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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
В. Труд 
 
√ Бизнесът на протест, ако няма компенсации за тока  
Искат отпадане на тавана от 300 лв. за мегаватчас 
Обсъждат хазната да компенсира по-скъпия газ заради отказа да платим на “Газпром” 
Слагат за база 150 лв. за мегаватчас 
Бизнесът излиза на протест на 18 май, ако не получи компенсации заради скъпия ток за месец май, както и заради 
поскъпването на газа след като “Булгаргаз” не плати за доставки по дългосрочния договор с “Газпром експорт”. Ще внесем 
уведомление в Столична община за протест на 18 май, който ще бъде отменен, ако исканията ни бъдат изпълнени, каза за 
“Труд” председателят на АИКБ Васил Велев. Участие в протеста са потвърдили и останалите членове на Асоциацията на 
организациите на българските работодатели. 
Бизнесът иска компенсации за скъпия ток за месец май, които да започват от цената на микса на електроенергията, която 
е около 150-160 лв. за мегаватчас, а не както досега от 185,59 лв. Да отпадане тавана на компенсациите от 300 лв. за 
мегаватчас и разликата между борсовата цена на тока и цената на микса да бъде компенсирана на 3/4, искат 
представителите на бизнеса. Това означава 25% да остават като свръхпечалби в енергетиката, а 75% да отидат за 
компенсиране на всички на свободния пазар. 
За това няма нужда от пари от бюджета. Тази програма се самофинансира, обясни Васил Велев. Това се потвърждава от 
финансовите резултати на АЕЦ “Козлодуй”. Заради високите цени на тока, само за първото тримесечие на настоящата 
година печалбата на АЕЦ “Козлодуй” е 954 млн. лв., което е близо седем пъти повече от печалбата за същия период на 
миналата година, която е 137,7 млн. лв. 
Бизнесът иска компенсации и заради очакваното поскъпване на газа след като “Булгаргаз” не плати за доставки от 
“Газпром експорт”. Вече минаха първите дни на месец май, а не знаем каква е цената на газа за месеца, каза Васил Велев. 
Това е голям проблем за българските предприятия, защото не знаят какви оферти да дават на своите клиенти и не знаят 
поръчки на какви цени да потвърждават, защото не знаят себестойността на продукцията си. Бизнесът иска разликата 
между цента на газа при използването на посредници и цената на газа, който бихме получили по дългосрочния договор с 
“Газпром експорт”, да бъде поета като компенсация от бюджета. 
 
Novini 24/7 
 
√ Бизнесът готви протест, ако няма компенсации за тока  
„Бизнесът излиза на митинг на 18 май, в случай че не получи обезщетения поради скъпия ток за месец май, както и поради 
повишаването на газа откакто „ Булгаргаз “ не заплати за доставки по дълготрайния контракт с „Газпром износ“. Ще внесем 
съобщение в Столична община за митинг на 18 май, който ще бъде анулиран, в случай че настояванията ни бъдат 
изпълнени“, съобщи пред „ Труд “ ръководителят на АИКБ Васил Велев. Участие в митинга са удостоверили и останалите 
членове на Асоциацията на организациите на българските работодатели. 
Бизнесът желае обезщетения за скъпия ток за месец май, които да стартират от цената на микса на електрическата енергия, 
която е към 150-160 лева за мегаватчас, а не както до момента от 185,59 лева Да отпадане тавана на обезщетенията от 300 
лева за мегаватчас и разликата сред борсовата цена на тока и цената на микса да бъде обезщетена на 3/4, желаят 
представителите на бизнеса. Това значи 25% да остават като свръхпечалби в енергетиката, а 75% да отидат за 
компенсиране на всички на свободния пазар. 
За това няма потребност от пари от бюджета. Тази стратегия се самофинансира, изясни Васил Велев. Това се удостоверява 
от финансовите резултати на АЕЦ “Козлодуй”. Заради високите цени на тока, единствено за първото тримесечие на 
актуалната година печалбата на АЕЦ “Козлодуй” е 954 млн. лева, което е близо седем пъти повече от печалбата за същия 
срок на предходната година, която е 137,7 млн. лева 
Бизнесът желае обезщетения и поради предстоящото повишаване на газа откакто „ Булгаргаз “ не заплати за доставки от 
„Газпром износ“. 
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Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
БНТ 
 
√ НС даде мандат на правителството за оказване на военнотехническа помощ на Украйна 
Депутатите подкрепиха предложението на "Продължаваме промяната" за оказване на военнотехническа помощ за 
Украйна. Като на това предложение беше нанесена редакция от страна на ДПС. 
Решението подкрепиха 200 депутати 16 бяха "против", а един "въздържал се". 
"Против" гласуваха от "Възраждане" и по един депутат от ПП, БСП и ИТН. От партията на Слави Трифонов бе и единственият 
"въздържал се". 
Парламентът дава мандат на МС да обсъди и приложи мерки, свързани с войната в Украйна, сред тях е ремонт на украинска 
военна техника. 
В решението се вписват текстове на писмото, което украинският посланик в София Виталий Москаленко предаде в 
Народното събрание от президента на Украйна Володимир Зеленски. Исканията са базирани и на срещата между Кирил 
Петков и Володимир Зеленски. 
Окончателните текстове дават мандат на правителството в две основни направления. Първото - да задвижи цялостен пакет 
от мерки за преодоляване на последствията от наложените санкции, енергийната и продоволствената сигурност на 
България. И второто - да окаже хуманитарна, финансова и военнотехническа помощ на Украйна съобразно възможностите 
на България. 
Парламентът записа и какви точно са възможностите на страната: 

• продължаване на подкрепата за членство на Украйна в ЕС; 

• помощ за украинските граждани, бягащи от войната - законодателни и организационни мерки с цел 

• подобряване на капацитета за приемане и възможностите за интегриране до създаване на условия за тяхното 
трайно завръщане в Украйна; 

• осигуряване на възможност за изнасяне на украинското зърно във Варна; 

• засилване на енергийното сътрудничество - в частност доставките на електроенергия и природен газ; 

• ремонт на украинска военна техника във военните предприятия на България; 

• продължаване на доставките на хуманитарна помощ - дрехи, лекарства и хранителни стоки. 
След гласуването БСП дадоха брифинг, на която заявиха, че решението е важно постижение, защото няма да се изнася 
оръжие за Украйна. Те заплашиха да напуснат коалицияата, ако се стигне до износ на оръжие. Решението на НС се оказва 
приемливо и за левицата и на този етап коалицията е стабилна. 
Вижте повече от дебатите ТУК. 
В началото на дебата беше обявено, че в парламента е постъпило писмо от посланика на Украйна, според което от страната 
ни се иска да продължи да подкрепя Киев за присъединяване в Европейския съюз, да оказва помощ на бежанците от 
войната, да осигури износ на украинско зърно през пристанище Варна, да засили енергийното сътрудничество между 
двете страни, да ремонтира украинската военна техника и да оказва хуманитарна помощ като предоставя лекарства, храни 
и дрехи. 
От "Продължаваме промяната" представиха своето предложение. 
"След като Путин врътна кранчето на Европа, след като ракети прелетяха над главите на нашата делегация, водена 
от премиера Кирил Петков, стана ясно, че има война, за която не можем да си затворим очите. Народните 
представители от "Продължаваме промяната" ще гласуват по съвест за решението за военно-техническа помощ. 
Но като вносител правя следното редакционно предложение за изменение на текста и добавяне на думата "военно" 
преди техническа, както и махане на думите "за защитни цели" и добавяне на писмото от украинския посланик. 
Според писмо с входящ номер АД247226004 от посланика на Украйна и съобразно възможностите на Република 
България", каза Атанас Михнев, депутат от ПГ на "Продължаваме промяната". 
От ГЕРБ настояха, че страната ни трябва да има ясна позиция, че предоставя военна помощ на Украйна и обвиниха 
мандатоносителя в лицемерие. 
"Срамота е управляващата коалиция да притиска държава, която се намира и нейното представителство в България 
дипломатическо, да изпраща писма, с които да решава вътрешнокоалиционни проблеми. Срамота е", каза Даниел 
Митов, депутат от ПГ на ГЕРБ-СДС. 
Своето предложение представиха и от "Демократична България". 
"Проектът за решение, който ДБ представи още на 1 април, след като на 30.03 отчете декларация от 
парламентарната трибуна, акцентира върху това, че България като член на двата ключови съюза за нашата 
сигурност и развитие ЕС и НАТО има определени ценности и политически ангажименти. Именно в израз на тези 
ангажименти и в подкрепа на каузата, справедливата кауза на украинския народ, Ние не можем да направим друго 
освен да предоставим, наред с хуманитарната, финансовата помощ и военна и военнотехническа помощ на Украйна. 
Затова нашето настояване е не просто да изпълним това, което е поискано от Украйна, а да дадем широк мандат и 
това е логиката на проекта, който ДБ е представила", каза Атанас Славов, депутат от ПГ на "Демократична 
България". 
За по-ясен ангажимент за военна помощ настояха и от "Има такъв народ" 

https://bntnews.bg/news/na-zhivo-narodnoto-sabranie-reshava-za-voennata-pomosht-za-ukraina-1193563news.html
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"Хора като нас губят живота си в Украйна. Много е лесно, уважаеми лидери на политическите партии, докато 
стоите удобно в меките си кресла, да разсъждавате как ви изглежда войната. Друго е обаче да я видите на живо. Там 
на място. Знам, че някои от вас го правят, за да спасят собствените си кожи, други го правят, за да съхранят 
електоратите си", каза Станислав Балабанов, депутат от ПГ на "Има такъв народ". 
От БСП подкрепиха предложението на "Продължаваме промяната" въпреки допълнението "военнотехническа" помощ, с 
аргумента, че предоставянето на оръжие на Украйна е неприемливо, защото то ще се използва срещу хора. 
"С тези уточнения ние придобиваме сигурност, че България няма да стане част от конфликта, без в същото време да се 
поставя под съмнение нашата солидарност с украинския народ и принадлежността ни към ЕС и НАТО. Ние бихме 
предпочели НС да не се занимава с тези въпроси по този начин и на този етап. Но след като сме на този етап, желателно е 
да запазим единството на коалицията и ние сме готови да подкрепим предложения от ПП проект, пак подчертавам с 
направените допълнения", каза Кристиян Вигенин, зам.-председател на Народното събрание. 
От "Възраждане" очаквано се обявиха против предложението за оказване на военно-техническа помощ на Украйна. 
"Една част от нашия народ, 84% по думите на самия министър-председател, не е съгласна с водената от 
правителството и голямата част от присъстващите тук народни представители политика. Искам да припомня 
един много добре известен факт - когато едно правителство тръгне срещу интересите на своя народ, то вече не 
представлява своя народ. То представлява някого другиго. Който държава нареждания. Някой, който дава инструкции, 
но не и тези, да ги наречем, пак използвайки думите на нашия министър-председател, 84%. От тази гледна точка и с 
оглед на случващото се в момента вече няма спор, че страната ни не се управлява от българско правителство, 
управлява се от нещо, което повече напомня екстремистка групировка. Това правителство иска война. Нека бъдат 
гласувани тези предложения в парламента. Щом правителството иска тази война, то ще я получи. Ние, българите, 
ще му я дадем", каза Костадин Костадинов, председател на ПГ на "Възраждане". 
Думите на Костадин Костадинов предизвикаха отговор от "Продължаваме промяната". 
"Днес медии, тролове и политици-чуждопоклонници, включително тук, в Парламента, денонощно ни плашат. 
Плашат ни, че ще бъдем въвлечени във война. Преди да решим каквото и да било днес, трябва тези, които плашат 
хората, да отговорят на няколко прости въпроса. Първо, кой нападна независима държава в центъра на Европа с 
пълномащабна война и избива жени и деца, унищожава жилищата, болниците, училищата, заводите и 
инфраструктурата им. Кой направи от 5 млн. европейски граждани бежанци? Кой мародерства и краде от избитите 
хора телевизори, перални, ютии, миксери? Второ - кой ни обяви за неприятелска държава, много преди да сме взели 
решение за предоставяне на военна помощ? Кой ни спря доставките на газ в грубо нарушение на договора? И най -
важно - нека тези, които ни плашат, да кажат ясно от кого точно се страхуваме? Коя е тази държава, която ни 
заплашва с война? Защо онези, които ни плашат с нея, не я назовават? Братска Русия ли е това? Братска Русия ли ще 
ни нападне?", каза Андрей Гюров, председател на ПГ на ПП. 
От ДПС няколко пъти настояха представители на кабинета да се явят в пленарната зала. 
"Да се обадите на министъра на отбраната, на министъра на външните работи, министъра на финансите и на 
премиера да дойдат незабавно тук, да използват времето за почивката за път, защото това е темата на темите. 
Няма как по тази тема да отсъстват въпросните министри и министър-председателя", каза Хамид Хамид, депутат 
от ДПС. 
"Това решение, които би трябвало да бъде проект на Министерски съвет, но не е и в правителството, няма консенсус, 
опозицията ще вземе решението в НС и по същество решението представлява "вот на недоверие" на този най-слаб кабинет 
от 90 година насам", каза Мустафа Карадайъ, председател на ПГ на ДПС. 
От ГЕРБ предложиха решение, което да бъде подкрепено и от управляващите и от опозицията. 
"Ние продължаваме да ви призоваваме да гласувате за решението, което всъщност позиционира България 
стратегически и дава възможност да бъдат модернизирани нашите отбранителни способности. А именно да 
предоставим истинска военна помощ на Украйна, да се отървем от ръждясалите съветски железа и да започнем 
преговори с нашите съюзници, така че да бъдат предоставени отбранителни способности, които да бъдат модерни 
и съвместими със стандартите на НАТО", каза Даниел Митов, депутат от ПГ на ГЕРБ-СДС. 
И от "Демократична България" настояха за мандат, който да позволи на правителството да взима решения, които отговарят 
на динамиката на ситуацията. 
"Нашият призив е, подкрепете ясен мандат, широк - не ограничен, който изразява готовността на България, а не 
отговаря просто на някакво писмо на Украинския посланик", каза Христо Иванов, председател на ПГ на "Демократична 
България". 
След шест часа дебат предложенията на ГЕРБ - СДС и на "Демократична България" бяха отхвърлени. Подкрепата на 200 от 
депутатите получи предложението на "Продължаваме промяната". Против бяха само от "Възраждане". 
 
√ ЕК предлага ембарго на руския петрол. Може ли България да поиска отсрочка? 
Европейската комисия предлага забрана за вноса на целия руски петрол. Предложението е държавите-членки да спрат 
вноса на суров петрол в рамките на шест месеца, а на преработени петролни продукти - до края на годината. България 
може да поиска изключение от ембаргото, което Европа планира да наложи на руския петрол. Това става ясно от интервю 
на вицепремиера Асен Василев пред вестник "Капитал". По думите му чисто технологично, България може без руски 
петрол, но това би оскъпило значително горивата. Затова, ако Европейската комисия допуска изключения, ще се 
възползваме от него. 
За да стане факт, новият пакет от санкции срещу Русия трябва да бъде одобрен с единодушие от държавите членки на ЕС. 
Вчера посланиците на страните от ЕС проведоха първата си среща в Брюксел, но до решение и одобрение на пакета не се 
стигна. 
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Освен Унгария и Словакия, за които се очаква да бъдат предвидено изключение от ембаргото и удължаване на срока до 
края на следващата година, Чехия и България също заявиха желание да се възползват от изключенията. 
Държавите имат време до днес на обяд да предоставят писмени бележки и коментари по пакета от санкции. Очаква се 
днес след обед посланиците на страните от ЕС отново да заседават в Брюксел. 
Ако и днес не успеят да се договорят, дискусиите ще продължат и на 6 май. 
 
