни, че са договорени 81% от бюджета на ПМДР 2014-2020 г., като уточни, че 
изплатените средства към бенефициентите по програмата са в размер на 53.8% от общия бюджет. 
На форума бяха представени резултатите от изпълнението на програмата и добри практики с интересни проекти. На 
срещата бе оповестена информация и за актуалните процедури, допустимите кандидати, допустимите дейности и разходи, 
и крайните срокове за прием на проекти. В годишното информационно събитие участваха представители на сектор 
„Рибарство“, на публичната власт, на научните среди, на бизнеса, на Фонда на фондовете, на местните инициативни 
рибарски групи и на неправителствения сектор. 
В рамките на събитието от „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ (Фонд на фондовете) беше направена 
презентация на финансовия инструмент по ПМДР 2014-2020 г. По програмата ще бъдат предоставяни индивидуални 
гаранции на банки в страната, за да бъде стимулирано кредитирането на устойчиви и жизнеспособни проекти. 
Гаранционният продукт ще обезпечава до 80% от всеки кредит при максимален размер на гаранцията до 1 млн. лв. 
Аграрният заместник-министър Бурджев сподели и напредъка при подготовката на програмен период 2021-2027 г. Очаква 
се официалната версия на Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. да бъде изпратена официално 
на Европейската комисия до няколко дни. 
 
√ Въведеният от ББР лимит за отпусканите кредити е без промяна 
Лимитът от 5 млн. лв. за отпускане на финансиране, който беше въведен от новото ръководство на Българската банка за 
развитие през юни 2021 г., продължава да бъде в сила. 
В съзвучие с мисията си банката подпомага с финансиране само компании, определяни от закона като микро-, малки или 
средни предприятия.   
Включената в Устава на ББР възможност за дофинансиране се отнася единствено до преструктурирани кредити в случаи, 
при които банката би загубила повече, ако не предостави допълнително ограничено финансиране. 
Предоставя се възможност за оздравяване на затруднени компании, които имат съществуваща експозиция в банката. 
Целта е те да се стабилизират и върнат в изпълнение, което ще защити правата и интереса на ББР. Въведени са ограничения 
за размера, за да се предотвратят увеличена концентрация и допълнителни рискове.  
Цитираната вчера в медиите точка 8.8, отнасяща се до финансиране по конкретно възложени от правителството 
програми, присъства в Устава от 17.07.2014 г. и е необходима при прилагане на антикризисни мерки, които във всеки 
отделен случай се нотифицират и одобряват от ЕК. 
Т. 8.9, включваща възможността ББР да финансира/рефинансира дружества със задължения, класифицирани в кредитния 
регистър на БНБ в групи „Необслужвани“ или „Загуба“, е в Устава от 05.05.2015 г. Целта й е да бъдат подпомагани 
жизнеспособни фирми, които са изпаднали във финансови затруднения. Важно уточнение е, че от юли 2021 г. такива 
фирми не са били финансирани. 
 
√ Фон дер Лайен пред Собранието в Скопие: Македонският език и идентичност се признават от ЕС 
Северна Македония трябва да направи крачка напред към Европейския съюз, каза председателят на Европейската 
комисия Урсула фон дер Лайен пред македонския парламент преди заседанието, на което депутатите ще обсъдят т. нар. 
френско предложение за началото на преговори. 
Фон дер Лайен завърши обръщението си към македонските депутати с цитат от покойния президент Борис Трайковски: 
"Направете правилното нещо за мира и просперитета на Северна Македония, която скоро ще стане членка на Европейския 
съюз. Бъдещето на вашата страна е в Европейския съюз, а Европа не е цялостна без Северна Македония. Благодаря", заяви 
Фон дер Лайен в превод на официалния език в РСМ. 
Тя подчерта, че македонският език и македонската идентичност се признават от Европейския съюз. 
"Преговорите за членство на Северна Македония в ЕС могат да започнат още идната седмица, ако страната реши да 
подкрепи френското предложение. Междуправителствената конференция може да започне до няколко дни. Това каза още 
пред Собранието в Скопие председателят на Европейската комисия". Думите ѝ, че интерпретацията на историята не е част 
от преговорния процес, бяха посрещнати с ръкопляскания. 
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Очакванията са, че предложението ще събере мнозинство - 70 депутатски гласа в 120-местния парламент. 
Докато Урсула фон дер Лайен отправяше своето послание от трибуната на Собранието, депутатите от опозицията стояха с 
плакати и фланелки с надпис "НЕ!". 
Протестиращи пред парламента оставяха отпечатъци с червена боя по улицата и се опитаха да замерват с яйца сградата , 
съобщават медиите в Скопие. Центърът на града от сутринта е под засилена полицейска охрана и е затворен за 
автомобили. 
"Всичко е в ръцете на македонските политици, на тяхната отговорност", коментира пред БНР Атанас Величков, главен 
редактор на македонското електронно издание "Трибуна". 
По думите му СДСМ сега показва, че е проевропейската партия в РСМ и според него това ще бъде оценено от Брюксел: 
"Няма да има голям катаклизъм, ако дойдат избори - извънредни или през 2024 г., когато са по график - тогава СДСМ ще 
има цялата подкрепа на западните партньори на Северна Македония". 
 