√ Кирил Петков: България е на крачка от договарянето на природен газ от САЩ 
България е на крачка от договарянето на природен газ от САЩ, като количествата ще са достатъчни до края на годината. 
Това обяви в парламента премиерът Кирил Петков. Той беше изслушан заедно с ресорния министър и представители на 
енергийните дружества по темата доставка на газ. 
Доставката на петрол и на природен газ - това бяха двата енергийни акцента, върху които дискутираха от една страна в 
Брюксел за налагане на евентуално ембарго на руския петрол, а от друга страна в България, където беше изслушан 
премиерът, ресорният министър, ръководителите на големите държавни енергийни компании, както и шефът на ДАНС. 
Председателят на ДАНС предупреди, че пред България има две заплахи за доставката на природен газ, а именно - България 
не е разервирала капацитети на терминала за втечнен газ в Гърция, а също така е малко вероятно да запълни хранилището 
в Чирен, така че да се подготвим за зимата. 
Все пак премиерът увери, че се прави всичко възможно и сме на крачка от сключване на сделка за доставка на природен 
газ до края на годината. Това беше и времевият период, който най-често се споменаваше днес в пленарната зала. 
Премиерът увери, че и газовата връзка с Гърция ще бъде готова до 1-ви юли. Кога обаче ще започне да тече газ по нея - 
все още не е ясно. 
Газоподаването не спря, цените не се качиха, ние не приехме едностранното разваляне на договора и за къс период 
успяхме да направим готова стратегия за алтернативни доставки, така че българският потребител, българските 
домакинства, българският бизнес да не се притеснява за количеството газ, което влиза в България. И се надявам в 
скоро време да потвърдим да не се притеснява и за цената, обясни Петков. 
Тук е нашата задача - на всички нас, да въведем такива държавни политики, с които България не просто ще оцелее, а ще 
просперира. Две политики, които бих препоръчал да въведем. Едната касае електричеството - да въведем дългосрочни 
договори, по които българските потребители и бизнес да могат да закупуват своята енергия. Второто касае газа - предвид 
прекратяването на доставките от Газпром - да освободим пазара на газ в България, като премахнем всички бариери пред 
търговските участници. Включително резервирането на капацитети, заяви Светослав Тодоров, председател на КЕВР. 
Има някои оценки, че терминалът за втечнен газ на остров Ревитуса няма да е достатъчен за едновременно задоволяване 
на потреблението на Гърция и България при евентуално спиране на доставките от "Газпром" и за южната ни съседка. 
Плащанията в Гърция предстоят около 20 май. Невъзможност за запълване на поне 80% на капацитета на ПГХА Чирен до 
началото на отоплителния сезон до началото на 2022-2023 г., каза Пламен Тончев, ДАНС. 
По повод налагането на ембарго за внос на руски петрол в ЕС, България най-вероятно ще иска изключение или отсрочка 
на тази забрана, обяви финансовият министър и вицепремиер Асен Василев. 
 
√ КЕВР поиска дългосрочни договори за доставка на ток 
Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) предложи да бъдат въведени дългосрочни договори за доставка на 
ток за бизнеса и бита. Това обяви от парламентарната трибуна председателят на ведомството Станислав Тодоров. 
Той беше изслушан от депутатите заради газовите доставки у нас. 
"Нашата задача е да въведем такива държавни политики, при които ще просперираме. Две политики – да въведем 
дългосрочни договори, по които домакинства и бизнес да купуват. Втората касае газа – да освободим пазара на газа 
в България, като премахнем всички бариери", предложи Тодоров. 
В момента всички български производители продават ток на пазар ден напред, защото там са най-високите цени – 400 - 
500 - 600 лева, показват данните на КЕВР. Никъде в Европа не е така. Повечето германски фирми имат дългосрочни 
договори. 
Станислав Тодоров определи като "подвиг" договарянето на алтернативни количества газ в момента след спирането на 
доставки от страна на "Газпром". Според председателя на КЕВР единственото решение е да се освободят капацитетите по 
тръбите у нас, за да няма проблеми с доставките и това е едно от най-тежките решения. 
 
√ Спрени доставки на газ - какви са загубите за потребителите? 
Сметки за природен газ, които надхвърлят 1000 лева и драстично повишаване на сметките за топло - тези проблеми 
поставят потребителите преди избора дали да продължат да използват синьото гориво. 
Детската градина в село Лозен ползва три сгради, отоплявани с природен газ. Изчисленията сочат, че спрямо миналия 
отоплителен сезон, през този са заплатили с 30% повече. 
"Детската градина се справя трудно с разходите в перо "Издръжка" парите са крайно недостатъчни. За сравнение 
спрямо отоплителния сезон 2020/21 г. и отоплителния 21/22 г. увеличението само на природния газ е 30%. Ако през 
миналия отоплителен сезон за целия сме заплатили 22 хил, към днешна сме заплатили 64 хил. лв. само за природен 
газ. Без ток, вода, храна, при които също има осезаемо увеличение", каза Боряна Георгиева, директор на ОДГ Изгрев, с. 
Лозен. 
Нямат по-добра алтернатива, а е предвидено и увеличение на учителските заплати, затова се надяват на дофинансиране 
от Столична община. 
Миналата есен Георги Петров прави инвестиция от 8000 лв., и замества дървата с природен газ: 
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"Минах на газ, защото е по-евтино, по-удобно, прекрасно е даже, но не се издържа октомври, ноември - 1600 лв. декември 
- 1100, после - 1400. Каквото може да спестиш, всичко отиваше натам", казва Петров. 
Според негови изчисления, ако е продължил да се отоплява на дърва, въпреки тяхното поскъпване за 10 кубика би платил 
не повече от 1500 лв. 
В болницата в Исперих също използват природен газ, но са намерили начин как да ограничат разходите до 35%. Причината 
е уникално за България съоръжение, което произвежда водород от чешмяна вода и се добавя към горивото за парно 
отопление. 
"Разбира се, че имаме идеи да изградим и соларен парк за да станем относително автономни, да мислим и изцяло за 
отопление на водород. Този начин е съвсем, абсолютно безопасен, тъй като водорода не се съхранява, той отива 
директно в горелката и горелката произвежда толкова, колкото е необходимо. При спиране на горелката, 
автоматично спира и процесът на образуване на водород”, каза д-р Иван Гайдаров, директор на МБАЛ-Исперих. 
Но то се ползва отскоро в болницата и тепърва ще разберат ефективността му. А изчисленията показват, че за този 
отоплителен сезон са платили 60 хил. лв, а за предходния с 16 хил лв. по-малко. 
Каква ще бъде цената на природния газ ще стане ясно на 10 май. 
 
БНР 
 
√ Избират двама членове на СЕМ от квотата на Народното събрание 
Двама членове на Съвета за електронни медии ще бъдат избрани днес от квотата на Народното събрание. Номинациите 
са три. 
Най-голямата парламентарна група – „Продължаваме промяната“, номинира Симона Велева, доктор по конституционно 
право и съветник по медийни въпроси към Министерския съвет. 
"Демократична България" и "Възраждане" издигнаха кандидатурите на журналисти. Дясната коалиция избра Пролет 
Велкова, а националистите -  Тодор Беленски. 
Мартин Карбовски беше изборът на "Има такъв народ", но той се отказа от номинацията си  ден, след като кандидатурата 
му беше обявена. 
Другите парламентарнопредставени партии не излъчиха свои кандидати. 
Мандатът на София Владимирова и Розита Еленова в медийния регулатор изтече на 27 април. 
Депутатите ще гласуват и проекторешение на "Има такъв народ" за промени в състава на парламентарните комисии по 
Конституционни и правни въпроси и по бюджет и финанси. ИТН настоява да има по още едно място за сметка на ДБ. 
В момента двете формации имат по двама представители в тези комисии. 
Мотивите за промяна на броя на народните представители е пропорционалност в комисиите, съобразена с числеността на 
съответната парламентарната група. 
 
√ Премиерът Петков ще проведе срещи с превозвачи и работодатели 
Премиерът Кирил Петков ще проведе днес срещи с представители на транспортния бранш, които са обявили, че подготвят 
национална стачка на 10 май, а след това и с работодателските организации . 
С превозвачите Петков заедно с вицепремиерът Гроздан Караджов и транспортния министър Николай Събев ще обсъжда 
цените на горивата и антикризисните мерки на правителството. Разширяването на обхвата на толсистемата също е в 
дневния ред на срещата, след като  през миналата седмица  браншовите организации протестираха и се обявиха против 
намерението за заплащат толтакси и за второстепенните пътища, каквото намерение бе обявено. 
Следващите действия ще зависят от реакцията на държавата, каза за БНР Магдалена Милтенова, председател на 
Конфедерацията  на автобусните превозвачи : 
"Продължаваме да поддържаме исканията, които са свързани с намаляване на акциза, съответно премахване на 
биодобавката за горивата, осигуряване на средства за субсидиране на автобусните линии, съответно проблемите, които са 
свързани с толсистемата. Оставаме в стачна готовност. 
При разговорът с работодателите премиерът Петков ще обсъжда  цените на природния газ и тока, както и налагащите се в 
отговор мерки. В срещата ще се включат вицепремиерите Асен Василев и Корнелия Нинова. 
След спирането на руския газ за България, лидерите на бизнес организациите поискаха възобновяване на преговорите с 
"Газпром", замразяване цените на газа и схема за компенсация заради  тока. 
Председателят на Конфедерацията на работодателите и индустриалците Кирил Домусчиев каза преди седмица: 
"Няма как при растящи цени на ел. енергията, при растящи цени на газта и помпайки такива свръхпечалби в няколко 
дружества в страната, ние да очакваме, че те има запазване на работни места, че няма да има двуцифрена инфлация. 
Протестите са крайна мярка, надявам се, че няма да стигнем до тях".  
От Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори предупредиха премиера Петков за протести срещу 
очакваното ново поскъпване на природния газ. 
"Българската индустрия не може да понесе цени по-високи от априлските", заяви тази седмица изпълнителният директор 
Ивайло Найденов: 
"Предприятията са вече декапитализирани от ситуацията с цените на електроенергията въпреки компенсациите и 
настояваме правителството да предприеме мерки или за запазване, още по-добре за намаляване на цената, иначе нямаме 
голям избор освен да преминем към протестни действия така, както бяха заявили работодателските организации", каза 
Ивайло Найденов. 
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√ Василев: България ще поиска временно изключение от петролно ембарго срещу Русия 
Чисто технологично България може без руски петрол, но това би оскъпило значително горивата. Затова, ако Европейската 
комисия допуска изключения (от петролно ембарго) ще се възползваме от правото си също да поискаме такова 
изключение. 
Това заяви финансовият министър Асен Василев в интервю за "Капитал", цитирано от БГНЕС. 
Разговорът е воден преди обявеното днес в Европейския парламент предложение на Европейската комисия всички страни 
в ЕС да спрат доставките на руски нефт от ноември, а на руски горива - от края на годината. 
За Унгария и Словакия се предвижда изключение до края на 2023 г. Този план предстои да бъде одобрен от лидерите на 
страните членки, които вероятно се съберат в Брюксел следващата седмица, уточнява агенцията. 
"Няма проблем да бъдат подновени доставките на природен газ от Русия за България, защото договорът с "Газпром" не е 
прекратяван, просто те спряха да го изпълняват", обяснява още Василев и добавя: 
"Работим по арбитраж по повод едностранно нарушаване от руска страна и сме поискали от ЕС да се разгледа злоупотреба 
с господстващо положение на пазара от страна на "Газпром". 
 
√ Енергийни министри ще обсъдят в София регионален координационен център 
Министрите на енергетиката на 8 държави се събират в София, за да обсъдят енергийната сигурност и работата на бъдещия 
регионален координационен център, който ще управлява дейността на електрическата и газовата инфраструктура за 
Югоизточна Европа. 
Участници в срещата са министрите от България, Украйна, Азербайджан, Гърция, Румъния, Турция, Сърбия и Северна 
Македония. 
В международния форум ще се включат премиерът Кирил Петков, вицепремиерът Асен Василев и генералният директор 
на Главна дирекция „Енергетика“ на Европейската комисия Дите Юл Йоргенсен. 
При посещението на вицепремиера Асен Василев в Брюксел преди седмица, след спирането на руските доставки на газ, 
стана ясно, че България може да бъде координационен  център. 
"Това, което обсъдихме с Комисията и това, което се случва с регионалния координационен център е, че България не само 
може да достави трите милиарда кубика, които са необходими на страната, но може да достави и допълнителни 17-20 
милиарда кубика към Европа и региона извън това, което е необходимо на България. 
Точно по тази причина в България се ситуира регионалния координационен център, който да организира всички тези 
доставки. Покупката на този газ и употребата по най-добрия начин на системните връзки на всички държави", заяви 
вицепремиерът Асен Василев преди седмица. 
 
√ Министър Божанов събира извънредно Съвета по киберсигурност 
Министърът на електронното управление Божидар Божанов събира Съвета по киберсигурност. Извънредното заседание е 
заради необходимостта  от спешни мерки за защита от хакерски атаки. 
Свикването на заседанието става на фона на предупрежденията от последните месеци за засилване на кибератаките в 
международен мащаб и заради войната в Украйна. Затова и министърът на електронното управление Божидар Божанов 
каза: 
„Действията в последните няколко седмици спрямо много от държавите-членки на Европейския съюз налагат по-спешно 
изпълнение на заложените мерки“. 
Екипът на вицепремиера Калина Константинова допусна, че има руска връзка за вируса, парализирал работата на 
"Български пощи". Оттам уточниха, че няма доказателство, да са замесени руски служби. 
Заради случая от ДАНС предложиха дружеството да влезе в списъка на обектите със стратегическо значение за национална 
сигурност. 
В края на март министърът на електронното управление Божидар Божанов заговори за преосмисляне на използвания 
софтуер за антивирусна защита в администрацията. Това стана, след предупреждение на германски експерти за замяна на 
разработената от руска компания антивирусната програма „Касперски“. 
Част от функциите на Съвета по киберсигурност са да анализира тенденциите, рисковете, методите за противодействие и 
да предлага решения и действие. 
 
√ Приключи данъчната кампания за облагане доходите на физическите лица 
Приключи данъчната кампания за облагане доходите на физическите лица, съобщиха от НАП. 
Повече от 80% от декларациите са подадени по електронен път, а корекции във формулярите могат да се нанасят до 30-ти 
септември. 
Близо 670 хиляди души са подали декларациите си пред НАП и са платили данък върху доходите на стойност почти 257 
милиона лева до полунощ на трети май, когато изтече крайният срок, съобщиха от НАП.  
82 на сто от декларациите са подадени по интернет с ПИК или с електронен подпис. 
Повече от 70 процента от гражданите са се възползвали от предварително попълнените формуляри за доходите, които са 
достъпни в портала за електронни услуги на агенцията. 
От НАП отбелязват и по-големия брой на подадените декларации, което обясняват с многократно по-високите данъчни 
облекчения за деца и за деца с увреждания. 
 
√ СЕМ открива процедура за избор на генерален директор на БНТ 
Мандатът на настоящия директор Емил Кошлуков изтича на 5 юли 
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Съветът за електронни медии ще открие на днешното си заседание процедурата за избор на нов генерален директор на 
Българската национална телевизия. 
Мандатът на сегашния ръководител на обществената телевизия Емил Кошлуков изтича на 5 юли. Дотогава медийният 
регулатор трябва да проведе конкурса, който протича в няколко етапа. Информира репортерът Мария Костова: 
Председателят на Съвета за електронни медии Соня Момчилова обясни: 
„Ще разпишем пътната карта, казано на професионален жаргон, и вървим по процедурата“. 
Цялата процедура по избора на генерален директор на БНТ – подаване на документи от претендентите за поста, 
отстраняване на нередности в тях, изслушване на кандидатите и самото гласуване, отнема два месеца. 
На заседания на парламентарната Комисия по културата и медиите неведнъж бяха обсъждани въпроси, свързани със 
сегашния ръководител на обществената телевизия Емил Кошлуков. 
Председателят на комисията Тошко Йорданов предостави на медийния регулатор документи относно удостоверяване на 
трудов стаж на Кошлуков в телевизия и препоръча СЕМ да помисли дали да не го освободи предсрочно. 
С писмо доскорошният председател на регулатора Бетина Жотева му отговори, че няма законови основания за предсрочно 
прекратяване на мандата на Емил Кошлуков. 
Същевременно днес предстои да бъдат избрани и двама нови членове на Съвета за електронни медии от квотата на 
Народното събрание.  
 
√ Крие ли риск обвързаността между заплати и клинични пътеки? 
Факт е Анексът към Националния рамков договор. Заложено е увеличение от 25% на медицинските дейности, което е в 
сила от 1 май. Оказва се обаче, че някои клинични пътеки не са увеличени. 
За първи път по-високите цени са обвързани със заплатите в болниците, независимо от факта, че директорите на 
болниците са недоволни от това решение. 
Вярна ли е посоката, която задава държавата за увеличение на клиничните пътеки, от която произтича обвързаността със 
заплатите в болниците? 
"Проблемите със заплатите в здравната сфера стоят от години. Причините за това са множество. От една страна, има 
желани специалности, а цените на клиничните пътеки, свързани с тези специалности, са недостатъчно добре финансирани. 
Когато говорим за реално предприетите мерки от страна на правителството, както от страна на НЗОК и подписания 
Националният рамков договор мерки, 25% са крайно недостатъчни за инфлационната спирала, в която се намираме. 
Най-вероятно българската инфлация ще достигне около 13-14%. Това спрямо цените на клиничните пътеки би следвало да 
се повишат средно с 40-50% по отношение на инфлацията, но и по отношение на цените на горивата, електроенергията, на 
консумативите, на лекарствата и не на последно място на разхода за заплати в лечебните заведения“, споделя здравният 
икономист Аркади Шарков в "Нашият ден“. 
Има ли риск между обвързаността на заплати и клинични пътеки? 
“Приходите на лечебните заведения зависят от клиничните пътеки. За да има приход съответно по клинична пътека, 
пациентът трябва да е отишъл и да се лекува в дадена болница. Поради това заетостта на леглата от началото на година 
до момента в лечебните заведения, ако го сравним с периода 2019 (базова година преди Covid пандемията), e 64%, a в 
момента са 50%. 
Има спад от 14% на заетостта на леглата в болниците. Пациентите трябва да се настроят и отново да започнат да посещават 
лечебните заведения. Обвързаността между заплати и клинични пътеки крие риск да се занижи качеството, или ще има 
недостиг на средства за заплати и някои от болниците ще бъдат докарани до фалити. Има риск отново да се увеличат 
фиктивните хоспитализации”, посочва Аркади Шарков.  
Чуйте пълния разговор в звуковия файл. 
 
√ ЕП се обяви за въвеждане на общо зарядно устройство 
Европейският парламент се обяви за въвеждане на общо зарядно устройство в Евросъюза. Новите правила трябва да 
гарантират, че потребителите ще могат да използват едно зарядно за всички малки и средни електроуреди. 
Мобилните телефони, таблетите, цифровите фотоапарати, слушалките, конзоли за видеоигри и  високоговорители, които 
могат да се зареждат чрез кабел, ще трябва да бъдат оборудвани с еднакъв USB порт за зареждане, независимо от 
производителя. 
Изключения ще се правят само за устройства, които са твърде малки, пише в решението на ЕП. 
 
√ Ще бъде ли въвлечена и Молдова във война 
Интервю на Силвия Великова с Александър Ламбов и Димитър Гърдев 
"Молдовското правителство не е направило нищо, с което да провокира евентуални атаки от страна на Русия". Това обясни 
в интервю за предаването "Преди всички" по програма "Хоризонт" Александър Ламбов от Фондация “Български дух” в 
Молдова: 
"Струва ми се, че поне за известно време ситуацията ще е стабилна, защото няма пряка връзка или граница с Русия и 
руските войски в момента са доста далече. Съпротивата на Украйна в момента е силна и не е известно дали ако има 
агресивни намерения срещу Молдова, ще има ли бойна възможност да бъдат осъществени. Отменени са всички паради 
за 9 май в Молдова. Ще има мероприятия, но без публика. 
"Надявах се, че обстановката в Молдова може да бъде обсъдена на политическо ниво, в дипломатическата сфера, но това, 
което виждаме в момента – военните сили, които се съсредоточават там, буди огромно безпокойство, заради това самото 
външно министерство на България призова българите, които са там, да се върнат", отбеляза пред БНР Димитър 
Гърдев, председател на Комисията по външна политика в 46-то Народно събрание: 

https://bnr.bg/post/101641478/sharkov
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"Виждаме, че има военно присъствие в този регион и това е изключително обезпокоително, защото там имаме много 
българи, които живеят в тези области. Това е вторият фронт, който се открива към Одеса и поради тази причина Путин 
активира тези действия там, защото Одеса е изключително важно пристанище за Украйна и за неговата цел да откъсне по 
някакъв начин акваторията на Украйна". 
"Аз смятам, че България има възможност да подкрепи Украйна с въоръжени доставки, това, което ние произвеждаме – 
муниции, изстрели, но същевременно трябва да си даваме сметка, че България трябва да има един минимален ресурс от 
тежко въоръжение като самолети, като противовъздушни системи, които не бива по някакъв начин да бъдат дарявани във 
връзка с този конфликт, защото наистина ние се намираме в самата зона на конфликта. Нека да видим какво ще бъде 
предложението в парламентарната зала и да видим какви са истинските възможности на България. Видяхме, че бяха 
отправени призиви за ремонт на тежка техника, ние имаме тези възможности на терен", добави Гърдев. 
Цялото интервю с Александър Ламбов и Димитър Гърдев можете да чуете от звуковия файл. 
 
√ Проруските сепаратисти в Приднестровието критикуваха ЕС за обещана военна помощ за Молдова 
Проруските сепаратисти в Молдова критикуваха ЕС за това, че е обещал военна помощ за страната и предупредиха, че има 
опасност ситуацията да се изостри, предаде "Ройтерс". 
През последните дни  Приднестровският регион на Молдова обвини Киев за стрелби, взривове и навлизания на дронове 
през границата. 
В преобладаващо рускоезичното Приднестровие, което е върху по-голямата част от границата с Украйна, е разположен 
контингент от руски миротворци. 
Прозападното молдовско правителство подкрепи Киев след руската инвазия, Кишинев подаде официална молба за 
членство в Европейския съюз. 
Шарл Мишел, председателят на Европейския съвет, посети Кишинев вчера и заяви, че ЕС обмисля допълнителна военна 
помощ за Кишинев. 
Молдовският президент Мая Санду заяви, че не вижда "непосредствена" заплаха от размирици, но добави, че въпреки 
това страната ѝ е подготвена за възможни "песимистични" сценарии през идните дни. 
 
√ Дания, Норвегия и Исландия подкрепят присъединяване на Швеция и Финландия към НАТО 
Скандинавските членки на НАТО дадоха пълната си подкрепа за перспективата и за Финландия и Швеция да се 
присъединят към Алианса. Това стана на минисреща на върха между петте страни и Индия, предаде ДПА. 
Категоричната си подкрепа за присъединяване на Швеция и Финландия заявиха премиерите  на Дания и Норвегия, които 
отдавна са членове на НАТО.  
"Решението е единствено и само ваше. Но бъдете сигурни: ако решите да се присъедините, имате пълната подкрепа на 
Дания", каза датският премиер Мете Фредериксен. 
"Ще направим всичко възможно да осигурим бърз и безпроблемен процес на присъединяване", увери норвежкият 
министър-председател Юнас Гар Стьоре. Той отбеляза, че "никой не трябва да принуждава тези страни, нито да ги лишава 
от каквото и да било право". 
Дания, Исландия и Норвегия отдавна членуват в НАТО, но не и Финландия и Швеция, които запазиха неутралитета си. 
И Финландия, и Швеция редовно се координират с НАТО и участват в някои от ученията на алианса. Русия се обяви 
категорично против официалното присъединяване на тези страни към пакта. 
 
√ Фед на САЩ повиши основната американска лихва с 50 базисни пункта 
В сряда Федералният резерв повиши основния си лихвен процент с 50 базисни пункта и потвърди по-агресивната 
си  стратегия в опит да овладее най-рязко повишаващата се инфлацията в САЩ от 40 години насам. 
Фед вдигна лихвената ставка с 0,5% до диапазона 0,75 - 1,00%, след като предишното си заседание прибегна до вдигане 
на лихвата с 0,25% до диапазона 0,25-0,50%. Това е най-голямото повишение на федералната фондов лихва от 2000 г. 
насам. 
След края на заседанието централната банка също така заяви, че планира да започне да разпродава своите запаси за близо 
9 трилиона долара от съкровищни облигации и ипотчено-обезпечени ценни книжа през юни. 
Първоначално Фед планира да продава свои активи за 47,5 млрд. долара на месец (30 милиарда долара държавни ценни 
книжа и 17,5 милиарда долара обезпечени с ипотека ценни книжа), като след три месеца ще увеличи до 95 млрд. долара 
месечно намаляването на своите финансови активи (60 млрд. долара и 30 млрд. долара съответно) - ход, който може да 
ограничи ликвидността от паричните пазари за години напред. 
Фед се стреми да повиши основния си краткосрочен лихвен процент до 2,5% или дори по-висок (към 3%) до края на 
годината, след като го запази близо до нулата през по-голямата част от коронавирусната пандемия. Централната банка на 
САЩ намали лихвите след началото на Covid пнадемията през 2020 г., за да подкрепи депресираната икономика. 
Междувременно финансовият баланс на Фед нарасна двойно по време на пандемията в успешен опит да намали 
дългосрочните реални лихвени проценти. Целта беше да се помогне на икономиката, като се направи по-евтино за 
потребителите да купуват къщи или автомобили, както и за бизнеса да получава нисколихвени заеми. 
Изявлението на централната банка след редовното и двудневно заседание обаче показва по-голямо безпокойство от 
растящата инфлация. Фед посочи, че локдауните в Китай, свързани с настоящата Covid вълна в азиатска държава, могат 
допълнително да влошат веригите на доставки, които са попречили на компаниите да получат достатъчно материали и са 
изиграли голяма роля в настоящата висока инфлация. 

https://bnr.bg/horizont/post/101640886/shte-bade-li-vavlechena-i-moldova-vav-voina
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"Комитетът по паричната политика (FOMC) е изключително внимателен към инфлационните рискове“, се казва в 
изявлението на Фед след края на заседанието и се допълва: "Комитетът е готов да коригира всеки от детайлите на своя 
подход за намаляване на размера на баланса в светлината на икономическото и финансово развитие". 
 
√ Ръст на Уолстрийт с 3% след края на заседанието на Фед 
Фондовият пазар на Уолстрийт приключи търговията в сряда със силен ръст от около 3%, въпреки че Федералният резерв 
на САЩ повиши основната американска лихва с 50 базисни пункта - първото най-рязко вдигане на лихвената ставка от 2000 
г. насам. 
Ръстът на американските акции стана факт, след като управителят на Фед Джером Пауъл сякаш изключи вероятността за 
още по-агресивно вдигане на лихвата със 75 базисни пункта, макар и да сигнализира за още няколко нейни повишение с 
по 50 базисни пункта през следващите няколко заседание на централната банка. 
Пауъл също така омаловажи рисковете, че икономиката на САЩ може да навлезе в рецесия. 
Индексът на сините чипове DJIA нарасна в края на търговията с над 900 пункта (с 2,81%), отбелязвайки най-солиден дневен 
ръст от ноември 2020 г. насам. 
Широкият индекс S&P 500 пък се повиши с 2,99%, а технологичният индекс Nasdaq Composite - с 3,19%. 
 
√ Джанет Йелън предупреди, че европейско ембарго върху руския петрол може да тласне нагоре цените  
Финансовият министър на Съединените щати Джанет Йелън предупреди, че европейско ембарго върху руския петрол 
може да тласне нагоре цената на "черното злато" и е важно по какъв начин ще бъде постигнато, предаде Ройтерс. 
Междувременно петролът поскъпва с цели 5% след новината, че ЕК предлага въвеждане на европейско ембарго спрямо 
руския петрол. 
Федералният резерв се бори с най-високата инфлация в Америка от 40 години, а забавяне на икономическия растеж в 
Европа може да "прелее" в американската икономика. 
В същото време е важно Европа да отхвърли зависимостта си от Кремъл като енергиен доставчик. Трябва да направим, 
каквото можем, за да ограничим руските приходи от продажбите на нефт, подчерта Йелън. 
Руската икономика навлиза в рецесия, което показва, че досегашните санкции срещу Москва са ефективни, но не са 
изключени и още, ако Русия продължи бойните действия в Украйна. Има възможност и за деескалация на санкциите, ако 
бъде постигнато примирие или мирен договор, каза още министърът на финансите на САЩ. 
 
√ След като Брюксел обяви намеренията си за пълен отказ от руски петрол: Борсите отчитат повишение на цените на 
нефта 
Повишение в цените на нефта отчитат борсите, след като Брюксел обяви намеренията си постепенно преминаване към 
пълен отказ от руски петрол. 
Германия изрази опасение, че "черното злато" може да поскъпне значително в отговор на планираното ембарго. 
Чешки министър заяви, че планираната пълна забрана за руски петрол не включва компесаторни механизми, а източник 
от Брюксел посочи, че Унгария и Словакия може да получат разрешение да купуват суров петрол от Москва по действащите 
договор до края на следващата година. 
Будапеща изрази загриженост от липсата на планове или гаранции за преходния период. 
Руският депутат Владимир Джабаров прогнозира, че Европа ще продължи да купува руски нефт през трети страни.  
 
√ Рублата достигна двегодишен връх спрямо долара и еврото 
Руската рубла достигна вчера двегодишен връх спрямо долара и еврото, най-вече благодарение на строгия капиталов 
контрол в страната и въпреки обявения пореден пакет санкции от страна на ЕС, предаде Ройтерс. 
В сутрешната търговия рублата поскъпна с 0,7 на сто спрямо долара до 68,62 рубли, най-силната й позиция от юни 2020 г., 
припомня БТА. 
Спрямо еврото рублата поскъпна с 1,2 на сто до 73,84 рубли, като за кратко стигна и до 72 рубли за долара, най-силната й 
позиция от февруари 2020 г. 
Движенията на руските валутни пазари се осъществяват под строг капиталов контрол, а акции се търгуват ограничено и 
при забрана за къси продажби. На чуждестранни играчи е забранено да търгуват с акции на руски компании без изрично 
разрешение. 
Участниците на пазара обаче се питат дали сегашният курс на рублата е устойчив, като се има предвид, че в началото на 
март рублата падна до рекордно ниски нива след налагането на първите санкции от страна на западните държави, посочва 
Ройтерс. 
 