√ Макрон: Франция трябва да се подготви за недостиг на енергия 
Франция трябва да се мобилизира и да се подготви за вероятен сценарий, при който през есента ще има недостиг на 
енергия, тъй като Русия използва намаляването на доставките за Европа като оръжие във войната си срещу Украйна, заяви 
президентът Еманюел Макрон, цитиран от Ройтерс. 
В телевизионно интервю по случай националния празник на Франция Макрон посочи, че "мобилизацията" предвижда 
френските потребители и бизнес да намалят потреблението на енергия. 
"Трябва да се подготвим за сценарий, при който трябва да се справим изцяло без руски газ", заяви той и допълни, че скоро 
ще представи план за ограничаване на енергийното потребление. 
Макрон заяви още, че в светлината на руската инвазия Франция трябва да подобри армията си, да увеличи военното 
производство и да обнови запасите си с муниции. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Консултации в Президентството преди третия мандат – какъв е изходът от политическата криза; 
- Цената на живота – как инфлацията, сметките за ток и горива се отразяват на джоба; 
- На пътя: нарушенията, контролът, наказанията – кога ще заработи ефективно системата; 
- Нарушител в небето – как самолет Чесна е създал потенциален риск във въздушното ни пространство; 

Нова телевизия,  „Здравей  България” 
- Пече ли се кабинет с третия мандат? Ще се разминат ли изборите и как ще преговарят партиите. Гости: Ивайло 

Мирчев от „Демократична България” и Станислав Балабанов от „Има такъв народ”; 
- Политически совалки на „Дондуков” 2. На живо – как ще преминат консултациите при президента; 
- Мним депутат - обвинен в измама. Кой е мъжът, представял се за политик и как е ощетил жертвите си; 
- В капана на инфлацията. Гост: Разговор с президента на КНСБ Пламен Димитров. 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа – Ядем все по-малко, не се отказваме само от хляб и свинско; 
в. Труд - Инфлация 14,7 на сто прогнозира БНБ; 
в. Телеграф - Без дърва и кюмюр в сгради с парно; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа– БНБ: Цените ще растат до 2023 г., но заплатите ще изпреварят този ръст; 
в. 24 часа - Радев държи в напрежение всички за третия мандат в ПП вече 2 лагера, БСП все по-близо до Кирил и Асен, а 
Христо изнервя лидерите с експертите; 
в. Труд - Маски - само в болници и социални заведения; 
в. Труд - Нинова ударно сменя шефове на държавни фирми; 
в. Телеграф - Радев с бързи консултации; 
в. Телеграф - 100 млн. лв. за деца под карантина;  
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Георги Първанов, президент (2002-2012): Стига с този реваншизъм - България губи от това, че една или друга 
партия се поставя в изолация; 
в. Труд - Петър Витанов, ръководител на делегацията на българските социалисти в Европейския парламент, пред "Труд": 
Хаосът по летищата няма да спре в края на лятото; 
в. Телеграф - Д-р Александър Симидчиев, депутат от Демократична България: Есента ще сме между два пика на ковид 
вълни; 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Епохата на евтиния труд у нас свърши. Променяйте бизнес моделите; 
в. Труд - Получаваме същия руски газ, но с 20-40% по-скъп; 
в. Телеграф - Живеем в две Българии. 
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√ Предстоящи събития в страната на 15 юли 
София 