Сега 
 
√ България преговаря с Египет и САЩ за втечнен газ 
От ГЕРБ искат МВР и ДАНС да разследват спешните доставки на синьо гориво 
Страната ни е в напреднали директни преговори със САЩ и Египет за доставки на втечнен газ. Това заяви премиерът Кирил 
Петков по време на извънредното заседание на Народното събрание по темата със спрените доставки на газ от Русия за 
България. 
Министър-председателят се надява при успех на тези преговори цената на общия микс на газа да не надвишава тази от 
преди спирането на доставките от Русия. Той припомни мотивите на правителството да не приема условията на „Газпром“ 
за плащане в рубли по двустепенна схема. 
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„При плащане в рубли ние не знаем каква ще е цената на газа, защото това зависи от курса долар-рубли или евро-рубли. 
Ако ползваме тази схема за превалутиране, ще вкараме посредник. Вкарвайки посредник между нас и „Газпром“, 
вкарваме страна, която не е по договор. Плащайки, нищо не гарантира дали ще си получим газа или ако не - дали ще си 
получим парите. Руската страна всъщност казва - нарушаваме договора едностранно и доставките ви не са сигурни, защото 
вкарваме трета страна. Говорим за ясно нарушаване на договора и извиване на ръце“, каза още Кирил Петков. 
Петков коментира още, че настоящото управление е заварило пълна зависимост от „Газпром“, отказ от 70% от азерския 
газ, който беше на 1/3 от цената на"Газпром", тръба за връзка с Гърция, за която се говори от 10 години и която не е 
довършена. „В момента говорим с азерската страна и с техните инвеститори, за да договорим възможността да не чакаме 
до 30 юни, а да получим газа в началото на юни или дори в края на май", информира той. Премиерът добави, че 
днес в София започва работа координационният център 
за общи енергийни доставки и за това тук ще пристигнат министрите на енергетиката на Италия, Гърция, Румъния, Северна 
Македония, Украйна, Азербайджан, Турция, като ще се обсъжда по спешност купуването на газ. 
Шефът на „Булгартрансгаз“ Владимир Малинов увери, че газопреносната система на България функционира в нормално 
състояние. Към 4 май в хранилището в Чирен са налични над 103 милиона куб. метра газ. „Тези количества биха осигурили 
около 40% от лятното потребление на България за период от 42 дни. Ние сме нагнетили допълнителни количества в 
хранилището за наша сметка. Газопреносната мрежа е в задоволително техническо състояние. Можем да приемем 
количества от съседни оператори“, добави Малинов. 
По време на изслушването от ГЕРБ отново повториха обвиненията си, че в момента получаваме пак руски газ, но през 
посредници на завишени цени. В отговор министърът на енергетиката Александър Николов каза, че става дума за 
търговци. Той припомни на бившия енергиен министър от ГЕРБ Теменужка Петкова, че при действащи договори за 
доставки в България и с „Газпром“, и с Азербайджан в периода от ноември 2019 г. февруари 2020 г. „Булгаргаз“ е купила 2 
млн. мегаватчаса природен газ от частни фирми. Николов опроверга твърденията, че сега получаваме руски газ през 
Гърция, а 
заяви, че доставките са на втечнен природен газ.  
В края на изслушването Делян Добрев от ГЕРБ се закани, че ще бъде подаден сигнал до МВР, ГДБОП и ДАНС във връзка със 
спешните доставки на газ, защото купените алтернативни количества били на много по-висока цена и били пак руски. 
 
√ Писмо от хакер срути държавната кибер(не)сигурност 
"Български пощи" е поредната институция, която бере плодовете на безхаберието в защитата ни от хакерски атаки 
В съвременната война технологиите често вземат превес над обикновения автомат. Докато конвенционалните оръжия 
отнемат човешки животи на фронтовата линия, хакерските инструменти се използват за дестабилизиране на цели 
държави. Компютърните специалисти се превърнаха във важно звено на всяка професионална армия, а киберзащитата 
стана елемент на националната сигурност. По всичко личи обаче, че България изостава от тези процеси и вече плаща цената 
за безхаберието си. 
Атаката срещу "Български пощи" 
Част от услугите на една от най-старите държавни институции продължават да не работят заради зловреден софтуер, който 
седмици наред остава незабелязан в информационните системи на пощите. За хакерската атака беше съобщено за пръв 
път на 18 април, въпреки че вирусът е активиран два дни по-рано. В резултат на това за кратко беше блокирано 
изплащането на пенсии, социални помощи и великденските добавки за пенсионерите. Наложи се още да се доставят само 
пратки без наложен платеж. И до днес все още не могат да се извършват никакви плащания, например преводи или 
погасяване на сметки. 
Твърди се, че заразяването на "Български пощи" с т. нар. криптовирус е станало чрез фишинг имейл от мним частен 
съдебен изпълнител. Служителят първоначално е изтеглил "троянския кон", който впоследствие е инсталирал зловредния 
код. Проникването се е случило на 4 април през сървъри, които се намират в централния информационен център на 
пощите в София. После хакерите са инсталирали допълнителни инструменти, които да спомогнат за по-бързото 
разпространение на вируса по веригата. Преди да пристъпят към активирането му, дори са успели да го тестват. 
Криптирането на информацията на "Български пощи" е започнало на 16 април. 
Интересно е още, че хакерите са оставили бележка с адрес на електронен портфейл за криптовалута, за да бъде платен 
откуп за заключената информация, което е обичайна практика при атаките с криптовирус. Впоследствие обаче не са 
предприели стъпки да си потърсят парите, което значи, че крайната цел не е била лично облагодетелстване.  
Скритият виновник  
На първо място държавата в лицето на МВР, ДАНС и прокуратурата следва да направи всичко възможно да даде отговор 
на въпроса кой стои зад хакерската атака. За всички е ясно, че е много трудно да се посочат конкретни лица, когато става 
дума за киберпрестъпление, но произходът изобщо не е маловажен. Трябва да се знае дали е възможно пробивът в 
системите на пощите да е подсигурен от вътрешен човек за институцията. Освен това е от съществено значение дали 
България е станала обект на атака от чужда държава, като например Русия, която воюва и на киберфронта. 
До момента софтуерните експерти, които отговарят за сигурността на държавните мрежи, единствено спекулират за 
произхода на вируса. Васил Величков, който е съветникът по IT въпроси на вицепремиера по ефективното управление 
Калина Константинова, коментира пред журналисти, че зловредният код е пуснат от чужбина. По негови думи хакерската 
атака носи почерка на руските служби, защото е кодирана така, че да не може да работи в Русия или държави от бившия 
СССР. Освен това всички инструменти, с които работи вирусът, са изработени чрез остарелия софтуер Делфи, често 
употребяван в Руската федерация. 
Министърът на електронното управление Божидар Божанов също подкрепи тази теза, като повтори, че използваният вирус 
не се активира, когато засече, че операционната система работи в Русия. Също така сходни атаки като тази срещу 
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"Български пощи" е имало и срещу гръцките и холандските пощи, което говори за единен център, който да е координирал 
хакерите. "Това, което се случва, е, че най-вероятно свързани с Руската федерация хакерски групи... Като казвам свързани, 
имам предвид не непременно ФСБ и ГРУ, но подкрепяни от тях групи, насочват вниманието си към държави от ЕС. България 
не е изключение. Наблюдаваме същото увеличение на атаки в Латвия, Литва, Естония и Полша", обясни Божанов. По негови 
думи и други български институции, които имат пряка или косвена връзка с украинската криза, като Държавната агенция 
за бежанците, са били атакувани от хакери, но там защитата е сработила. 
За сметка на това председателят на ДАНС Пламен Тончев не е толкова категоричен по въпроса за авторите на 
кибернападението срещу "Български пощи". "На фона на несигурната геополитическа обстановка в интернет са се появили 
за свободно ползване много инструкции за осъществяване на кибератаки, които се ползват както от двете страни във 
войната, така и от криминални контингенти", коментира Тончев пред журналисти. МВР пък изобщо не предполага 
публично кой е отговорен за хакерската атака. От пресцентъра на силовото ведомство съобщиха пред "Сега" единствено, 
че по случая се работи и има образувано досъдебно производство, но не могат да дадат подробности. Прокуратурата така 
и не отговори на въпросите на "Сега". 
Явният виновник  
Въпреки че хакерите, които причиниха щетите на "Български пощи", ще останат ненаказани, това не означава, че никой 
друг не трябва да поеме отговорност. Всички отговорни лица за киберсигурността в правителството са категорични, че 
защитата на държавните системи е била неглижирана. Пример за това е, че ДАНС, която е научила за вируса 10-12 часа 
преди официално да бъде уведомена от пощите, е предложила помощ на ръководството на дружеството, но то е отказало. 
В крайна сметка заради бавната реакция зловредният софтуер се е разпространил дотолкова, че да повреди и архивите. 
Част от информацията е безвъзвратно загубена, коментира IT експертът Васил Величков.  
Освен това именно заради бавната реакция на "Български пощи" част от услугите им и досега не са възстановени. Поради 
допуснатото масовото заразяване на системите ще бъде невъзможно част от тях да бъдат "изчистени" и пуснати, а най-
вероятно ще се градят наново. "Тук изобщо не говорим за възстановяване на услуги. Тук говорим за реанимация на 
"Български пощи" и изваждането ѝ от кома", категоричен е Величков. Той също така намекна, че в държавното дружество 
липсват дори базови знания за киберсигурност: "Всъщност информационната сигурност е толкова силна, колкото е силна 
най-слабата бръмка във веригата. Положението е било: "Вълчо, ела ме изяж".  
В тази връзка исканите от вицепремиера Калина Константинова, която е принципал на "Български пощи", оставки на 
ръководството на институцията са дори закъснели. Проблемът очевидно обаче е не само кадрови, но е заложен и в 
нормативната база. Шефът на ДАНС обясни, че тъй като досега пощите не са били определени като стратегически обект, 
тяхната защита не е от компетенцията на контраразузнаването. В тази връзка министърът на ел. управление Божанов даде 
да се разбере, че се готвят нормативни промени. "Ако пощите бяха в обхвата, те щяха да са минавали редица проверки по 
реда на Закона за киберсигурност. Проблемите, които са довели до атаката, нямаше да бъдат налице, тъй като те щяха да 
бъдат санкционирани за тяхното неотстраняване", заяви Божанов. 
Изводът е, че българската държава е лесна плячка за хищниците в киберпространството. Предишното управление на ГЕРБ 
така и не опита да измие срама от хакерската атака срещу НАП през 2019 г., която доведе до теч на лични данни на почти 
всички български граждани - от ЕГН до размера на заплатите им. В резултат на дългогодишното неглижиране на 
киберсигурността институциите ни са превърнати в разграден двор, който все по-често ще бъде тъпкан в условията на 
война на няколкостотин километра от границите ни. 
 
√ Денков: 70% от професорите не отговарят на изискванията 
"Какво ли ще стане при новите, в пъти по-високи, минимални критерии за заемане на длъжността?", чудят се 
преподаватели 
Близо 70% от доцентите и професорите в някои висши училища у нас не отговарят на изискванията за тези академични 
длъжности. Тези изумителни данни обяви пред БНР(link is external) министърът на образованието акад. Николай Денков.  
"Ние имаме преподаватели във висшите училища - доценти, професори, които не изпълняват минималните изисквания, 
заложени в закона за развитие на академичния състав. Съвсем естествено е във висши училища, където има концентрация 
на такива преподаватели, в някои от висшите училища тя достига до 65-70% от такива преподаватели, съвсем естествено 
е, те да се чувстват застрашени от едни такива промени", коментира той по повод промените, които предложи наскоро 
екипът му - завишени минимални изисквания за академично израстване и методика за атестация на преподавателите, 
обвързана именно с въпросните изисквания.   
Министърът обясни, че в момента и двете основни системи за контрол във висшето образование - оценката на 
преподавателите и оценката на университетите - не работят добре."Основният проблем е, че системата работи така, 
че преподаватели оценяват по същество себе си, независимо дали става въпрос за отделен преподавател или за 
институции. По тази причина, комбинирана със субективния подход, резултатът е, че всички са отличници, затова 
основната идея е системата да бъде променена радикално и винаги анализът да започва от обективни данни, които се 
вземат от независими източници", посочи той. 
Според министъра идеята на новия подход при атестациите, обвързани с минималните изисквания, е да се даде увереност, 
че доцентите и професорите, направили определени научни постижения, продължават да работят системно и интензивно, 
а не спират да се развиват, както става често. "Когато някой постигне дадено ниво, губи мотивация да работи интензивно, 
но това е в противоречие с младите, които са подложени на голям натиск да водят много учебни занятия, а и да имат 
научна дейност. С новата система даваме възможност на всеки, млад или стар, ако работи интензивно, ще се чувства 
комфортно с нея. Това ще е в основата и да искаме и увеличение на заплатите от министерството на финансите. А тези, 
които не работят интензивно, трябва да потърсят друга реализация", посочи той. Според него предложените промени 

https://bnr.bg/horizont/post/101640980/nikolai-denkov-sistemite-za-kontrol-vav-vissheto-obrazovanie-v-momenta-ne-rabotat-osobeno-dobre
https://segabg.com/node/213764
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са най-бързият и ефективен начин да се мотивира цялата система да се промени и всички висши училища да се включат в 
изискванията за високо качество. 
Данните на министъра обаче будят редица въпроси - защо ако въпросните преподаватели не отговарят на изискванията 
и нарушават закона, все още продължават да са част от съответните вузове, а не са освободени. Не е ясно в такъв случай 
и защо съответните висши училища са получили акредитация. 
"Няма висше училище, в които 70% от преподавателите да не са регистрирани в НАЦИД. Министърът трябва да каже за кой 
университет говори, за един ли, за два ли?", коментира преподавател пред "Сега". "Ако 70% от преподавателите не 
отговарят на наукометричните показатели, значи трябва да се замислим, че нещо не е наред с тази наукометрия", 
коментира друг. По думите му все още от гилдията свикват с минималните изисквания, въведени преди 2018 г., и вместо 
те да се подобрят, се предлагат чисто нови, които са в пъти по-високи от сегашните, а в някои случаи и невъзможни за 
изпълнение. "Ако сега толкова много преподавателите не отговарят на изискванията, какво ще стане при новите 
изисквания? Малцина ще могат да ги покрият и съответно да участват в акредитацията на университета. Директно ще 
затваряме университети ли по тази причина?", пита друг.  
Къде е преподаването? 
"Хубаво е министър Денков да прегледа наукометричните показатели, тъй като прави впечатление, че те не са свързани 
въобще с преподаването във ВУЗ. Нито един от показателите не е свързан с натоварването на преподавателите, дейността 
им като изнасящи лекции - което всъщност е главната им работа. Системата от показатели е като че взета от една стара 
система за оценка на научните сътрудници в БАН, които обаче не са по същество преподаватели. Да, сега ги наричаме 
доценти и професори вместо научни сътрудници първа и втора степен, но това не показва разликата между преподаващия 
и изследващия, а тя е значима! Значими са и разликите в изискванията!", коментира във фейсбук депутатът Николай 
Радулов.   
Доброволно сливане 
Министър Денков посочи, че е посетил почти всички университети извън София, с които е разговарял по другата му заявка 
- за обединение на всишите училища. "Има доста голям интерес по отношение на обединенията - например на висши 
училища и научни организации - от БАН, от Селскостопанската академия. Повечето университети искат да видят тази нова 
форма в закона за висшето образование - как ще изглежда тя юридически. Така че сега фокусът ни е да изчистим 
концепцията как ще се създават обединенията, да я представим пред работната група и после да влезем в дискусия със 
съответните висши училища", коментира той. По думите му тези вузове, които не искат да се сливат с други, няма да бъдат 
насилвани. "В нито една организация обаче - обединена, или необединена - не можем да правим компромис с 
качеството. Ако организацията няма проблем с качество - може да си продължава по същия начин, но ако има - трябва да 
търси варианти", заяви той. 
 
√ НАП отчете ръст на данъчните декларации заради отстъпките за деца 
Над 82% от декларации за доходите на физическите лица са подадени онлайн през тазгодишната данъчна кампания. Близо 
676 000 души са подали декларациите си пред НАП и са платили данък върху доходите на стойност почти 257 млн. лв. до 
полунощ на 3 май, сочат данните на приходната агенция. 
От данъкоплатците декларирали електронно доходите си повече от 70% са се възползвали от предварително попълнените 
от НАП декларации, достъпни в портала за електронни услуги на агенцията.  
В случай на допуснати неточности в декларираните данни данъкоплатците имат възможност да направят промени, като 
подадат коригираща декларация до 30 септември 2022 г. 
 „Данъчната кампания за деклариране на доходите, получени от физическите лица през 2021 г., приключи успешно. 
Отчитаме завишен брой на подадените декларации, което до голяма степен се дължи на многократно по-високите 
данъчни облекчения за деца и за деца с увреждания", съобщи Милена Кръстанова, зам.-изпълнителен директор на НАП. 
Миналата година подадените данъчни декларации бяха малко над половин милион, докато тази година са над 670 хиляди. 
За първа година родителите имат възможност да ползват многократно по-високи данъчни облекчения за деца. За една 
дете преференцията е в размер на 4500 лв. (сума за получаване до 450 лв.), 9000 лв. (сума за получаване до 900 лв.) за две 
и 13 500 лв. (сума за получаване до 1350 лв.) за три и повече деца. 
 
√ Неизползваните езера могат да приютят соларни централи 
Най-голямата германска соларна централа, разположена върху вода, се строи върху неизползвано езеро. Когато бъде 
пусната в експлоатация, тя ще произвежда достатъчно енергия за малък град и ще спести емисии на CO2 от 1100 тона 
годишно. Идеята обаче е по-голяма - неизползваните езера в страната ще могат да осигурят мощност за производство на 
електроенергия от 20 гигавата. Това е достатъчно за отопление и осветление на 14 милиона жилища. 
Създателите на BayWa r.e. казват, че слънчевите ферми ще играят жизненоважна роля за независимостта на Германия 
от изкопаемите горива в бъдеще. 
Досега тридесет страни по света са изградили плаващи слънчеви ферми. Швейцария, например, построи първата плаваща 
слънчева ферма на висока надморска височина - в Алпите, на 1810 метра. Тази ферма генерира 50% повече енергия от 
фермите на по-ниска надморска височина - заради по-редкия въздух и заради повечето отразени лъчи, които попадат 
върху слънчевите панели. 
За да се постигнат целите, определени от Парижкото споразумение за климата, до 2050 г., слънчевата и вятърната енергия 
ще трябва да представляват 70% от общата енергия. 
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√ Включват Украйна в инициативата "Три морета" 
Предстои осъвременяване на формата на Инициативата "Три морета" - към 12-те държави след края на войната ще се 
присъедини и Украйна, защото без нея няма да е пълноценен, за да е завършена инфраструктурата. Това съобщи Петър 
Иванов, главен изпълнителен директор на AmCham Bulgaria, в ефира на Bloomberg TV Bulgaria. 
„Украйна ще бъде този катализатор, който ще помогне инициативата да добие популярност, но сега са необходими 
малките стъпки - да се създаде секретариат, който постоянно да работи, да ангажира донорите пълноценно", посочи той. 
Според Иванов Инициативата "Три морета" не е толкова динамична, но това, което се случва в Украйна определено ще 
бъде преломен момент за нея, независимо дали тя ще се нарича по този начин или ще бъде допълнена. 
"Инициативата ще има нов живот и тя става все по-смислена и неизбежна за всички нас, а ние трябва да научим урока си 
– че трябва да сме обединени, защото виждаме каква заплаха идва", коментира главният изпълнителен директор на 
AmCham Bulgaria. 
Иванов коментира проведената в края на април в Рига конференция, свързана с инициативата "Три морета", организирана 
от американските търговски камари в България и в Латвия. Официалната среща на инициативата ще се проведе през юни 
и ще бъде посветена на цифровото преобразяване, умната инфраструктура, свързаността и сигурността. 
По думите му развитието на инициативата няма да стане с предаване на президентството от една държава на друг и това 
ще се реши на предстоящата конференция през юни в Латвия. „Надяваме се САЩ, които са основен донор на инициативата, 
да я припознаят по нов начин, като включат и Украйна. Не можеш да изградиш нова инфраструктура в Украйна, като 
оставиш недоизградена инфраструктурата в Полша и останалите страни", заяви Иванов. 
Той напомни, че в основата на Инициативата "Три морета" стоят енергетика, инфраструктура и дигитализация. "Когато 
говорим за сигурност, става дума преди всичко за дигитална сигурност. Защото съвременната война не е само война на 
оръжия, но и на дезинформация", смята главният изпълнителен директор на AmCham Bulgaria. 
Инициативата „Три морета“ е политически проект, който насърчава сътрудничеството в развитието на инфраструктурата в 
секторите на енергетиката, транспорта и дигитализацията. В нея участват 12 европейски държави: Австрия, България, 
Естония, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Хърватия и Чешката република. 
 
√ Износът на зърно от Украйна през април падна до 923 000 т 
Износът на зърно от Украйна през април е паднал до около 923 000 тона срещу 2,8 млн т през същия месец на миналата 
година, предаде Ройтерс като се позова на агенция АПК-Информ. Основна причина за спада е руската инвазия в страната. 
По данни на консултантската агенция износът е включвал 768 486 т царевица и 127 130 т пшеница. Украйна е изнесла и 151 
529 т слънчогледово олио и 169 681 т маслодайни семена, най-вече слънчоглед. 
По времето на посещението на премиера Кирил Петков в Киев в края на миналия месец, украинските домакини са 
поискали съдействие за експорта на зърно през българските пристанища и конкретно - Варна. 
 
√ Байдън назначи нов главнокомандващ на силите на НАТО в Европа 
Генералът от американската армия Кристофър Каволи беше назначен за главнокомандващ на силите на НАТО в Европа, 
съобщи БТА, цитирайки Франс прес. Това става в обстановка на повишено напрежение във връзка с инвазията на Русия в 
Украйна. 
Назначаването на Каволи беше одобрено от Северноатлантическия съвет. Той ще замени генерал Тод Уолтърс на 
церемония по предаване на командването, планирана за това лято във Върховното командване на обединените 
въоръжени сили на НАТО в Европа близо до белгийския град Монс, уточни организацията. 
Каволи е син на американски офицер от италиански произход. Роден е в западногерманския град Вюрцбург, Западна 
Германия, и израства във военните бази, където служи баща му. Завършил е Принстънския университет и говори руски 
език. Каволи е на служба от 1987 г. Участвал е във войната в Залива, няколко пъти е бил и в Афганистан. Командва 
американската армия в Европа от януари 2018 г. до октомври 2020 г., а след това поема командването на американските 
сили в Европа и Африка, чийто генерален щаб се намира в германски град Висбаден. 
Военният шеф на Северноатлантическия пакт винаги е американски офицер, докато Европа излъчва генералния секретар 
на Алианса - в момента това е норвежецът Йенс Столтенберг, преизбран заради войната в Украйна. 
 
√ Призовки, съобщения и книжа се връчват и на електронна поща 
Какви са условията и процедурите по електронно връчване на книжа, съобщения и призовки по съдебните дела?  
Гражданският процесуален кодекс (ГПК) посвещава цяла глава на призовките и съобщенията в едно съдебно дело, както 
и на регламентите и правилата, по които се връчват те и книжата. И в това има много логика, като се има предвид колко 
много време, сили и нерви се отделят за тези процеси, какво криене на страни има, колко се удължават във времето делата. 
Затова и през последните години се прави опит за детайлно разписване на процедурите, по които става връчването в 
опит да се ограничават възможностите за бавенето на съдебните процедури точно заради неполучаването на призовки, 
съобщения и книжа. 
Според действащия ГПК в момента съобщението по едно дело се връчва на адреса, който е посочен по делото. Връчването 
може да се извърши и на избран от страната електронен адрес. Предвидено е това да се прави чрез единния портал за 
електронно правосъдие или чрез квалифицирана услуга за електронна препоръчана поща, съгласно Регламент (ЕС) № 
910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. На практика обаче тези системи все още не са в употреба. 
Когато те бъдат пуснати в пълнота, то тогава ще има и много задължителни за адресатите елементи. 
Въпреки това все пак има начин за електронни съобщения. Кодексът определя, че когато не е избрана възможността с 
електронния адрес, но страната е посочила адрес на електронна поща, то връчването се извършва на посочения адрес. 
Съгласието за връчване на електронен адрес може да се оттегли по всяко време, като оттеглянето не засяга редовността 
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на вече извършените действия. Страната може да посочи електронен адрес и за връчване на вещо лице, свидетел и трето 
лице, задължено да представи намиращ се у него документ. 
ГПК изрично определя, че когато не може да се извърши връчване по посочения по делото нормален или електронен 
адрес, то съобщението се връчва на настоящия адрес на страната, а при липса на такъв - на постоянния.  
Кодексът разпорежда, че лицето, извършило процесуално действие в електронна форма, е длъжно да посочи електронен 
адрес за уведомяване за удостоверяване на получаването на електронното изявление и за резултата от техническата 
проверка на извършеното действие. При извършване на процесуално действие в електронна форма лицето може да се 
съгласи да приема електронни изявления и електронни документи от съда по делото в производството пред съответната 
инстанция или пред всички инстанции. 
Важно е да се знае, че страната, която отсъства повече от един месец от адреса, който е съобщила по делото или на който 
веднъж й е връчено съобщение, е длъжна да уведоми съда за новия си адрес. Същото задължение имат и законният 
представител, попечителят и пълномощникът на страната. При неизпълнение на това задължение, както и когато страната 
е посочила електронен адрес за връчване, но го е променила, без да уведоми съда, или е посочила неверен или 
несъществуващ адрес, всички съобщения се прилагат към делото и се смятат за връчени. За тези последици страната 
трябва да бъде предупредена от съда при връчване на първото съобщение. Такова задължение ще има страната и когато 
тя е посочила електронен адрес за връчване, и когато задейства електронния портал.. 
Когато връчването се извършва на електронна поща, то съобщението, съдържащо информация за изтегляне на призовката, 
съобщението или книжата, се смята за връчено в деня, в който адресатът е потвърдил получаването му. В случай че 
получаването не е потвърдено в 7-дневен срок от неговото изпращане, съобщението се връчва по общия ред. 
 
3e-news.net 
 
√ Министрите на икономиката и финансите в ЕС одобриха националните планове за възстановяване на България и 
Швеция 
Министрите на икономиката и финансите в ЕС одобриха вчера оценката на националните планове за възстановяване и 
устойчивост на България и Швеция. Съветът ще приеме решенията си за изпълнение относно одобряването на тези 
планове чрез писмена процедура скоро след проведената вчера неформална среща на министрите. 
След официалното приемане на решенията тези две държави членки ще могат да използват средствата по Механизма за 
насърчаване на икономическото възстановяване от пандемията от COVID-19. 
Механизмът за възстановяване и устойчивост е програмата на ЕС за мащабна финансова подкрепа в отговор на 
предизвикателствата, които пандемията постави пред европейската икономика. Средствата в размер на 672,5 млрд. евро 
от Механизма ще бъдат използвани за подкрепа на реформите и инвестициите, очертани в плановете за възстановяване 
и устойчивост на държавите членки. 
Реформи и инвестиции 
Решенията на Съвета се предшестват от оценка на националните планове за възстановяване и устойчивост, извършвана от 
Комисията. Плановете трябва да са в съответствие със специфичните за всяка държава препоръки за 2019 г. и 2020 г. и да 
отразяват общата цел на ЕС за създаване на по-екологична, по-цифровизирана и по-конкурентоспособна икономика. 
Планът за възстановяване и устойчивост на България включва 6,3 млрд. евро под формата на безвъзмездни средства. 
България възнамерява да използва 58,9% от общия размер на отпуснатите по плана средства за постигане на целите си в 
областта на климата чрез ускоряване на декарбонизацията на енергийния сектор, подобряване на енергийната 
ефективност на частните и обществените сгради и подпомагане на устойчивите форми на транспорт. 25,8% от общия 
размер на отпуснатите средства по плана ще бъдат предназначени за цели в областта на цифровите технологии, като 
например повишаване на цифровите умения и цифровизацията на публичната администрация, както и подкрепа за 
развитието на мрежи с много голям капацитет в цялата страна. 
Планът за възстановяване и устойчивост на Швеция включва 3,3 млрд. евро под формата на безвъзмездни средства. 44,4% 
от общия размер на отпуснатите средства по плана са в подкрепа на целите в областта на климата. Швеция възнамерява, 
наред с другото, да подкрепи преминаването към енергия от възобновяеми източници за отопление в промишлеността, 
да продължи декарбонизацията на промишления сектор и да подобри железопътния си капацитет. Швеция планира да 
разпредели 20,5% от общия размер на средствата, отпуснати по плана, за реформи и инвестиции в подкрепа на целите в 
областта на цифровите технологии, като например ускоряване на разгръщането на широколентови мрежи в слабо 
населени райони и инвестиции в цифрова инфраструктура за цялата администрация. 
 
√ Незначителен ръст с 0.45%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 458.16 лв. за MWh с ден за  
доставка 5 май 2022 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 458.16  лв. за MWh и обем от 72 413.20 MWh с ден за доставка 5 май 2022 г., сочат данните от търговията. Това е 
незначително увеличение с 0.45 % % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия. 
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 456.84 лв. за MWh, при количество от 38 080.30 MWh. 
Извънпиковата енергия (34 332.90 MWh) е на цена от 459.48 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 440.45лв. за MWh и количество от 2781.8 MWh. 
Най-ниската стойност е отчетена за 04 часа – 313.19 лв. за MWh (2783.7 MWh). 
Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 21 часа – 608.73 лв. за 
MWh при количество от 22780.1 MWh. Висока е и цената отчетена за 08 часа – 537.97 лв. за MWh (3293.2 MWh) 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 466.51 лв. за MWh при количество от 2737.7 MWh. 
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Спрямо стойността от 456.10 лв. (233.20 евро) за MWh за 4 май 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за 
доставка 5 май 2022 г. се увеличава до 458.16 лв. за MWh (слабо повишение с 0.45 %) по данни на БНЕБ или 234.25 евро за 
MWh, според www.energylive.cloud. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 4 май 2022 г. общият търгуван обем към часа на публикуване на 
информацията е 1 899.00 MWh при средно претеглена дневна цена от 439.79 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 (MW): 
 
Име                     MW 
АЕЦ     21,16%   1076.01 
Кондензационни ТЕЦ   50,71%   2578.23 
Топлофикационни ТЕЦ   4,79%   243.4 
Заводски ТЕЦ    1,72%   87.69 
ВЕЦ     1,36%   69.26 
Малки ВЕЦ    5,97%   303.28 
ВяЕЦ     0,38%   19.07 
ФЕЦ     13,33%   677.5 
Био ЕЦ      0,58%    29.66 
Товар на РБ        3924.59 
Интензитетът на СО2 е 464g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Слабо покачване на цените по електроенергийните борси в Европа 
Румънската OPCOM затвори при цена от 234,25 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 245,69 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 234,25 евро/мвтч за базова енергия. Това 
сочат данните на борсата за 5 май 2022 г. Цената за пиковата енергия е 233,58 евро/мвтч, а извънпиковата енергия е 234,93 
евро/мвтч. Най-високата цена от 311,24 евро/мвтч ще бъде в 21 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 ч и тя ще бъде 160,13 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 77 363,2 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за 5 май ще бъде 245,69 евро/мвтч. Общият изтъргуван обем 
електроенергия е за 125,46 гвтч. Максималната цена ще бъде 320,83 евро/мвтч и тя ще бъде в 21 ч . Минималната цена ще 
бъде в 15 ч тя ще бъде 210,90 евро/мвтч.   
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 5 май е 236,62 евро/мвтч. Пиковата енергия пък се 
търгува за 234,57 евро/мвтч. Най-високата цена от 311,24 евро/мвтч ще бъде в 21 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 5 ч и 
тя ще бъде 204,90 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 75 145,6 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 5 май на Словашката енергийна борса е 236,62 евро/мвтч. Най-високата цена ще 
бъде в 21 ч и тя ще е 311,24 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 5 ч и тя ще бъде 204,90 евро/мвтч. 
Базовата цена на електроенергията на Чешката енергийна борса е 235,18 евро/мвтч. Най-високата цена ще бъде в 21 ч и 
тя ще е 276,61 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 5 ч и тя ще бъде 204,90 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 5 май е 235,18 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 234,57 
евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 42 060,0 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 21 ч и тя ще 
достигне 276,61 евро/мвтч. Най-ниската цена се очаква в 5 ч тя ще бъде 204,90 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 234,49 евро/мвтч на 5 май. Пиковата цена ще бъде 233,18 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 424 852,5 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 21 ч тя ще 
достигне 276,61 евро/мвтч. В 5 ч се очаква и най-ниската цена от 204,90 евро/мвтч. 
 