- Държавният глава Румен Радев ще проведе консултации с представители на парламентарните групи в 47-ото 
Народно събрание, преди да връчи третия проучвателен мандат за съставяне на ново правителство в рамките на 
настоящия парламент: От 09.00 часа – представители на парламентарната група на „Продължаваме промяната“; 
От 10.15 часа – представители на парламентарната група на ГЕРБ-СДС; От 11.30 часа – представители на 
парламентарната група на "Движение за права и свободи"; От 13.00 часа – представители на парламентарната 
група на "БСП за България"; От 14.15 часа – представители на парламентарната група на „Има такъв народ"“; От 
15.30 часа – представители на парламентарната група на „Демократична България“; От 16.45 часа – 
представители на парламентарната група на „Възраждане“. 

- От 10.30 чasa в зала 4 на Комисията за енергийно и водно регулиране – гр. София, бул. “Дондуков“ № 8-10, етаж 
4, Комисията за енергийно и водно регулиране, съвместно с Националния енергиен регулатор на Република 
Гърция – RAE ще връчат Окончателно съвместно решение за сертифициране на „Ай Си Джи Би“ АД като 
независим преносен оператор на природен газ. В събитието ще участва и представител на Европейската комисия 
в България. 

- От 13.00 часа в Нова конферентна зала на Ректората на Софийския университет (северно крило, етаж 2) ще се 
проведе информационно събитие организирано от Българската търговско-промишлена палата като партньор по 
проекта “МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната екосистем, относно 
новите съвместни програми за приемане и обучение на студенти през новата учебна година. 

- От 18.00 часа в СБХ – Шипка 6, зала 1С ще бъде открита изложбата „ДЪРВОТО, КЪЩАТА И АЗ“ на 
- Иван Михайлов – Жани. 

*** 
Видин. 

- От 18.00 часа в НЧ "Цвят 1870" Видин ще се проведе заключителен концерт на Лятната балетна академия в 
читалището. 

*** 
Добрич. 

- От 17.00 часа в Градски парк „Свети Георги“ ще се състои Концерт на Духов оркестър – Добрич. 
- От 20.30 часа в Летен театър – Добрич ще се проведе Театрален спектакъл „Извънредно положение“ на Артвент. 

*** 
Ловеч. 

- От 20.30 часа в Ловешка средновековна крепост ще се проведе Огнено шоу, изградено на принципа Site-specific 
art и базирано на тракийската митология от Граовския регион. 

*** 
Пловдив. 

- От 13.30 часа, в Медицински университет - Пловдив (Аудитория 2, Аудиториен комплекс, бул. „Васил Априлов“ 
15А) ще се проведе професионален семинар на тема „Комуникация между лекари и пациенти по проблемите на 
имунизациите“. Дискусията е за специалисти в доболничната помощ, служители на РЗИ-Пловдив, студенти и 
преподаватели от медицинските университети. Събитието ще бъде открито от проф. д-р Мариана Мурджева, 
ректор на МУ-Пловдив. 

*** 
Стара Загора. 

- От 10.00 часа в Регионален исторически музей ще се проведат летни занимания на тема „Играя и се уча в музея“. 
- От 10.00 часа в Детски отдел на библиотека „Родина“, ул. „Българско опълчение“ 69 ще се състои Арт 

работилничка „Сръчковци”. 
- От 11.00 часа в пространството на обновения зоопарк министър Борислав Сандов ще даде брифинг. 
- От 19.00 часа на сцената пред сградата на Община Стара Загора „Ес Ти Денс“ представя „Училище по танци“, със 

специалното участие на Общински духов оркестър. 
*** 
Ямбол. 

- Министърът на земеделието д-р Иван Иванов ще посети днес област Ямбол, съобщиха от Министерството. В 
13:45 часа министър Иванов ще участва в ритуал за закриване на жътвената кампания в землището на село 
Козарево, община Тунджа. От 14:30 часа министърът на земеделието ще посети земеделска база в с. Кукорево, и 
ще се срещне със земеделски производители от община Тунджа и региона. От 16:00 часа започва брифинг за 
представителите на медиите. 

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