√ Eвропейските пазари на акции затвориха на червено под натиска на шестия пакет със санкции на ЕС срещу Русия 
С най-голям дневен спад затвори италианският индекс FTSE 100, а с най-слабо понижение завърши германският DAX 
Борсовите индекси в Западна Европа се понижават в очакване на резултатите от редовното заседание на Федералния 
резерв на САЩ (Фед). Почти всички икономисти и експерти очакват Фед да повиши лихвените проценти с 50 базисни пункта 
наведнъж, пише MarketWatch. Ако прогнозата се сбъдне, подобно увеличение ще се случи за първи път от 2000 г. насам. 
Освен това, се очаква Фед да обяви намаляване на активите в баланса си. Фед ще обяви резултатите от срещата си през 
май в 21:00 ч. Бългрско време, след като капиталовите пазари в Европа затворят. 
Вниманието на търговците е насочено и към Европейския съюз за налагане на забрана за доставки на руски петрол за 
страните от блока, което е съществена част от шестия пакет санкции на ЕС срещу Русия, заради военната агресия в Украйна. 
Ръководителят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви в сряда, че ЕС "просто трябва" да спре да купува 
петрол от Русия. Ръководителят на ЕК обяви пред депутатите в Европейския парламент, че ембаргото върху руския петрол 
трябва да бъде наложено по "внимателен начин", за да се осигури време за намиране на алтернативни доставчици и да се 
сведе до минимум въздействието на санкциите върху пазарите. Фон дер Лайен отбеляза, че пълното изтегляне на петрол 
и рафинирани петролни продукти от Русия трябва да отнеме шест месеца и да приключи до края на 2022 г. 
Шестият пакет, предложен от ЕК, предвижда постепенно спиране на вноса на руски петрол до края на година, изтеглянето 
на още руски банки, сред тях и най-голямата "Сбербанк" от системата за разплащане SWIFT, както и нови персонални 
ограничения и забрана на износа за Русия на редица химически продукти. 



16 

 

Освен това, инвеститорите анализират новите статистически данни и корпоративни отчети, които продължават да са 
основен двигател на движението на цените на отделните акции в Европа. Volkswagen, UniCredit и Enel бяха сред 
компаниите, които представиха своите резултати за първото тримесечие на годината в сряда. 
Общият германски износ, коригиран с календарни и сезонни фактори, е спаднал с 3.3% на месечна база до 120.6 млрд. 
евро през март, докато вносът е нараснал с 3.4% до 117.4 млрд. евро, сочат данни на Федералната статистическа служба 
на Германия (Destatis). На годишна база износът е нараснал с 8.1%, а вносът - с 20.3%. По този начин външнотърговският 
излишък на Германия е спаднал до 3.2 млрд. евро през март от 11.1 млрд. евро през февруари, което е далеч под 
очакванията на анализаторите, анкетирани от The Wall Street Journal, които прогнозираха 6.8 млрд. евро излишък. 
Според окончателните данни на консултантската организация Markit Economics съставният индекс на мениджърите по 
поръчките (PMI) в 19-те държави от еврозоната се е повишил до 55,8 пункта през април 2022 г. спрямо 54.9 пункта през 
март. Показателят съвпада с предварителните данни. Индикаторът за активността в сектора на услугите в еврозоната скочи 
до 57.7 пункта през април от мартенските 55.6 пункта, когато отбеляза дъно от август 2021 г. насам. В същото време PMI 
индексът в производствения сектор на валутния блок се понижи до 55.5 пункта от 56.5 пункта, което е най-ниската стойност 
от 15 месеца насам. 
Продажбите на дребно в еврозоната са намалели с 0.4% през март 2022 г. в сравнение с предходния месец, сочат данни 
на Статистическата служба на Европейския съюз (Евростат). Анализаторите, анкетирани от Блумбърг, прогнозираха среден 
спад от 0.3%. На годишна база продажбите на дребно са нараснали с 0.8% вместо очакваното увеличение от 1.8%. 
До обед общият индекс Stoxx 600 на най-големите компании в региона спадна с 0.3%, а от националните измерители на 
„сините чипове“ с най-голям спад беше италианският FTSE MIB (-0.54%), следван от френския CAC 40 (-0.47%), британския 
FTSE 100 (-0.46%), испанския IBEX 35 (-0.37%) и германския DAX (-0.36%). Следобед низходящият тренд се запази, като за 
повечето измерители се ускори. 
 

 
Източник: MarketWatch 

 
От таблицата по-горе е видно, че с най-голям дневен спад затвори италианският индекс FTSE 100, а с най-слабо понижение 
завърши германският DAX. 
Акциите на австрийската Raiffeisen Bank International (RBI) се понижиха с 4.03% заради влошените прогнози на банката за 
текущата година поради събитията в Украйна, въпреки че RBI удвои нетната си печалба през януари-март. 
Пазарната капитализация на германската компания Hugo Boss AG се понижи с 2.67%, въпреки че производителят на 
облекло увеличи повече от два пъти приходите си през първото тримесечие, което също надхвърли пазарните прогнози. 
Датският производител на бижута Pandora AS увеличи нетната си печалба през първото тримесечие над прогнозите на 
анализаторите и подобри собствената си прогноза за годината. Въпреки положителните тримесечни резултати, акциите на 
компанията се понижиха с 2.10%. 
Книжата на датската транспортна и логистична компания A.P. Moeller-Maersk A/S се повишиха с 3.60%. През последните 
три месеца компанията е увеличила нетната си печалба 2.5 пъти, а приходите си - с 64%, благодарение на по-високите цени 
на превозите. 
Германският автомобилен производител Volkswagen AG (VW) почти удвои печалбата си след данъци през първото 
тримесечие, отбеляза леко увеличение на приходите и потвърди прогнозата си за текущата година. Акциите на 
компанията, обаче се понижиха с 1.12%. 
Сред печелившите бяха акциите на белгийската химическа компания Solvay, които поскъпнаха с 5.83%, след като повиши 
прогнозата си. Най-много, обаче нарасна цената на книжата на базираната в Малта Kindred Group, които се повишиха с 
8.58% и се озоваха на върха на Stoxx 600, след като американският хедж фонд Corvex Management разкри, че е питежава 
10% дял в компанията за онлайн хазарт. 
Норвежката петролна и газова компания Equinor ASA регистрира рязко увеличение на нетната и коригираната печалба 
през първото тримесечие на 2022 г. и удвои приходите си благодарение на по-високите цени на въглеводородите. 
Пазарната стойност на Equinor нарасна с 2.25%. 
В дъното на европейския индекс на „сините чипове“ слезе шведската строителна компания Skanska се понижи с 9.80% след 
по-слабия от очакваното отчет си за приходите за първото тримесечие. 
Сред губещите са и акциите на италианския производител на спортни автомобили Ferrari NV, които се понижиха с 5.57%, 
въпреки че отчете нетна печалба от 238 млн. евро през първото тримесечие в сравнение с 205 млн. евро през същия период 
на миналата година. От началото на годината капитализацията на компанията е спаднала с 12% и се оценява на 50.46 млрд. 
евро. 
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√ Доклад на Artelys: Eвропейските инвестиции в чиста енергия са най-добрият път за поетапно спиране на руския газ 
Рисковете от инвестиции в терминали на втечнен газ са свързани с цени, високи емисии и заключване в големи 
инфраструктурни проекти с десетилетия напред 
Допълнителните европейски инвестиции в чиста енергия осигуряват най-добрия път за гарантиране на пълна сигурност на 
доставките за поетапно спиране на руския газ, показва последният доклад на анализаторската компания Artelys. Той 
разглежда два сценария, свързани с доставките на втечнен газ през LNG терминали и използването на енергийна 
ефективност и възобновяема енергия за прекратяване на руската зависимост. И двата сценария донякъде разчитат на 
доставката на втечнен природен газ като част от решението за поетапно спиране на руския газ. 
Въпреки това обемите на доставките на втечнен природен газ са два пъти по-високи при решенията за газ в сравнение с 
решенията за чиста енергия, което води до значителнa зависимост от глобалните пазари на LNG и променливост на цените. 
Когато е изложена на увеличение на цените на газ с 50%, европейската енергийна система е изправена пред повишаване 
на разходите за доставка с 30 милиарда евро при решенията за втечнен газ, а при решенията за чиста енергия с 15 
милиарда евро. Средната европейска цена за доставка на втечнен газ се увеличава с 25% при газовите решения (съответно 
16% при решенията за чиста енергия), сочи докладът на Artelys. 
 

 
 
Бележки: Брой часове загуби на натоварване за страните в сценарий с използване на руски газ и брой часове при 
използване на втечнен газ и източници на чиста енергия. 
Анализът оценява пълното преустановяване на доставките на руски газ до 2025 г. (заложен в плана REPowerEU) в рамките 
на политиката на Европейския съюз „Fit for 55“. Той дава представа какви допълнителни инвестиции ще трябва да бъдат 
направени през следващите три години, за да се гарантира сигурността на доставките в Европа, както за газ, така и за 
електроенергия. 
Войната в Украйна предизвика искания за намаляване на вноса на руски газ възможно най-скоро, като в същото време се 
попълват европейските активи за съхранение преди следващата зима. Това обаче също така изисква от нас да помислим 
къде да разпределим инвестициите, особено в светлината на целите на Европейския съюз в областта на климата. 
Доставките на LNG се разглежда като жизнеспособна алтернатива на вноса на природен газ от Русия. Освен увеличаването 
на степента на използване на съществуващите LNG терминали, идеята за изграждане на допълнителни мощности за 
регазификация в Европа набира скорост. 
Европейската комисия обяви плана REPowerEU, за да направи Европа независима от руските изкопаеми горива преди 2030 
г. и да намали търсенето на ЕС за руски газ с две трети преди края на годината. Този план вероятно ще включва инициативи: 
• Диверсификация на доставките на газ чрез по-висок внос на LNG и тръбопроводи, 
• По-големи обеми производство и внос на биометан и възобновяем водород, 
• По-бързо намаляване на използването на изкопаеми горива в сгради, промишленост и енергийна система чрез 
енергийна ефективност, увеличено внедряване на възобновяеми източници и електрификация. 
Освен това САЩ и ЕС обявиха създаването на работна група за намаляване на зависимостта на Европа от руския газ. В 
резултат на това САЩ ще увеличат обема на износа на втечнен природен газ за ЕС (+15 млрд. куб. м. през 2022 г., +50 млрд. 
м3/година до 2030 г.), а ЕС ще работи за ускоряване на регулаторните процедури за одобрение на инфраструктура за внос 
на втечнен природен газ. 
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А няколко държави-членки обявиха амбицията си да инвестират в нови терминали за втечнен природен газ и 
тръбопроводи като начин да гарантират сигурността си на доставките на газ в случай на пълно прекратяване на руския газ. 
По-специално страни като Германия, Франция, Италия, Гърция, Полша, Естония и Холандия са изложили планове за 
инвестиране в плаващи и стационарни мощности за внос на втечнен природен газ. Предложените и възобновени проекти 
от началото на кризата ще имат общ капацитет от най-малко 70-80 милиарда кубически сантиметра внос на LNG годишно, 
включително поне шест нови плаващи LNG терминали FSRU (Global Energy Monitor, 2022). 
Анализът се базира на модела за оптимизация на енергийната система Artelys Crystal Super Grid1, който обхваща с висока 
степен на детайлност всички европейски газови и електрически системи. Докладът сравнява две инвестиционни стратегии. 
Едната стратегия се основава на инвестиране в капацитет за регазификация, за да се увеличи възможността за внос на 
втечнен газ LNG отвъд сегашните възможности. Втората стратегия се основава на допълнителни инвестиции в мерки за 
енергийна ефективност, електрификация, възобновяеми енергийни източници и решения за гъвкавост. Въпреки че двете 
стратегии са предназначени да гарантират сигурност на доставките, те силно се различават по отношение на разходите, 
емисиите на CO2 и излагането на цените на глобалните пазари на LNG. 
Най-важните заключения 
Пакетът „Fit for 55“ е на прав път, но не е достатъчен. 
Той предвижда значително ускоряване на внедряването на възобновяеми източници и значителни нови усилия за 
намаляване на европейското търсене на газ чрез мерки за енергийна ефективност и електрификация. 
Приблизително 135 GW вятърен капацитет и 124 GW слънчев капацитет се добавят през 2025 г. в сравнение с нивата от 
2019 г. в ЕС. От страна на газ търсенето е намалено със 17% между 2019 и 2025 г. (Фигура 1). През 2019 г. общото европейско 
доставки на газ достигна 520 млрд. м3 при потребление от 483 млрд. м3 (разликата между доставка и потребление се 
отчита за износ и съхранение). През 2025 г. мерките „Fit for 55“ позволяват консумацията на газ да достигне 403 млрд. м3. 
Климатичният пакет ще позволи на ЕС да напусне до голяма степен руския газ до 2025 г. чрез предвиденото 
широкомащабно внедряване на възобновяеми енергийни източници, термопомпи и мерки за енергийна ефективност, 
които намаляват търсенето на газ в Европа: 
• Проблемите със сигурността на доставките са ограничени до ниски обеми (около 40 GWh неудовлетворено търсене на 
електроенергия поради недостиг на газ към електроенергия). 
• Проблемите със сигурността на доставките са ограничени до няколко държави, а именно Финландия, Естония, Латвия и 
Литва. 
• Други страни в Европа (дори и Източна Европа) не изпитват проблеми със сигурността на доставките. 
Европа вече ще бъде в добра позиция да се справи с пълното прекратяване на вноса на изкопаем газ от Русия, но има и 
някои важни предупреждения: 
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Бележка: Поетапното спиране на доставките на руски газ премахва 152 млрд. куб. м газ, компенсирано от увеличение 
на местното производство (4 млрд. м3), вноса по тръбопроводи (15 млрд. м3) и вноса на втечнен природен газ (100 
млрд. м3), достигайки 370 млрд. м3 потребление. Търсенето на газ ще намалее, тъй като по-високите цени на газа 
водят до преминаване от производство на електроенергия на базата на газ към производство на база 
въглища/лигнит, което ще доведе до намаляване на търсенето на газ с 34 милиарда кубически метра. 
Европа ще продължи да разчита на скъп внос, удължаване живота на централи на въглища и повече вредни емисии 
• Европа ще продължи да разчита на голямо количество потенциално скъп внос на LNG, до около 100 млрд. м3 (Фигура 3). 
Този внос не надвишава нивото за 2019-2020 г. (около 107 млрд. куб. м.) и може да се обработва от съществуващата 
инфраструктура за регазификация на LNG. Вносът на допълнителни 50 млрд. м3 в сравнение с днешните нива (както се 
предполага в REPowerEU и от ЕК и работната група на САЩ) не е необходимо, посочва анализът. 
• По-високата цена на LNG води до изместване на газови електроцентрали към електроцентрали на въглища и лигнит, като 
по този начин увеличава емисиите на CO2 в енергийния сектор със 113 млн. тона CO2 (Фигура 4), което възлиза на 
приблизително 3% от общите европейски емисии на CO2 през 2019 г. ( Международна агенция по енергетика, 2022 г.). 
• Ситуацията с доставките на газ остава доста тежка в Европа, тъй като газовите потоци се пренасочват по маршрута от 
запад на изток: цялостната европейска преносна мрежа се характеризира със значително високи нива на използване 
(например, използването надвишава 95% между Белгия, Холандия и Германия). За да се освободи европейската преносна 
мрежа от потенциално претоварване и да се засили устойчивостта на газовите и електрическите системи, е необходимо 
структурно намаляване на търсенето на газ. 
• Тъй като поетапното спиране на руския газ в по-голямата си част се компенсира от по-високия внос на втечнен природен 
газ, Европа е изправена пред повишена уязвимост към нестабилността на пазарните цени на втечнен природен газ и 
конкуренцията с азиатските икономики при липса на глобален капацитет за износ. 
 

 
  
 Бележка: Преминаването от производство на електроенергия на базата на газ към производство на въглища и 
лигнит увеличава емисиите на въглища и лигнит CO2 със 193 Mt, като същевременно намалява емисиите от газ към 
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електроенергия само с 80 Mt CO2, което води до увеличаване на емисиите на енергийния сектор със 113 Mt CO2 поради 
преминаване към по-въглеродни електроцентрали. 
Пълното спиране на руския газ вече е възможно с ограничени проблеми във Финландия и Балтийския регион 
Допълнителните европейски инвестиции в чиста енергия осигуряват най-добрия път за гарантиране на пълна сигурност на 
доставките за поетапно спиране на руския газ. Съществуващата инфраструктура вече позволява пълно спиране на руския 
газ с ограничени проблеми с доставките във Финландия и Балтийския регион. 
Анализът разглежда две инвестиционни стратегии: 
Сценарий „Решения за газ“: инвестиране в плаващи единици за съхранение и регазификация (FSRU), т.е. кораби за 
съхранение на LNG с капацитет за регазификация на борда. Инвестиция в газова инфраструктура е рентабилна във 
Финландия: 
• Само една инвестиция в терминал за втечнен природен газ осигурява допълнителен капацитет за доставка на газ във 
Финландско-Балтийския регион (където трансграничния капацитет не е претоварен), като по този начин се решават 
проблемите със сигурността на доставките, възникнали от поетапното спиране на руския газ. 
• Предложенията за нови терминали за втечнен природен газ, които в момента се предлагат – в Германия, Италия, Полша6 
– се оказват ненужни от гледна точка на сигурността на доставките. Ако бъдат добавени, тези активи бързо ще се окажат 
като блокирани активи. 
• Новите инвестиции в капацитет за внос на газ биха могли да изложат Европа на риск от блокиране на газ в своята система 
за десетилетия, тъй като тези проекти са склонни да включват 15 до 20-годишни дългосрочни договори за доставка. 
• Стратегията за FSRU вероятно ще бъде краткосрочна, тъй като се очаква търсенето на газ в ЕС-27 да спадне с 
допълнителни 68 млрд. куб. м. между 2025 и 2030 г., както е предвидено в политиката за приспособяване към 55. Тъй като 
LNG е сред скъпите източници на доставка, тези проекти по-специално предполагат рискове от блокирани активи. 
Сценарий „Решения за чиста енергия“: допълнителни инвестиции в енергийна ефективност, електрификация, 
възобновяеми енергийни източници и решения за гъвкавост. 
Инвестициите в чиста енергия са по-рентабилни за осигуряване на енергийните доставки на Европа и намаляване на 
емисиите в дългосрочен план. По-специално, моделът показва, че голям набор от възобновяеми енергийни инвестиции е 
рентабилен, когато руският газ се преустанови: 
• Комбинация от мерки от страна на предлагането и търсенето намалява зависимостта от LNG в сравнение с това, което би 
се случило в сценария с газови решения (Фигура 6). 
 

 
  



21 

 

 
 
• Ускоряването на инвестициите позволява намалена експлоатация на електроцентрали с въглища и лигнит в сравнение 
със сценария с решения за газ (Фигура 7), което води до намаляване на емисиите на CO2 в европейския енергиен сектор 
със 77 Mt. Като цяло емисиите на CO2 намаляват със 187 Mt в сценария за решения за чиста енергия в сравнение със 
сценария с решения за газ (включително намаляването на емисиите на CO2 с 110 Mt в резултат на мерки за енергийна 
ефективност и електрификация).  
• От гледна точка на общите разходи на системата сценарий за решение за чиста енергия е по-евтин за европейската 
енергийна система от сценарий за решение, базирано на газ, тъй като инвестициите във възобновяеми източници, 
енергийна ефективност и електрификация са по-големи от намаляването на доставките на втечнен газ и въглища, както и 
емисии на CO2. 
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Мениджър 
 
√ Радев: Натискът за Северна Македония е огромен 
Европейската перспектива на Република Северна Македония няма алтернатива и е стратегическа цел за българската 
държава. Интеграцията на югозападната ни съседка, обаче, няма как да се случи без преди това да се гарантират правата 
на българите в Северна Македония и да се спре езика на омразата. 
Това заяви президентът Румен Радев при откриването на Национална конференция "Европейска перспектива за 
добросъседските отношения между Република България и Република Северна Македония", която се провежда в 
НДК. Форумът е под патронажа на държавния глава и се провежда в деня, в който отбелязваме 119 години от гибелта на 
големия български революционер Гоце Делчев. 
По думите на Радев, натискът към България за съгласие за започване на преговори на Република Северна Македония с ЕС 
е огромен. "Натискът е огромен, за съжаление, и това е парадоксално - натиск към държавата членка в голямата си част, в 
по-малката част - към страната кандидат, натиск заради неразбирането на дълбочината на историческите проблеми", 
добави той. Президентът посочи, че натискът е бил особено силен миналата година на проведените два европейски 
съвета, които бяха готови да разгледат въпросите по разширяването, но това не се случи понеже българската позиция беше 
отстояна. 
Използват се всякакви методи за лобиране и натиск върху България чрез нашите съюзници и европейските институции за 
вдигане на ветото, подчерта държавният глава. 
"Големият въпрос, който предстои пред българската политика и общество, е кога България ще даде съгласие за начало на 
преговорния процес. Винаги съм твърдял, че това трябва да бъде след като се промени Конституцията и се впишат 
македонските българи на равноправна основа с другите части от народи", припомни президентът. 
Според него това трябва да стане преди началото на започване на преговорите, защото, по думите му, вече има много 
събития и процеси, които ни доведоха до положение да загубим доверие. 
"От почти пет години имаме Договор за приятелство, добросъседство и сътрудничество, но какво се случи до момента - 
нима нещо се промени в политически план, единствено нотата до ООН. Каква е гаранцията, че следващите пет години 
нещо ще се промени в положителна посока. Какви са механизмите, с които ЕС ще гарантира не просто нашия национален 
интерес, ще гарантира своята устойчивост по този проблем - дали в процеса по стабилизиране и асоцииране, дали в 
преговорната рамка, с каква пътна карта, или ще ни се предложи да направим едностранни декларации, които нямат 
правнообвързваща сила", каза още Радев. 
Държавният глава заяви, че промяната на Конституцията и вписването на една думичка "българи" редом с другите части 
от народи означава, че РСМ приема европейската идея и Копенхагенските критерии. Радев коментира, че, ако парламентът 
на РСМ и управляващите нямат политическата воля да демонстрират съгласие с Копенхагенските критерии за членство в 
най-важната им част- човешките права и недескриминация, тогава за каква национална цел говорим в нашата съседка да 
се стреми към ЕС. Президентът добави, че вписването на македонските българи в Конституцията ще бъде ясен знак и 
категорична заявка, че РСМ е готова, като консолидирана политика и консолидирано общество, да бъде член на ЕС.  
Президентът Радев заяви още, че той е "за" да отворим вратата на преговорите, когато видим ясни гаранции за устойчив и 
необратим процес по защита на нашето културно-историческо наследство. 
"Има нещо, от което крачка назад не може да се прави – правата на българите в Република Северна Македония. Преди 20 
дни открихме в Битоля български културен клуб – на българите, живеещи в Република Северна Македония. За нас това е 
български дом, където ще се говори за идентичност, за български традиции, на български език и ще се възпитават 
поколения. За съжаление, в лапите на тежка пропаганда, с езика на омразата, колегите ни там се опитаха да омаловажат 
не само създаването на този клуб. Дали и от какво е продиктувано това - ще оставим коментарите на анализаторите, на 
хората на науката, на участниците в междуправителствената комисия", каза вицепрезидентът Илияна Йотова по време 
конференцията.  
По думите й, и ние имаме голяма вина, тъй като през годините сме пропилели много възможности, особено през 
последните 30 години, в които българската позиция е могла да бъде много по-активна – финансово и икономически, на 
обмен на наука, на бизнес, на контакти. "Оставихме тези отношения да се развиват от само себе си и по инерция, загубихме 
възможността да покажем българската гледна точка за историята и за това, което става в днешни дни, да покажем тази 
гледна точка на нашите европейски партньори, далеч преди отварянето на преговорите. Случаят в Битоля показва, че сме 
още много назад, има още много стъпки, които трябва да бъдат извървени", допълни Йотова.  
 
√ Данъчните декларации за доходите могат да се коригират до 30 септември 
До 30 септември т.г. могат да се направят промени в данните  при допуснати неточности в декларациите за подоходното 
облагане, припомнят от НАП ден след края на данъчната кампания за физическите лица. Промените се правят чрез 
подаване на коригираща декларация. 
Близо 676 000 души са подали декларациите си пред НАП и са платили данък върху доходите на стойност почти 257 млн. 
лв. до полунощ на 3 май, сочат данните на Приходната агенция.   
Над 82% от декларациите за доходите на физическите лица са подадени по интернет с персонален идентификационен код 
(ПИК) на НАП или електронен подпис. Повече от 70% от гражданите са се възползвали от предварително попълнените 
декларации за доходите, които са достъпни в Портала за е-услуги на агенцията.  
"Данъчната кампания за деклариране на доходите, получени от физическите лица през 2021 г., приключи успешно. 
Отчитаме завишен брой на подадените декларации, което до голяма степен се дължи на многократно по-високите 
данъчни облекчения за деца и за деца с увреждания", каза заместник изпълнителният директор на НАП Милена 
Кръстанова.    
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√ Евродепутатите подкрепиха изборната реформа в ЕС 
Европейският парламент подкрепи реформата на изборните правила за ЕС. Съгласно новата система гражданите на ЕС ще 
имат по-голяма роля в изборите – освен че ще дадат своя вот за депутати, на практика ще имат глас и в избора за 
председател на Комисията. 
Европейският избирател ще пуска по две бюлетини на изборите за Европейски парламент: една за национални кандидати 
и една за общоевропейски. Той ще има право на мнение при определянето на председател на Европейската комисия. 
Съгласно новата система, използвана неофициално на изборите за ЕС през 2014 г. за избор на Жан-Клод Юнкер, но 
отхвърлена от страните-членки през 2019 г., европейските политически партии ще изберат „водещ кандидат“ за 
председател на ЕК. Кандитатът на партията, която  спечели най-много места в парламента,  ще заеме и най-високата 
длъжност в Еврокомисията. 
Парламентът подкрепи промените с 323 гласа „за” срещу 262 „против”. 
„Тази реформа ще увеличи познаваемостта на европейските политически партии и ще им даде възможност... да водят 
кампания в целия ЕС, за да можем да отключим истински общоевропейски дебат. Парламентът изпрати силно послание 
до Съвета, че е крайно време да променим избирателното законодателство на ЕС, за да можем да имаме вот, които 
правилно отразява днешните политически реалности“, изтъкна испанският евродепутат Доменек Руис Девеса, докладчик 
на изборната реформа. 
Предложението съдържаше и разпоредби, които ще подобрят баланса между половете на кандидатите за евродепутати, 
ще дадат на всички граждани на ЕС на възраст над 18 години право да гласуват на изборите за Европейски парламент и ще 
позволят гласуване по пощата. 
Това е петият път, когато идеята за транснационални списъци е официално предложена и за втори път влиза в пленарна 
зала. 
„Националните политически партии постепенно се заменят от транснационални европейски политически партии, които 
по-късно ще имат само една програма за по-нататъшна интеграция Европейския съюз“, посочи крайнодесният белгийски 
евродепутат Геролф Анеманс и добави, че се надява Съветът и държавите-членки да не приемат предложението.  
 
√ ЕС спира до 6 месеца вноса на руски петрол 
Пълно ембарго върху вноса на руски петрол и рафинирани продукти е една от мерките в шестия пакет санкции на ЕС срещу 
Русия, които ЕК предлага. Това стана ясно от реч на председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен пред Европейския 
парламент днес. Спирането на вноса ще е постепенно, но ще се реализира до края на годината. 
„Ще прекратим доставките на суров петрол от Русия в рамките на шест месеца и рафинирани продукти до края на 
годината“, каза Урсула фон дер Лайен пред Европейския парламент, което предизвика аплодисменти от страна на 
депутатите.  Става въпрос за пълна забрана за внос на целия руски петрол, морски и тръбопроводен, суров и рафиниран, 
уточни тя. "Няма да е лесно. Някои държави-членки са силно зависими от руския петрол. Но ние просто трябва да работим 
върху това", каза фон дер Лайен. 
Пред Европейския парламент председателят на ЕК съобщи още, че новите санкции се предвижда да засегнат най-голямата 
руска банка Сбербанк, както и високопоставени военнослужещи, извършили военни престъпления в Буча и при обсадата 
на Мариупол. По нейните думи санкциите предвиждат три руски телевизии, които не бяха посочени конкретно, да не 
разпространяват програмата си в ЕС нито в ефир, нито онлайн. 
Пакетът от сакции изисква одобрение от всички 27 страни от ЕС, за да влезе в сила. 
"Руският президент Владимир Путин трябва да плати висока цена за жестоката агресия срещу Украйна", отбеляза фон дер 
Лайен. Искаме Украйна да спечели тази война, но и да бъде способна да се възстанови след това. Трудно е да се предвидят 
необходимите суми - вероятно ще бъдат нужни неколкостотин милиарда евро по оценки на специалисти, добави тя. 
Председателят на ЕК предложи на евродепутатите да започне работата по подготовката за бъдещото възстановяване на 
Украйна след войната. 
 
√ ЕК одобри германския план за подкрепа на бизнеса за 11 млрд. евро 
Европейската комисия даде зелена светлина за плановете на Германия за държавна помощ на стойност 11 милиарда евро 
(11,5 милиарда долара), с които да бъдат подкрепени компаниите, чиито разходи са нараснали заради войната в Украйна, 
предаде ДПА. 
Субсидиите имат за цел да подкрепят допълнително компаниите в сектори, засегнати от текущата криза и съответните 
санкции, заяви еврокомисарят по конкуренцията Маргрете Вестагер. 
Държавната помощ може да бъде предоставена под формата на кредитни гаранции или заеми с благоприятни лихви и е 
отворена за всички сектори с изключение на финансовите институции, според изпълнителния орган на ЕС.  
Схемата за 11 милиарда евро е първата стъпка от предварително обявения от германското правителство пакет на стойност 
20 милиарда евро. Очаква се кредитната програма да стартира на 9 май през държавната банка за развитие KfW и да 
подпомогне краткосрочните разходи на компаниите. Финансовата помощ, свързана с покачващите се цени на 
електроенергията за бизнеса, най-голямата част от спомагателния пакет, все още е в процес на подготовка. 
ЕК оповести през март смекчаване на строгите правила за държавна помощ, които ще позволят на страните членки от ЕС 
да окажат финансова помощ на компании, засегнати от войната в Украйна и последвалите санкции срещу Русия. 
Страните членки на ЕС могат да окажат помощ на дружествата, за да ги компенсират за високите цени на електроенергията, 
като общата сума не трябва да надвишава 30 на сто от допустимите разходи, и трябва да е максимум 2 милиона евро. 
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В допълнение изпълнителният орган на ЕС е одобрил рамка за страните членки на ЕС за въвеждането на схеми за подкрепа 
на стойност до 400 000 евро (432,060 долара) на компания, които да бъдат отпускани под всякаква форма включително 
преки субсидии.   
 
√ Полша e глобена със 160 млн. евро заради върховенството на закона 
Европейския съюз обяви, че глобата на Полша надхвърлят 160 млн. евро. Това бе оповестено на сесия на Европейския 
парламент, на която се обсъждаше върховенството на закона в Полша и Унгария, предаде Полската информационна 
агенция PAP. 
Миналата година ЕС глоби Полша с 1 млн. евро на ден, за да предотврати „сериозна и непоправима вреда“ върху правния 
ред и ценностите на блока. Санкцията е в сила, докато Варшава не промени правилата си за дисциплиниране на съдиите, 
което според Брюксел подкопава независимостта на съдебната власт. 
„Общата сума надхвърля 160 милиона евро. Глобата е валидна до евентуална положителна промяна в Полша”, подчерта 
еврокомисарят по правосъдието Дидие Рейндерс. Според него Конституционният трибунал в страната е постановил през 
последните месеци „определен брой решения... които поставят под въпрос основите на правния ред на Съюза“. В същото 
време, подчерта комисарят, „през последните няколко седмици видяхме редица законодателни промени в полското 
законодателство, които целят да модифицират дисциплинарния режим за съдиите в Полша“. Рейндерс имаше 
предвид  законопроекта на президента Анджей Дуда за обновяване на Върховния съд, коментира РАР.   
Еврокомисарят приветства законопроекта като „положителна стъпка“. „В крайна сметка това, което ще има значение, е 
степента, до която законодателството, окончателно прието от полския парламент... ще отговори на изискванията, 
определени от Съда на Европейските общности в своето решение от 14 и 15 юли миналата година”, обяви Рейндерс. 
По време на последвалия дебат Йоахим Брудзински, евродепутат от управляващата в Полша партия „Право и 
справедливост“, съобщи, че Русия продължава да опустошава Украйна, като „повече от милион украинци са отвлечени и 
изпратени в Русия, най-често в Сибир“. „Какъв е вашият отговор, европейски политици, които имате дързостта да четете 
лекции на полското правителство?”, попита той от трибуната на парламента. Брудзински цитира бившия посланик на САЩ 
в Полша Жоржет Мосбахер, която сподели през март, че когато става дума за върховенството на закона в Полша, „ много 
от това, което достигна до Запада, е резултат от руска дезинформация“. 
По-късно пред репортери Брудзински определи спора за върховенството на закона като „бразилска сапунена опера“. 
Евродепутатът по право и правосъдие Адам Биелан разкритикува "поредния абсурден дебат", добавяйки, че е "особено 
перфидно" обсъждането му да става точно в Деня на конституцията на Полша. 
Предстои депутатите да гласуват резолюция за върховенството на закона в Унгария в Полша. 
 
√ Еврото над прага от 1,06 долара 
Еврото днес се котира над прага от 1,06 долара в междубанковата търговия във Франкфурт, съобщават германски сайтове 
за финансова информация.  
Курсът на единната валута в ранната търговия е 1,0610 долара или толкова, колкото и снощи.  
Европейската централна банка определи вчера референтен курс от 1,0531 долара за едно евро.   
 
Investor.bg 
 
√ Потребителският бум в Централна Европа е към края си 
Регионът навлиза в "десетилетие на опасностите" заради войната в Украйна, която ескалира енергийната криза  
Войната може да бушува на прага им, но икономиките в Централна Европа изпреварват тези от еврозоната, тъй като 
разходите на потребителите нарастват. Но обрат може да настъпи още това лято и да остави болезнен махмурлук с 
ускорена инфлация, пише Ройтерс. 
Икономисти вече изразиха притеснение от ускоряването на инфлацията в Унгария и Полша, стимулирана отчасти в двете 
страни от държавни парични помощи за домакинствата, които дадоха силен стимул на търсенето през първото 
тримесечие. 
Резкият ръст на лихвите до момента не ограничава натиска върху цените, тъй като повсеместният в региона недостиг на 
служители тласка заплатите нагоре, а заради конфликта в Украйна цените на енергията растат. 
Във Velence Resort and Spa до езеро на четири часа път с кола от унгарската граница с Украйна директорът Петер Барсони 
очаква силна 2022 г. със силен ръст на резервациите за уикендите от февруари насам въпреки ръстовете на цените в 
последно време. 
„Ако тенденциите не се променят, това ще бъде значително по-добра година от последната от гледна точка на приходи“, 
казва Барсони. „Покупателната сила на унгарците определено не се е влошила за момента“, допълва той. 
Продажбите на дребно в Унгария нараснаха с 16,2% на годишна база през март, стимулирани от по-високите разходи за 
горива и нехранителните стоки. 
Макар че основите на икономиката са силни, потребителските разходи са стимулирани от повишаването на заплатите от 
премиера Виктор Орбан преди изборите и паричните помощи за семействата. В Полша силният ръст на продажбите на 
дребно след отмяната на пандемичните ограничения са подкрепени допълнително от разходите за милионите бежанци, 
които бягат от съседна Украйна. 
Стотици хиляди украинци се насочват и към Унгария, която също като Полша е страна членка на НАТО, след началото на 
нашествието на Русия на 24 февруари. 
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В момент, когато Европа се насочва към „десетилетие на опасност“, както обяви Орбан миналата седмица, тъй като войната 
ескалира енергийната криза, централните банки не успяват да овладеят инфлацията, която надмина целите им и е напът 
да достигне 14%-15%. 
51-годишният IT предприемач Жолт Чомбок е увеличил три пъти заплатите през миналата година, в момент когато 
безработицата в Унгария е на рекордно дъно, и е повишил почасовото заплащане в компанията си с 25%-30%, за да покрие 
тези и други разходи. 
Той казва, че клиентите му, които също изпитват затруднения заради проблемите с веригите за доставка и растящите 
разходи, просто са приели повишените цени, което е сигнал за силно търсене, подлагащо на натиск инфлацията. 
„Нещо, което щеше да изисква тежки преговори само преди една година, сега може да бъде решено с две изречения“, 
коментира Чомбок. 
При прогнозите си за ръст през първото тримесечие от 7% до 8% Унгарската централна банка, която вече е в третия си най-
тежък цикъл на затягане след края на комунистическото управление през 1989 г., предупреди Орбан да започне да 
ребалансира икономиката. Основната инфлация, която изключва волатилните енергия и храни, достигна близо 21-годишен 
връх през март. 
„Необходима е по-затегната политика, за да се намали силното местно търсене“, коментира Лиам Пийч от Capital 
Economics. 
„Това ще изисква комбинация от повишаване на данъците, намаляване на разходите и увеличаване на лихвите над 8% за 
продължителен период, което ще отслаби ръста на БВП“, допълва той. 
В Полша продажбите на дребно през март надминаха прогнозите и се върнаха към тенденцията преди пандемията, 
посочват икономисти от Bank Pekao и в същото време предупреждават за „мрачни“ перспективи пред потребителите до 
края на 2022 г., тъй като войната влошава нагласите. Повечето респонденти в допитването през април са заявили все пак, 
че не са притеснени за сигурността на работното си място. 
Тъй като инфлацията продължава да се ускорява, полската и чешката централна банка се очаква да повишат отново 
лихвите в четвъртък. 
Унгарската централна банка повиши основната си лихва с близо 500 базисни пункта от юни насам, но контролът върху 
цените на правителството и таваните върху лихвите по ипотечните кредити действат като противовес. 
„Данните преди войната за търговията на дребно, индустрията и строителството и дори най-новите големи данни показват 
изненадващо силен ръст на БВП през първото тримесечие“, коментира икономистът от ING Петер Вировац. 
Чешката икономика нарасна с повече от очакваните 4,6% на годишна база през първото тримесечие, но с по-малко помощ 
от правителството за домакинствата, които са изправени пред двуцифрена инфлация, доверието на потребителите 
достигна най-ниското си ниво от близо десет години през април. 
Заместник-председателят на централната банка Марек Мора заяви пред Ройтерс на 26 април, че предвижда спад с 6% до 
8% на реалните заплати тази година. 
А някои компании вече се готвят за момента, когато апетитът на потребителите, подкрепен в последно време от 
натрупаните спестявания по време на COVID блокадите, ще се охлади още повече. 
„Хората продължават да купуват продуктите ни и обемите нарастват“, казва Мартин Писклак, главен финансов директор 
на чешкия производител на безалкохолни напитки Kofola Ceskoslovenkso, на среща с анализатори миналия месец. 
„Но заради високата инфлация, която очакваме през второто полугодие или идната зима, със сигурност ще има натиск 
върху обемите заради по-ниската покупателна способност на потребителите ни“, допълва той. 
 
Cross.bg 
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа – Дават безплатно на Слави партиен офис до НДК 
в. Труд - Анализатори и политолози пред "Труд" за решението на Народното събрание за Украйна: Зеленски манипулира 
българския парламент 
в. Телеграф - Калин Димитров, военен експерт: Можем да изпратим картечници на Украйна  
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа – Коалицията взе "вота на недоверие" и май разбра: ще остане цяла, ако вътре спрат да си извиват ръцете 
в. 24 часа - Повече азерски газ ще влиза още от края на май 
в. Труд - Гешев атакува закриването на спецправосъдието 
в. Труд - Бизнесът на протест, ако няма компенсации за тока 
в. Телеграф - Радев: Трябва да интегрираме партньори, не проблеми 
в. Телеграф - Броят залците на студентите  
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Д-р Стефан Филев шеф на МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" във Велико Търново: Трябват поне 45% увеличение 
на клиничните пътеки, иначе ще има фалит на болници 
в. Труд - Политическият психолог проф. Антоанета Христов пред "Труд": Бойко Борисов бе гарантирал устойчивост на 
България 
в. Телеграф - Доц. Алексей Пампоров, Институт по социология и философия при БАН: Мит е, че млади и образовани 
напускат страната 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Колко са богатите у нас: 1 % пазят в банките по над 100 000 лева 
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в. Труд - Войната на Четворната коалиция срещу съдебната власт вече породи правен хаос 
в. Телеграф - Слуга на народа... 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- След оспорваните дебати в парламента: как България ще помага на Украйна? Коментари на Станислав Анастасов 
от ДПС, Крум Зарков от БСП и Екатерина Захариева от ГЕРБ 

- 100 години движение на македонските българи по света. Гост: генералният консул на България в Чикаго Светослав 
Станков 

- Резултатът от политическите дебати и важните решения – анализ на Първан Симеонов, Любомир Стефанов и 
Борислав Ангелов 

- Какво трябва да знаем за непознатата болест? Гост: проф. Тодор Кантарджиев 
- Как помага световната демократична общност? Коментар на Борис Чеширков, говорител на Агенцията на ООН за 

бежанците. 
Нова телевизия,  „Здравей  България” 

- Военна помощ във вид на ремонти. Соломоново решение или възможност коалицията да остане цяла. Коментар 
на БСП и „Продължаваме промяната”. 

- Разкрил ли е държавна тайна за износа на оръжие отстраненият директор на държавното предприятие „Кинтекс“ 
Александър Михайлов? 

- Европа с шеста порция санкции срещу Русия. Ще бъде ли наложено петролно ембарго на Кремъл и каква цена 
може да достигнат горивата у нас, ако това се случи? 

 
√ Предстоящи събития в страната на 05 май 2022 г. 
София. 

- От 10.00 часа в резиденция „Бояна“ министърът на енергетиката Александър Николов ще бъде домакин на 
международната министерска кръгла маса в София, посветена на регионалното сътрудничество за енергийна 
сигурност, диверсификация и зелен преход. Това съобщиха от Министерството на енергетиката. 

- От 10.30 часа в конферентната зала на административната сграда на Министерството на отбраната на по традиция 
в навечерието на Деня на Храбростта и празник на Българската армия министърът на отбраната Драгомир Заков и 
началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов ще участват във видеоконферентна връзка с националните 
командири на българските военни контингенти, които участват в операции и мисии в Босна и Херцеговина, Косово, 
Мали и Ирак 

- От 11.00 часа в сградата на КНСБ в София, зала "Европа", ет.2 КНСБ и Института за социални и синдикални 
изследвания ще представят традиционното Наблюдение на потребителските цени и Заплатата за издръжка за 
първото тримесечие на тази година. Участие ще вземат президентът на КНСБ Пламен Димитров, директорът на 
ИССИ Любослав Костов, зам.-директорът на института Виолета Иванова. 

- От 11.00 часа в пресклуба на БТА ще се състои пресконференция на тема: "Безхаберието на държавните органи в 
сектор "Транспорт" към загубата на човешки животи на пътя и въздействието върху обществото". 

- От 12.00 часа Министерският съвет ще проведе заседание. 
- От 15.00 часа премиерът Кирил Петков ще проведе срещи с представители на транспортния бранш и на 

работодателски организации. На срещата с министър-председателя ще участват също вицепремиерът и министър 
на регионалното развитие и благоустройството Гроздан Караджов, както и министърът на транспорта и 
съобщенията Николай Събев. 

- От 17.00 часа премиерът Кирил Петков ще обсъди с представители на работодателските организации темата за 
цените на природния газ и тока, както и налагащите се в отговор мерки. 

- От 15.30 часа Комисията по туризъм към Народното събрание ще проведе редовно заседани, в зала Пресклуб в 
сградата на пл. „Княз Александър I” №1 

- От 20:00 до 22:00 ч. сградата на Националния дворец на културата в София ще засвети в синьо за седма година, в 
знак на съпричастност с пациентите, които се борят с нелечимата рядка и коварна болест “на сините устни” – 
пулмоналната хипертония. 

*** 
Благоевград. 

- От 9.30 часа във военно формирование 26 400 – Благоевград ще се проведе „Ден на отворените врати с показ на 
въоръжение и бойна техника“. Събитието се организира и провежда по повод Деня на храбростта и Празник на 
Българската армия- 6-ти Май.  

*** 
Бургас. 

- От 11.00 часа в Професионалната гимназия по Механоелектротехника и електроника ще бъде открит иновативен 
STEM център, част от който е и модерен авиосимулатор за обучение на учениците в специалност „Ремонт на 
летателни апарати“.  

*** 
Варна. 

- От 09.00 часа на Морска гара във Варна Военноморските сили ще извършат демонстрации на способности, по 
случай Деня на храбростта и празник на Българската армия. Във времето до 11:00 ч. ще бъдат отработвани отделни 
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елементи от демонстрациите. След това ще бъде проведена цялостна тренировка, съгласно предварително 
планираните последователност и времетраене. 

- От 11:00 часа във Военноморския музей ще бъде открита изложбата „Защитници на българските брегове“, 
посветена на 110-ата годишнина от Балканската война. Тя ще може да бъде разгледана безплатно още на 
следващия ден – 6 май, когато ВММ ще работи с вход свободен по повод Деня на храбростта и Празник на 
Българската армия. 

- От 11.00 часа в Областна администрация - Варна Благомир Коцев, областен управител ще даде пресконференция. 
- От 18.30 часа на Площад „Антон Новак“ ще се проведе празничен концерт на Представителния духов оркестър на 

Военноморските сили, по случай 6 май - Ден на храбростта и празник на Българската армия. 
*** 
Видин. 

- От 11.00 часа в пресклуба на БТА председателят на Общобългарския комитет "Васил Левски" в Брегово Кирил 
Кунчев ще представи инициативите, които ще се реализират през годината в населените места в Общината, 
свързани с предстоящата 150-годишнина от смъртта на Апостола на свободата Васил Левски. 

*** 
Плевен. 

- От 11.00 часа в пресклуба на БТА от ще се проведе пресконференция на кмета на Община Левски Любка 
Александрова и Богдан Николов за предстоящо голямо спортно събитие – Трети кръг на Националния шампионат 
по мотоциклетизъм. В пресконференцията ще участват състезатели и организатори на състезанието. 

Всички досегашни броеве на "ЕЖЕДНЕВЕН МЕДИЕН МОНИТОРИНГ" от началото на 2022 г. до днес може да намерите на 
адрес: http://bica-bg.org/?p=5966 В секция МЕДИИ/ЕЖЕДНЕВЕН МЕДИЕН МОНИТОРИНГ на уебсайта ни е запазен и пълен 
архив на изданията от 2011 г. до 2020 г. 

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

